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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/30 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ann Karin Pedersen 

Dato:                 31.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Delegerte vedtak Formannskap næring april-mai 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
FSNÆR – DEL 8/19 DS 29.03.2019 Søknad om tilskudd til drenering/profilering av 
jordbruksareal på gnr. 34 bnr. 27.  2394/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak  
Nerijus Matiosaitis, Kjerringdalen, 9144 SAMUESLBERG, innvilges på vilkår, tilsagn på inntil kr. 
14 000,- i tilskudd til profilering og grøfting av 7 dekar fulldyrka jord på eiendommen gnr. 34 bnr. 
27 i Kåfjord kommune.  
Tilskuddet gis for profilering av 5 dekar, omgraving av 2 dekar, og grøfting/rensking av ca. 354 
meter åpne grøfter rundt feltet. 
 
 
 
FSNÆR - DEL 9/19 DS 03.04.2019 Søknad om dispensasjon for godkjenning av gjødselsplan i 
5 år. 2519/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak 
Maja E. Monsen, 9144 Samuelsberg, innvilges dispensasjon for at fremlagt gjødslingsplan kan 
gjelde f.o.m. 2019 – t.o.m. 2023, under forutsetning av at drifta på enheten drives som planlagt 
og at antall vinterfôra sauer ikke øker utover 35, jfr. § 5 i Forskrift om gjødslingsplanlegging. 
 

3



 
FSNÆR - DEL 10/19 DS 10.04.2019 Søknad om dispensasjon for utkjøring av 
husdyrgjødselvann på snødekket mark. 2761/2019 J Birger Olsen 
 
Vedtak 
Bjørn Inge Mo, Ravra, 9144 Samuelsberg, gis tillatelse til bruk av utgravd masseuttak på oversiden 
av driftsbygningen, for utkjøring av gjødselvann. Tillatelsen gis for perioden fra 10.04.2019 og til 
jordbruksareal er opptint og mottakelig for husdyrgjødsel. 
Etter bruk må arealet (gjødselgropa) renskes og dekkes til. Med fare for jordmetting og at 
gjødselpartikler senere kan nå vassdrag, vil det ikke kunne påregnes at samme tillatelse vil kunne bli 
gitt ved en senere anledning. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1132 -78 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 26.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Orientering - Bevilgning kommunale næringsfond 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. I prinsippene og retningslinjene for næringsfondet endres maksimal sum for tilskudd og 

lån fra kr. 150.000 til kr. 50.000 og maksimal sum for kun utlån til kr. 100.000. Støtten 
til nydyrking i landbruket reduseres fra kr. 1000 pr. dekar til kr. 500 pr. dekar.  

2. Formannskapet må diskutere bruken av næringsfondet med hensyn til bruk til andre 
formål en drift av næringskontoret og til utlån og tilskudd. 
 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
For få år siden var bevilgningen til kommunale utviklingsfond kap. 550, post 64, fra staten via 
fylkeskommunen på 1 million pr. kommune i Troms. De ubrukte midlene for hvert år har gått 
inn i de kommunale næringsfondene.  I 2016 gjorde næringskontoret i Kåfjord avstemning av 
denne posten internt, og de ubrukte midlene opp gjennom årene gjort tilgjengelig. For 2019 er 
det nå kr. 1.113.000 tilgjengelig for bruk.  
 
Fra staten for 2019 er summen til fordeling på alle kommunene i Troms på 2,2 mill. til sammen. 
Fylket har valgt å fordele summen flatt med kr. 100.000 til hver kommune for 2019.  
 
Det er ikke satt av midler til lån. 
 
Kåfjord kommune budsjettert med kr. 500.000 til tilskudd næringsfond/kraftfond og 74.000 i 
lærlingetilskudd.  
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Her følger en tabell med hva som er tilgjengelig av midler, hva som er budsjettert i drift og hva 
som er brukt hittil i år, omsøkt eller satt av for 2019. 
 
 
 
 
 
 
 NÆRINGSFOND  INNTEKTER/UTGIFTER i 1000 2019  
Inntekter   
Renter av næringsfond - utlån                      -     
Avdrag på næringsfondslån             296,000   
Renter av næringsfond - bank             140,000   
Renter av n.f. - likviditetslån                      -     
Konsesjonsavgift 2,216,000   
Ekstraordinær bruk av næringsfond             403,000   

Sum inntekter           3,055,000   
Utgifter    
Tornedalsrådet -61,000  
Sommerarbeid skoleungdom -212,000  
Adm utviklingsavdelinga -60,000  
Næringskontoret -854,000  
Lærlingetilskudd -74,000  
Kåfjord Vekst og grendeutvalg -368,000  
Landbrukskont -500,000  
Isbryting -100,000  

Sum utgifter -2,229,000  
 Tilbakeholdt til dekning av prisstigning -326,000  
 
 Disponibelt til utlån/tilskudd Ansv. 415 og 416             500,000  
 
Utviklingsfond 417    
Utviklingsfond bevilgning 2019 100,000 Staten/fylket 
Utviklingsfond rest, oppsamlet over år 1,113,000 Staten/fylket 
Sjømatseminar Skjervøy UTBET 3/1-18 -15,000 Rekruttering 
NORGES RÅFISKLAG-UTBET FØRINGSTILSKUDD 20/5-19 -28,666 Fiskeri 
Innvilget Visit Lyngenfjord -200,000 Turisme 
Innvilget Interreg Halti -60,000 Forvaltning/turisme 
Innvilget Bærekraftig besøksforvaltning -200,000 Forvaltning/turisme 
Omsøkt Pizzakveld og rekrutteringsarr. -10,000 Halti næringshage 
Omsøkt Yrkes- og utdanningsmesse 2020 -40,000 Halti næringshage 
Omsøkt ekstrabevilgning Yrkes- og utdanningsmesse 2020 -14,731 Halti næringshage 
Innvilget Hoppidé unge gründere -105,555 Etablering 

Disponibelt 2019 539,048  
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Næringsfond 416  
Bevilgning over budsjett 2019 500,000 Kommunen 
Omsøkt avsatt kjøp av livdyr  -200,000 Jordbruk 
Omsøkt avsatt Forprosj. Cruise Lyngenfjordregion - Kåfjord -23,000 Turisme 
Omsøkt avsatt Søknad om etabl.tilsk. til gårdsdrift  -10,000 Jordbruk 
Innvilget studiereise -20,000 Industri 
Innvilget Nydyrking  -13,000 Jordbruk 
Innvilget utviklingstilskudd -26,000 Industri 
Utviklingstilskudd UTBET 28/1-19 -9,000 Sjømat 
Renovering av driftsbygningUTBET 30/1-19 -90,000 Jordbruk 
Oppstart produksjon UTBET 1/2-19 -30,000 Kunst/design 
Kompetansetilskudd UTBET 21/3-19 -25,139 Design 
Innvilget drift av digital turistinformasjon -87,400 Turisme 

Disponibelt 2019 -33,539  
 
Utlån næring 415  
Bevilgning over budsjett 0  
Gårdsbygning UTBET -100,000 Jordbruk 

Disponibelt 2019 -100,000  
 
 

Vurdering 
Om en fortsetter å bruke av næringsfondet slik som nå ser det ut til at det gradvis vil tappes ned 
mot null. Vi er allerede nede på nesten «null». Om vi ikke hadde brukt kr. 403.000 ekstra av 
fondet så hadde vi hatt kun kr. 96.000 til utlån og tilskudd i år. 
 
Den kraftige innstramningen fra Staten i bevilgningen til utviklingsmidler for næringsfond gjør 
at en må enten stramme inn på bruken av midlene, eller bevilge mer over næringsfondet.  
 
En mulighet til å stramme inn er ved å ta ned taket på maksimal støtte som kan ytes. En annen 
måte er å utvide lånerammen og i større grad innvilge lån i stedet for tilskudd til investeringer.  
 
Det kan være en fordel beholde de mindre postene, slik som oppstarttilskudd, 
kompetansetilskudd og utviklingstilskudd. Om en vil redusere på disse også, kan det hevdes at 
det er viktigst å opprettholde størrelsen på oppstarttilskudd og kompetansetilskudd fordi jo mer 
enn bruker på undersøkelser og kompetanseheving i starten av et næringsutviklingsprosjekt, jo 
større sjanse har en til å utvikle robust oppstartvirksomhet og knoppskyting. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/121 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 10.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Søknad om støtte til forprosjekt cruisetrafikk Lyngenfjordregionen 

Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet  
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % eller inntil kr. 23 000,- av godkjent 

kostnadsramme på kr. 230 000,-. Utgiftene må dokumenteres i prosjektregnskap.  
2. Støtten bevilges over kontostreng 14770.417.325.  
3. Støtten utbetales etter skriftlig anmodning om utbetaling jfr. dokumenterte utgifter. 
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 1 mnd. etter at vedtaksdato. Hvis en 

slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innenfor denne 
fristen, vil tilsagnet bli annullert (slettet). Merk bekreftelsen med saksnummer og ref. 
2019/121.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet, vedtatt av kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017.     

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Les vedlagt søknad. 
 
Bakgrunn for forprosjektsøknad 
Stadig økning av cruisepassasjerer i nordnorske hamner, og da særlig Hurtigruten med sine 
«Explorer-turer fra 2021». 
Visit Lyngenfjord AS vil jobbe mot cruisenæringen for å tilrettelegge for kommende vekst i 
regionen.  
 
Forprosjektmål  
Finne ut om Lyngenfjordregionen som reisemål ønsker å satse på cruisenæringen, og på hvilken 
måte dette evt. bør gjøres. Dette skal avklares med reiselivsbedrifter, politikerne, og 
lokalbefolkningen.  
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I tillegg skal det tilføres kunnskap til Visit Lyngenfjord AS, om håndtering av 
cruiseopperasjoner i regionen.  
 
Dette skal forankres i reiselivsbedrifter og lokalbefolkningen i Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 
Nordreisa og Skjervøy kommuner.  
 
Prosjektkostnader        Kr. 230 000,- 
 
Finansiering  
Innovasjon Norge        Kr. 115 000,- 
5 kommuner à kr. 23 000,-       Kr. 115 000,- 
 
 

Vurdering 
Kåfjord kommune er positive til tiltaket.  
Forprosjektet skal undersøke og tilrettelegge for økt vekst i cruiseturismen i vår region. Det er 
viktig at det tas høyde for, og settes evt. begrensninger for økt ferdsel mv. med sambruk av 
eksisterende infrastruktur og naturmiljø osv. i lokalsamfunnet vårt.    
Med større bruk av nærområder vil miljøbelastningen (slitasjen) øke, noe som blant annet 
Lofoten har fått erfart med sin «masseturisme».  
 
Økt cruiseturisme gir potensiale for større lokal omsetting av varer og tjenester, noe som bør 
utnyttes best mulig, av lokalt næringsliv.     
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Fra: RF13.50 (ikkesvar@regionalforvaltning.no)
Sendt: 28.03.2019 13.24.11
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0009
Vedlegg: Soknad-2019-0009.pdf;Prosjektsoeknad-Cruise-Lyngenfjord-forprosjekt.pdf

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond 2019 Kåfjord kommune.

Referansenummer: 2019-0009
Søknadsnummer: 2019-0009
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Forprosjekt Cruise Lyngenfjordregionen - Kåfjord
Innsendt: 28.03.2019

Prosjekteier: Visit Lyngenfjord AS
Kontaktperson:

Bruker(brukernavn): Georg Sichelschmidt (Lyngenfjord)
E-post(bruker): post@visit-lyngenfjord.com

Søknad registreres i ephorte under egen sak.

Mvh,
Kåfjord-næringsfond

Filer vedlagt søknad:
- Prosjektsøknad-Cruise-Lyngenfjord-forprosjekt.pdf

10



RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Forprosjekt Cruise Lyngenfjordregionen - Kåfjord

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Visit Lyngenfjord AS
Kontaktperson:

Georg Sichelschmidt
Adresse:

Johan Beck veien 23
Postnr.:

9143
Poststed:

SKIBOTN
Mobil:

45465898
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

georg@visit-lyngenfjord.com
Bankkonto:

47401426252
Organisasjonsnummer: 

911611538

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, 

Nordreisa og Skjervøy. Oppgavene til Visit Lyngenfjord er å selge tjenester fra 

medlemsbedriftene, markedsføre regionen og utvikle reiselivsdestinasjonen.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Målet med forprosjektet er å finne ut om Lyngenfjordregionen som reisemål ønsker å satse på 

cruisenæringen og på hvilken måte skal dette evt. gjøres. Forprosjektet skal avklare dette med 

reiselivsbedrifter, politikerne og lokalbefolkningen. Forprosjektet kan være en start for et 

hovedprosjekt, som skal jobbe med å åpne regionen for cruisenæringen. I tillegg skal det 

gjennom prosjektet tilføres kunnskap til Visit Lyngenfjord AS om håndtering av cruise 

operasjoner som DMC i regionen.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Prosjektet eies av Visit Lyngenfjord AS. Visit Lyngenfjord vil ansette en prosjektleder for å 

gjennomføre prosjektet.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Organisering av opplæring, workshops, konferanse   30 000
Personalkostnader   140 000
Reisekostnader og administrasjon   30 000
Studietur, hospitering - Case Alta   30 000

Sum kostnad 230 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   23 000
Tilskudd andre kommuner   92 000
Tilskudd Innovasjon Norge   115 000

Sum finansiering 230 000

Tilskudd fra andre

Det søkes sammen beløp fra de andre kommuner Visit Lyngenfjord jobber for. Det søkes 

tilskudd fra Innovasjon Norge.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

se vedlagt søknad med mer informasjon.

Geografi

1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - Kåfjord, 1941-Skjervøy, 1942-Nordreisa

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Prosjektsøknad-Cruise-Lyngenfjord-forprosjekt.pdf   255 775 28.03.2019

12



 

 

 
VISIT LYNGENFJORD AS 
 
 
Visiting address: 
Nordkalottsenteret 
NO - 9143 Skibotn 

 
 
 
Postal address: 
Postboks 74 
9148 Olderdalen 

 
 
 
Tlf. +47 77 21 08 50 
Email:  
Org.nr. 911 611 538 MVA  

 
 
 
 
 

 

 

Til 
Innovasjon Norge 
Alle medlemskommunene i VL 

 
 
 

Deres referanse: Vår referanse: Dato: 

  8. februar 2019 

PROSJEKTSØKNAD:  
FORPROSJEKT CRUISE LYNGENFGJORDREGIONEN 

Cruise 

Cruisenæringen er en viktig næring for norsk reiseliv langs kysten og det er estimert at en halv million 
gjester vil gå på land i nordnorske havner fra cruiseskip i 2019, noe som vil være en økning med 16% fra 
2018. Det er estimert at hver ilandstigende passasjer legger igjen rundt kr 860,-.1  

Men cruisenæringen har også blitt mye omdiskutert pga. sitt miljøavtrykk, manglende verdiskapning og 
overturisme. 
Mange havner i Sør-Norge vil nå innføre restriksjoner mot cruisenæringen, blant annet sette et tak på 
antall cruisegjester per dag2. Svalbard har en slik ordning allerede, mens resten av Nord Norge, per i dag, 
ikke ønsker seg noen restriksjoner3. 
 
Denne diskusjonen har i det siste skapt mange reaksjoner om hvordan Norge som reisemål skal forholde 
seg til denne næringen4. 
 
Visit Lyngenfjord har flere ganger blitt oppfordret til å satse på cruisenæringen for å få flere gjester til 
regionen, både fra politisk hold og fra enkelte reiselivsbedrifter. Samtidig er det en god del stemmer i 
regionen som ikke ønsker seg cruisenæring pga. nevnte utfordringer.  
Per i dag har ikke Visit Lyngenfjord jobbet mot cruisenæring pga. manglende ressurser. Samtidig kan vi 
se potensialet i denne næring som kan være bra for reiselivet i regionen. 
Siden 2017 er destinasjonen merket som et bærekraftig reisemål, noe som forplikter regionen til å utvikle 
seg på en bærekraftig måte. 
 

                                                
1 http://cnns.no/2019/01/28/large-cruise-growth-in-2018-good-prognoses-for-smaller-ports-in-2019/ 
2 https://www.ba.no/nyheter/cruiseturisme/politikk/bergen-kommune-innforer-cruise-tak/s/5-8-666163  
3 http://www.reiselivinord.no/2019/02/cruise-fra-fjord-mot-
nord/?fbclid=IwAR11vbbkYZH5I1PBQ9kBLsRg5EeEnDjqYU_yXMfsrJ-K56kDaMxT0AuDdzc  
4 https://www.thetravelinspector.no/news/advarer-mot-cruisebomber-i-nord-norge  
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VISIT LYNGENFJORD AS 
 
 
Visiting address: 
Nordkalottsenteret 
NO - 9143 Skibotn 

 
 
 
Postal address: 
Postboks 74 
9148 Olderdalen 

 
 
 
Tlf. +47 77 21 08 50 
Email:  
Org.nr. 911 611 538 MVA  

 
 
 
 
 

 

En aktuell sak som gjør prosjektet enda mer viktig er, at Visit Lyngenfjord er forespurt å være en DMC for 
Hurtigruten sine «Explorer-turer» fra 2021. Visit Lyngenfjord ønsker å håndtere dette pga. at selskapet er 
det eneste som jobber for hele regionen og har samtidig et bærekraftig utviklingsfokus også i sin 
kommersielle virksomhet. 
 

Prosjektmål 
Målet med forprosjektet er å finne ut om Lyngenfjordregionen som reisemål ønsker å satse på 
cruisenæringen og på hvilken måte skal dette evt. gjøres.  
Forprosjektet skal avklare dette med reiselivsbedrifter, politikerne og lokalbefolkningen. Skulle reisemålet 
bli enig om en satsning, kan forprosjektet være en start for et hovedprosjekt, som skal jobbe med å åpne 
regionen for cruisenæringen. 
I tillegg skal det gjennom prosjektet tilføres kunnskap til Visit Lyngenfjord AS om håndtering av cruise 
operasjoner som DMC i regionen. 
 

Forankring 
Visit Lyngenfjord AS vil inkludere alle sine 5 medlemskommuner (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og 
Skjervøy), reiselivsbedrifter og lokalbefolkning fra de nevnte kommuner. 
God forankring hos kommunen er avgjørende, da hele regionen må stå sammen for å ta en avgjørelse og 
følge disse retningslinjer framover. 
 

Prosjektorganisering 
Visit Lyngenfjord AS vil ha prosjektledelsen og er prosjekteier. 
De fem kommunene må gå inn med midler, slik at forprosjektet blir godt politisk forankret og dermed sikre 
at resultatet av forprosjektet også vil være godt forankret hos kommunene. 
 

Samarbeidspartnere 
● Innovasjon Norge 
● Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Kåfjord Kommune 
● UiT (Britt Kramvig) vil hjelpe prosjektet med aktuelle forskningsresultater for å sikre en god faglig 

forankring 
● North Adventure (Henriette Bismo Eilertsen) vil støtte prosjektet i form av kunnskapsformidling og 

mulighet for å hospitere under gjennomføring av cruise operasjoner hos dem 
 
Innovasjon Norge vil bli holdt løpende oppdatert om prosessen i prosjektet.  
 
Effekter 
Forprosjektet vil sørge for en avklart situasjonsbeskrivelse om hva regionen ønsker seg framover i 
forbindelsen med cruise og en første kunnskapsløft for selskapet Visit Lyngenfjord i forbindelsen med å 
jobbe som DMC for cruise næring. 
 
 

Foreslått arbeidsopplegg for prosjektet 
 
1. Tiltak – Forberedende arbeid - innsamling av data – April-Mai 2019 

1.1. Kartlegging av cruise næring i Norge og i Nord Norge spesielt 
1.2. Kartlegge case Alta og en annen destinasjon – hvordan har de jobbet med cruise, effekter 
1.3. Hvilket havneforhold og annet infrastruktur kreves for cruisenæring og hvilke havneforhold har 

regionen i dag 
1.4. Hvilke forutsetninger på produktsiden må destinasjonen ha for å ta imot cruise 
1.5. Hvilke føringer/kriterier setter merket Bærekraftig Reisemål for en cruisedestinasjon 

 
2. Tiltak – Involvering av politikere, reiselivsbedrifter, lokal befolkning – Juni – August 2019 

2.1. Utarbeidelse av et online spørreskjema, utsendelse og oppfølging 
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VISIT LYNGENFJORD AS 
 
 
Visiting address: 
Nordkalottsenteret 
NO - 9143 Skibotn 

 
 
 
Postal address: 
Postboks 74 
9148 Olderdalen 

 
 
 
Tlf. +47 77 21 08 50 
Email:  
Org.nr. 911 611 538 MVA  

 
 
 
 
 

 

2.2. Telefon intervju, møter med ulike operatører i nærheten som har jobbet med cruise 
2.3. Organisering av 2 møter (Skjervøy, Lyngen) i regionen om å diskutere cruise 

 
3. Tiltak - Innhente kunnskaps som DMC – Juni – Juli 2019 

3.1. Dra på studietur til Alta og hospitere under en cruise operasjon 
3.2. Utarbeide konkrete produkter for case «Hurtigruten Explorer» i Lyngenfjord regionen 
3.3. Implementere prissetting og organisering av nevnte produkter hos lokale reiselivsbedrifter 
 

4. Evaluering og avslutning -   September 2019 
4.1. Samle alt av input og gjør det synlig 
4.2. Komme med en evaluering på evt. muligheter fremover og hva regionen tenker rundt cruise 

 
 
Kostnader 
Det er satt opp følgende kostnadsplan i prosjektet: 
 
 

Kostnadsposter Beløp i NOK  

1. Prosjektledelse (350 timer) 140 000 Prosjektledelse 

2. Forvaltning av klyngens fasiliteter  30 000 Reisekostnader og 
administrasjon 

3. Organisering av opplæring, 
«workshops» og konferanser 

30 000 Organisering av 2 workshop 

4. Studietur, hospitering 30 000 Case Alta 

 SUM KOSTNADER 230 000  

 
 
Finansieringsplan 
Det er satt opp følgende finansieringsplan: 

Aktør Beløp i NOK 

Innovasjon Norge 115 000 

Kommuner 115 000 

  

  

SUM FINANSIERT 200 000 

 
 
 
 
Kontaktinformasjon 
Skulle det være noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med:  
 

Navn Organisasjon Telefon Epost 

Georg Sichelschmidt Visit Lyngenfjord 45465898 georg@visit-lyngenfjord.com 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1132 -81 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 29.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Svar på - Prosjektsøknad Yonaspizza og Arbeidslivsdagen UiT 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
Vedlegg 

2 190510 ref planleggingsmøte pizzakveld og arbeidslivsdag 2019 

3 Prosjektrapport Pizzakveld og Arbeidslivsdagen 2018 

4 Prosjektsøknad Yonaspizza og Arbeidslivsdagen UiT 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
  

1. Halti næringshage innvilges inntil kr. 5.000 til arrangering av pizzakveld og deltakelse på 
arbeidslivsdagen ved UiT, med vedlagte budsjett som godkjent kostnadsramme. 

2. 5.000 blir satt av til å arrangere en pizzakveld og et møte med studenter og elever fra 
Kåfjord. Her blir lærer- og helsestudenter fra kommunen invitert spesielt. Kåfjord 
kommune står selv for arrangementet.  

3. Støtten forutsetter at de kommunene som ikke deltar med finansiering ikke får invitere 
sine studenter på kveldsarrangementet på Yonas eller på arbeidslivsdagen ved UiT.  

4. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 
inngår i tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 15. november 2019.  

5. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325  
6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter at dette vedtaket er 

mottatt av søkeren. Hvis en slik bekreftelse ikke blir sendt til 
postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. 
Merk bekreftelsen med saksnummeret.  
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7. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Halti næringshage søker kr. 10.000 i støtte fra Kåfjord kommune til å arrangere pizzakveld for 
studenter og rekrutteringsarrangement på UiT. Pizzakvelden med studenter fra Nord-Troms er 
for å komme i dialog med ungdommen vår, høre hvilken utdanning de tar, fortelle dem hvilke 
jobbmuligheter og tilbud som finnes i hjemkommunene.  
 
Målet er at de flytter hjem igjen etter endt utdanning. Arbeidslivsdagen er UiT Norges arktiske 
universitet sitt årlige rekrutteringsarrangement for offentlige og private virksomheter. Hver høst 
deltar rundt 2500 studenter på en begivenhetsrik dag med stands, bedriftspresentasjoner og 
karriereaktiviteter.  
 
De siste årene har rundt 100 virksomheter vært representert på Arbeidslivsdagen. Bedrifter 
kommer i direkte kontakt med den ferske kompetansen som studentene ved UiT har, og 
studentene kan utforske hvilke muligheter som er på jobbmarkedet i dag.  
 
Arbeidslivsdagen er et rekrutteringsarrangement. Dagen arrangeres ved UiT i Tromsø torsdag 
12. september fra kl. 10.00 til 14.00. På denne dagen får studentene muligheten til å komme i 
direkte kontakt med flere ulike virksomheter som er representert på stand.  
 
Målgruppen for pizzakvelden er ungdommene fra Nord-Troms-kommunene Kvænangen, 
Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen. Målgruppen for Arbeidslivsdagen er 
fortrinnsvis studenter, men arrangementet er åpent også for andre personer med høyere 
utdanning som vil benytte dagen til å komme i kontakt med et bredt spekter av potensielle 
arbeidsgivere.  
 

Kostnader Budsjett 
Prosjektledelse inkl. reise og opphold kr           32 000,00 
Stand UIT kr           16 000,00 
T-skjorter kr             2 000,00 
Pizza Yonas kr           10 000,00 
SUM kr    60 000,00 
Inntekter Budsjett 
Kvænangen kommune kr           10 000,00 
Nordreisa kommune kr           10 000,00 
Skjervøy. Kommune kr           10 000,00 
Kåfjord kommune kr           10 000,00 
Lyngen kommune kr           10 000,00 
Storfjord kommune kr           10 000,00 
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SUM kr    60 000,00 
 
Søkeren refererer til et møte som er avholdt mellom næringshagen og ordførerne i Nord-Troms 
hvor  

Vurdering 
Pizzaarrangementet på Yonas er en god mulighet til å treffe studenter og elever fra Kåfjord som 
har Tromsø som studiested. Muligheten må utnyttes slik at kvelden faktisk fører til at man 
kommer i snakk med ungdommer og får hørt hva de har å si, og få fortelle de om mulighetene 
for jobb i sin hjemkommune.  
 
Arrangementet på UiT dagen etterpå er et rekrutteringsarrangement. Her får kommunene også 
mulighet til å treffe alle de studentene som går på campus Breivika og som er interessert i å 
sjekke ut jobbmarkedet. Som rekrutteringsarrangement fungerer dette ikke optimalt fordi 
Kåfjord kommune ikke treffer de to studentgruppene kommunen har størst behov for å møte, 
nemlig lærer- og helsestudenter. Disse to gruppene holder ikke til på denne delen av 
universitetet.  
 
Det bør legges opp til et arrangement feks på institutt for lærerutdanning og institutt for 
sykepleiere – enten for Kåfjord alene eller i samarbeid med andre kommuner. Dette har vært 
gjort fra andre regioner i Troms. Dette ble påpekt ved søknadsbehandling av søknaden for 2018. 
her blir arrangøren oppfordret til å utvikle arrangementet. Det har ikke skjedd noe.  
  
Arrangementet vurderes også som kostbart. 32.000 i prosjektlederkostnader er mye for et 
arrangement som er enkelt å sette i stand. Det er nøyaktig samme sum som for 2018.  Den 
potten i kommunen som støtte til disse arrangementene blir hentet fra er utviklingsfondet. For få 
år siden var størrelsen på dette fondet på kr. 1.2000.000. For 2018 var summen 200.000. For 
2019 er størrelsen 100.000. Dette medfører at kommunen må stramme kraftig inn på bruken av 
midlene.  
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Fra: Hilde Nyvoll (hilde.nyvoll@haltinh.no)
Sendt: 27.05.2019 13.27.38
Til: Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; post@lyngen.kommune.no; Post
Storfjord
Kopi: 

Emne: FW: Søknad tilskudd Yonaspizza og Arbeidslivsdagen 2019
Vedlegg: Prosjektsøknad Yonaspizza og Arbeidslivsdagen UiT 2019.pdf;Prosjektrapport Pizzakveld og
Arbeidslivsdagen 2018.pdf;190510 ref planleggingsmøte pizzakveld og arbeidslivsdag 2019.pdf
 
 

Fra: Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Dato: mandag 27. mai 2019 12:47
Til: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>, Øyvind Evanger
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>, Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>,
Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>, Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>,
"ordforer@lyngen.kommune.no" <ordforer@lyngen.kommune.no>, Ronald Jenssen
<Ronald.Jenssen@kvanangen.kommune.no>
Emne: Søknad tilskudd Yonaspizza og Arbeidslivsdagen 2019
 
Hei ordførere i Storfjord, Lyngen, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy (Nordreisa OK jmf. samarbeidsavtalen mellom
kommunen og næringshagen).
 
Vedlagt ligger søknad om tilskudd til pizzakveld og Arbeidslivsdagen 2019 som avtalt den 10.05.2019. Ber om
tilbakemelding innen 30.06.2019.
 
 
Mvh
 
Hilde Nyvoll
Prosjektleder
 
+47 918 07 130
hilde.nyvoll@haltinh.no

 
 

Fra: Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Dato: mandag 13. mai 2019 14:14
Til: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>, Øyvind Evanger
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>, Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>,
Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>, Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>,
"ordforer@lyngen.kommune.no" <ordforer@lyngen.kommune.no>, Ronald Jenssen
<Ronald.Jenssen@kvanangen.kommune.no>
Emne: Referat planleggingsmøte 10.05.2019 Arbeidslivsdagen 2019
 
Se vedlegg.
 
Merk pkt om give-aways. Dersom vi skal ordne det, må vi få beskjed asap slik at det kan tas med i
kostnadsoverslaget. Hvis ikke, så ordner kommunene dette selv.
 
Hilsen Hilde
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Fra: Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Dato: onsdag 8. mai 2019 11:06
Til: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>, Øyvind Evanger
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>, Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>,
Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>, Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>,
"ordforer@lyngen.kommune.no" <ordforer@lyngen.kommune.no>
Kopi: Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>
Emne: Planleggingsmøte arbeidslivsdagen 2019 mandag 13. mai kl. 09.00
 
Hei!
 
Har fått tilbakemelding fra Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy (uavklart om Skjervøy er med).
Storfjord har ikke svart.
 
Planleggingsmøte mandag 13. mai kl. 09.00 i Nordreisa på Halti, møterom StoreSte i 2. etg.
 
Agenda:
Arbeidslivsdagen 2019 (se informasjon i epost av 01.04 nedenfor)
Yrkes‐ og utdanningsmesse 2020 i Nord‐Troms
 
 
Mvh
 
Hilde Nyvoll
Prosjektleder
 
+47 918 07 130
hilde.nyvoll@haltinh.no

 
 

Fra: Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Dato: mandag 1. april 2019 12:43
Til: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>, Øyvind Evanger
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>, Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>,
Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>, Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>,
"ordforer@lyngen.kommune.no" <ordforer@lyngen.kommune.no>
Kopi: Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>
Emne: Re: Arbeidslivsdagen 12. sept. 2019
 
Hei Svein! Takk for kjapp tilbakemelding. Prøver mandag 13. mai kl. 09.00 da. :)
 
Hilsen Hilde
 

Fra: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>
Dato: mandag 1. april 2019 12:39
Til: Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>, Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>, Eirik
Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>, Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>,
Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>, "ordforer@lyngen.kommune.no"
<ordforer@lyngen.kommune.no>
Kopi: Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>
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Emne: Re: Arbeidslivsdagen 12. sept. 2019
 
Hei Hilde.
 
6. Mai er alle ordførere på reise og er borte til 09.05.
 
Mvh
 
Svein O. Leirod
 
Få Outlook for iOS
 

Fra: Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Sendt: mandag, april 1, 2019 12:36
Til: Øyvind Evanger; Svein Oddvar Leiros; Eirik Losnegaard Mevik; Ørjan Albrigtsen; Knut Jentoft;
ordforer@lyngen.kommune.no
Kopi: Marius Johansen
Emne: FW: Arbeidslivsdagen 12. sept. 2019
 
Hei ordførere i Nord‐Troms! :)
 
Videresender dere invitasjonen til årets Arbeidslivsdag på UiT. Vi ønsker en tilbakemelding innen 14. april fra
kommunene om det er ønskelig at Halti næringshage skal koordinere dette arrangementet samt pizzakvelden for
ungdommen slik som tidligere år. Dersom ordførerne er positiv, så inviterer vi kommunene til planleggingsmøte 6.
mai før vi lager prosjektskisse med kostnadsoverslag. Påmeldingsfristen hos UiT er 27. mai. Gi oss evt.
tilbakemelding om det er andre kontaktpersoner i kommunene enn ordførerne for denne happeningen. Legger
ved fjorårets rapport.
 
Mvh
 
Hilde Nyvoll
Prosjektleder
 
+47 918 07 130
hilde.nyvoll@haltinh.no

 
 

Fra: Postboks Arbeidslivsdagen <ald@uit.no>
Dato: fredag 29. mars 2019 13:49
Kopi: "cato.haakseth@gratangen.kommune.no" <cato.haakseth@gratangen.kommune.no>,
"hege.richardsen@gratangen.kommune.no" <hege.richardsen@gratangen.kommune.no>, "linda.flaaten-
stokkan@gratangen.kommune.no" <linda.flaaten-stokkan@gratangen.kommune.no>,
"roy.tore.rikardsen@griegseafood.com" <roy.tore.rikardsen@griegseafood.com>,
"roger.pedersen@griegseafood.com" <roger.pedersen@griegseafood.com>, "grethe.bardalen@aschehoug.no"
<grethe.bardalen@aschehoug.no>, "Synnove.Sunde@Halliburton.com" <Synnove.Sunde@Halliburton.com>,
Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>, "maybritt@halti.no" <maybritt@halti.no>, Hilde Nyvoll
<hilde.nyvoll@haltinh.no>, "jon.eirik.holst@hammerfestenergi.no" <jon.eirik.holst@hammerfestenergi.no>,
"guri.bjorkli@hammerfest.kommune.no" <guri.bjorkli@hammerfest.kommune.no>,
"randi.olsen@hammerfest.kommune.no" <randi.olsen@hammerfest.kommune.no>,
"Max.Jenssen@harstad.kommune.no" <Max.Jenssen@harstad.kommune.no>,
"hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no" <hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no>, "OJK@hrnf.no"
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<OJK@hrnf.no>, "maria.kristine.granhoy-markussen@imr.no" <maria.kristine.granhoy-markussen@imr.no>,
"gunnar.saetra@imr.no" <gunnar.saetra@imr.no>, "Marte.Praesteng@vesyk.nl.no" <Marte.Praesteng@vesyk.nl.no>,
"Kari.Slaattelid@hn-ikt.no" <Kari.Slaattelid@hn-ikt.no>, "amk@helse-nord.no" <amk@helse-nord.no>,
"kif@helse-nord.no" <kif@helse-nord.no>, "mette@hermetikken.no" <mette@hermetikken.no>, "ola@h-k.no"
<ola@h-k.no>, "bente.berg@humananorge.no" <bente.berg@humananorge.no>, "hilde.jordan@hurtigruten.com"
<hilde.jordan@hurtigruten.com>, "jenny.mikkelsen.spring@hurtigruten.com"
<jenny.mikkelsen.spring@hurtigruten.com>, "ellen.risberg@husbanken.no" <ellen.risberg@husbanken.no>,
"Lene.Edvardsen@husbanken.no" <Lene.Edvardsen@husbanken.no>, "bjorn.ludvigsen@hlk.no"
<bjorn.ludvigsen@hlk.no>, "roe.jenset@ibestad.kommune.no" <roe.jenset@ibestad.kommune.no>,
"Yvonne.Fosser@innovasjonnorge.no" <Yvonne.Fosser@innovasjonnorge.no>,
"randi.abrahamsen@innovasjonnorge.no" <randi.abrahamsen@innovasjonnorge.no>, "stein-
gunnar.bondevik@innovasjonnorge.no" <stein-gunnar.bondevik@innovasjonnorge.no>, "viktor.wikstrom@ife.no"
<viktor.wikstrom@ife.no>, "ekh@imdi.no" <ekh@imdi.no>, "ape@imdi.no" <ape@imdi.no>, "tsa@imdi.no"
<tsa@imdi.no>, "anders.andersen@invenia.no" <anders.andersen@invenia.no>, "trygve.hardersen@invenia.no"
<trygve.hardersen@invenia.no>, Hilde Berg <Hilde@ishavskraft.no>, "stig@ishavskraft.no" <stig@ishavskraft.no>,
Per Nilsen <per.nilsen@itpartner.no>, "Isabell.Sund@itet.no" <Isabell.Sund@itet.no>, "ola.sandness@itet.no"
<ola.sandness@itet.no>, "bpj@itet.no" <bpj@itet.no>, "leder@itfnn.org" <leder@itfnn.org>,
"svein.kristian.pettersen@jmhansen.no" <svein.kristian.pettersen@jmhansen.no>, "jp@jmhansen.no"
<jp@jmhansen.no>, "nina.hansen@jmhansen.no" <nina.hansen@jmhansen.no>, "grete.wilsgaard@jobzone.no"
<grete.wilsgaard@jobzone.no>, "stian.vik@jobzone.no" <stian.vik@jobzone.no>, "marte.knudtsen@jobzone.no"
<marte.knudtsen@jobzone.no>, "Line.Fjelddalen.Eik@jotun.no" <Line.Fjelddalen.Eik@jotun.no>,
"with@joubel.com" <with@joubel.com>, "kolbjorn.engeseth@jupiter.no" <kolbjorn.engeseth@jupiter.no>,
"jurk.rim@gmail.com" <jurk.rim@gmail.com>, "arnulf.soleng@karasjok.kommune.no"
<arnulf.soleng@karasjok.kommune.no>, "finn.m.spjelkavik@karrieretroms.no"
<finn.m.spjelkavik@karrieretroms.no>, "helen.knoph.larsen@karrieretroms.no"
<helen.knoph.larsen@karrieretroms.no>, "bodil.vars@kautokeino.kommune.no"
<bodil.vars@kautokeino.kommune.no>, "kent.valio@kautokeino.kommune.no"
<kent.valio@kautokeino.kommune.no>, "svanhild@bymisjontromso.no" <svanhild@bymisjontromso.no>,
"arne@bymisjontromso.no" <arne@bymisjontromso.no>, "tormod@bymisjontromso.no"
<tormod@bymisjontromso.no>, "rudi.andersen@kitron.com" <rudi.andersen@kitron.com>, "post@komtrainee.no"
<post@komtrainee.no>, "wenche.moen@kongsberg.com" <wenche.moen@kongsberg.com>,
"heidi.nygard@kongsberg.com" <heidi.nygard@kongsberg.com>, "elin@ksat.no" <elin@ksat.no>,
"magnars@ksat.no" <magnars@ksat.no>, "lotte@ksat.no" <lotte@ksat.no>, "viggo@spacetec.no"
<viggo@spacetec.no>, "bjorn@spacetec.no" <bjorn@spacetec.no>, "kenrn@spacetec.no" <kenrn@spacetec.no>,
"kurt@noodt.no" <kurt@noodt.no>, "pia.brinch@kpmg.no" <pia.brinch@kpmg.no>, "gunnar.alskog@kpmg.no"
<gunnar.alskog@kpmg.no>, "vidar.bergmo@kpmg.no" <vidar.bergmo@kpmg.no>, "ina.malen.torp@kpmg.no"
<ina.malen.torp@kpmg.no>, "Kay.Hugo.Hanssen@kraemer.no" <Kay.Hugo.Hanssen@kraemer.no>,
"nol@kredinor.no" <nol@kredinor.no>, "per-oskar.schjolberg@ks.no" <per-oskar.schjolberg@ks.no>,
"saj@kpb.no" <saj@kpb.no>, "ep@kpb.no" <ep@kpb.no>, "taa@kph.no" <taa@kph.no>, "bar@kph.no"
<bar@kph.no>, "mj@kph.no" <mj@kph.no>, "trond@kupa.no" <trond@kupa.no>, "kristian@kupa.no"
<kristian@kupa.no>, "ia@kvitebjornvarme.no" <ia@kvitebjornvarme.no>, "TO@kvitebjornvarme.no"
<TO@kvitebjornvarme.no>, "karin.gunnesdahl@kvafjord.kommune.no"
<karin.gunnesdahl@kvafjord.kommune.no>, "alf-borre.knudsen@kvafjord.kommune.no" <alf-
borre.knudsen@kvafjord.kommune.no>, "frank.pedersen@kvanangen.kommune.no"
<frank.pedersen@kvanangen.kommune.no>, "trond.hjort-larsen@kystverket.no" <trond.hjort-
larsen@kystverket.no>, "inger.hansen@kystverket.no" <inger.hansen@kystverket.no>,
"einar.pedersen@kafjord.kommune.no" <einar.pedersen@kafjord.kommune.no>, "karianne@labora.no"
<karianne@labora.no>, "asbjorn.kulseng@landbruksdirektoratet.no" <asbjorn.kulseng@landbruksdirektoratet.no>,
"inger.abrahamsen@landbruksdirektoratet.no" <inger.abrahamsen@landbruksdirektoratet.no>,
"jonmagne.kleiven@legerutengrenser.no" <jonmagne.kleiven@legerutengrenser.no>,
"aleksander.eide@legerutengrenser.no" <aleksander.eide@legerutengrenser.no>,
"ingrid.ystgaard@legerutengrenser.no" <ingrid.ystgaard@legerutengrenser.no>,
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"britt.jonassen@leirfjord.kommune.no" <britt.jonassen@leirfjord.kommune.no>, "ronny@linken-nh.no"
<ronny@linken-nh.no>, "weronica.bergum@lo.no" <weronica.bergum@lo.no>, "orjan@lofotenmatpark.no"
<orjan@lofotenmatpark.no>, "frank.baekken@loppa.kommune.no" <frank.baekken@loppa.kommune.no>,
"Liv.b.karlsen@loppa.kommune.no" <Liv.b.karlsen@loppa.kommune.no>, "roger.karlsen@mack.no"
<roger.karlsen@mack.no>, "harald.bredrup@mack.no" <harald.bredrup@mack.no>,
"Hanne.Indira.Kristiansen@manpower.no" <Hanne.Indira.Kristiansen@manpower.no>,
"morten.wohni.helberg@manpower.no" <morten.wohni.helberg@manpower.no>, "per-
roar.gjerde@marineharvest.com" <per-roar.gjerde@marineharvest.com>, "helen.sorra@marineharvest.com"
<helen.sorra@marineharvest.com>, "Kari.Lise.Loftingsmo@mattilsynet.no" <Kari.Lise.Loftingsmo@mattilsynet.no>,
"Eivind.Bjerck@Mattilsynet.no" <Eivind.Bjerck@Mattilsynet.no>, "torkjell.andersen@mattilsynet.no"
<torkjell.andersen@mattilsynet.no>, "Nooria_Akbar@mckinsey.com" <Nooria_Akbar@mckinsey.com>,
"kaja_rutgerson@mckinsey.com" <kaja_rutgerson@mckinsey.com>, "connie.olsen@meloy.kommune.no"
<connie.olsen@meloy.kommune.no>, "Helge.Tangen@met.no" <Helge.Tangen@met.no>, "v-
rogutu@microsoft.com" <v-rogutu@microsoft.com>, "Jennifer.Travis@microsoft.com"
<Jennifer.Travis@microsoft.com>, "melissa.burdette@microsoft.com" <melissa.burdette@microsoft.com>,
"arve.ulriksen@mip.no" <arve.ulriksen@mip.no>, "ellen.berg@multiconsult.no" <ellen.berg@multiconsult.no>,
"erbk@multiconsult.no" <erbk@multiconsult.no>, "arnor.jensen@multiconsult.no" <arnor.jensen@multiconsult.no>,
"vegard.skoglund@narvik.kommune.no" <vegard.skoglund@narvik.kommune.no>,
"jenny.grundstad@narvik.kommune.no" <jenny.grundstad@narvik.kommune.no>, "Hilde@nrnf.no"
<Hilde@nrnf.no>, "randi.laukli@ehealthresearch.no" <randi.laukli@ehealthresearch.no>,
"karianne.drage@gmail.com" <karianne.drage@gmail.com>, "silje.lundberg@gmail.com"
<silje.lundberg@gmail.com>, "me@naturvernforbundet.no" <me@naturvernforbundet.no>, "hallgeir.jenssen@nav.no"
<hallgeir.jenssen@nav.no>, "vibeke.tannvik@nho.no" <vibeke.tannvik@nho.no>, "ingeborg.marie.laukvik@nho.no"
<ingeborg.marie.laukvik@nho.no>, "torgrim@nofi.no" <torgrim@nofi.no>, "ragnhild.whitaker@nofima.no"
<ragnhild.whitaker@nofima.no>, "Kjell-Age.Rognli@nofima.no" <Kjell-Age.Rognli@nofima.no>,
"Kathrine.Dahlslett.Graff@nokut.no" <Kathrine.Dahlslett.Graff@nokut.no>,
"janniche.rognes.johansen@norconsult.com" <janniche.rognes.johansen@norconsult.com>,
"Karin.Fareth@nordicpharmainc.com" <Karin.Fareth@nordicpharmainc.com>, "vigdis.bogholm@nordkraft.no"
<vigdis.bogholm@nordkraft.no>, "hanne.toftaker@nordkraft.no" <hanne.toftaker@nordkraft.no>, "torkan@nfk.no"
<torkan@nfk.no>, "paul.bakke@nfk.no" <paul.bakke@nfk.no>
Emne: Arbeidslivsdagen 12. sept. 2019
 
Hei!
Arbeidslivsdagen er UiT Norges arktiske universitet i Tromsø sitt årlige rekrutteringsarrangement for offentlige og
private virksomheter ved campus Tromsø.
 
Hver høst deltar rundt 2500 studenter på en begivenhetsrik dag med stands, bedriftspresentasjoner og foredrag.
De siste årene har rundt 100 virksomheter vært representert på arrangementet, og vi håper dere har lyst til å
besøke UiT på årets arrangement torsdag 12. september 2019.
 
Våre studenter er fordelt på studier innen de fleste fagområder, inkl. juridiske fag, økonomiske og administrative
fag, naturvitenskaplige og teknologiske fag, helsefag og samfunnsfag.
 
Påmelding og informasjon: Besøk Arbeidslivsdagens nettside for informasjon og påmelding. Vi forventer som i fjor
et fulltegnet arrangement, og anbefaler rask påmelding.
 
Påmeldingsfrist er satt til mandag 27.mai.
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede eller direkte på ald@uit.no ved spørsmål.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen/ Dearvuodaiguin/ All the best
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Siren Somby
Seniorrådgiver
Faggruppe samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU)
UiT Norges arktiske universitet
Mobil 41933359
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Referat planleggingsmøte pizzakveld og arbeidslivsdagen 2019 
 
Tid:   10.05.2019 kl. 13.00-13.30 
Sted:  Avfallsservice, Galsomelen, Storslett 
Til stede: Nordreisa v/ordfører Øyvind Evanger, Skjervøy v/ordfører Ørjan Albrigtsen, 

Kvænangen v/varaordfører Ronald Jensen, Lyngen v/ordfører Dan Håvard 
Johnsen, Storsfjord v/ordfører Knut Jentoft og Halti næringshage as v/Hilde 
Nyvoll 

 
 
Pizzakveld 11.09.2019 kl. 19.00-20.30 på Yonas 
 
• Invitere skoleungdom kommunene som deltar, kommunene hjelper til med rekruttering 
• Lage Facebook-arrangement for å få ca antall påmeldte, Halti næringshage ordner 
• Sjekke ut alternative lokaler sentralt, evt. booke Yonas 2.etg. 
• Ordførerne presenterer kommunene kl. 19.30-20.00 
• Pizzaservering og mingling kl. 19.00-20.30 
• Studentene noterer (elektronisk) navn, epost, hjemkommune og studieretning slik at 

kommunen kan kontakte dem i etterkant ved behov 
• «Last-man-standing-quiz» med premie 
 
 
Arbeidslivsdagen 12.09.2018 kl. 10.00-14.00 ved UiT Tromsø (teorifagsbygget, hus 1) 
 
• Kommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Lyngen, Kvænangen og Nord-Troms 

Studiesenter 
• Deltar med presentasjoner under bolken «Kommunepresentasjoner» (står foreløpig ikke i 

programmet til UiT) 
• På standen: ordførere + Nord-Troms Studiesenter 
• Kommunene samsnakker om ifht flyers og give-aways (se evaluering fra i fjor) 
• Nord-Troms Studiesenter lager «Hvorfor jobbe i Nord-Troms» (godt mottatt i fjor!) 
• Sender ønske om standsplass på rettstrekka nedenfor trappa (Halti næringshage) 
• T-skjorter: rosa, Nord-Troms går forran (rygg), logo Nord-Troms (forran), bruker de vi har 

fra tidligere og supplerer 
• Halti næringshage lager på bakgrunn av dette en prosjektskisse med kostnadsoversikt og 

søker kommunene i forkant om tilsagn inntil kr. 10.000,-. Kostnadsramme for 11.09.2019 
og 12.09.2019 inntil kr. 60.000,- totalt. 
 

 
Referent: Hilde Nyvoll 
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Prosjektledelse: Halti næringshage as 
 
 
 

 
 
 
 

Prosjektsøknad 
 

Yonaspizza med studentene og 
Arbeidslivsdagen UiT 2019  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Arbeidslivsdagen 2016 
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Prosjektledelse: Halti næringshage as 
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Prosjektledelse: Halti næringshage as 
 
 
 

Formål 
Pizzakvelden med studenter fra Nord-Troms er for å komme i dialog med ungdommen vår, 
høre hvilken utdanning de tar, fortelle dem hvilke jobbmuligheter og tilbud som finnes i 
hjemkommunene. Målet er at de flytter hjem igjen etter endt utdanning. 

Arbeidslivsdagen er UiT Norges arktiske universitet sitt årlige rekrutteringsarrangement for 
offentlige og private virksomheter. Hver høst deltar rundt 2500 studenter på en begivenhetsrik 
dag med stands, bedriftspresentasjoner og karriereaktiviteter. De siste årene har rundt 100 
virksomheter vært representert på Arbeidslivsdagen. Bedrifter kommer i direkte kontakt med 
den ferske kompetansen som studentene ved UiT har, og studentene kan utforske hvilke 
muligheter som er på jobbmarkedet i dag. 

Arbeidslivsdagen er et rekrutteringsarrangement. Dagen arrangeres ved UiT i Tromsø torsdag 
12. september fra kl. 10.00 til 14.00. På denne dagen får studentene muligheten til å komme i 
direkte kontakt med flere ulike virksomheter som er representert på stand.  
 

Målgruppe 
Målgruppen for pizzakvelden er ungdommene fra Nord-Troms-kommunene Kvænangen, 
Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen. 
 
Målgruppen for Arbeidslivsdagen er fortrinnsvis studenter, men arrangementet er åpent også 
for andre personer med høyere utdanning som vil benytte dagen til å komme i kontakt med et 
bredt spekter av potensielle arbeidsgivere. 
 
Universitetets 15 500 studenter er fordelt på studier innen de fleste fagområder, inkl. juridiske 
fag, økonomiske og administrative fag, naturvitenskaplige og teknologiske fag, helsefag og 
samfunnsfag. 
 
 
Tid 
Pizzakvelden arrangeres 11.09.2019 og Arbeidslivsdagen 2019 ved UiT er 12.09.2019. 
 
 
Finansiering 
Disse to arrangementene finansieres i sin helhet av Nord-Tromskommunene Kvænangen, 
Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Lyngen som et spleiselag. 
 
 
Bakgrunn 
Nord-Troms er et distrikt i den nordøstlige delen av Troms fylke og består av kommunene 
Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Geografisk strekker Nord-
Troms seg fra norskehavet i nord-vest til grensene mot Finland og Sverige i øst og sør-øst.  

Denne regionen har et samlet areal på 9368 kvm og per 1.1.2019 totalt 15.813 innbyggere. 
Befolkningen er etniske samer, finner og nordmenn. Hele området inngår i «Tiltakssonen for 
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Prosjektledelse: Halti næringshage as 
 
 
 

Finnmark og Nord-Troms», som omfattes av distriktspolitiske bestemmelser, som blant annet 
lavere skatt, nedskriving av studielån, ikke arbeidsgiveravgift. 

Utfordringene i Nord-Troms består av blant annet av negativ demografisk utvikling. Verdiene 
våre er sterkt begrenset uten kompetente mennesker i yrkesaktiv alder til å utvinne og foredle 
hav, vann, mineraler, jord og vidde. For ti år siden begynte befolkningsveksten i Nord-Norge 
å ta seg markant opp, men de siste tre årene har dessverre veksten igjen dabbet av. Med lavere 
vekst i innvandringen og mer utflytting, har befolkningsveksten falt raskt. Andelen gamle 
øker raskere enn i resten av landet og andelen under 16 år faller samtidig raskere. Nord-Norge 
og Nord-Troms står overfor betydelige utfordringer når det gjelder kvalifisert arbeidskraft 
fremover og rekruttering er helt nødvendig. 
 

Forankring 
Arbeidslivsdagen 2019 har vært drøftet med ordførerne i Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 
Skjervøy, Kvænangen (varaordfører) og Nordreisa fredag den 10.05.2019, vedlagt referat. 
 

Organisering 
Halti næringshage as er prosjekteier og har prosjektledelsen. Kommunene utgjør 
styringsgruppa og utpeker egen kontaktperson. 
 

Aktiviteter 
Forarbeid 
Halti næringshage as har meldt på Nord-Troms til Arbeidslivsdagen. Planleggingsmøte med 
kommunene er gjennomført. Videre vil det være nødvendig med fortløpende dialog per epost 
og telefon. 
 
Pizzakveld med studenter 
Alle kommunene oppfordres til å kontakte ”sine” ungdommer. Eget Facebook-arrangement 
på Yonas vil opprettes. Studentene noterer navn, epost, hjemkommune og studieretning ved 
ankomst. Pizza serveres fra klokken 19.00. Alle kjøper drikke selv. Ordførerne presenterer 
sine kommuner og konkurranse med premie gjennomføres. 
 
Arbeidslivsdagen UiT 2019 
Nord-Troms deltar på fellesstand. Har ønsket standplass forran trappa. Kommunene 
samsnakker om brosjyrer og give-aways som den enkelte kommune tar med. De rosa t-
skjortene fra i fjor gjenbrukes, suppleres hvis nødvendig. Alle møter på UiT kl. 09.00 for 
rigging. 
 
Evaluering 
I etterkant av arrangementene vil vi gjennomføre en epostrunde med evaluering av 
arrangementene. 
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Prosjektledelse: Halti næringshage as 
 
 
 

Budsjett 
 
  Kostnader       Budsjett 
  Prosjektledelse inkl. reise og opphold       kr           32 000,00  
  Stand UIT      kr           16 000,00  
  T-skjorter          kr             2 000,00  
  Pizza Yonas      kr           10 000,00  
  SUM          kr    60 000,00  

 
 
  Inntekter         Budsjett 
  Kvænangen kommune        kr           10 000,00  
  Nordreisa kommune     kr           10 000,00  
  Skjervøy. Kommune        kr           10 000,00  
  Kåfjord kommune     kr           10 000,00  
  Lyngen kommune        kr           10 000,00  
  Storfjord kommune     kr           10 000,00  
  SUM          kr    60 000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: a) Referat planleggingsmøte 
  b) Prosjektrapport pizzakveld med studentene og Arbeidslivsdagen 2018 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/27 -8 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 26.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Svar på - Søknad om forlengelse tilsagn "Regional strategi for 
infrastruktur..." 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Svar på - Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional strategi for infrastruktur i 

Nord-Troms 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden om forlengelse av prosjektperioden innvilges frem til 31.08.2019 som omsøkt.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms regionråd DA søker om forlengelse av tilsagnsperioden for prosjektet «Regional 
strategi for infrastruktur i Nord‐Troms», ref. vedtak i formannskap næring 05.02.18 (vedlagt). 
Opprinnelig frist for rapportering var 31.12.2018. De søker om forlengelse til 31.08.19. 
Årsaken er forsinket oppstart av planlagt prosjektperiode, grunnet lengre saksbehandlingstid enn 
forventet hos enkelte medfinansiører. Prosjektoppstarten ble forskjøvet med ca 6 mnd. 
Prosjektet er ferdigstilt men sluttrapport og regnskap/revisjon gjenstår. 
 
 

Vurdering 
Prosjektet blir svært viktig for Kåfjord og den øvrige regionen. Midlene som var satt av til 
prosjektet er ikke satt av til andre formål, og det medfører ingen større utfordringer med å 
innvilge søknaden om forlengelse.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2018/27 -3 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 23.01.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap -  Næringssaker  

 

Svar på - Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional strategi for 
infrastruktur i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms 
2 Tilsagnsbrev fra fylket - Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional strategi for 

infrastruktur i Nord-Troms 
3 Søknaden til Troms fylkeskommune- Søknad om tilskudd til gjennomføring av regional 

strategi for infrastruktur i Nord-Troms 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på inntil kr. 40.000, med kr. 1.200.000 som godkjent 

kostnadsramme. Utgiftene må dokumenteres. 
2. Støtten forutsetter bevilgning av tilsvarende beløp eller mer fra de andre kommunene, og 

at prosjektet er fullfinansiert eller nedskalert tilsvarende. 
3. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325  
4. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 
31.12.2018.  

5. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis 
en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne 
datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

6. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
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Saksopplysninger: 
Regionrådet i Nord-Troms søker næringsfondet om 50.000 kroner til å utarbeide en plan som 
grunnlag for framtidig omforent arbeid for økt innsats i Nord-Troms knyttet til arbeidet med 
infrastruktur. I søknaden (vedlagt) er følgende delmål skissert: 
 

- Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon 
- Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra sjømatnæringen spesielt, 

sett i forhold til kapasitetene i dagens infrastruktur 
- Mulighetsstudier for en tettere integrert region 
- Analysere muligheter innenfor samfunns- og næringsutvikling m.m. 

 
 
 
Kostnadsplan SUM 
01.Prosjektledelse/koordinering 320 000 
02.Kjøp av tjenester 750 000 
03.Regnskap/revisjon 30 000 
04.Reiseutgifter 100 000 
Sum kostnad 1 200 000 
   

Finansieringsplan SUM 
01.Tilskudd fra næringsfondet 50 000 
02.Regionrådets egenandel 320 000 
03.Tilskudd fra øvrige Nord-Troms kommuner 250 000 
04.Troms Fylkeskommune 300 000 
05.Ytterligere finansierings-/nedskaleringsbehov 280 000 
Sum finansiering 1 200 000 
 
Søknaden som ble sendt inn til Kåfjord kommune ble av saksbehandler vurdert som mangelfull, 
og mer informasjon ble etterspurt gjennom en forvaltningsmelding. Regionrådets sekretær har 
sendt en e-post med kopi den søknaden som ble sendt inn til Troms fylkeskommune, og 
tilsagnsbrev i fra fylkeskommunen over post 550.64 – Inkluderende og vekstkraftige 
lokalsamfunn. Den tilsendte dokumentasjonen (vedlagt) gir mer informasjon om prosjektet og 
om fykets vurdering av søknaden. 
 
Fylkesråd for kultur og næring innvilget søknaden med et redusert beløp. Opprinnelig 
søknadsbeløp til Troms fylkeskommune var på kr. 580.000,- Tilsagnet var på kr. 300.000,- Fra 
tilsagnsbrevet datert 30.10.2017: 
 
3.    Som begrunnelse for tilskuddets størrelse, legges det vekt på Troms fylkeskommunes 
samferdsels- og miljøetats faglige vurdering, der noen av tiltakene allerede er/vil gjennomføres 
av fylkeskommunen/Statens vegvesen uavhengig av prosjektet.  
 
4.    Til grunn for tilsagnet om tilskudd legges det av næringsetaten i sin oppfølging av saken 
derfor inn særvilkår som sikrer at tilskuddet ikke benyttes til aktiviteter som allerede 
gjennomføres av fylkeskommunen/Statens vegvesen. 
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Vurdering: 
Kåfjord kommune vurderer prosjektet som viktig for å danne bakgrunn for politiske vurderinger 
av tiltak for å bedre infrastrukturen i Nord-Troms, og for å gjøre det enklere å se vårt områdes 
infrastrukturbehov og mulige utvikling i et større perspektiv. Troms fylkeskommune har 
tidligere etterspurt prioriteringer av infrastrukturtiltak, og det er et håp at dette prosjektet kan 
bidra med bakgrunnskunnskapen som skal til for at regionrådet skal kunne gjøre kvalifiserte 
strategiske valg for satsingen fremover. 
 
Det er videre interessant å få på bordet en analyse av muligheter for Nord-Troms samfunnet sett 
i lys av de pågående prosesser nasjonalt og i de øvrige regionene i Troms og Finnmark.  Dette 
arbeidet vil kunne reise en rekke spørsmål om hvilke tiltak en skal iverksette, og hvilke 
prioriteringer som bør gjøres for fremtidig opprettholdelse og vekst i vår del av samfunnet.   
 
En viktig del av informasjonsinnsamlingen og beskrivelse av denne blir gjort likevel utenfor 
dette prosjektet og bør derfor ikke være støtteberettiget. Reduksjonen i støtte fra de omsøkte kr. 
50.000.- til innstilte kr. 40.000,- følger Troms fylkeskommunes vurdering i samme prosjekt, der 
Fylkesrådet for kultur og næring reduserte bevilgningen med en betydelig større andel enn det 
Kåfjord kommune anbefaler her. Videre kan det sies at informasjon om dagens transportbehov 
(jfr. delmål strekpunkt #1 og #2 i søknaden), og analyse av den er forholdsvis lett tilgjengelig 
informasjon som ikke krever grundige tidkrevende analyser.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/398 -22 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 29.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Nytt fremlegg av sak - Søknad støtte yrkes- og utdanningsmesse 2019 Nord-
Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet 
Vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
Vedlegg 
1 Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2019 
2 Særutskrift - Svar på - Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2019 
4 Svar på vedtak; Søknad om midler til Yrkes- og Utdanningsmessa 2019 
5 Utbetalingsanmodning med rapport yrkes- og utdanningsmessa 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Innstillingen fra forrige behandling beholdes: For arrangementet i 2019 bevilges et 

tilskudd på 10 % av kostnadene, med 200.000 som godkjent kostnadsramme, og 
maksimalt 20.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  

2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 som 
bagatellmessig støtte. 

3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 
inngår i tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  

4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis 
en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne 
datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  
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Saksopplysninger 
Den 21.11.2018 ved tok næringsstyret i Kåfjord å bevilge 20.000 av de om søkte 40.000 til Halti 
næringshage for å arrangere yrkes- og utdanningsmessa for Nord-Troms på Storslett i Nordreisa. 
Messa ble avholdt 24. januar 2019.  
 
Saken blir nå lagt frem på nytt fordi det har kommet en anmodning om utbetaling av et tilskudd 
til det avholdte arrangementet som er høyere enn det som ble bevilget. 
 
I korrespondanse med mellom ordfører Svein O. Leiros og daglig leder ved Halti næringshage, 
Marius Johansen, ble næringshagen oppfordret til å søke finansiering hos KomOpp og Troms 
fylkeskommune (se vedlegg). I følge notater fra rapporten (vedlagt) kom det avslag fra 
KomOpp. I møtenotatet av 06.11.2018 står det i første punkt at Troms fylkeskommune eventuelt 
kan søkes om støtte. Det er ikke notert noe sted at slik støtte er omsøkt, eller avslått.  
 
Halti næringshage svarer på tildelingen fra Kåfjord kommune med å si at kommunen ikke får 
delta (se vedlegg). 
 
Messa i 2019 ble støttet av: 
Nordreisa kommune  40.000 
Kåfjord kommune  20.000 
Kvænangen kommune 40.000 
Skjervøy kommune  40.000 
Sponsing fra Næringslivet 35.000 
(Lerøy, Marine Harvest, Ymber, Arnøy laks, Sparebank1 Nord-Norge, Sjøtransport, 
Avfallsservice) 
 
Kåfjord kommune fikk delta likevel, og har nå fått en utbetalingsanmodning på kr. 34.731,-. 
Summen er lavere enn forespeilet fordi forbruket har vært lavere enn budsjettert.  Bevilgning 
over 20.000 er ikke vedtatt. 
 
Nå er det også kommet en søknad om støtte til neste års arrangement, med likelydende 
søknadssum og samme opplegg som sist.  
 
 
 

Vurdering 
 
Rekruttering av relevant arbeidskraft er en viktig oppgave for alle slags virksomheter, både 
private og offentlige. For noen av virksomhetene Nord-Troms er det spesielt krevende å få tak i 
riktige personer til å være med å drive og utvikle sin drift. 
 
Erfaring viser at rekruttering av lokal arbeidskraft kan føre med seg ekstra stabilitet i 
arbeidsstokken – en kan hevde at å rekruttere folk fra regionen vil føre til at flere blir boende på 
lang sikt. På den andre siden kan en hevde at rotasjon i arbeidsstokken kan bidra med stadig 
påfyll av ny kunnskap og nye idéer. 
 
Kommunene mottar for 2019 sterkt reduserte overføringer fra staten til å drive utviklingsarbeid 
for næringslivet. Der en for 4 år siden fikk over 1 million via fylket, er tilskuddet 100.000 for 
2019. Ansvaret for utvikling legges i større og større grad over på det private næringslivet. Dette 
gjenspeiles ikke i finansieringssøknaden for Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa for 2019, 
hvor kommunene bærer over 80% av kostnadene. 
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En kunne også forvente at fylket gjennom den videregående skolen i Nord-Troms skulle bidra 
mer til å arrangere en utdanningsmesse, når nesten 60% av målgruppen er elever her, og de 
resterende er potensielle elever. 
 
Selv om dette er andre året søkeren arrangerer Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa er de 
omsøkte midlene de samme. En kunne regne med at utgiftene vil gå ned mer fordi en har fått 
mer erfaring med arrangementet og vil gjøre ting lettere andre gangen. 
 
Det anbefales av Halti næringshage etablerer en alternativ finansieringsmodell som plasserer 
utgiftene i større grad på andre aktører enn kommunene. 
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Halti Næringshage AS 

v/Hilde Nyvoll 

Hovedveien 2 

9151 Storslett 

Storslett, 31.10.2018 

 

 

 

Kåfjord kommune 

v/ordfører Svein Leiros 

 

 

 

 

Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2019 
 

Det søkes med dette om NOK 40.000,- fra Kåfjord kommune til planlegging og gjennomføring av 

yrkes- og utdanningsmessa 2019 i Nord-Troms. 

 

Målet med yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms er å presentere utdannings- og karrieremuligheter 

i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet, og stimulere til relevant rekruttering jmf. etterspørselen 

for arbeidskraft.  

 

Yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms var et årlig arrangement i perioden 2008 til 2014 i 

tilknytning til Forskningsdagene (arrangert av Halti næringshage as), for så å få opphold. Da tok flere 

(bl.a. Nord-Troms ungdomsråd/RUST) opp behovet for et slikt arrangement i Nord-Troms. Etter nye 

initiativ i Regionrådet ble det gjort et forsøk i 2017 som ble avlyst. Etter det fikk Halti næringshage as 

forespørsel og i 2018 ble det suksess. 

 

Den 20. februar 2018 ble det arrangert yrkes- og utdanningsmesse i Nordreisa idrettshall med over 50 

stands (utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor, næringsliv, kommunene), 122 elever og 17 lærere 

fra grunnskolen, 303 elever fra Nord-Troms videregående skole og 32 elever fra voksenopplæringa. 

Det ble organisert busstransport fra Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy. Dagen ble koordinert med tre 

stasjoner fordelt på messa, foredrag om ulike yrkesvalg av nyutdanna ungdom, Nordnorskvitensenter 

og Forsvaret. Elevene var forberedt med arbeidsoppgaver som ble tilsendt skolene i forkant. 

Arbeidslivsfag ved Storslett skole sto for kafèsalget. Denne messa ble finansiert av kommunene 

Kvænangen (kr. 40.000,-), Nordreisa (kr. 40.000,-), Skjervøy (kr. 40.000,-), Kåfjord (kr. 20.000,-) og 

sponsing fra næringslivet (kr. 35.000): 3net, Lerøy, Marine Harvest, Arnøy Laks, Sparebanken Nord-

Norge, Ymber og Avfallsservice. (Se prosjektrapport for flere detaljer). 

 

Yrkes- og utdanningsmessa er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i Nord-Troms der Halti 

Næringshage har prosjektledelsen. Målgruppen er elever i 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 i 

kommunene: Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy som finansierer yrkes- og utdanningsmessa. 

 

Tid:  24. januar kl. 10.00-14.00. 

Sted:  Nordreisa idrettshall, auditoriet, gymsalen og andre rom ved videregående skole. 

 

Arbeidsgruppa består av: 

- Halti Næringshage as v/Hilde Nyvoll  

- Oppvekstnettverket v/Ulla Laberg 

- Nord-Troms VGS v/Olaug Bergset 

 

Det er ønskelig med en kontaktperson i hver kommune for dialog og informasjonsutveksling ved 

behov. 
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Kostnadsplan  

Leie av idrettshallen NOK   3 000,- 

Rigging/rydding gulv, bord, vegger NOK    10 000,- 

Rigging/rydding strøm, internett  NOK   4 000,- 

Transport av elever t/r Storslett  NOK 25 000,- 

Tapt arbeidsfortjeneste/reise/opphold for unge, nyutdannede (foredrag) NOK 10 000,- 

Reise/opphold Nordnorsk Vitensentret NOK 10 000,- 

Prosjektledelse  (600*230 timer)  NOK   138 000,- 

Planlegging ca 80 t 

Rekruttering ca 30 t 

Logistikk ca 10 t 

Markedsføring ca 10 t 

Gjennomføring  ca 80 t 

Evaluering ca  5 t 

Rapportering ca 15 t 

Sum kostnader  NOK 200 000,- 

Finansieringsplan 

Kåfjord kommune NOK 40 000,- 

Nordreisa kommune NOK 40 000,- 

Skjervøy kommune NOK 40 000,- 

Kvænangen kommune  NOK 40 000,- 

Næringslivet Nord-Troms NOK 40 000,- 

Sum finansiering NOK   200 000,- 

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede eller daglig leder Marius Johansen. 

Med hilsen  

Halti næringshage as 

Hilde Nyvoll 

Prosjektleder  
mbl 91807130 

hilde.nyvoll@haltinh.no 
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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 

HALTI NÆRINGSHAGE AS 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2017/398-15 Fond 29.11.2018 

 

Særutskrift - Svar på - Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2019 

 
Vedlagt følger vedtak i sak 56/18 som ble behandlet i Formannskap næring 21.11.2018 
 
 
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 
 
 
Ann Karin Pedersen 
Sekretær 
Tlf.: 777 19206  
 
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 2017/398-15 
 
 
 
Intern kopi: 
Jens Kristian Nilsen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/398 -14 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 07.11.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/18 Formannskap -  Næringssaker 21.11.2018 

 

Svar på - 

 Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

Vedlegg 
1 Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2019 
2 Soknad-2018-0040 
  

 
 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 21.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % av kostnadene, med 200.000 som godkjent 

kostnadsramme, og maksimalt 20.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 som 

bagatellmessig støtte. 
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en 

slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen 
vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  
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Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % av kostnadene, med 200.000 som godkjent 

kostnadsramme, og maksimalt 20.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 som 

bagatellmessig støtte. 
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en 

slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen 
vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Halti næringshage AS søker næringsfondet i Kåfjord kommune om 40.000 kroner i støtte til å 
arrangere yrkes- og utdanningsmesse på Storslett. Selskapet er eid av offentlige og private 
virksomheter med SIVA som største eier. 
 
Målgruppen til Yrkes- og utdanningsmessa er 10.klasse, VG1, VG2 og VG3 elever i Nord-
Troms. Målet med messa er å bekjentgjøre ungdom med næringslivet i regionen, i tillegg til å 
informere om muligheter og valg angående utdanning. Messa har vært arrangert årlig mellom 
2008-2014, og det er nå et behov for å presentere utdannings- og karrieremuligheter i regionen, 
samt vise bredden i arbeidslivet. Tanken er at messa skal stimulere til relevant rekruttering iht. 
regionens behov for arbeidskraft.  
 
Halti Næringshage har prosjektledelsen. Arbeidsgruppa består av:  

- Halti Næringshage representert ved Trude Indrebø, Hilde Nyvoll og Marius Johansen  
- Ulla Laberg, Oppvekstnettverket  
- Nord-Troms VGS, Olaug Bergset 

 
Det er, ifølge finansieringsplanen, gratis å delta med stand på messa, uansett hvor mye plass du 
vil komme til å bruke.  

Kostnadsplan 
Tittel SUM 
Prosjektledelse (600*230 timer) 
Herav: 

  138 000 
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Planlegging ca 80 t 
Rekruttering ca 30 t  
Logistikk ca 10 t  
Markedsføring ca 10 t  
Gjennomføring ca 80 t  
Evaluering ca 5 t  
Rapportering ca 15 t 
Rigging/rydding gulv, bord, vegger   10 000 
Rigging/rydding strøm, internett   4 000 
Leie idrettshall   3 000 
Reise/opphold Nordnorsk Vitensenter   10 000 
Tapt arbeidsfortjeneste/reise/opphold nyutdanna   10 000 
Transport elever   25 000 
Sum kostnad 200 000 

Finansieringsplan 
Tittel SUM 
01.Tilskudd fra næringsfondet Kåfjord kommune   40 000 
02.Tilskudd Nordreisa kommune   40 000 
03.Tilskudd Skjervøy kommune   40 000 
04.Tilskudd Kvænangen kommune   40 000 
05. Sponsing næringsliv   40 000 
Sum finansiering 200 000 
 
I søknaden skrives det at det forventes at kommunene stiller med eget arbeid. Dette er ikke 
synliggjort i budsjettet. Det er ikke beskrevet eget arbeid hos prosjekteier som en del av 
finansieringen.  
 
Nordreisa kommune og Kvænangen kommune har bekreftet at de støtter tiltaket. 
 
Messa ble gjennomført i 2018 med godt oppmøte fra næringslivet i regionen.  
Finansieringsplanen for messa i 2018 var identisk med den som er omsøkt her for 2019.  
 
Regnskapet for messa som ble avholdt i 2018 viser: 
 

Aktiviteter: Budsjett Regnskap 
Prosjektledelse 
Tapt arbeidsfortjeneste 
Reise/opphold Vitensenteret 
Ungdomsbedrifter  
Transport elever 
Leie idrettshall 

 90 000,00 
 10 000,00 
 10 000,00 
 10 000,00 
 70 000,00 
 10 000,00 

 150 042,00 
 6 000,00 

 0 
 7 500,00 

 21 168,00 
 2341,00 

SUM kr 200 000,00 kr 187 051,00 
 
Prosjektledelsen overskred eget forbruk med kroner 60.042,- uten at det var godkjent hos de 
finansierende.  
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Vurdering 
Rekruttering av relevant arbeidskraft er en viktig oppgave for alle slags virksomheter, både 
private og offentlige. For noen av virksomhetene Nord-Troms er det spesielt krevende å få tak i 
riktige personer til å være med å drive og utvikle sin drift.  
 
Erfaring viser at rekruttering av lokal arbeidskraft kan føre med seg ekstra stabilitet i 
arbeidsstokken – en kan hevde at å rekruttere folk fra regionen vil føre til at flere blir boende på 
lang sikt. På den andre siden kan en hevde at rotasjon i arbeidsstokken kan bidra med stadig 
påfyll av ny kunnskap og nye idéer.  
 
Kommunene mottar for 2019 sterkt reduserte overføringer fra staten til å drive utviklingsarbeid 
for næringslivet. Der en for 4 år siden fikk over 1 million via fylket, er en forespeilet 200.000 for 
2019. Ansvaret for utvikling legges i større og større grad over på det private næringslivet. Dette 
gjenspeiles ikke i finansieringssøknaden for Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa for 2019, 
hvor kommunene bærer 80% av kostnadene. 
 
En kunne også forvente at fylket gjennom den videregående skolen i Nord-Troms skulle bidra 
mer til å arrangere en utdanningsmesse, når nesten 60% av målgruppen er elever her, og de 
resterende er potensielle elever.  
 
Selv om dette er andre året søkeren arrangerer Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa er 
kostnadene til prosjektledelse gått ned med kun 12.000 kroner fra 2018 – 2019. En kunne regne 
med at utgiftene vil gå ned mer fordi en har fått mer erfaring med arrangementet og vil gjøre ting 
lettere andre gangen. 
 
Det anbefales av Halti næringshage etablerer en alternativ finansieringsmodell som plasserer 
utgiftene i større grad på andre aktører enn kommunene. 
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Fra: Svein Oddvar Leiros (svein.leiros@kafjord.kommune.no)
Sendt: 03.12.2018 23.43.39
Til: Marius Johansen
Kopi: Post Kafjord; Jens Kristian Nilsen; Hilde Nyvoll

Emne: Re: SV: Svar på vedtak; Søknad om midler til Yrkes- og Utdanningsmessa 2019
Vedlegg: 
Dette må taes direkte med rektor ved Nord Troms videregående skole Olaug Bergset. 

Mvh

Svein O. Leiros

3. des. 2018 kl. 23:38 skrev Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>:

Hei Svein,
 
Mener Hilde har hatt dialog med TFK i etterkant av Tromskonferansen, og de hadde ikke midler til
dette formålet.
Uansett, sjekker med Hilde i morgen så hører dere fra oss så snart som mulig.
 
MJ
 

Fra: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no> 
Sendt: mandag 3. desember 2018 23:07
Til: Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>
Kopi: Post Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>; Jens Kristian Nilsen
<jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>; Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Emne: Re: Svar på vedtak; Søknad om midler til Yrkes‐ og Utdanningsmessa 2019
 
Hei Marius
 
Under Tromskonferansen som ble avholdt i forrige uke tok jeg opp dette med finansieringen av yrkes
og utdanningsmessa med Troms Fylkeskommune og leder for KomOpp John Karlsen. Konferansen
hadde fokus på kompetanse og det å skape arenaer for yrkesfagene. 
Vi ble enig at Troms Fylkeskommune og KomOpp skulle også bidra med finansieringen av denne
messa i Nord Troms. Det vil si at alle skolene ellers i Troms betaler for en slik messe, og KomOpp
kunne også bidra med finansiering. Vi argumenterte med at det er ikke rett at her i Nord‐Troms stiller
alltid kommunene opp va det gjelder utdanning og her måtte Fylkeskommunen og KomOpp også
bidra.
 
Totalramme for messa er satt til 200.00
 
Foreslår derfor en slik finansieringsplan:
 
4 kommuner a 20.000.‐ = 80.000.‐
KomOpp       40.000,‐
Videregående       40.000.‐
 
Det resulterer i at dere må sende en søknad til KomOpp V/ John Karlsen og Troms Fylkeskommune
Nord‐Troms Videregående skole.
 
MVH 
 
Svein O. Leiros 
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Sendt fra min iPad

3. des. 2018 kl. 22:22 skrev Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>:

Hei,
 
Har mottatt deres vedtak i sak 56/18 – «Søknad om midler til Yrkes og Utdanningsmessa
2019» som ble behandlet i Formannskapet 21.11.2018. I vedtaket fremkommer det at
dere har innvilget 50 prosent (20 000 kroner) av søkt beløp (40 000 kroner).
 
Som beskrevet i søknaden har arrangementet en total kostnadsramme på kroner 200
000, fordelt på fem finansiører. Halti Næringshage AS har forståelse for deres
vurderinger, men av respekt for de andre kommunene som har bidratt med
fullfinansiering av søkt beløp andre året på rad kan vi ikke godta villkårene i tilsagnet
deres. Arrangementet vil gå som planlagt uten deltakelse fra Kåfjord kommune.
 
 
<image002.png>
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Fra: Marius Johansen (marius.johansen@haltinh.no)
Sendt: 03.12.2018 23.38.48
Til: Svein Oddvar Leiros
Kopi: Post Kafjord; Jens Kristian Nilsen; Hilde Nyvoll

Emne: SV: Svar på vedtak; Søknad om midler til Yrkes- og Utdanningsmessa 2019
Vedlegg: 
Hei Svein,
 
Mener Hilde har hatt dialog med TFK i etterkant av Tromskonferansen, og de hadde ikke midler til dette formålet.
Uansett, sjekker med Hilde i morgen så hører dere fra oss så snart som mulig.
 
MJ
 

Fra: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no> 
Sendt: mandag 3. desember 2018 23:07
Til: Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>
Kopi: Post Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>; Jens Kristian Nilsen
<jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>; Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Emne: Re: Svar på vedtak; Søknad om midler til Yrkes‐ og Utdanningsmessa 2019
 
Hei Marius
 
Under Tromskonferansen som ble avholdt i forrige uke tok jeg opp dette med finansieringen av yrkes og
utdanningsmessa med Troms Fylkeskommune og leder for KomOpp John Karlsen. Konferansen hadde fokus på
kompetanse og det å skape arenaer for yrkesfagene. 
Vi ble enig at Troms Fylkeskommune og KomOpp skulle også bidra med finansieringen av denne messa i Nord
Troms. Det vil si at alle skolene ellers i Troms betaler for en slik messe, og KomOpp kunne også bidra med
finansiering. Vi argumenterte med at det er ikke rett at her i Nord‐Troms stiller alltid kommunene opp va det
gjelder utdanning og her måtte Fylkeskommunen og KomOpp også bidra.
 
Totalramme for messa er satt til 200.00
 
Foreslår derfor en slik finansieringsplan:
 
4 kommuner a 20.000.‐ = 80.000.‐
KomOpp       40.000,‐
Videregående       40.000.‐
 
Det resulterer i at dere må sende en søknad til KomOpp V/ John Karlsen og Troms Fylkeskommune Nord‐Troms
Videregående skole.
 
MVH 
 
Svein O. Leiros 
 
Sendt fra min iPad

3. des. 2018 kl. 22:22 skrev Marius Johansen <marius.johansen@haltinh.no>:

Hei,
 
Har mottatt deres vedtak i sak 56/18 – «Søknad om midler til Yrkes og Utdanningsmessa 2019» som ble
behandlet i Formannskapet 21.11.2018. I vedtaket fremkommer det at dere har innvilget 50 prosent
(20 000 kroner) av søkt beløp (40 000 kroner).
 
Som beskrevet i søknaden har arrangementet en total kostnadsramme på kroner 200 000, fordelt på
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fem finansiører. Halti Næringshage AS har forståelse for deres vurderinger, men av respekt for de
andre kommunene som har bidratt med fullfinansiering av søkt beløp andre året på rad kan vi ikke
godta villkårene i tilsagnet deres. Arrangementet vil gå som planlagt uten deltakelse fra Kåfjord
kommune.
 
 
<image002.png>
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Fra: Hilde Nyvoll (hilde.nyvoll@haltinh.no)
Sendt: 20.05.2019 11:09:53
Til: Jens Kristian Nilsen
Kopi: 

Emne: Utbetalingsanmodning yrkes- og utdanningsmessa 2019
Vedlegg: Prosjektrapport Yrkes- og utdanningsmessa 2019 i Nord-Troms.pdf
Hei!
 
Vedlagt ligger prosjektrapporten for Yrkes- og utdanningsmessa 2019 i Nord-Troms. Vi takker kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy for tilskuddet på kr. 40.000,- som ble bevilget til arrangementet.
Næringslivet har også vært involvert med sponsormidler. Pga. mindreforbruk er kostnaden per kommune redusert til
kr. 34.731,-. Se vedlagte prosjektregnskap i rapporten.
 
Beløpet på kr. 34.731,- bes utbetalt til Halti næringshage as, orgnr. 983839517, konto 47401124485, merkes:
prosjektnr 50 yrkes- og utdanningsmessa 2019, kontaktperson Hilde Nyvoll.
 
Halti næringshage takker samtidig for samarbeidet i dette prosjektet og håper kommunene ønsker å videreføre yrkes-
og utdanningsmessa.
 
 
Mvh
 
Hilde Nyvoll
Prosjektleder
 
+47 918 07 130
hilde.nyvoll@haltinh.no
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/398 -19 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 24.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Svar på søknad om- Støtte til yrkes- og utdanningsmessa 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
Vedlegg 
1 Prosjektrapport Yrkes- og utdanningsmessa 2019 i Nord-Troms 
3 Søknad - Støtte til yrkes- og utdanningsmessa 2020 
  
  
  
  

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. For arrangementet i 2020 bevilges et tilskudd på 10 % av kostnadene, med 200.000 som 

godkjent kostnadsramme, og maksimalt 20.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt utviklingsfond, kontostreng 14770.417.325 som 

bagatellmessig støtte. 
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis 

en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne 
datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  
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Saksopplysninger 
Halti næringshage søker om NOK 40.000,- fra hver kommune (Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen 
og Nordreisa) til planlegging og gjennomføring av yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-
Troms.  
 
Målet med yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms er å presentere utdannings- og 
karrieremuligheter i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet, og stimulere til relevant 
rekruttering jmf. etterspørselen for arbeidskraft.  
 
Målgruppen er elevene i 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 i kommunene: Nordreisa, Kåfjord, 
Kvænangen og Skjervøy som finansierer yrkes- og utdanningsmessa. Prosjekteier og 
prosjektleder er Halti næringshage AS. Arbeidsgruppa består av Nord-Troms videregående skole, 
oppvekstnettverket og Halti næringshage AS. 
 
Prosjektet/arrangementet har ikke styre, og kommunenes rolle er finansiører.  
 

 

Kostnader  

Leie av idrettshall 
Rigging/rydding gulv, bord, vegger 
Rigging/rydding strøm 
Transport elever t/r Storslett 
Tapt arbeidsfortjeneste/reise for unge 
Diverse uforutsett 
Prosjektledelse (650 kr x 230 timer) 

kr 3 000 
kr 10 000 
kr 4 000 

kr 20 000 
kr 10 000 
kr 3 500 

kr 149 500 
Sum kostnader kr 200 000 

 
Tilskudd  

Tilskudd Kvænangen kommune kr 40 000 
Tilskudd Nordreisa kommune kr 40 000 
Tilskudd Skjervøy kommune kr 40 000 
Tilskudd Kåfjord kommune kr 40 000 
Sponsing fra næringslivet kr 40 000 

Sum tilskudd kr 200 000 
 
Dette er 3. året Halti næringshage søker om midler til å arrangere messa. Opplegget er likt, 
søknadssummen er som alle tidligere år kr. 200.000, med en fordeling på kr. 40.000 pr. kommune 
og kr. 40.000 for næringslivet samlet. For 2018 ble kostnadene til slutt på kr. 34.731,- pr. 
kommune og 35.000 for næringslivet samlet. 
 

Vurdering 
Rekruttering av relevant arbeidskraft er en viktig oppgave for alle slags virksomheter, både 
private og offentlige. For noen av virksomhetene Nord-Troms er det spesielt krevende å få tak i 
riktige personer til å være med å drive og utvikle sin drift. 
 
Erfaring viser at rekruttering av lokal arbeidskraft kan føre med seg ekstra stabilitet i 
arbeidsstokken – en kan hevde at å rekruttere folk fra regionen vil føre til at flere blir boende på 
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lang sikt. På den andre siden kan en hevde at rotasjon i arbeidsstokken kan bidra med stadig 
påfyll av ny kunnskap og nye idéer. 
 
Kommunene mottar for 2019 sterkt reduserte overføringer fra staten til å drive utviklingsarbeid 
for næringslivet. Der en for 4 år siden fikk over 1 million via fylket, er tilskuddet 100.000 for 
2019. Ansvaret for utvikling legges i større og større grad over på det private næringslivet. Dette 
gjenspeiles ikke i finansieringssøknaden for Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa for 2019, 
hvor kommunene bærer over 80% av kostnadene. 
 
En kunne også forvente at fylket gjennom den videregående skolen i Nord-Troms skulle bidra 
mer til å arrangere en utdanningsmesse, når nesten 60% av målgruppen er elever her, og de 
resterende er potensielle elever. 
 
Selv om dette er tredje året søkeren arrangerer Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa er de 
omsøkte midlene de samme. En kunne regne med at utgiftene vil gå ned mer fordi en har fått 
mer erfaring med arrangementet og vil gjøre ting lettere tredje gangen. 
 
Det anbefales av Halti næringshage etablerer en alternativ finansieringsmodell som plasserer 
utgiftene i større grad på andre aktører enn kommunene. 
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Fra: Hilde Nyvoll (hilde.nyvoll@haltinh.no)
Sendt: 27.05.2019 13.25.46
Til: Nordreisa Kommune; Kvænangen Postmottak; Post Skjervoy; Post Kafjord
Kopi: 

Emne: FW: Søknad tilskudd Yrkes- og utdanningsmessa 2020
Vedlegg: Søknad yrkes- og utdanningsmessa 2020.pdf;Prosjektrapport Yrkes- og utdanningsmessa 2019 i Nord-
Troms.pdf
 
 

Fra: Hilde Nyvoll <hilde.nyvoll@haltinh.no>
Dato: mandag 27. mai 2019 12:47
Til: Svein Oddvar Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>, Øyvind Evanger
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>, Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>,
Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>, Ronald Jenssen <Ronald.Jenssen@kvanangen.kommune.no>
Emne: Søknad tilskudd Yrkes- og utdanningsmessa 2020
 
Hei ordførere i Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy (Nordreisa OK jmf. samarbeidsavtalen mellom kommunen og
næringshagen).
 
Vedlagt ligger søknad om tilskudd til yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms som avtalt den 10.05.2019. Ber
om tilbakemelding innen 30.06.2019.
 
Parallelt jobber vi med å finne ut hvordan messene i Tromsø og andre steder er finansiert. Så langt har vi ikke fått svar
fra fylkesrådet for utdanning. Om det er muligheter for andre finansieringskilder, så vil selvfølgelig kommunenes bidrag
reduseres.
 
 
Mvh
 
Hilde Nyvoll
Prosjektleder
 
+47 918 07 130
hilde.nyvoll@haltinh.no
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Halti Næringshage AS 
Hovedveien 2 
9151 Storslett 

Storslett, 27.05.2019 
 
Kåfjord kommune 
Skjervøy kommune 
Kvænangen kommune 
Nordreisa kommune 
 
 
 
Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2020 
 
Det søkes med dette om NOK 40.000,- fra hver kommune (Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og 
Nordreisa) til planlegging og gjennomføring av yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms. 
 
Målet med yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms er å presentere utdannings- og karrieremuligheter 
i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet, og stimulere til relevant rekruttering jmf. etterspørselen 
for arbeidskraft.  
 
Målgruppen er elevene i 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 i kommunene: Nordreisa, Kåfjord, 
Kvænangen og Skjervøy som finansierer yrkes- og utdanningsmessa. 
 
Tid:  23. januar 2020 kl. 10.00-14.00. 
Sted:  Nordreisa idrettshall, auditoriet, gymsalen og andre rom ved videregående skole. 
 
Prosjekteier og prosjektleder er Halti næringshage as. Arbeidsgruppa består av Nord-Troms 
videregående skole, oppvekstnettverket og Halti næringshage as.  
 
Finansieringsplan 
 
  Budsjett  

KOSTNADER   
Leie av idrettshall  kr       3 000  
Rigging/rydding gulv, bord, vegger  kr     10 000  
Rigging/rydding strøm  kr       4 000  
Transport elever t/r Storslett  kr     20 000  
Tapt arbeidsfortjeneste/reise for unge   kr     10 000  
Diverse uforutsett  kr       3 500  
Prosjektledelse (650 kr x 230 timer)  kr   149 500  
SUM KOSTNADER  kr  200 000  
    

TILSKUDD   
Tilskudd Kvænangen kommune  kr     40 000  
Tilskudd Nordreisa kommune  kr     40 000  
Tilskudd Skjervøy kommune  kr     40 000  
Tilskudd Kåfjord kommune  kr     40 000  
Sponsing fra næringslivet  kr     40 000  
SUM TILSKUDD  kr  200 000  
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Bakgrunn 
Yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms var et årlig arrangement i perioden 2008 til 
2014 i tilknytning til Forskningsdagene (arrangert av Halti næringshage as), for så å få 
opphold. Da tok flere (bl.a. Nord-Troms ungdomsråd/RUST) opp behovet for et slikt arrangement i 
Nord-Troms. Etter nye initiativ i Regionrådet ble det gjort et forsøk i 2017 som ble avlyst. Etter det 
fikk Halti næringshage as forespørsel og i 2018 og 2019 ble yrkes- og utdanningsmessa gjennomført 
med suksess. 
 
I 2018 ble yrkes- og utdanningsmesse arrangert den 20. februar i Nordreisa idrettshall med over 50 
stands (utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor, næringsliv, kommunene), 122 elever og 17 lærere 
fra grunnskolen, 303 elever fra Nord-Troms videregående skole og 32 elever fra voksenopplæringa. 
Det ble organisert busstransport fra Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy. Dagen ble koordinert med 
elevene fordelt i puljer på forskjellige stasjoner med foredrag om ulike yrkesvalg av nyutdanna 
ungdom, Nordnorskvitensenter og Forsvaret. Elevene var forberedt med arbeidsoppgaver som ble 
tilsendt skolene i forkant. Arbeidslivsfag ved Storslett skole sto for kafèsalget. Denne messa ble 
finansiert av kommunene Kvænangen (kr. 40.000,-), Nordreisa (kr. 40.000,-), Skjervøy (kr. 40.000,-), 
Kåfjord (kr. 20.000,-) og sponsing fra næringslivet (kr. 35.000): 3net, Lerøy, Marine Harvest, Arnøy 
Laks, Sparebanken Nord-Norge, Ymber og Avfallsservice.  
 
I 2019 ble yrkes- og utdanningsmessa arrangert torsdag 24. januar, bedre tilpasset søknadsfristen 1. 
mars og også tilpasset opplæringskontorene som deltar på messene i Hammerfest og Alta dagene før. 
Idrettshallen var fylt med 60 stands og 150 grunnskoleelever + voksenopplæringa + videregående 
skole. Arbeidsoppgaver, organisering med forskjellige stasjoner og buss var omtrent likt som i 2018. 
Nytt av året var kåring av beste stand og også at deltagende elever ble med i trekning av Bose vanntett 
høytaler ved å levere inn kortet med signeringer fra 5 forskjellige stands som de hadde pratet med. 
Denne messa ble finansiert av kommunene Kvænangen (kr. 40.000,-), Nordreisa (kr. 40.000,-), 
Skjervøy (kr. 40.000,-), Kåfjord (kr. 40.000,-) og sponsing fra næringslivet (kr. 35.000): Lerøy, 
Marine Harvest, Arnøy Laks, Sparebanken Nord-Norge, Ymber, Avfallsservice og NTS 
Shipping/Sjøtransport Rotsund. (Se prosjektrapport for flere detaljer).  
 
Håper på positivt svar innen 30.06.2019. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede eller daglig leder Marius Johansen. 
 
 
 
Med hilsen  
Halti næringshage as 

 
Hilde Nyvoll 
Prosjektleder  
mbl 91807130 
hilde.nyvoll@haltinh.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Prosjektrapport Yrkes- og utdanningsmessa 2019 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/129 -2 

Arkiv: 22/18 

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 29.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/19 Formannskap -  Næringssaker 07.06.2019 

 

Søknad om deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 18, tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 22 bnr. 51. 

Henvisning til lovverk: Jordlovens §§ 1, 9 og 12 
                                      Plan- og bygningslovens kap. 19 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 0, 6 dekar av eiendommen gnr. 
22 bnr. 18 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 51.  Tillatelsen begrunnes med at 
fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre er det vektlagt erververs 
behov for tilleggsareal til boligtomta som kun er på 0,6 dekar.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 0,6 daa dyrka mark til boligformål jfr. § 9 i 
Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at dette dreier seg om et areal som ligger 
tett opp til bolighus og delvis allerede er tatt i bruk til omsøkte formål. Det vektlegges også 
søkers behov for tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for fradeling av et areal på ca. 0,6 dekar på eiendommen gnr. 22 bnr. 18. Omsøkte areal 
ligger i tilknytning til eksisterende bolig og er delvis tatt i bruk til omsøkte formål.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 22 bnr. 51.  
 

Saksopplysninger 
 
Det søkes om fradeling av ca. 0,6 dekar av eiendommen gnr. 22 bnr. 18 som tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 22 bnr. 51. Eiendommen gnr. 22 bnr. 51 er en boligtomt på ca. 0,6 dekar. Det 
omsøkte arealet skal brukes til oppføring av garasje.  
 
 
 
PARTER:  
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Eier: Oddmund Mikkelsen 
Erverver: Hans Erling Rekkbø 

  
EIENDOM:  
Gnr/bnr: 22/18 Ideell 

andel: 
1/1 Eiendomsnavn: Lillebakken 

 
 
Formål: Tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 51 
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
   8,3 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
   2,5 daa 
 

    

Innmarksbeite:    2,2 daa     
Produktiv 
skog: 

  
  28,9 daa 

    

Annet 
markslag: 

 
  19,0 daa 

    

Totalt:   60,9 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr. 22 bnr. 18 utgjør 60,9 daa og består av 4 parseller som ligger ved Skattvoll i 
Kåfjorddalen.  Deler av søknaden berører areal som er karakterisert som fulldyrka jord i 
Gårdskart, NIBIO, og kommer i konflikt med § 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord.   
 
Det drives ikke egen landbruksdrift på eiendommen gnr. 22 bnr. 18, jordbruksarealet er utleid og 
blir høstet. 
 
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester mot tiltaket.  
 
I forhold til kommuneplanens arealdel ligger omsøkte areal innenfor et LNFR-område.  
 
Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven og §§ 1 og 12 i Jordloven som har følgende 
ordlyd: 
 
 
§ 1.Føremål 
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til 
(arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med 
hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor 
og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 
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§ 12.Deling 
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld 
forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna 
til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert 
bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig 
god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre 
omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til 
busetjinga i området. 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. 
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same 
eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i 
samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 
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Vurdering 
 
Jordlovens § 12 krever en godkjenning for å kunne å dele eiendommer som er nyttet eller som 
kan nyttes til jord- og skogbruk. Jordloven ble endret i 2013. Hensikten med endringen var å 
flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom 
søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Ved fradeling av tilleggsjord kan det 
generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort skal overføres til eie for en aktiv 
næringsutøver. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen medfører en 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.   
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Formålet med fradelingen er å skaffe til veie tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 51. Dette 
er ei liten boligtomt på ca. 0,6 da. En har derfor stor forståelse for behovet for tilleggsareal. 
Omsøkte areal skal brukes til oppføring av garasje.  I dag er det ikke plass for garasje på 
eiendommen gnr. 22 bnr. 51. Deler av det omsøkte arealet, ca. 0,5 dekar er karakterisert som 
fulldyrka jord ihht. Gårdskart, NIBIO. I dag er det kun en mindre del, ca. 0,2 dekar, av dette 
arealet som blir høstet. Resten av arealet er brakk, trolig delvis tatt i bruk til omsøkte formål i og 
med at det ligger så tett opp til boligen. I realiteten er det derfor lite fulldyrka jord som berøres 
av tiltaket. I denne saken vil en også vektlegge erververs behov for tilleggsareal. En anser i dette 
tilfelle derfor det som forsvarlig at det gis tillatelse til omdisponering fra § 9 i Jordloven (bruk 
av dyrka og dyrkbar jord).     
 
Omsøkte deling vil heller ikke medføre større drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. Atkomst til det bakenforliggende arealet vil bli sikret gjennom heftelse på skjøte. 
 
Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har 
vært ansett som nødvendig. Søknaden omfatter kun et mindre areal. Omsøkte fradeling er 
likevel sjekket opp mot databaser for ulike sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen 
kommer i berøring med aktuelle sektorinteresser utover landbruk.  
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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Søknad om fradeling av 2 boligtomter, eiendommen gnr. 34 bnr. 7. 

Henvisning til lovverk: Jordlovens §§ 1, og 12 
                                      Plan- og bygningslovens kap. 19 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 4 daa til 2 boligtomter på 
eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  Tillatelsen begrunnes med at fradelingen er forsvarlig ut i fra 
eiendommen ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med formålet med fradelingen er 
bosetting.  
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 4 dekar på eiendommen gnr. 34 bnr. 7. Dispensasjon 
begrunnes med at fradeling til boligformål er prioritert fra kommunens side. Omsøkte tomter vil 
ligge i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Avsetting av et vegetasjonsbelte mot Vatne 
vil ivareta miljøverdiene her.  
 
Det forutsettes at tursti som ligger i den nordlige delen av området ikke blir stengt av omsøkte 
tiltak.  

Saksopplysninger 
 
Det søkes om fradeling av 2 boligtomter på eiendommen gnr. 34 bnr. 7. Omsøkte areal utgjør 
ca. 4,6 dekar og ligger ved sørenden av Vatnet i Manndalen.  Omsøkte boligtomter vil ligge i 
tilknytning til boliger som tidligere er fradelt fra eiendommen.  
 
 
 
PARTER:  
Eier: Even Steinlien 
Erverver: Atle Hanssen 

  
EIENDOM:  
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Gnr/bnr: 34/7 Ideell 
andel: 

1/1 Eiendomsnavn: Vannbakken 

 
 
Formål: 2 boligtomter 
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
 74,4 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
   0,0 daa 
 

    

Innmarksbeite:    0,9 daa     
Produktiv 
skog: 

  
216,0 daa 

    

Annet 
markslag: 

 
163,3 daa 

    

Totalt: 454,6 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr 34 bnr. 7 utgjør 454,6 daa og består av parseller sør for Vatnet og ved Vallas i 
Manndalen. Omsøkte areal ligger ved Vatnet, innenfor 100-meters belte for sjø og vassdrag. 
Innenfor denne sonen skal det tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og andre 
allmenne interesser. Søknaden må behandles som en dispensasjon fra dette forbudet.  
 
Eiendommen gnr. 34 bnr. 7 er en hovedeiendom som i Landbruksregisteret er tilknyttet flere 
grunneiendommer. Eiendommene har totalt følgende ressurser: 
 
 

 
 
 
 
Det drives melkeproduksjon med geit på eiendommen gnr. 34 bnr. 7. 
 
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester mot tiltaket.  
  
I forhold til kommuneplanens arealdel ligger omsøkte tomt innenfor et LNFR-område. 
Søknaden krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr. kap. 19 i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Søknaden har vært ute til høring blant berørte sektormyndigheter. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i brev av 02.04.19 gitt følgende uttalelse: 
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 26. mars og 29. mars hvor vi inviteres 
til å gi uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppretting av 2 
boligtomter på til sammen 4,6 dekar fra eiendommen.  
 
Parsellene ligger i LNFR-område i kommuneplanens arealdel, og i hundremeterssonen i forhold til sjø og 
vassdrag. Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i 
hundremeterssonen.  
 
Parsellene ligger om lag 4 km opp i Manndalen, og grenser til Vatnet. Miljømålet for denne 
vannforekomsten er ikke god og bør ikke forverres ytterligere. Ved å gjennomføre tiltaket det her søkes 
om vil risikoen for å ikke oppnå miljømålet i Vatnet være stor. Ideelt sett bør vegetasjonsbeltet mot 
Vatnet bestå som det er i dag. Dette betyr at søknaden og dispensasjon bør avslås i medhold av plan og 
bygningsloven § 1-8 og § 19-2 og da med henvisning til Vannforskriftens § 12.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovenstående, og tilrår at søknaden avslås. Et alternativ vil 
være at det settes av et vegetasjonsbelte mot Vatnet på minst 10 meter, og at dette vegetasjonsbeltet 
ikke omfattes av de omsøkte boligtomtene, men beholdes av hovedeiendommen gnr. 34 bnr. 7.  
 
 Dersom kommunen kommer til at miljøverdiene blir bedre ivaretatt ved at søknaden innvilges, ber vi 
om at dette begrunnes. Vi ber om å få tilsendt avgjørelse når denne foreligger. 
 
 
 
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten har i brev av 03.04.19 gitt følgende uttalelse: 
 
Vi viser til henvendelse av 29.3.2019. Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen 
merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget 
 
 
Sametinget har i brev av 02.04.19 gitt følgende uttalelse: 
 
Vi viser til deres brev av 29.03.2019 med oppdatert kartgrunnlag. 
 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk fredete samiske kulturminner på de aktuelle parsellene. 
 
Skulle det likevel komme frem funn eller gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles 
til de som skal utføre arbeidet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune. 
 
Statens vegvesen, Region Nord har i brev av 24.04.19 gitt følgende uttalelse: 
 
Viser til skriv, datert 26.03.2019, hvor Statens vegvesen bes uttale seg på søknad om 
fradeling av 2 boligtomter, i Kåfjord kommune, Manndalen gnr. 34 bnr.7. 
 
Vår uttalelse 
Statens vegvesen har ingen innvendinger til fradelingen. 
 
Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven og §§ 1 og 12 i Jordloven som har følgende 
ordlyd: 
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§ 1.Føremål 
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til 
(arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med 
hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor 
og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

 

§ 12.Deling 
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld 
forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna 
til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert 
bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig 
god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre 
omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til 
busetjinga i området. 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. 
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same 
eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i 
samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 
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Vurdering 
 
Jordlovens § 12 krever en godkjenning for å kunne å dele eiendommer som er nyttet eller som 
kan nyttes til jord- og skogbruk. Jordloven ble endret i 2013. Hensikten med endringen var å 
flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom 
søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Ved fradeling av tilleggsjord kan det 
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generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort skal overføres til eie for en aktiv 
næringsutøver. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen medfører en 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.   
 
Formålet med søknaden er å skaffe til veie 2 boligtomter på eiendommen gnr. 34 bnr. 7. 
 
Omsøkte fradeling av ca. 4 dekar skogbruksareal vil ikke ha betydning for eiendommens 
avkastningsevne.  
Omsøkte deling vil heller ikke medføre større drifts - eller miljømessige ulemper for landbruket 
i området. 
 
Omsøkte areal ligger i tilknytning til Vatne og innenfor 100-meters beltet i strandsonen noe som 
innebærer at fradelingen vil komme i konflikt med § 1-8 i Plan- og bygningsloven (forbud mot 
tiltak mv. langs sjø og vassdrag). 
  
Når det gjelder § 1-8 i Plan- og bygningsloven skilles det mellom 100-meters beltet langs sjø og 
100-metersbeltet lang vassdrag noe som ikke så tydelig går fram av selve lovbestemmelsen. I 
Lovkommentar til plandelen i Plan- og bygningsloven framgår imidlertid følgende: 
 
Det er ikke noe generelt forbud mot å bygge i strandsonen langs vassdrag, men kommunene vil 
etter bestemmelsen ha en plikt til å vurdere om det skal fastsettes en byggegrense i 
kommuneplanens arealdel, for på den måten å ivareta viktige natur-, kulturmiljø- og 
friluftsinteresser langs vassdragene. 
 
 
Til kommuneplanens arealdel for Kåfjord kommune er det knyttet følgende bestemmelse: 
 

Innenfor kantsonen langs vassdragene som er på 10 meter skal ingen tiltak tillates.  
Tradisjonelt landbruk er tillatt innenfor gjeldende regelverk.  
Jf. pbl. §§ 11-9, pkt. 1 og 11-11, pkt. 5.  
Vannressursloven – krav til kantsoner  
Det vises til Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven), og bl.a. krav til 
kantsoner langs vassdrag (jf. vannressurslovens § 11). Tiltak i vassdrag som kan 
medføre nevneverdige ulemper for allmenne interesser må ha tillatelse etter 
vannressursloven. Slike tiltak krever behandling etter vannressurslovens 
bestemmelser.  
 

Vatnet inngår som en del av Manndalsvassdraget som er et vernet vassdrag. En legger til grunn 
at overnevnte bestemmelse også gjelder Vatnet. Vatnet representerer en stor verdi i seg sjøl. Det 
er den eneste innsjøen i kommunen som ligger i tilknytning til bebyggelse og har stor verdi for 
bl.a. trivsel, friluftsliv og naturopplevelser.  
   
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har anbefalt at søknaden avslås av hensyn til at miljømålet 
for Vatne ikke er god og bør ikke forverres ytterligere.  En gjennomføring av tiltaket vil medføre 
risiko for å ikke oppnå miljømålet i Vatnet. I følge Vann-nett (inngangsportal til informasjon om 
vann i Norge) er økologisk tilstand for Vatne moderat. Miljømål økologisk er god og oppnås, 
miljømål kjemisk er god og oppnås. Kommunen forholder seg til opplysninger fra Vann-nett. 
Dersom Fylkesmannen har andre opplysninger om vannkvaliteten her, burde dette vært 
videreformidlet til kommunen. Lokalt er det også kjent at vannkvaliteten i Vatne er blitt bedre 
etter at en bl.a. fikk bukt med avrenning fra landbruket. Kommunen er selvfølgelig opptatt av at 
en ikke skal forringe vannkvaliteten i innsjøen. Samtidig er det viktig for kommunen å 
tilrettelegge for boligbygging. Kommunen har store utfordringer med å finne egnede områder 
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for utbygging av boliger og fritidsboliger pga potensiell skredfare. Omsøkte tomter ligger i et 
fint og attraktivt område for boligbebyggelse. Kommunen ønsker i utgangspunktet derfor ikke å 
avslå søknaden. Fylkesmannen har skissert et alternativ ved at det settes av et vegetasjonsbelte 
mot Vatnet på minimum 10 m og at dette vegetasjonsbeltet ikke omfattes av tiltaket, men 
beholdes av eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  Dette er en god løsning som kommunen vil bifalle.  
Et slikt vegetasjonsbelte har mange nyttige funksjoner: vegetasjonen reduserer faren for utrasing 
og erosjon, vegetasjonen fanger opp næringsavrenning og finstoff som eller renner ut i vannet, 
kantsonen mot vassdrag er viktige leveområder for svært mange dyr- og plantearter.  
Dersom en avsetter et slikt vegetasjonsbelte vil det i denne saken utgjøre ca. 0,5 dekar. Det vil 
gjenstå rundt 4 dekar av omsøkte areal noe som er mer enn tilstrekkelig for 2 boligtomter. En 
slik løsning vil ivareta hensynet til miljøverdiene på en god måte.  
  
Søknaden berører et LNFR-område og krever dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel. Ihht. Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon 
dersom hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
Pbl`s § 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.  
I aktuelle sak gjelder fradeling av areal til boligformål noe som er høyt prioritert av kommunen. 
Ved å av sette av et vegetasjonsbelte mot Vatne vil også miljøhensyn bli ivaretatt på en god 
måte. Omsøkte boligtomter vil ligge i tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Det er derfor 
gode grunner for å innvilge dispensasjon. 
 
I utgangspunktet trodde en at søknaden kun omfattet den sørligste delen av arealet. En ble 
senere gjort oppmerksom på at søknaden også omfattet areal lengre nord. Dette medfører at 
søknaden berører en tursti. Det forutsettes fra kommunens side at turstien ikke blir stengt som 
følge av tiltaket.  
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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