
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 26.08.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 19.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein O. Leiros      Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 10/19 Saksdokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 
25.06.19 

 2015/850 

PS 38/19 Delegerte saker Formannskap mai-august 2019  2019/30 
PS 39/19 Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival 2019  2015/359 
PS 40/19 Innkjøp av redningsverktøy - brannstasjon 

Manndalen 
 2015/162 

PS 41/19 Frisbeegolf-bane i Olderdalen: Stedsutvikling 
Olderdalen 

 2015/608 

PS 42/19 Dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring 
av gapahuk - Gbnr. 1/25 

 2019/172 

PS 43/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
oppsett av grillhytte 

 2019/246 

PS 44/19 Dispensasjonssøknad fra byggegrense mot veg - 
Gbnr. 29/29 

 2019/263 

PS 45/19 Søknad om bygging av traktorveg på gnr/bnr 34/7 
i Kåfjord kommune - Even Steinlien - 
Vannbakkenvegen. 

 2019/208 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 17.06.2019 10.17.30
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen;
Sigleif Pedersen (sigleif@avfallsservice.no); Hanne Braathen
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kvænangen
Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy;
Knut Jentoft; Øyvind Evanger; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar
Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Gunbjørg Melkiorsen

Emne: Saksdokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 25.06.19
Vedlegg: Saksliste og dokumenter RR møte 25.06.19.docx;saksutredning RR møte 25.06.19.doc;Fullmakt - møte i
Nord-Troms regionråd 25.06.2019 (1).pdf;FW Plansamarbeid vedtak.msg;FW Plansamarbeid vedtak
Skjervøy.msg;RE Plansamarbeid vedtak.msg;Vedtak Stofjord fskap 9.11.18.pdf;Forslag fra Kåfjord eldreråd -
språk-epikriser.pdf;Forslag til uttalelse - postutlevering.pdf;Protokoll fra møte NTRR 28.05.19.docx;Høring - ny
faglig yrkesstruktur.docx
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 25. juni i Olderdalen.
Fra Nordreisa kommune deltar Sigleif Pedersen med fullmakt (se vedlegg).
Prosjektleder for «Drivkraft Nord‐Troms» Gunbjørg Melkiorsen deltar også på møtet.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmenn, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                           Dato: 17.06.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til tidligere innkalling til møte; 
 
Tid: Tirsdag 25. juni kl 1000-1200 
 
Sted:  Kåfjord rådhus, formannskapssalen, Olderdalen 
 
Saksliste og dokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest. I etterkant av møte i regionrådet 
avholdes generalforsamling i Visit Lyngenfjord. 
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
EMNE: Møte nr 7-2019 
STED: Kåfjord rådhus 
TIDSPUNKT: 25. juni 2019 

 
REFERATSAKER:  
Fra kommunene i Nord-Troms: «Vedtak vedrørende 
plansamarbeid Nord-Troms» Vedtak Stofjord 

fskap 9.11.18.pdf

Kvænangen - 
Plansamarbeid vedtak.msg

Plansamarbeid 
vedtak Skjervøy.msg

 
Kåfjord - 

Plansamarbeid vedtak.msg

Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Språk – epikriser» 

 
Forslag fra Kåfjord 
eldreråd - språk-epikriser.pdf

Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Postutlevering» 

 
Forslag til uttalelse 
- postutlevering.pdf

 
VEDTAKSSAKER: Saksutredning: 

saksutredning RR 
møte 25.06.19.doc

 
Sak 26/19 Godkjenning av protokoll 28.05.19 

Protokoll fra møte 
NTRR 28.05.19.docx

 
Sak 27/19 Høring «Ny struktur for yrkesfaga i 

Troms» Høring - ny faglig 
yrkesstruktur.docx

 
 
 
ORIENTERINGSSAK: 

 Rapport fra KomRev Nord vedr innkjøpssamarbeidet 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

  
 
 
 
 
SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 

 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter 
 Drivkraft Nord-Troms – forankring (prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen deltar) 
 Samarbeidsavtale med Sametinget 
 Møte med Vest-Finnmark regionråd 
 Nord-Troms konferansen – Lyngen i august 

 
 
 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 
 
 
 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører
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Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                                   møte 25.06.19

 1 

VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 26/19  Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 28. mai 2019 i 
Kvænangen. 
 
 
 
Sak 27/19  Høring «Ny struktur for yrkesfaga i Troms»   
Saksdokumenter:  

 Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18) 
 Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 - ny struktur for yrkesfag i Troms 
 Høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd 14.06.19 

 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 
Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 
hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 
arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 
landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 
trenger. 
 
Saken ble sendt på høring til videregående skoler 16.05.2019, med vedlagt utkast 
til ny struktur.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole. Saken 
ble behandlet pr epost ved høringsfrist 14. juni 2019. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole 
vedrørende ny struktur for yrkesfagene i Troms. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

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

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/220-81 6067/2019 033 17.06.2019 

 

Fullmakt - møte i Nord-Troms regionråd 25.06.2019 

Da både ordfører Øyvind Evanger og varaordfører Olaug Bergset er forhindret til å møte i Nord-
Troms regionråds møte 25.06.2019 gis det med dette fullmakt til Sigleif Pedersen å representere 
Nordreisa kommune i møtet 26.06.2019. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
oyvind.evanger@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 02 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Sigleif Pedersen Goppa 20 9152 Sørkjosen 
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Fra:                                    Lise Jakobsen
Sendt:                                13. juni 2019 12:58
Til:                                      Berit Fjellberg
Emne:                                FW: Plansamarbeid vedtak

 
 

From: Einar Pedersen 
Sent: Thursday, June 13, 2019 2:58 PM
To: Lise Jakobsen <Lise.Jakobsen@ntroms.no>
Subject: VS: Plansamarbeid vedtak
 

Lise

 

Nedenfor følger vedtaket gjort av Kåfjord formannskap.

----

PS 24/19 Reetablering av interkommunalt plansamarbeid i Nord Troms
Saksprotokoll i Formannskap- 11.04.2019

Behandling:
Rådmann Einar Pedersen redegjorde for saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms.
2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, som 
utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang organisering av 
plansamarbeid m fl.

Rådmannens innstilling
Det anbefales at formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms.
2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, som 
utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang organisering av 
plansamarbeid m fl.
-------
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Med vennlig hilsen
 
Einar Pedersen
rådmann
 
Tlf 77719225 / 91703255
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
 

Fra: Lise Jakobsen
Sendt: torsdag 13. juni 2019 14.50
Til: Cissel Samuelsen; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Einar Pedersen; Ellinor Evensen; Mattis 
Bårnes; Ina Engvoll
Kopi: Berit Fjellberg
Emne: Plansamarbeid vedtak 
 
Hei!

Kan dere oversende vedtak ang. reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms? 
 
Med vennlig hilsen 
 
LISE JAKOBSEN
SEKRETÆR FOR RÅDMANNSUTVALGET
 
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / regionrad@ntroms.no
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Fra:                                    Lise Jakobsen
Sendt:                                13. juni 2019 12:56
Til:                                      Berit Fjellberg
Emne:                                FW: Plansamarbeid vedtak Skjervøy

 
 

From: Cissel Samuelsen 
Sent: Thursday, June 13, 2019 2:56 PM
To: Lise Jakobsen <Lise.Jakobsen@ntroms.no>
Subject: SV: Plansamarbeid vedtak Skjervøy
 
55/18 Reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms? 2015/984
Saksprotokoll i Formannskap - 10.10.2018
Behandling:
Rådmannen presenterte saken. Utfyllende kommentar fra ordfører.
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Det anbefales at formannskapet gjør slikt vedtak:
1.Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms.
2.Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommunene, som 
utreder innhold og organisering av et framtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter ang organisering av 
plansamarbeid m fl.
 

 

Med vennlig hilsen

 

Cissel Samuelsen, rådmann

Tlf 7777 5510/91718487
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Fra: Lise Jakobsen
Sendt: torsdag 13. juni 2019 14:50
Til: Cissel Samuelsen; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Einar Pedersen; Ellinor Evensen; Mattis 
Bårnes; Ina Engvoll
Kopi: Berit Fjellberg
Emne: Plansamarbeid vedtak 
 
Hei!

Kan dere oversende vedtak ang. reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms? 
 
Med vennlig hilsen 
 
LISE JAKOBSEN
SEKRETÆR FOR RÅDMANNSUTVALGET
 
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / regionrad@ntroms.no
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Fra:                                    Bjørn Ellefsæter
Sendt:                                13. juni 2019 12:52
Til:                                      Lise Jakobsen;Cissel Samuelsen;Anne-Marie Gaino;Einar Pedersen;Ellinor 
Evensen;Mattis Bårnes;Ina Engvoll
Cc:                                      Berit Fjellberg
Emne:                                RE: Plansamarbeid vedtak

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre den 27.02.2019 i sak 7/19: 
Behandling: 
Redaksjonell endring i innstilling for å tilpasse at vedtaket gjøres på vegne av kommunen, ikke kun 
formannskapet. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1.      Kvænangen kommune stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 

plansamarbeid i Nord-Troms. 
2.      Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Tromskommunene, som 

utreder innholdet og organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas utgangspunkt 
i evalueringsrapporten av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter om organisering av 
plansamarbeid m.fl. 

 
 
Med vennlig hilsen

Bjørn Ellefsæter 
Konstituert administrasjonssjef
 77 77 88 12 / 971 44 188 
 be@kvanangen.kommune.no
 Kommunehuset, Gàrgu 8, 9161 Burfjord

  Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten! 
 

From: Lise Jakobsen <Lise.Jakobsen@ntroms.no> 
Sent: Thursday, June 13, 2019 2:50 PM
To: Cissel Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Anne-Marie Gaino <Anne-
Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>; Bjørn Ellefsæter <bjorn.ellefsaeter@kvanangen.kommune.no>; 
Einar Pedersen <Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Ellinor Evensen 
<Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>; Mattis Bårnes <mattis@skjervoy.kommune.no>; Ina Engvoll 
<Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no>
Cc: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>
Subject: Plansamarbeid vedtak
 
Hei!

Kan dere oversende vedtak ang. reetablering av plansamarbeid i Nord-Troms? 
 
Med vennlig hilsen 
 
LISE JAKOBSEN
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SEKRETÆR FOR RÅDMANNSUTVALGET
 
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / regionrad@ntroms.no
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Storfjord kommune  
Personal- og serviceavdelingen 
 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 21 28 00 
Oldersletta 1 Oldersletta 1, Hatteng Telefaks: 77 21 28 01 
9046 OTEREN   
E-post: post@storfjord.kommune.no Internett:  Organisasjonsnr: 964 994 129 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Arkivkode Dato 
 2015/1052-23  09.11.2018 

 

Plansamarbeid i Nord-Troms 

 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.11.2018  

Vedtak: 
Storfjord formannskap stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms. 
 
Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Tromskommunene, som 
utreder innhold og organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor.  
  
Det tas utgangspunkt i evalueringsrapporten av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter om 
organisering av plansamarbeid m.m. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Klara Steinnes 
Sekretær 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
 
 
Kopi til: 
Trond Roger Larsen    
Trond-Arne Hoe    
Joakim Stensrud Nilsen    
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Forslag fra Kåfjord eldreråd 
Språk / Epikriser 
Fellesmøtet fra Eldrerådene i Nord Troms tar det som sjølsagt at 
epikrisen skal være tilgjengelig og forståelig for brukere: pasienter og 
pårørende. 

Vi anser bruk av latinske fag/uttrykk for å være til hinder for 
brukerne. Det uforståelige skaper engstelse. 

Dagens opplegg passer ikke med intensjonen om god kommunikasjon 
mellom tjenesteyter og bruker. I årsrapporten fra Pasient og 
brukerombudet i Troms heter det «Pasienter, brukere og pårørende må 
få nødvendig informasjon når pasienter eller brukere blir utsatt for 
skade eller komplikasjoner ved ytelser av helse – og omsorgstjenester. 
Dette må gjelde alle typer bruk av slike tjenester.  
 

Møtet ber om fornorskning av denne type informasjon blir 
gjennomført til pasientenes beste. 
 

 

Sendes til: Helsedepartementet 

  UNN 

  Media 

  Regionrådet 
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Forslag til uttalelse 
Postutlevering 

 
Storfjord eldreråd har tatt opp planlagt nedtrapping av postutlevering i Distrikts 
Norge med henvisning til medisin utlevering. 

Regionmøtet i Olderdalen 23.05.19 vil ta avstand fra den systematiske 
nedbyggingen av post tjenester – se Kvænangen som et skrekkeksempel. 

Møtet legger bl. a følgende til grunn: 

1. Posten har fungert i over 300 år. I krig og nød, og nå skal et påstått rikt 
land trappe ned denne tjenesten, begrunnet med mindre bruk og av alt, 
økonomi. 
 

2. Postens opplegg bidrar til en forverret livssituasjon for folk i alle aldre, 
ikke minst eldre. Ref. henvisning fra Storfjord eldreråd. 
 

3. Dette er med på å undergrave livskvalitet- trivsel – trygghet – sikkerhet, 
og dermed bygde-Norges eksistens. 
 

4. Postkuttet forsterker sentraliseringsbølgen, og vi frykter fortsettelsen. 
 

5. Avis distribusjonen som er viktig del av utkantenes hverdag, rammes, til 
problemer for de som verken har bil eller data. Hva med likhetskravet? 
 

Møtets krav er: 

Stortinget har et ubetinget ansvar for tilfredsstillende posttjenester til alle deler 
av landet, uavhengig av økonomi og bruk. Vi forventer at gode løsninger 
realiseres via Postloven, som ikke kan overprøve Grunnloven. Folk i periferien 
må ha likeverdige tjenester med de som lever og bor i sentrale strøk. 

 
Sendes: Samferdselsdepartementet 

  «Tromsbenken» - stortingsrepresentanter fra Troms 

  Media 

  Regionrådet 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 6-2019 
STED: Kvænangen 
TIDSPUNKT: 28. mai 2019 kl 1030 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord (pr telefon) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

 
PROGRAM: 
Kl 1030 Fellesmøte RUST og regionrådet inkl lunsj 
  Korte innledninger og drøfting:  
  Ungdomsmedvirkning i Nord-Troms – hvordan kan vi bli enda bedre? 

 Felles struktur for ungdomsråd 
 Gode grep 

Kl 1200 Parallelle møter RUST og regionråd (egne sakslister) 
Kl 1300 Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved 

Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 
Ingen merknad til innkalling.  
  
Under åpen post drøftes: 

 Høring ny struktur yrkesfag videregående skole 
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FELLESMØTE MED RUST KL 1030-1200 
DELTAKERE:  
RUST/Nord-Troms 
ungdomsråd 

Siril Jørgensen, Skjervøy 
Nora Karlstrøm for Vilde Karlsen, Skjervøy 
Ramona Thomassen, Nordreisa  
Oda Fossvoll for Anna Henriksen, Nordreisa  
Alise Bruvold for Nikolas Fagerli, Storfjord 
Jacop Seppola, Storfjord  
Mia Johnsen, Kvænangen 
Johanne Mari Johansen, Kvænangen 

Fagrådet: 
 

Silje Båtnes, Nordreisa 
Kjersti Hovland Rennestraum, Kåfjord 
Marit Boberg, Kvænangen 
Eirik Hasselberg, Skjervøy 

Politiske 
rådgivere: 
 

Vera Wassnes, Kvænangen 
Kåre Eriksen, Storfjord 
(Øyvind Evanger, Nordreisa) 

Sekretariat: Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent  
Forfall: Jill Fagerli, fagrådet, Storfjord 

Ingrid Lønhaug, politisk rådgiver, Skjervøy 
Else Lill Lyngra, politisk rådgiver, Lyngen 
Representanter ungdomsråd Lyngen 
Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 
Mathias Nilsen, Kåfjord 
Oliver Løvli, Kåfjord 
Jens Aleksander Simonsen, Kåfjord 

 
Fra regionrådet møtte samme deltakere som øvrige møter samme dag. 
 
Møteledere: Siril Jørgensen og Svein Leiros 
 
TEMA: VEILEDER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I NORD-TROMS  
Innledning; bakgrunn for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» v/ 
politisk rådgiver Kåre Eriksen 

 Hvordan har det vært arbeidet med veilederen 
 Gjennomgang av hovedmoment, spesielt fokus på fraværsutfordringen 
 Oppfordring til å behandle denne i egen kommune 
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Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-
Troms (behandles i fellesmøte med RUST) 

Saksdokumenter: 
 Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 

Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil 
tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende 
kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som 
eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med 
administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning 
og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert 
Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i 
det politiske arbeidet.  
 
Vurderinger: 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye 
kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i 
regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at 
ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. 
 
Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å 
fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes 
tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet 
mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap 
og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal 
være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et 
supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for 
ungdomsrådet. 
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Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles 
veilederen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det 
fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i 
Nord-Troms.  

2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes 
kommunestyrene i eierkommunene til behandling. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
VERKSTED: UNGE EKSPERTER OG VOKSNE BESLUTNINGSTAKERE I GRUPPER 
Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona, Nord-Troms Ungdomsråd 

 Bra å være i ungdomsrådet å kunne få si sine meninger og få være med å 
påvirke, at det er et organ som kan støtte forslag fra ungdom 

 God læreprosess å være med i ungdomsråd – har overføringsverdi til for 
eksempel skolearbeid 

 Fint å være med i RUST, blir kjent over kommunegrensene 
 God på dette i Nord-Troms, blir spurt om å dele erfaringer til folk utenfor 

regionen 
 Fint å være med å påvirke i et demokrati 
 Reell stemme, være med å gjøre politiske beslutninger 
 Ønsker å bli bedre på å løfte saker til kommune, regionråd og fylkesting 
 Viktig i hverdagen å ha en reell stemme, være med å påvirke – lettere å 

rekruttere ungdommer om de kjenner til ungdomsrådene – og vet hva de 
driver med 

 Bidrar til økt involvering, og et viktig bidrag til demokratiet 
 Har et bra ungdomsråd som fungerer, viktig å få dette til framover 

Verksted: 
 Vi spør de unge ekspertene:  

o Ka e bra me å bo her?  
o Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 

 Vi spør de voksne beslutningstakerne:  
o Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
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Det ble delt i tre grupper. Presentasjon fra gruppene: 
Gruppe 1: 
Vi spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her?  
Kvænangen 

 Flott kommune å bo i 
 Små forhold – alle kjenner alle 
 Ny idrettshall – gleder seg til – mange aktiviteter 

Nordreisa 
 Får gjennom saker for eksempel ungdomsklubb 
 Fint med en plass som ikke er idrett 

Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 
 Fokus på ungdom 
 Vi er framtida 
 Vi skal føre arven videre 
 Vi har en mening om alt, viktig å bli hørt, må kunne stole på de voksne 

Vi spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
o Lytte til ungdommen 
o Involvere 
o Tale og forslagsrett 
o Kursing viktig – tørre å ta ordet 
o Ungdom har mye makt – får nesten alltid gjennomslag 
o Avgjørende med administrativ ressurs 

Gruppe 2 
Hva er bra? 

o Har tatt utgangspunkt i vi som bor her nord 
o Vi blir bedre kjent – utvikle oss i lag 
o Sterke ungdomsråd – vi blir sett av de voksne, og har voksne ressurser 

Bli bedre? 
o Snakke mer om ungdomsråd – mer info 
o Mere fokus på rekruttering – få vet hva ungdomsråd er  

Ord til handling? 
o Lokale ungdomskonferanser – hva er ungdomsråd hva kan det brukes til 
o Ta i bruk sosiale media 
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o Tettere kobling mot skolen - aktiv del av undervisningen 

Gruppe 2 
Hva er bra? 

o Gode lokalsamfunn, fin natur og god plass 
o Framoverlent på tvers av kommunegrensene 
o Gode fritidsaktiviteter 
o Felles ønske om å få til ting på tvers av kommunegrensene 
o Møteplass for ungdom er viktig 

Bli bedre? 
o Bedre kollektivtransport både på tvers av kommunegrenser og innad i 

kommunene 

Fra ord til handling 
o Kort vei fra ungdom til politikere i Nord-Troms, – bare å ta kontakt 
o Følge opp saker i forhold til infrastruktur,  frem sak til k-styrene, 

regionrådet, fylkeskommunen 

Siste gruppe – fagråd+politiske rådgivere 
Hvordan nå fram: 

 Prat med store bokstaver – vær tydelig 
 Hjelpe til med forberedelsen til møtene 
 Legg til rette sakslista for ungdomsrådene 
 Merke saker som er relevant for ungdom 
 Involvere ungdom i saksbehandling – for eksempel sende saker til høring i 

forbindelse med saksbehandlingen 

Oppsummering ved saksordfører Eirik Mevik: 
 Mye positivt med å bo i Nord-Troms 
 Vi må bli bedre med informasjon for å få til rekruttering 
 Får på plass reell påvirkning – artig å få en sak opp i kommunestyret 
 Den administrative ressursen er ekstremt viktig for ungdommene 
 Viktig med politisk rådgiver for å få løftet fram politiske saker 

Etter verkstedprosessen ble det gjennomført parallelle møter. Felles orientering fra 
omstillingsprosjektet og besøk på Kvænangen kraftverk. 
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MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD KL 1200-1300 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Troms fylkeskommune: Svar – forespørsel fra Nord-Troms Regionråd vedr 
Troms fylkeskommunes asfaltplan 219 

Vedtak: 
Referatsaken følges opp med å etterspørre svar vedrørende når det sist ble  
gjennomført en faglig vurdering av SVV vedr dekkelegging. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 21/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.19 og 1.4.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoller fra møter 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 26. mars og 1. april 
2019. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no  
Saksdokumenter: 

 Avtale om drift av felles nettportal av 1.9.2014 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Som ett av tiltakene i Omdømmeprosjektet ble det etablert en felles nettportal for å 
profilere Nord-Troms – med følgende menyvalg; 
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Nettportalen skulle være et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og et 
virkemiddel for å skape interesse for regionen. 
 
Det ble inngått en avtale mellom kommune om drift fra 2014 for å sikre vedlikehold, 
oppdatering og videreutvikling av design, tekst og bilder i portalen. 
Rådmannsutvalget (RU) skulle utgjøre styre og Kvænangen kommune skulle ha 
ansvar for drift (vertskommunemodell).  
 
Etter avslutning av Omdømmeprosjektet ble ikke driften av siden fulgt opp. Saken 
har vært på sakskartet gjentatte ganger i rådmannsutvalget.  
 
Vurderinger: 
Det er ressursskrevene og vedlikeholde og utvikle en hjemmeside. Det ble gjort et 
godt arbeid i Omdømmeprosjektet, men når dette arbeidet ikke er blitt fulgt opp, 
sitter vi igjen med en hjemmeside som er utdatert og kan inneholde feil 
informasjon. Dette er ikke gunstig for profileringen av regionen. 
 
Etter godkjenning fra RU og regionrådet, startet administrasjonen for noen år siden 
å bruke portalen til å legge ut saksprotokoller, rapporter mm. I tillegg ble teksten på 
siden gjennomgått og noen korrigeringer foretatt.  
 
Pr i dag «fungerer siden dårlig», lite hensiktsmessig meny/dårlig oversikt – det er 
også mye informasjon som bør oppdateres. 
 
Regionrådet har behov for en tidsriktig hjemmeside for å legge ut informasjon om 
virksomheten, prosjekter og satsinger som også snakker med sosiale medier. 
I og med at «lite har skjedd» med nordtromsportalen siden prosjektslutt Omdømme, 
ser vi det som hensiktsmessig å bruke denne plattformen for den «nye portalen for 
regionrådet». 
 
Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet overtar drifta av www.nordtromsportalen.no. Det avsettes 
midler til vedlikehold og drift på regionrådets budsjett fra 2020. 

2. Det brukes eksisterende midler på budsjett for inneværende år til ny layout 
(inntil kr 50.000). «Ny hjemmeside» har som mål å ivareta 
informasjonsbehov i regionrådsregi. 

3. Eksisterende info (utarbeidet i Omdømmeprosjektet) på hjemmesiden gjøres 
tilgjengelig for kommunene tidlig høst 2019. 

4. Ny side publiseres på konstituerende møte i regionrådet 5. november 2019. 
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 23/19   Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet  
Saksdokumenter: 

 Rapporter på www.nordtromsportalen.no 
o Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur 
o Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

 Prosjektregnskap 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har avsluttet prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms». 
Målet for prosjektet var: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan  
Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer: Stig Kjærvik, Lyngen kommune,  
Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif  
Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Rapport: 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere 
og næringsliv har deltatt. 
 
Vedtatte strategier for videre arbeid: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
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6. Etablere separate strategier og prosjekter 
 
Budsjett/finansieringsplan 

Kostnader  

Prosjektledelse/koordinering* 320 000 
Kjøp av tjenester 700 000 
Regnskap / revisjon   30 000 
Reiseutgifter   100 000 
SUM KOSTNADER 1 200 000 

 
Finansiering  %-fordeling 

Regionrådets egeninnsats 320 000 26,7 
Tilskudd fra kommune 300 000 25 
Troms fylkeskommune 300 000 25 
Næringsliv Nord-Troms 280 000 23,3 
SUM 1 200 000 100 

 
Vurderinger: 
Regionrådet fikk overlevert rapporten i januar 2019 fra styringsgruppa. Denne ble 
tatt til orientering. Resultatet av arbeidet ble presentert på et eget seminar i 
Olderdalen 14. februar i år med over 50 deltakere. Det er også laget en plan for 
videre politisk jobbing med utgangpunkt i rapportene og de valgte strategier. 
 
Som det går fram av det vedlagte regnskapet er det et lite underforbruk på ca 
10.000 kr i forhold til budsjett. Dette utgjør under 1 % av totalbudsjettet. 
 
Prosjektregnskap: 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner rapportering og sluttregnskap fra prosjektet 
regionale strategier for infrastruktur i Nord-Troms.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 24/19    Uttalelse responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST) 
Saksdokumenter: 

 Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd om responstid på ambulanse 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms ungdomsråd har mottatt en henvendelse fra Hardanger ungdomsråd 
vedrørende responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd har sendt 
følgende henvendelse til regionrådet: 
«Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er 
avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og 
lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, 
vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 
25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 
innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos 
helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere 
oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt 
økende trafikk på veiene. 
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Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. 
Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 
26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i 
Skjervøy (https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-
1.14023472) Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være 
store forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, 
sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. 
Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale myndigheter.» 
 
Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt uttalelse om ambulanseberedskap; 

«Nord-Troms Regionråd frykter for liv og helse dersom ambulanseberedskapen 
reduseres. Nord-Troms er i en sårbar situasjon med lange avstander og utfordringer 
med ras og vinterstengte veier, og vil være ekstra utsatt om beredskapsnivået 
reduseres. Vi har allerede i dag en situasjon som er skjør ved at beredskapen 
svekkes når én ambulanse kjører fra et distrikt med en pasient til sykehus. Vi har 
behov for en tilstedeværende ambulansetjeneste i hele regionen.» 

Det har også vært flere medieoppslag den siste tiden om responstiden i 
distriktskommuner, hvor man ikke innfrir kravene i henhold til veiledende 
kvalitetsindikator. Saken er også satt på dagsorden i flere politiske parti, og det kan 
være aktuelt å fremme forslag i Stortinget om forskriftsfesting av responstider for 
norske ambulanser. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd sender en uttalelse vedrørende responstid for ambulanse. 
Ordfører Knut Jentoft utarbeider forslag til uttalelse som sendes til godkjenning før 
den oversendes Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
Under behandling av sak 25/19 fratrådte ordfører Eirik L. Mevik av 
habilitetsgrunner. (Styreleder i Ungt Entreprenøskap) 
 
Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt HoppIdè grunnskole  
Saksdokumenter: 

 Fra UE: skisse til modell-samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms  
 Fra Rådmannsutvalget: melding om vedtak i sak 29/19 fra møte 30.04.19 

Hoppide grunnskole 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers 
kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten  for at de 
bosetter seg på hjemstedet. Det vises også til at elever som deltar i 
elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet for å 
etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.  
 
Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet fikk vi kunnskap om at unge har 
mangelfull kjennskap til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er 
et viktig virkemiddel for å øke kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt 
stolthet og forsterke regional identitet.  Gjennom entreprenørskap og elevbedrift 
som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med lokalt næringsliv, ønsker vi å 
gi unge gode vilkår for gründersatsing. 
 
Dette var noe av bakteppe for den helhetlige entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 
delprosjekt – grunnskole, videregående skole og unge gründere) som var prioriterte 
tiltak i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018. 
 
Målsettinger: 
Hovedmål:  Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se 

mulighter i egen region.  
Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling,  øke bolyst 

og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene 
(opplæringa) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne 
til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i 
arbeidslivet som gode arbeidstakere. 

Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-
Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som 
vedtas av alle kommuner.   

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på 
regionens stedskvaliter som fortrinn i framtidig utvikling og 
entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  
og implementeres i grunnskolene i regionen 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og 
gjennom satsing på entreprenørskap,  gi barn og ungdom 
kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 
bedrifter i Nord-Troms 

30



 

14 

 
Organisering: 
Prosjekteier:   Nord-Troms Regionråd DA 
Styringsgruppe:  Representanter fra rådmannsutvalget, næringsutviklere, 

skoleledere, nærings- og arbeidsliv. 
Prosjektledelse:  Vertskommuneansvar: Skjervøy. Prosjektansvar: Regionkontoret 

for Nord-Troms ved Ulla Laberg 
Det har vært ansatt egen prosjektleder i 50% stilling med 
kontorsted Kvænangen. 

 
Prosjektet (regionrådet) har hatt en samarbeidsavtale med UE (ungt 
entreprenørskap) Troms gjennom hele prosjektperioden. Dette for å bruke UE sine 
programmer for grunnskolen, kursing av lærere mm. 
 
Hoppidè grunnskole er i avslutningsfasen. Prosjektet er forlenget til sommeren 
2019, grunnet gjenstående midler på budsjettet. Det medfører muligheter for å 
sluttføre prosjektet ved skoleslutt. Styringsgruppa i prosjektet er enige om at 
gjennomføring av tiltak som gjenstår skal fokuseres i siste del av perioden. 
 
Vurderinger: 
UE Troms har  kommet med et forslag om å forlenge prosjektsatsingen med 2 år. 
Forslaget innebærer et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, 
næringsliv og UE.  
 
Om en slik videreføring skal være aktuell må arbeidet ha en god forankring hos 
oppvekstlederne i den enkelte kommune, de må være «eiere» i prosjektet.  
 
Forslaget til videreføring har vært drøftet i møte med oppvekstledere i kommunene 
29.03.19 (Nordreisa hadde forfall). Oppvekstlederne er negative til skissert 
avtaleforslag fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til nytt prosjekt, men jobbe 
med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens læreplaner. 
 
Rådmannsutvalget har meldt at de slutter seg til oppvekstledernes vurdering, ref 
møte i rådmannsutvalget 30. april.  
 
Forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i tilrådning fra oppvekstlederne og rådmannsutvalget i Nord-Troms,  
ønsker ikke Nord-Troms Regionråd å delta i en forlengelse av prosjekt HoppIdè  
grunnskole.  
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAK: 
Oppstart Havneprosjektet del II, ved Ørjan Albrigtsen  

 Det er signert avtale med Transportutvikling AS som skal være 
prosessleder/ faglig bistand i prosjektet «Styrket samarbeid mellom 
havnene i Nord-Troms». 

 Oppstartsmøte med Transportutvikling er gjennomført. Det planlegges 
møte i prosjektgruppa 11. juni.  Videre er det aktuelt med studietur i 
september/ oktober.  

 Prosjektperioden blir medio mai til medio november.  
 Skape en arena med fokus på havner i regionen – hvordan kan 

kommunene samarbeide på dette området – ønske om at dette kan 
drøftes i hver enkelt kommune. 

 Prosjektet får tilskudd fra Kystverket. 
 Alle kommuner har bekreftet at de skal delta i prosjektet. Det er 

regionrådet som står bak søknaden og som har gjort vedtak om videre 
deltakelse. Skjervøy kommune er ansvarlig vertskommune for prosjektet. 

 
 
SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 
 
Oppsummering etter representantskapsmøte 30. april, ved Ørjan Albrigtsen 

 Bakgrunn: Det har vært drøftinger i regionrådet – ønske om å fortsette som 
Nord-Troms seks. Ny samarbeidsavtale vedtatt i kommunestyrene juni 2018 

 Har hatt møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 
 Plan om møte med nabokommuner i Finnmark/Vest-Finnmark regionråd 

 Diskutere 2 problemstillinger – ulike nivå: 
 Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon 
 Samarbeid om samfunnsutvikling 
 Ønsker innspill fra representantskapet til veien videre: «Hva vil være den 

beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms? Skal vi se mot 
Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-Troms samarbeid?  

 Oppsummering etter drøfting: «Ett strategisk grep kan være å skille tydelig 
mellom blokk-samarbeid og samarbeid om samfunnsutviklingen. Det er 
aktuelt å utrede denne saken videre.» 
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Det var enighet om følgende oppfølging av denne saken: 
Det er viktig at debatten står på den politiske dagsorden – prosessen er allerede 
startet. Men viktig at saken ikke avgjøres før det nye regionrådet er på plass etter 
valget til høsten. Vi har for lite grunnlag for å drøfte denne saken på en helhetlig 
måte. Det er behov for å få utarbeidet et notat som grunnlag for drøfting. 
Ørjan og Svein tar ansvar for å få utarbeidet et notat som grunnlag for videre 
jobbing med denne saken. 
 
Finansiering studiesenteret –møte statsråd 30. april, ved Svein Leiros 

 Møtet med statsråden, hvor også rektorat ved UiT og fylkesrådene deltok 
 Videre oppfølging: det skal oversendes et felles brev fra UiT, fylket og 

regionrådet til statsråden 

Oppsummering studietur Sogndal 6.-9. mai, ved Svein Leiros 
 Mange nyttige eksempler/erfaringer og ta med i eget arbeid 
 Rapport og presentasjoner sendt ut til alle deltakere 

Politisk jobbing infrastrukturrapport – møte samferdselskomiteen Troms fylke 
ultimo mai, ved Ørjan Albrigtsen 

 Har hatt møte – god gjennomgang (SVV og fylkesråden) 
 Må arbeides med kontinuerlig – viktig å ikke slippe taket, men gjenta 

budskapet (verdiskapning vs infrastrukturutfordringer) om og om igjen 

Drivkraft Nord-Troms – oppstart 1. juni. Hvordan jobbe med forankring? Ved Svein 
Leiros 

 Følges opp i regionrådsmøte 25. juni 

Kommunemøte i Alta 4. juni, Fylkesmannens initiativ, ved Svein Leiros 
 Ikke aktuelt å dra felles til Alta 
 Enighet om å invitere formannskap og ledelse, ikke innkalle 

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 
 Utsettes til møte regionrådet 25. juni 

Seminar 14. juni fra kompetanseløft til campus Nord-Troms, ved Berit Fjellberg 
 Målsetting er å utvikle kompetanse som en utviklingsstrategi for Nord-Troms 
 Invitasjon sendt ut til deltakere som blir berørt/kan bidra til utvikling av 

strategien som skal kobles til den videre jobbinga mot Campus Nord-Troms 
hvor studiesenteret blir den mest sentrale aktøren 
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Nord-Troms konferansen 29. august, ved Eirik L. Mevik 

 Det kommer en epost med informasjon fra Eirik/Dan-Håvard 

Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 
 Utsettes til møte regionrådet 25. juni 

 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

 Høring ny struktur yrkesfag videregående skole. Saken er på høring. 
Saksordfører Øyvind Evanger følger opp, 

 
Møtet hevet kl 1335 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til 
Troms fylkeskommune ved Marit Strand Hågensen 
 
 

Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur 2020 
– høringsinnspill fra Nord-Troms Regionråd 

 
Viser til høringsbrev av 16.05.2019, med vedlagt utkast til ny struktur. Nord-Troms 
Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole: 
 
«Endringene i fag- og yrkesopplæringen er krevende for Troms fordi det blir 
ytterligere oppsplittelse av utdanningsløpene. Vi har allerede relativt små grupper og 
ungdomskullene blir mindre. I tillegg veit vi at skoleeier vil få en krevende økonomi 
framover, og at sammenslåingen med Finnmark vil forsterke disse utfordringene. 
 
Videre er rekruttering en generell samfunnsutfordring, ikke minst i vår del av landet, 
der svak befolkningsutvikling og relativt lågt utdanningsnivå blant den voksne 
befolkning gjør kompetanse til en flaskehals i både privat og offentlig sektor. Både 
forskning og erfaring viser sammenhengen mellom hvor utdanningen foregår og 
framtidig rekruttering. 
 
Endringene i tilbudsstruktur og reduksjonen i ungdomskullene kan møtes med 
ytterligere konsentrasjon av ungdommene, dvs færre skoler og færre tilbud. Det vil 
da forsterke de negative samfunnsutfordringene over. 
 
Vår skole har veldig gode erfaringer med vekslingsmodellen innenfor 
helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Modellen vil i tillegg sannsynligvis 
styrke rekrutteringa til høgere utdanning innen helse og oppvekst, fordi elevene også 
får ta studiekompetanse i samme løpet.  
 
Årsaken til at modellen lykkes er i stor grad engasjement og samhandling i hele 
opplæringsløpet, spesielt mye samhandling rundt daglig drift på «golvet», dvs mellom 
ansatte i lærebedriftene og ansatte på skolen. 
Dette er nøkkelen til å tilpasse den nye tilbudsstrukturen til Troms og Finnmark sine 
behov. Vi må i samarbeid med næringslivet identifisere opplæringsbehovene i ulike 
regioner, og så tilpasse organiseringen slik at ungdommene flyttes mindre, og 
opplæringen blir mer fleksibel.  

35

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@halti.no 
www.nordtromsportalen.no 

Gode regionale prosesser mot arbeids- og næringslivet (offentlig og privat) er viktig 
for å få til løsninger som ivaretar faglig forsvarlig opplæring, kostnadsnivå og gir 
grunnlag for en god samfunnsutvikling i de ulike delene av fylket. 
 
I Nord-Troms er tilbudene vi har bra tilpassa lokale behov, men det er noen 
utfordringer: 

 Det er veldig få fra regionen som velger Byggfag, mens vi har en god del 
bedrifter innen faget. Det er også flere nyetableringer på gang som kan gi nye 
behov i Nord-Troms, for eksempel Mowi sitt smoltanlegg på Skjervøy og 
utviklingsplanene til Olsen verft i Nordreisa. Dersom vi ikke greier å utdanne 
fagfolk, vil disse etableringene gi redusert bidrag til samfunnsutviklingen.  

 Det foreslås at vi ikke skal ha tilbud om Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon i Nord-Troms. Dette er svært betenkelig, siden IKT blir 
stadig viktigere innen alle sektorer i samfunnet, og denne utdanningen passer 
veldig godt inn i regionen sin satsing på velferdsteknologi der skolen har en 
sentral rolle, både gjennom utdanningen av fagarbeidere innen helse, og 
gjennom velferdsteknologileiligheten. 

 I tillegg til havbruk med tilknytta næringer, er reiseliv særlig viktig i Nord-
Troms. Vi har også en særegen kulturbakgrunn som vi vil føre videre i nye 
generasjoner. Det gjør at det er behov for oppmerksomhet om hvordan vi 
ivaretar opplæring innen reiseliv, service, språk, samisk og kvensk, handverk. 

 
Nord-Troms kan ikke ha hele spekteret av opplæring det er behov for i fullskala. Det 
kan heller ingen andre regioner i Troms og Finnmark ha dersom det skal være 
bærekraftig faglig og økonomisk. Vi har derfor følgende momenter som vi mener må 
jobbes videre med: 

 Vekslingsmodellen er allerede en suksess. Den kan utvides til å gi opplæring 
til elever ved flere skoler, for eksempel i Automatisering. Da kan elevene gå 
lokale VG1-kurs, få seg lærekontrakt på VG2, og med samkjørte timeplaner vil 
det være mulig å gjennomføre fellesfagene på lokal skole, sammen med andre 
vekslingselever på VG2 (som for eksempel Elenergi), og ta programfagene på 
en skole hele gruppa i lag (I dette tilfellet Nordkjosbotn).  

 For noen fag som restaurant og matfag kan elevene begynne i lære allerede på 
VG1. En kan så kombinere fag og skole gjennom alle fire årene, og ha en skole 
som står ansvarlig for opplæringen i programfagene. 

 Skikkelig oppdatert utstyr er en stor utfordring på yrkesfagene. Det er kommet 
en ide fra Norsk Industri om spleiselag på opplæringstrailer, dvs en trailer med 
oppdatert spesialutstyr. (Litt parallell til Newtonrom, sjøl om de er stasjonære). 
Dette er en ide som absolutt bør følges opp i Nord-Norge. 

 For noen spesielle programfag, f eks kinesisk eller reiseliv, er det tenkelig at 
de tilbys som en kombinasjon av samlinger og nettundervisning.  
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 Ved nettundervisning er det viktig at lærerne kan knyttes til alle skoler. Vi må 
ikke si opp lærere på distriktsskolene for å tilby opplæring fra nye lærere ved 
nettskolen i Tromsø 

 
Felles for disse innspillene er at de krever en vilje til omstilling, tilpasning til behovene 
i arbeidslivet i de ulike regionene og et tett samarbeid og forpliktende mellom 
skolene, og mellom skolene og arbeidslivet. Skolene vil trenge trygghet i prosessene, 
samtidig som skoleeier må være tydelig på forventninger til god kvalitet og fleksible 
løsninger.» 
 
 
 

Nord-Troms 14.06.19 
 
 

 
Svein O. Leiros      Ørjan Albrigtsen 
ordfører Kåfjord kommune     ordfører Skjervøy kommune 
 
Knut Jentoft       Dan-Håvard Johnsen 
ordfører Storfjord kommune    ordfører Lyngen kommune 
 
Øyvind Evanger      Eirik L. Mevik 
ordfører Nordreisa kommune     ordfører Kvænangen kommune 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/30 -8 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 14.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/19 Formannskap 26.08.2019 

 

Delegerte saker Formannskap mai-august 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Delegerte vedtak 
Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2019 
Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 
FS-DEL 2612/2019 21/19 DS 08.04.2019 Svar - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Oppsett av grillhus og badstu på GBnr 5/3 J John Johansen 
Bjørn Langgård 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av grillhytte med bebygd areal (BYA) på 9,2m2 og badstue med 
bebygd areal (BYA) på 10,4m2. Byggene plasseres i umiddelbar nærhet av hverandre. Platting på 
terrengnivå kan etableres i forbindelse med tiltaket. Det skal ikke installeres vann- eller 
avløpsanlegg.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 
FS-DEL 3644/2019 30/19 DS 10.05.2019 Ferdigattest tilbygg til bolig på gnr 33, bnr 24  
J John Johansen 
Nils Trygve Skogheim 
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Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på tilbygg til bolig. Tilbygget inneholder utvidelse av boligdel og ny garasje. 
 
FS-DEL 3713/2019 31/19 DS 14.05.2019 Svar - Søknad om tillatelse til tiltak J John Johansen 
Kåfjord kommune 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av garasje med bebygd areal (BYA) på 103m2 på ett plan. Bruksareal 
(BRA) var ikke oppgitt, men anslås til 92m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett. 
FS-DEL 4040/2019 33/19 DS 27.05.2019 Byggetillatelse for tilbygg på 
bolighus GBnr 30/95 J John Johansen 
  
FS-DEL 4086/2019 34/19 DS 27.05.2019 Kulturmidler 2019 F Kjersti Hovland Rennestraum 

Vedtak 
1. Tildeling skjer i henhold til vedlagt skjema 
2. Tildeling skjer i henhold til vedlagt tildelingskriterier 
3. Beløpene belastes budsjettpost 1.4750.457.385 og 1.4729.452.377 

Fordeling kulturmidler 2019 
 
LHL Kåfjord 3 poeng 5350,- 
Manndalen husflidslag 6 poeng 10 700,- 
Olderdalen husflidslag 4 poeng 7100,- 
Indre Kåfjord pensjonistforening 2 poeng 3550,- 

Birtavarre Røde Kors Omsorg 4 poeng 7100,- 

Ytre Kåfjord pensjonistforening 2 poeng 3550,- 

Astma- og allergiforbundet i Nord-Troms storlag, Kåfjord 2 poeng 3550,- 
Birtavarre Husflidslag 5 poeng 8900,- 

Djupvik Nordmannvik bygdehus, forening 3 poeng 5350,- 

Kultursenteret  17 000,- 
Birtavarre samfunnshus  12 000,- 
Djupvik Nordmannvik bygdehus  15 000,- 

 
FS-DEL 4128/2019 35/19 DS 28.05.2019 Svar på søknad om tillatelse for å bygge opp nedbrent 
gapahuk på gnr 20, bnr 65 J John Johansen 
KNIK 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for gjenoppbygging av nedbrent gapahuk på gnr 20, bnr 65.  
Det vises for øvrig til opprinnelig søknad. 
 
FS-DEL 4152/2019 36/19 DS 29.05.2019 Svar på søknad om tillatelse til å bygge opp nedbrent 
gapahuk på gnr 25, bnr 13 J John Johansen 
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KNIK 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om tillatelse til å bygge opp ny gapahuk på samme sted som tidligere gapahuk brant ned ved 
Ankerlia på gnr 25, bnr 13.  
Det vises for øvrig til opprinnelig søknad i saken. 
  
FS-DEL 4388/2019 37/19 DS 07.06.2019 Svar på søknad om utvidelse av bolig J John 
Johansen 
Robert Eriksen 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av tilbygg til bolig på ett plan med bebygd areal (BYA) på 46m2, 
og bruksareal (BRA) på 40m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
  
FS-DEL 4462/2019 38/19 DS 18.06.2019 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
tilbygg på bolig, gnr 30, bnr 39 J John Johansen 
Magne og Edel Monsen 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av tilbygg/karnapp til bolig på 4,5m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
  
FS-DEL 4628/2019 39/19 DS 20.06.2019 Svar på søknad om tillatelse til oppføring av veranda J 
John Johansen 
K.A. Marthinsen eiendom AS 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 gis det byggetillatelse for 
oppføring av åpen veranda på 60m2, som tilbygg til eksisterende bygning.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjent søknad om 
ansvarsrett. 
  
FS-DEL 4726/2019 40/19 DS 21.06.2019 Reservasjon av boligtomt, gnr 30, bnr 105 J John 
Johansen 
Vedtak  
1. Kåfjord kommune reserverer boligtomta, gnr 30, bnr 105 i Steinmoenfeltet i inntil ett år fra dette 

vedtak til Martine Eline Bjørnsdatter Mo.  
2. For reservasjon av tomta betales et forskudd på kr. 10.935,- innen 20.07.2019. Dersom forskudd 

ikke er betalt innen nevnte dato, er tilbudet om reservasjon av tomt å anse som bortfalt.  
3. Dersom søkere i løpet av reservasjonsåret finner og ikke ville kjøpe tomta likevel, må søkere 

innen ett år fra dette vedtaks dato skriftlig be om å få tilbakebetalt forskuddet.  
4. Dersom hele kjøpesummen ikke er betalt innen ett år fra dette vedtaks dato, er tomtetildelingen å 

anse som bortfalt.  
5. Drift- og vedlikehold av atkomstvei fra fylkesvei 331, og for vann- og avløpsanlegg til tomta, vil 

være tomteeiers ansvar.  
 
FS-DEL 4813/2019 41/19 DS 24.06.2019 Byggetillatelse for oppføring av garasje J John 
Johansen 
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Lyngen Lodge AS 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 1, bnr 100. Oppgitt bebygd areal (BYA) er 57m2, og 
bruksareal (BRA) er 51m2. Garasjen er på ett plan og oppføres i tømmer.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter. 
 
FS-DEL 4838/2019 42/19 DS 24.06.2019 Tillatelse til rivning av fjøs J John Johansen 
Arvid Berg 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om rivning av fjøsbygning med bygningsnummer 192084113, på gnr 2, bnr 92.  
I byggesøknader etter pbl 2008, §§ 20-2, 20-4 er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket 
utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. 
  
FS-DEL 4891/2019 43/19 DS 26.06.2019 Svar på søknad om bygging av overbygg 
inngangsparti og veranda J John Johansen 
Knut Ivar Bergheim 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
oppføring av overbygg på ca. 4m2 over inngangsparti, samt veranda. Samlet nytt bebygd areal er 
oppgitt til 47m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 
FS-DEL 5057/2019 44/19 DS 01.07.2019 Vedtak - Søknad om ledsagerbevis for 
funksjonshemmede - J Ina Engvoll 
 Vedtak  
1. xxxxxxxxx innvilges ledsagerbevis for 1 ledsager, gjeldende fra d.d. til 28.06.2029.  
2. Det bes om ny søknad når ledsagerbevis går ut, hvis det fortsatt er behov for dette.  
 
FS-DEL 5058/2019 45/19 DS 01.07.2019 Vedtak - Søknad om ledsagerbevis for 
funksjonshemmede - J Ina Engvoll 
 Vedtak  
1. xxxxxxxxxxxxx innvilges ledsagerbevis for 1 ledsager, gjeldende fra d.d. til 28.06.2029.  
2. Det bes om ny søknad når ledsagerbevis går ut, hvis det fortsatt er behov for dette.  
 
FS-DEL 5234/2019 46/19 DS 08.07.2019 Svar - Søknad om fasadeendring på hytter - 
Manndalen sjøbuer J Kåre Å. Pedersen 
Henrik Solberg 
Vedtak  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om fasadeendring på hyttene tilhørende Manndalen sjøbuer. Endringen omfatter bygningenes fasade 
mot nord, sør og øst.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 
FS-DEL 5323/2019 47/19 DS 10.07.2019 Byggetillatelse - oppføring av bolig på eiendommen 
gnr. 29 bnr. 113 J Kåre Å. Pedersen 
Johannes Olsen 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av bolig på eiendommen gnr. 29 bnr. 113. Bygget er på ett plan, og 
bebygd areal er oppgitt til 116 m ².  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter. 
 
FS-DEL 5390/2019 48/19 DS 15.07.2019 Svar på utvidelse av skjenkeområdet, 2.-4.august 
2019 J Greta Larsen 
Vedtak  
1. Djupvik Camp & Maskin AS (Artic bar/bistro) gis tillatelse til skjenking av øl og vin på fredag 
02.08. og lørdag 03.08.2019, til også utenfor sitt lokale i Djupvik ifølge kart, for mini festival.  
2. Skjenketid innvilges som omsøkt fra kl. 12.00 til kl.02.00.  
3. Som skjenkestyrer er Jim Wiik godkjent.  
4. Som stedfortreder er Jens Aleksander Simonsen godkjent.  
5. Bevillingshaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver 
tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. 
  
FS-DEL 5893/2019 49/19 DS 13.08.2019 Ferdigattest for bolig gnr 9, bnr 15 J John Johansen 
Frede B. Ousland 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppføring av ny bolig på gnr 9, bnr 15. 
  
FS-DEL 5914/2019 50/19 DS 14.08.2019 Ferdigattest på garasje/uthus på gnr 1, bnr 20 J John 
Johansen 
Randi N. Simonsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver på oppføring av garasje/uthus på gnr 1, bnr 20. 
   
FS-DEL 5960/2019 51/19 DS 15.08.2019 Endret ansvarsrett for ansvarlig søker - oppsett av 
mobilmast på gnr 30, bnr 78 i Manndalen J John Johansen 
Telenor Norge AS 
Vedtak:  
Med hjemmel i pbl 2008, § 23-1, jf. §22-1, og med henvisning til byggesaksforskriften 2010 
(SAK10) § 9-1, gis ansvarsrett som ansvarlig søker for tiltaket til Pro Invenia AS, org. nr. 993 404 
381. Den tidligere gitte ansvarsretten til TKS Teknisk Konstruksjons Service AS faller bort. 
 
FS-DEL 5966/2019 52/19 DS 15.08.2019 Igangsettelse for ombygging av Prix Manndalen J 
John Johansen 
Coop Nord SA 
Vedtak:  
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om igangsettingstillatelse for ombygging og 
fasadeendring for Prix Manndalen. Det vises til rammetillatelse gitt den 07.05.2019.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart, og godkjente erklæringer om 
ansvarsrett. 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/359 -104 

Arkiv: C00 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 19.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/19 Formannskap 26.08.2019 

 

Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival 2019 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune støtter Spinnvill Rokkefestival med kr. 10 000,-, som omsøkt.  
 
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 14718 455 231, styrkes med kr. 10 000,-.   
 
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.   
 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
 
5. Beløpet utbetales når Kåfjord kommune har mottatt rapport og dokumentasjon på 
utgifter til omsøkt prosjekt.   
 
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 
måneder fra dato for behandling i utvalg.   

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune mottok 01.07.2019 en søknad fra Bernt M. Eriksen v/ Kåfjord frivilligsentral 
for arrangørene, om støtte til å gjennomføre Spinnvill Rokkefestival 2019.   
 
Spinnvill Rokkefestival er et årlig kulturarrangement med formål om å sette spinning, ull, 
husflidsaktiviteter, samt kystsamisk, kvensk og norsk kultur og håndverk på 
dagsordenen. Spinnvills målsettinger lyder som følger:  
 

 Gi folk økt kunnskap om ull og bedre deres ferdigheter i spinning, sortering, karding og 
toving.  
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 Gi unge – som gamle- innblikk i husflidskulturen, der arbeid med ull og ullprodukter er 
et bindeledd mellom ulike kulturer.   
 Tilknytte barn og unge til husflidstradisjoner og la de få oppleve det sosiale som følger 
med.  
 Øke husflidslagenes medlemstall og sikre yngre medlemmer som kan være bærere av vår 
kulturarv.    
 Styrke samvær og aksept på tvers av kulturer.   
 

Festivalen ble arrangert for første gang i 2010 og er et samarbeidsprosjekt mellom Kåfjord 
frivilligsentral, husflidslagene i Kåfjord, samt fylkeskonsulenten for Troms 
husflidslag. Spinnvill samarbeider også i år med Halti Kvenkultursenter i Nordreisa og Senter 
for Nordlige folk. Nytt av året er at det er bestemt at arrangementet skal rulleres årlig mellom de 
3 husflidslagene som legger ned stor egeninnsats for å gjennomføre Spinnvill Rokkefestival.  
 
Årets festival går av stabelen 20.-22. september på kultursenteret i Olderdalen og på Jeksla. Av 
søknaden kommer det frem at programmet for Spinnvill 2019 er en kombinasjon av flere 
foredrag, seminar, praktiske kurs og aktiviteter, samt utstillinger med produkter husflidslagene 
har produsert. Lørdag arrangeres det spinnekonkurranse. Årets festival ønsker å rette søkelyset 
mot de 3 stammers møte ved å fokusere på bruk av ull som livsviktig næring i den kvenske, 
samiske og norske kulturen.   
 
For at festivalen best skal treffe en viktig del av sin målgruppe, barn og unge, vil det legges opp 
til eget ull-verksted for barn/ unge lørdag. Det vil her fokuseres på hvordan man selv kan 
produsere egne ullprodukter og foregå opplæring i toving, karding, farging av ull og spinning.   
 
Ingvild Svorkmo Espelien kommer fra Selbu Spinneri for å forelese om spinning og 
ullsortering. Halti Kvenkultursenter vil forelese om kvendrakten og den kvenske husflid i 
området.   
 
Festivalen har faste deltakere fra hele kommunen, fylket og fra andre deler av landet.   
 
Eriksen for arrangørene søker om støtte på kr. 10 000,- til gjennomføring av årets festival.   
  
Budsjett og finansieringsplan følger under:  

Budsjett  Finansiering   
Leie lokaler kr. 9000,-  Kåfjord kommune kr. 10 000,-  

  
Honorar kr. 15 000,-  Troms fylkeskommune kr. 30 000,- (tilsagn)  
Reisekostnader kr. 15 000,-  Deltakeravgift kr. 12 000,-  
Opphold og kost forelesere kr. 12 000,-  
Materiell – plakater, store posters, info-folders. Kr. 8000,-  
Annonsering kr. 10 000,-  
Premier kr. 10 000,-  
Div. Kostnader, jury og lignende kr. 8000,-  

Stiftelsen forfremme husflidsaken i Troms kr. 35 000,-  
  

= kr. 87 000,-  = kr 87 000,-  
  

  
Festivalens økonomiske målsetting er å gå i 0. Det vil si at eventuelt overskudd tilbakeføres til 
festivalens bidragsytere.    
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Vurdering 
Kåfjord kommune er stolte av å være en av få kommuner i landet med hele tre oppegående og 
driftige husflidslag. Som nedfelt i kommunens visjon, skal Kåfjord være et livskraftig og 
levende samfunn som gir alle innbyggerne trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen 
kultur og tradisjon. Kåfjord kommune er derfor opptatt av at gamle husflidstradisjoner - som en 
viktig del av vår håndverks- og kystsamiske, kvenske og norske kultur, holdes ved like og 
formidles til de neste generasjoner.   
 
Spinnvill Rokkefestival arrangeres for 9. gang. Ikke bare har festivalen holdt det gående i mange 
år, men den klarer også å forene kommunen som ett, da alle husflidslagene er involvert. 
Arrangementer som knytter bygdene, folkene og generasjonene sammen er viktige i en 
geografisk adspredt kommune hvor ungdom vedkjenner at de ikke kjenner jevnaldrende i 
nabobygda godt.  
 
Husflidslagenes årsberetninger for 2018 vitner om variert, ukentlig aktivitet og fokus på å 
fremme husflid og lokale tradisjoner- spesielt rettet mot barn og unge. Årsberetningene vitner 
også om en stor grad av frivillig arbeid og dugnadsinnsats for å ta imot skoleelever og studenter, 
for å gjennomføre kafédrift, seminarer, onsdagsmøter, Holmenesdagen m.m. Totalt har de tre 
husflidslagene 117 medlemmer. At kun ett medlem oppgis å være under 19 år, vitner om at det 
er vanskelig å rekruttere yngre medlemmer. Av den grunn er Spinnvill Rokkefestival viktig, som 
et arrangement med et særskilt fokus på å treffe de i målgruppen barn/ unge og tilrettelegge for 
deltakelse for folk i alle aldre.   
 
Saken legges frem for formannskapet til vurdering om støtte.   
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Kåfjord Kommune 
Kulturkonsulenten 
Boks 74 
9148 OLDERDALEN 
 
Spinnvill Rokkefestival                                                                                    Birtavarre den 01.07.2019 
Co/ Kåfjord Frivilligsentral 
Nyvollveien  
9147 BIRTAVARRE 
 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING SPINNVILL ROKKEFESTIVAL 2019 

Kåfjord Frivilligsentral vil på vegne av styringsgruppa i «Spinnvill Rokkefestival» søke om 
tilskudd på kr. 10.000.- fra Kåfjord Kommune.  

Bakgrunn 

Spinnvill Rokkefestival er en helge arrangement for å fremme husflid, tilknytte ungdom og 
barn til husflid tvers over vår sammensatte kultur. Det er alle 3 husflidslagene i Kåfjord, 
Husflidskonsulent Petra Mari Linaker i samarbeid med Kåfjord Frivilligsentral som sammen 
står for arrangementet. 

Målsetning: Gi folk økt kunnskap om ull og bedre ferdigheter i spinning, sortering, karring og 
toving. Gi unge som gamle innblikk i vår kultur, der arbeid med ull og ullprodukter er 
bindeledd mellom ulike kulturer. Det samiske, kvenske og norske er sentralt. I senere tid er 
også kulturer fra mange land fått innpass via flyktninger. Tilknytte barn og unge til husflid og 
det sosiale som følger med. Øke medlemstallet til husfliden samt få barn og unge interessert 
i husflid. Få yngere medlemmer slik at de kan bli nye bærere av vårt kulturarv videre. 

Målgrupper: Barn, unge, voksne og andre. 

Beskrivelse av aktiviteter 

Spinnvill Rokkefestival har vært arrangert de 9 siste åra i Birtavarre i Kåfjord Kommune. I år 
har vi kommet frem til å rulere arrangemanget årlig mellom de 3 husflidslagene.  De årene vi 
har drevet har fagseminarene vært den drivende part i festivalen.Vi er svært godt fornøyd 
med seminarene med mange deltakere fra hele fylket. Trofaste deltagere dukker også opp 
fra alle kanter av landet. Årets Spinnvill Rokkefestival ønsker å videreføre de 3 stammers 
møte ved å vektlegge alt fra Sau til produkt, der vi vektlegger ullsortering og bearbeiding. 
Bruk av ull til alle tider har vært en livsviktig betingelse for å overleve både i den kvenske, 
samiske og norske befolkninga.. Denne kulturarven er ikke så godt synlig i dagens samfunn, 
og derfor ønsker vi å synliggjøre dette. Festivalen vil også legge til rette for utstilling av 
produkter som medlemmer av de 3 husflidslagene har produsert. Halti Kvensenter i 
Nordreisa vil ha en som foreleser om Kvendrakten og om den kvenske husflid i området.                     
Samarbeid gjennom Spinnvill Rokkefestival der det kvenske , sjøsamiske og norske møtes                         
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overfor et felles kulturarv vil sannsynligvis gjøre at alle vil bli bedre akseptert.  Vårt 
samarbeide med Halti Kvenssenter i Nordreisa og Senter - for Nordligefolk vil bli videreført. 
Et samarbeide som er meget lærerikt og interessant.  

Vi ønsker fortsatt å lage Spinnvill til en møteplass for unge. Husflid-instruktørene i 
husflidslagene vil være formidlere av spinning og produksjon av ullvarer til de unge. Dette vil 
være en del av opplegget. Vi satser også på ull-verkstedet for barn lørdag. I år vil 
verkestedet være på Jeksla Olderdalen husflidslag. Her blir det toving, karding og spinning 
for barn med dyktige tradisjonsbærere som instruktører. Barna blir oppmuntret til å delta i 
spinnekonkurransen senere på dagen.                                                                                 
Fram mot selve spinnekonkurransen, som blir arrangert lørdag kl.13.00, er det påmelding, og 
vi ser at mange deltakere kommer år etter år for å delta på seminaret og, ikke minst, være 
med på spinnekonkurransen som er en fantastisk spennende måte å vise fram 
spinneteknikken i det offentlige rom på. Det blir garantert stor underholdningsfaktor – det er 
så spennende publikum at publikum garantert blir revet med. Under festivalen blir det 
arrangert gårdsmarked, salg av husflids- og andre produkter. Kafe med salg av kaffe, kaker 
og middag.. 

Med dette arrangementet prøver vi å få bevisstgjort ulla som et bindemiddel mellom det 
samiske, kvenske og norske kultur både før- og nåtid. Styrke samkvem på kryss av kulturer. 
Fremme husflid og dens mangfold blant barn og voksne. Fremme en bedre kultur forståelse i 
regionen våres og regioner forøvrig. 

Målgruppen er barn, ungdom og eldre. Med barn og ungdom i fokus og mennesker som har 
interesser både for kultur og husflid.  

Norges Husflidslag har hatt ull som satsingsområde, og Spinnvill ønsker og knytte seg til 
dette. Seminaret vil ha godt faglig innhold der Ingvild Svorkmo Espelien fra Selbu Spinneri 
foreleser i spinning og ullsortering.  I 2019 satser vi på å starte fredag, og avslutte søndag. 
Lørdag vil vi ha åpent seminar slik som i fjor, da dette ble meget populært. Selve 
spinnekonkurransen inngår da i seminaret.  

I år legger vi opp til seminar/ull-verksteder for barn/unge lørdag. Troms Fylkeshusflidslag, i 
samarbeid med lokallag i regionen organiserer dette som del av Spinnvill Rokkefestival. Her 
vil det bli formidling om ullas egenskap, og de unge får opplæring i toving, karding og 
spinning og farging av ull. Verkestedet vil bli arrangert på Jeksla ved Olderdalen Husflidslag. 
Årets Spinnvillfestival vil bli arrangert på kultursentret i Olderdalen. 
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Tidsplan 

20.09.2019 Start seminar / Åpning av Rokkegeneralen 

21.09.2019 Seminar fortsetter 

                        Ull-verksted  for barn og ungdom    

                       Sjøsamisk og kvensk kultur 

Sauklipping 

  Åpent foredrag om ullsortering, karding og spinning av ull til ulike formål 

             Spinnekonkurransen 

22.09.2019   Seminaret fortsetter 

 

 

Styringsgruppe 

I styringsgruppa sitter en representant fra Manndalen-, Birtavarre- og Olderdalen husflidslag, 
husflidskonsulent Petra-Mari Linaker og Leder for Kåfjord Frivillighetssentral. 

Budsjett 

Kostnadsoverslag Spinnvill Rokkefestival 2018                                                                                                                                
Leie lokaler                                                              kr.  9000                                                                                                                                                             
Honorar                                                                    kr. 15000                                                                                                                                            
Reisekostnader                                                        kr. 15000                                                                                                                                        
Opphold og kost forelesere                                   kr. 12000                                                                                                                                                             
Materiell – plakater, store posters, info-folder kr.   8000                                                                                                                          
Annonsering                                                             kr.10000                                                                                                                                                               
Premier                                                                     kr. 10000                                                                                                           
Div.kostn.jury oa.                                                    Kr.  8000                                                                                                             
Kostnader i alt                                                         kr. 87000                                                                                                                                          

Finansiering Spinnvill Rokkefestival                                                                                                          
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Kåfjord Kommune                                                       kr. 10 000                                                                                                                                                      
Troms Fylkeskommune                                              kr. 30 000 (tilsagn)                                                                                                                                                                      
Deltageravgift                                                              kr. 12 000                                                                                                                                 
Stiftelsen forfremme husflidsaken i Troms          kr. 35 000                                                                                                                                                       
Inntekter i alt                                                               kr. 87 000   

  

Stor egeninnsats av frivillige gjør det mulig å gjennomføre Spinnvill Rokkefestival. Olderdalen, 
Birtavarre og Manndalen Husflidslag er med i prosjektgruppa sammen med Frivillighetssentralen i 
Kåfjord og Husflidskonsulenten i Troms. Husflidskonsulenten tar ansvar for det meste av det faglige 
opplegget.  

  

Håper på et positivt svar på vår søknad. 

 

Med Vennlig hilsen  

Spinnvill Rokkefestival 

 

Bernt M. Eriksen 

e- post frivillig.kafjord@nordtroms.net 

tlf. 971 95429 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/162 -5 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Arnt Furubakken 

Dato:                 06.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/19 Formannskap 26.08.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Innkjøp av redningsverktøy - brannstasjon Manndalen 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune går til anskaffelse av nytt redningsverktøy for beredskapsavdelingen med 
bakgrunn i § 6-1.Utrustning til brannbekjemping og ulykkesinnsats 
 
Kostnadsrammen settes til inntil 250 000,- 
Lånerammen økes med 250 000,- til innvesteringen av redningsrelatert utstyr. 
 
Saksopplysninger  
Kåfjord, på nordsamisk Gáivuotna og på kvensk Kaivuono, er en kommune i Troms, rundt 
Kåfjorden, den østlige armen av Lyngenfjorden.  
 
Den grenser i nord og øst mot Nordreisa, i sør mot Storfjord, og i vest mot Lyngen. Kåfjord har i 
sørøst også grense mot Finland.  
 
Kommunen består av 991,2 km² med en befolkning på 2 133 (2018) SSB. 
 
Vi har E6 med sine 95 km som går gjennom hele kommunen med en ÅDT på 3000 kjøretøy 
20% av disse er tunge kjøretøy. Det er fire tuneller gjennom kommunen.  
  
Brannberedskapen er organisert ihht. Forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729   
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§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering 
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, 
hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.  
 
§ 6-1.Utrustning til brannbekjemping og ulykkesinnsats 
Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved 
de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger og annet 
slokkeutstyr, samt utstyr til bruk ved akutt forurensning. 
 

 
E6 gjennom Kåfjord kommune 
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Vurdering 
Kåfjord kommune ha tilfredsstillende brannberedskap ihht lov og forskrift. 
Det er etablert brannstasjon i Manndalen, Birtavarre og Olderdalen. Beredskapsstyrken består av 
totalt 16 stk.   
-- 
Etter avvik 25.11.2018 med trafikkulykke ved Manndalsklubben der to biler med fem person er 
var involvert, en person var fastklemt og kritisk skadd, blir det avdekket avvik på eldre  
redningsverktøy. Dette redningsverktøyet tilfredsstiller ikke dagen krav til stabilitet og 
bruksevne og er av HMS hensyn tatt ut av kommunal beredskap. 
 
Resultatet er en svekket beredskap på trafikkrelaterte hendelser, da vi nå har fjernet det gamle 
utrangerte redningsverktøyet som var i Manndalen. 
Olderdalen har fortsatt tilfredsstillende redningsverktøy som skal være med ut på hendelser.  
 
Responstiden i dette tilfellet 25.11.2018 økes ifra 5minutter til min 30minutter.  
 
Det er forskjellen på liv og død. 
 
Redningsverktøy 2019 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/608 -95 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 25.07.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/19 Formannskap 26.08.2019 

 

Frisbeegolf-bane i Olderdalen: Stedsutvikling Olderdalen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Befaringsrapport 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller området innrammet i utkast til frisbeegolfbane til disposisjon for etablering 
av frisbeegolfbane.   
 
2. Kåfjord kommune stiller gitt område til disposisjon til nevnt formål med forbehold om at kommunen 
en gang i tiden kan få behov for arealene til andre formål, og kreve områdene brukt til dette.   
 
3. Området stilles til disposisjon med forbehold om at det tas hensyn til mulige brukskonflikter der 
anlegget krysser allerede etablerte anlegg, som ved arrangementer på fotballbanen etc.  

 
4. Det utarbeides en avtale på midlertidig bruksrett på inntil 10 år med mulighet for forlengelse.  

 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen, ble Olderdalen husflidslag, Olderdalen jeger og 
fiskerforening (OJFF), Olderdalen idrettsklubb (OIK), Olderdalen båtforening og Olderdalen grendeutvalg 
invitert til å delta på innspillsmøter og fremme sine ønsker for sentrums- og stedsutvikling.  
 
Siden oppstartsmøtet i september 2018, har det blitt avholdt 5 møter. Forrige møte ble avholdt 18. juni, hvor 
det blant annet ble konkludert med at man skulle bestille befaring og rapport med tanke på å etablere en 
frisbeegolfbane i Olderdalen. Dette fremmet som et ønske gjennom OJFF. OJFF har på eget initiativ avholdt 
flere møter med fagfolk innen frisbeegolf, deltatt på befaringer og stått i spissen for denne delen av 
prosjektet.  
 
Andre foreninger som i løpet av innspillsperioden har fremmet sine ønsker for stedsutvikling i Olderdalen, 
er: Olderdalen grendeutvalg, OIK og Olderdalen båtforening.   
 
Stedsutviklingsprosjektet har bakgrunn i gjeldende reguleringsplan, vedtatt i april 2016. Formålet med 
prosjektet er at man ønsker å skape rom for trivsel og bolyst, samt tilrettelegge for aktivitet i 
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kommunesenteret. Det er viktig for Kåfjord kommune at lokale lag og foreninger, som representanter for 
innbyggerne i Olderdalen, får delta aktivt gjennom hele prosessen og får føle på eierskap til prosjektet.  
 
Den 4. juli var europamester og mangeårig norgesmester i frisbeegolf, Espen Møkkelgjerd, på befaring i 
Olderdalen. Under vises utkast til frisbeegolf-bane i Olderdalen.   
 

 
 

Banen er tenkt som en 9-hullsbane og skal være aktuell for både nybegynnere og viderekomne. I 
befaringsrapportens risikovurdering presiseres det at banen ligger i et område med noen turstier/ skiløyper 
og en fotballbane, men at disse tas hensyn til ved banedesign. Videre sier den at all kryssing og spilling 
parallelt med turstier gjøres oversiktlig, slik at sjansen for å treffe andre minimeres. Området er såpass stort 
at man får en bane som er spredt og dette anses for å legge grunnlaget for en sikkerhetsmessig trygg bane.   
 
Videre konkluderer befaringsrapporten med at: området ligger i et lett kupert terreng og er noe gjengrodd. 
Med litt tynning etter banedesign så vil banen få en variert profil av tekniske utfordringer.   
 
Frisbeegolf er en av verdens raskest voksende sporter. Dette også i Norge hvor det i dag finnes snaue 40 
frisbeegolf-klubber og over 200 baner, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Frisbeegolf kan, i 
motsetning til en del andre sporter som krever visse fysiske ferdigheter eller kostbart utstyr, appellere til 
mange: Sporten kan utøves av unge vel som gamle, den krever lite og ikke-kostbart utstyr, spillet er lett å 
forstå og krever ikke ekstraordinære fysiske ferdigheter. Frisbeegolf inkluderer også et sosialt aspekt, da 
man spiller det sammen med andre.  
 
Som et rimelig lavterskeltilbud, er frisbeegolf og etablering av en frisbeegolfbane et godt helsefremmende 
aktivitetstilbud i Olderdalen. Dette jamfør Troms fylkeskommunes regionale plan for friluftsliv, vilt og 
innlandsfisk sine strategier: Legge til rette for naturvennlig friluftsliv i nærmiljøområder, legge til rette for 
at alle skal kunne drive friluftslivsaktiviteter og satse særlig på hverdagsaktiviteter i nærmiljøet. Tiltaket kan 
også ses i sammenheng med St.Meld.19: Folkehelsemeldinga- gode liv i eit trygt samfunn, som trekker frem 
viktigheten av gode og trygge lokal- og nærmiljø, helsefremmende samfunn og forebygging av ensomhet.  
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For 2019 er det avsatt 2,5 millioner kroner i kapitalbudsjettet til stedsutviklingsprosjektet. Kåfjord kommune 
har fått et pristilbud på en komplett 9-hulls frisbeegolfbane til kroner 138 000,-. Banen er ønsket ferdigstilt 
til sensommeren/ høsten 2019.   
 
Eiendommene som er tenkt berørt, eies av Kåfjord kommune. Området som er tenkt benyttet er innenfor 
reguleringsplanen for Olderdalen. Slik utkastet er nå, vil banen berøre områder som er regulert til 
idrettsformål, grønnstruktur, nærmiljøanlegg og annen særskilt bebyggelse og anlegg (skredsikring). 
Ettersom et frisbeegolf-anlegg er et beskjedent anlegg, vil ikke en etablering av dette påvirke store deler av 
området. Tynningen av skog som må gjøres i forbindelse med en eventuell etablering av anlegg kan heller 
være gunstig i området.  
 
Saken legges frem for formannskapet for vurdering om disponering av gitt område.   
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_____________________________________________________________________________________ 

Adresse: Telefon:   Telefaks: E-post: Foretaksnr.:   Bank DNB NOR: 

Østre Aker vei 203 (+47) 23 23 00 51    Ingen.  espen@sunesport.no 993 471 860 mva. Konto: 1503 08 62918 

0975 Oslo (+47) 91 16 46 65       IBAN: NO0415030862918 

     BIC: DNBANOKKXXX 

 

 

 

 

 

 

 

Befaringsrapport 
 

Kunde/Bane Kåfjord Kommune 

Att Svein Arild Soleng 

Banetype Nybegynner / Viderekommen 

Antall hull 9 

Rapport utført av Espen Møkkelgjerd 

Rapport opprettet 05.007.2019 

Ønsket ferdigstilt Sensommer/Høst 2019 

 

Risikovurdering: 

 

Vurdering av området: 

 

Banen ligger i et område med noen turstier/skiløyper og en fotballbane. Disse tas det hensyn til under et 

banedesign. All kryssing og spilling parallelt med turstier gjøres oversiktlig slik at sjansen for å treffe 

andre minimeres. Området er såpass stort at man får en bane som er spredt og dermed blir sikkerheten 

også veldig god.    

Området ligger i et lett kupert terreng og er noe gjengrodd. Med litt tynning etter banedesign så vil 

banen få en variert profil av tekniske utfordringer.    
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/172 -6 

Arkiv: 1/25 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 14.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/19 Formannskap 26.08.2019 

 

Dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring av gapahuk - Gbnr. 1/25 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik godkjennes jf. 
PBL Kapittel 19. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tiltakshaver og eier av gbnr. 
1/25 i Djupvik, søker om 
dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan for Djupvik-
Nordmannvik. Tiltakshaver har 
bygd en gapahuk i forbindelse 
med en etablert bålplass ved sitt 
naust, til bruk for rekreasjon og 
beskyttelse mot vær og vind. 
Gapahuken er beliggende i 
strandsonen, som er regulert til 
LNF-område i kommunedelplan 
for Djupvik-Nordmannvik. 
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Vurdering 
Område ligger i LNF sone III i kommunedelplan for Djupvik – Nordmannvik, hvor det i 
bestemmelsene står at det skal være en restriktiv holdning til bolig- og hyttebygging og at den 
ikke må komme i konflikt med viktige landbruks-, natur- og friluftsinteresser. Tiltaket er 
hverken bolig eller hytte, og dets plassering i forbindelse med eksisterende naust og bålplass, 
vurderes til å ikke være til hinder for viktige landbruks-, natur- og friluftsinteresser. For 
tiltakshaver vil gapahuken fremme familiens friluftsliv ved at det i større grad er mulig å 
oppholde seg ved sjøen i all slags vær. 
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en hustuft i nærheten av tiltaket. 
Ellers er det registrert flere SEFRAK-bygninger fra før år 1900 i nærheten av gapahuken. Det er 
ikke registrert noe sårbart biologisk mangfold i nærheten av tiltaket. Tiltaket ligger i Cohkolat ja 
Biertavárri reinbeitedistrikt og plasseringen vurderes til ikke å være til hinder for 
reindriftsnæringen. 
Plan- og bygningslovens § 1-8 om forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag, viser i første ledd til 
at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser i 100-metersbeltet. Andre ledd omhandler forbud mot alle tiltak, foruten 
fasadeendring, mens det i fjerde ledd viser hvordan kommunen kan tillate nødvendige bygninger 
som nevnt i punkt 7.2.2 i KPA 2015-2017. Tiltaket er i strid med reglene i PBL § 1-8. Da det 
allerede er bebyggelse i området vurderes tiltaket til å ikke påvirke naturmiljøet, landskapet eller 
friluftslivet i noen særlig grad. Tiltaket er utformet som en gapahuk med pulttak og ikke med 
saltak som den øvrige bebyggelsen. Tiltaket bryter derfor til en viss grad med kulturmiljøet jf. 
PBL § 1-8. 
Kapittel 19 i plan- og bygningsloven om dispensasjon viser i § 19-2 til at dispensasjon ikke skal 
gis, dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hensynet bak bestemmelsene det søkes 
dispensasjon fra er en god forvaltning av strandsonen for å sikre hensyn til natur, og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Området er i dag bebygd med flere naust og 
har et forholdsvis lavt trykk, hva gjelder bruk av strandsonen. Tiltaket er i utgangspunktet ikke i 
strid med bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra eller lovens formål. Hensynet bak 
bestemmelsene når det gjelder natur, friluftsliv og landskap blir ikke vesentlig tilsidesatt. Når 
det gjelder kulturmiljø vil gapahukens utforming med pulttak, bryte med kulturmiljøets uttrykk, 
hvor bebyggelsen har saltak som den fremtredende takformen. Tiltaket vurderes allikevel ikke 
til å vesentlig tilsidesette hensynet til kulturmiljøet, da det er malt i tilsvarende farger som den 
omkringliggende bebyggelsen. 
Tiltaket befinner seg under marin grense og har en hellingsgrad på rundt 1:8 og er derfor i 
faresonen for kvikkleireskred. Båtnaust er i TEK17 plassert i sikkerhetsklasse S1, som er den 
laveste klassen. En gapahuk vil kunne føre til noe mer personopphold enn et naust. 
Sikkerhetsklasse S2 omfatter boliger, publikumsbygg og lignende. Disse har et vesentlig større 
personopphold enn en gapahuk. Gapahuken vurderes derfor å befinne seg i sikkerhetsklasse S1. 
Disse sikkerhetsklassene egner seg imidlertid dårlig når det er snakk om kvikkleireskred, da 
sannsynligheten for skred i praksis er umulig å fastslå. Tiltaket er av lite omfang i volum, vekt 
og terrenginngrep. Det vurderes til å være i tiltakskategori K0 for naust, uthus og lignende. 
Samlet vurderes tiltaket til å ikke påvirke stabiliteten i området og det er derfor ikke krav til 
geoteknisk vurdering.  
Tiltakets omfang, størrelse og plassering er i tråd med bestemmelsene i kommunedelplan for 
Djupvik-Nordmannvik. Det er i strid med reglene i PBL § 1-8. Det tilsidesetter ikke hensynet 
bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formål vesentlig jf. PBL § 1-8(1) og §19-
2(2). Tiltaket kommer ikke i konflikt med viktige landbruks-, natur- og friluftsinteresser jf. 
Kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved en 
dispensasjon være klart større enn ulempene jf. PBL § 19-2(2). 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/246 -4 

Arkiv: L10 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 19.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/19 Formannskap 26.08.2019 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppsett av grillhytte 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet i Kåfjord viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens 

kapittel 19 og godkjenner dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2015-2027. 
2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tiltakshaver og bruksrettshaver av gnr. 19 bnr. 4 søker om dispensasjon etter PBL kapittel 19. 
Tiltakshaver ønsker å sette opp en grillhytte i samarbeid med Nord-Troms friluftsråd til bruk for 
Birtavarre barnehage og andre i nærmiljøet. Tiltakshaver har grunneiertillatelse til å føre opp 
grillhytte på den aktuelle eiendommen. 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel 2015-2027. Det er i dag regulert til 
LNFR. 
 

Vurdering 
Formålet med LNFR-områder er at det der skal foregå nødvendige tiltak for landbruk og 
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. I tillegg skal 
naturkvaliteter bevares for å bidra til innbyggernes mulighet for å utøve friluftsliv. 
En grillhytte vil fremme barnehagens mulighet til å utøve friluftsliv og er dermed i tråd med 
arealformålets intensjon. Dette er et positivt tiltak hva gjelder folkehelse og oppdragelse av 
barna. Det er allikevel i strid med arealformålet, hva gjelder byggetillatelse. Bestemmelsene til 
KPA 2015-2027 viser i punkt 6.1.3 til regler rundt dispensasjon i LNFR-områder. Her er det 
egne retningslinjer som omhandler tilrettelegging for friluftsliv. Det er tillatt å sette opp 
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midlertidig bebyggelse som gapahuk, lavvo, gamme osv. Støpt grunnmur eller fundamentering 
tillates imidlertid ikke. Grillhytten vil ha noe av den samme bruken som en lavvo, gapahuk eller 
gamme, men vil være et permanent bygg. Det er derfor ikke i tråd med bestemmelsene i KPA 
punkt 6.1.3. Retningslinjene åpner allikevel opp for oppføring av permanente konstruksjoner der 
dispensasjon er gitt. 
Området hvor tiltaket ønskes oppført er omfattet av jord- og flomskredfare og risiko for 
kvikkleireskred.  
NVE har gjennomført en skredfarekartlegging, rapport 45-2018, av flere områder i Kåfjord 
kommune, blant annet Bjørkholt, som ligger under 100 meter nedenfor tiltaksområde for 
grillhytten. I denne rapporten settes sannsynligheten for alle typer skred til under 1/5000. 
Kvikkleireskred vurderes ikke her.  
Tiltaket befinner seg i sikkerhetsklasse S1-S2 ifølge TEK17 § 7-3. Dette fordi det er et lite tiltak 
hvor det ikke er normalt vil overnatte folk, men det kan oppholde seg opp i mot 25 personer der 
på dagtid. Største tillatte sannsynlighet for skred her er 1/1000. Da sannsynligheten for det 
kartlagte området, Bjørkholt som ligger under 100 meter unna, er lavere enn 1/5000, og basert 
på vurderingene gitt i rapporten, ansees området tiltaket skal oppføres i til å ha sannsynlighet 
mindre enn 1/1000. Tiltaket vil derfor kunne oppføres i det aktuelle området med tanke på 
skredfare. 
Området er også omfattet av aktsomhet for kvikkleire. I forbindelse med reguleringsplan for 
Bjørkholt boligfelt i 2008, utarbeidet Multiconsult en geoteknisk vurdering 12.10.2007, hvor 
stabiliteten vurderes som tilfredsstillende. Området inneholder samme berggrunn som for 
boligfeltet, med et tynt lag morenemasser oppå berggrunnen, og en del berg i dagen. Dette, 
sammen med tiltakets begrensede omfang, grunnarbeidsbehov og vekt, gjøre at tiltaket vurderes 
til å ikke kunne påvirke områdestabiliteten. 
Området inneholder ingen særlige hensyn når det gjelder naturmangfold eller kulturminner. 
Området befinner seg i Cohkolat ja Biertavárri reinbeitedistrikt. Tiltakets omfang og beliggenhet 
ansees ikke for å være i konflikt med reindriften i området. 
En grillhytte er i følge PBL § 20-1(1) bokstav a, et søknadspliktig tiltak. PBL kapittel 19 
omhandler regler for dispensasjon. Reglene i § 19-2(1) gir kommunen adgang til å gi varig 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av PBL. Dispensasjonen kan bare gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ved dispensasjonen 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering jf. PBL § 19-2(2). 
Tiltaket er i strid med bestemmelsene i KPA 2015-2027, men tilsidesetter ikke hensynet bak 
dem vesentlig. En grillhytte vil fremme barnehagens bruk av naturområdene og deres utøvelse 
av friluftsliv, som er i tråd med hensynet bak et LNFR-område. Tiltaket befinner seg i et område 
med så lav ras- og skredfare at det ikke utgjør noen fare for denne typen tiltak. Etter en samlet 
vurdering er fordelene en slik grillhytte vil gi for barnehagen og barna som går her, klart større 
enn ulempene oppføringen av tiltaket vil medføre. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/263 -4 

Arkiv: 29/29 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 14.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/19 Formannskap 26.08.2019 

 

Dispensasjonssøknad fra byggegrense mot veg - Gbnr. 29/29 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Rådmannen viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens kapittel 19 og 

godkjenner dispensasjon fra punkt 5.3c om byggegrense mot veg i 
områdereguleringsplanen for Manndalen-Løkvoll. 

2. Det må foreligge godkjent byggetillatelse etter PBL § 20-4 før tiltaket kan føres opp jf. 
PBL § 20-5, 1. ledd. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tiltakshaver og eier av gnr. 29 bnr. 29 søker 
om dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
kapittel 19. Tiltakshaver ønsker å sette opp et 
uthus på rundt 18 kvadratmeter, 6-7 meter fra 
Movegen. Tiltaket er søknadspliktig ifølge 
PBL § 20-5(1) og SAK10 § 4-1(1). 
Byggegrense mot kommunal veg er satt til ti 
meter i reguleringsplan for området.  
Gjeldende plan er områdereguleringsplan for 
Manndalen-Løkvoll. 
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Vurdering 
Plan- og bygningsloven § 19-2, 2. ledd beskriver følgende: «Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.». 
Bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra er punkt 5.3c i bestemmelsene til 
områdereguleringsplanen for Manndalen-Løkvoll. Der står det følgende: «Bygninger skal ikke 
plasseres nærmere kommunale veger enn 10 m, beregnet fra senterlinje veg.». Tiltaket vil føres 
opp bak en rekke med grantrær og vil således være svært lite synlig fra vegen. Tiltaket ønskes 
plassert rundt seks-syv meter unna senterlinje veg, da dette er en av få egnede plasseringer på 
tomten.  
Hensynet bak bestemmelsen er å ivareta trafikksikkerheten med god sikt fra og mot vegen for de 
som skal kjøre av og på. Tiltaket vil plasseres slik at det i liten grad vil hindre sikt fra 
avkjørslene til de to husene på tomten. Rekken med grantrær vil stå foran tiltaket, og er i større 
grad til hinder for sikten i dag. Det er ikke oppgitt noen siktlinjer eller frisiktsoner for den 
aktuelle eiendommen i plankartet eller planbestemmelsene. Tiltaket plasseres nærmere veien 
enn den angitte byggegrensen og tilsidesetter til en viss grad hensynet bak denne bestemmelsen. 
Da tiltaket plasseres tilstrekkelig langt unna husene på tomten og bak grantrærne mot vegen, 
ansees allikevel ikke hensynet bak bestemmelsen for å bli vesentlig tilsidesatt jf. PBL § 19-2(2). 
Da tiltaket er i strid med reguleringsplanen, er det krav om byggesaksbehandling jf. PBL § 20-
5(1) og SAK10 § 4-1(1). Ulempene ved tiltaket, er i all hovedsak at bygget havner nærmere veg 
enn tillatt, i tillegg til at det må dispenseres fra reguleringsplan. Bygget vil ikke sees godt fra 
vegen og i store deler av området er det høye trær nærmere vegen enn tiltaket. Derfor vurderes 
fordelene tiltakshaver vil få av tiltaket, til å være klart større enn ulempene tiltaket medfører. 
Vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven kapittel 19 ansees derfor for å være oppfylt, 
og det vil i dette tilfellet være mulig å gi dispensasjon fra reguleringsplanen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/208 -5 

Arkiv: 34/7 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

Dato:                 19.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/19 Formannskap 26.08.2019 

 

Søknad om bygging av traktorveg på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord kommune - Even 
Steinlien - Vannbakkenvegen. 

Henvisning til lovverk: 
- Skogbruksloven. 
- Naturmangfoldsloven. 
- Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger. 

 
Vedlegg 
1 Kart 1:5000 Vannbakkenveien. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging 
og godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Even Steinlien tillatelse til å bygge 
800 meter traktorvei, veiklasse 8 på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord kommune. Se vedlagt kart over trase. 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til kommunen, 
sametinget og Troms fylkeskommune. 

2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gis 
melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

3. Hogst utføres etter rådføring med skogbruksansvarlig i kommunen. 
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Saksopplysninger 
Even Steinlien har søkt om tillatelse til å bygge ca. 800 meter traktorvei, veiklasse 8 på eiendom 
34/7 i Kåfjord kommune. 
 
Veger med landbruksformål blir behandlet etter Forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier (01.07.2015), og ikke etter plan og bygningsloven sine bestemmelser. 
 
Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på 
en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn 
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås:    

a) Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for 
landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet, samt 
enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomhet. 
 

b) Landbruksvirksomhet: jord –og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 
 
 

c) Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprustning av eksisterende vei til en bedre 
veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av 
Landbruks –og matdepartementet. 

 
I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve. 
 
Merknader til veien: 

- Fylkesmannen, svarbrev 25.06.2019: Fylkesmannen viser til at det i området er 
potensiell skredfare i lia. De anmoder om at planen bør forelegges NVE til uttalelse. 

- Sametinget, svarbrev 08.07.2019: Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til 
søknaden. 

- Troms Fylkes kommune, Ingen merknader til saken. 
- NVE, ingen svarbrev. 
- RBD 37 Skarfaggi, ingen svarbrev. 

Veiplanens innhold: 
Planen omfatter nyanlegg på ca 800 meter, veiklasse 8 i henhold til normaler for landbruksveier 
- med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen er uttak av 
vinterbrensel til eget bruk og salg. Det står ca. 900 kubikk hogstmoden lauvskog og barskog i 
veiens dekningsområde. 

Vurdering 
Veiklasse 8 er veier for transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller 
annet lettere transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle traktorveger som inngår i det permanente 
landbruksveinettet.  
 
Både bjørkeskogen og granfeltet er hogstmoden og en traktor veg vil gjøre fremtidig hogst mer 
tilgjengelig og økonomisk driftsmessig.  
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I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Det er heller 
ikke påvist kulturminner i området.  
 
Veien ble også sendt på høring til NVE etter anmodning fra Fylkesmannen, men det har ikke 
kommet noe uttalelse. Det skraverte området på kartet under viser aktsomhetsområde for jord og 
flomskred. Pr i dag går det en gammel traktor veg lengere opp i lia. Hjemmelshaver er kjent med 
området og det er ikke snakk om flatehogst i dekningsområdet for ny vei. Vinterdrift er heller 
ikke aktuelt i øverste del av området. 
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