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Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
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Hvis det er behov for tolking til samisk på kommunestyremøtet, gi beskjed innen 5 dager før 
møtet skal avholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 28.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein O. Leiros      Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  

1



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 11/19 Røntgentilbud i Nord - Troms fra 1.9.19  2019/96 
RS 12/19 Avtale om driftstilskudd og takster for 

fysioterapeuter med avtale om drift av privat 
praksis 

 2017/379 

RS 13/19 Til Valgstyrene i Troms - tilgjengelige og egnede 
valglokaler 

 2018/129 

RS 14/19 Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse 
av valgkort 

 2018/129 

RS 15/19 Endringer i valgforskriften  2018/129 
RS 16/19 Endringer i valgforskriften - forsendelse av 

forhåndsstemmer 
 2018/129 

RS 17/19 Særutskrift - Evaluering av samisk språk i 
Kåfjord 

 2019/54 

PS 35/19 Orienteringssak fra rådmannen   
PS 36/19 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 37/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet   
PS 38/19 Orienteringssak Aktiv sommer 2019  2015/1023 
PS 39/19 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, 

overgangen mellom disse 
 2015/1613 

PS 40/19 Plan for iverksetting av kommunestyrevedtak - 
framtidig barnehagestruktur i Manndalen 

 2019/133 

PS 41/19 Søknad om tilskudd til utvikling av TV-
dramaserien Gjenreisning 

 2019/173 

PS 42/19 Olderdalen svømmebasseng  2018/219 
PS 43/19 Søknad om økonomisk bistand til flytting fra 

skredfarlig område ved Storhaugen i Manndalen. 
 2018/455 

PS 44/19 Søknad om tilskudd til flytting som sikringstiltak 
mot skred. 

 2018/264 

PS 45/19 Reguleringsplaner og kjøp av boligareal på 
Løkvoll 

 2018/452 

PS 46/19 Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer 
i Troms Holding AS 

 2018/498 

PS 47/19 Skolelunch - budsjettregulering  2015/1630 
 

2



Fra: Isaksen Ulf Harald (Ulf.Harald.Isaksen@unn.no)
Sendt: 19.08.2019 14.58.08
Til: Post Kafjord; Kvænangen Postmottak; Post Skjervoy; Nordreisa Kommune
Kopi: Bratbak Hege; Lillegaard Siri Marlen; Nicolaisen Magne

Emne: Røntgentilbud i Nord - Troms
Vedlegg: info til kommunelegene nye åpningstider for røntgen.docx
Hei.
 
Som tidligere drøftet endres røntgentilbudet ved Sonjatun fra og med 1.9.
 
Se vedlagte infoskriv.
 
 
 
Ulf H Isaksen
Avdelingsleder
Røntgenavdelingen UNN HF
Postboks 103
9038 Tromsø
tlf: 776 28300 / 958 75795
 

 
 
 
 

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

 
UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Telefon: 77 62 60 00* Internett: 
9038 Tromsø Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no 
 9038 Tromsø

 
         21. august 2019 

 
Info til  
Kommuneleger i Nord Troms 
 
 
Røntgentilbud i Nord - Troms 
 
Røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge har som kjent drevet ett røntgenlaboratoriet på 
Sonjatun siden 2006.   
 
Driften av denne labén har de siste årene vært ivaretatt av en fast radiograf annenhver uke, og de 
øvrige ukene har blitt dekket av radiografer fra røntgenavdelingen ved UNN-Tromsø som 
frivillig har påtatt seg vakt på Storslett. 
 
Labén har hatt fast åpningstid mandag-fredag og beredskap på kveld og natt på ukedagene. 
Helgene har de siste årene vært ubemannet og uten vakt.  
 
Bruken av røntgen utenom den ordinære åpningstiden er svært liten.  
I snitt har det vært under 10 pasienter per måned som trenger røntgen mellom 17:00 og 08:00, og 
de fleste av disse hadde kunnet vente til dagen etter. I motsatt fall har pasientene i hovedsak 
måtte fraktes til UNN Tromsø for videre utreding og/eller behandling.  
 
Røntgenavdelingen har derfor i samråd med diagnostisk klinikk gjort en vurdering om å avvikle 
ordningen med beredskap utenom den ordinære åpningstiden fra 1.9 2019, og blir etter samme 
mønster som røntgelabén på Finnsnes.    
 
Åpningstiden vil bli; 
 
Mandag-torsdag; 08:30-16:30 
Fredag; 08:30 – 14:00 
 
Åpningstidene vil bli evaluert fortløpende og justert i den grad det er mulig for å passe best 
mulig for pasientene og de aktuelle legekontor.  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ulf Isaksen 
 
 
Avdelingsleder 
Røntgenavdeling UNN HF
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' A-rundskriv nr.:  A/1—2019

Dokument nr.:  11/01029-25

Arkivkode: 0

Dato: 21.06.2019

Saksbehandler: Liv Overaae

Til: Kommunen

ASA  4303 Avtale  om  driftstilskudd  og takster for fysioterapeuter

med avtale om  drift  av privat praksis med kommunene

(statsavtalen)

Dette rundskrivet avløser A-rundskriv 3-2018.

Ny avtaleperiode er 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Fra 1.  juli 2019  er  fullt driftstilskudd  kr 447 720 per år.

Fra 1. januar  2019  er fastlønnstilskuddet kr 209  200.

0  EPJ-Iøft for fysioterapeuter videreføres.

.  Det er foretatt endringer  i  merknad A4 (utdanningskandidater)
og ny merknad C3 (gruppetakster).

.  Helse— og omsorgsdepartementet vil  i  samarbeid med

Helsedirektoratet vurdere innretning på ta kst A2k

(kompetansetillegg) og forvaltning av godkjenningsordningen.

For mer informasjon, se protokoll i vedlegg II.

ASA 4303 er ingen tariffavtale, og må derfor vedtas av hver enkelt

kommune. Vedtak kan gjøres administrativt. Uansett skal

kommunen utbetale driftstilskudd.
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Hege Mygland

avdelingsdirektør

Liv  Overaae

spesialrådgiver

Henvendelser: medlemsservice@ks.no

Vedlegg I: Statsavtalen (ASA 4303)

Vedfegg II: Protokoll 2019

Vedlegg Ill:  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

2
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Fra: Kirsti Elise Fosshaug (Kirsti.Fosshaug@nhf.no)
Sendt: 04.06.2019 13.03.50
Til: 'postmottak@harstad.kommune.no'
Kopi: Barbro Therese Holmstad; 'FFO Troms'

Emne: Til Valgstyrene i Troms_ om tilgjengelige og egnede valglokaler
Vedlegg: Til Valgstyrene i Troms.docx
Til servicetoget; ‐ kan dere videresende dette innspillet til Valgstyret 2019.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Kirsti Fosshaug
Regionkontorleder
Telefon: 77 67 20 30
Mobil: 90 24 47 26

NHF Nord‐Norge

#Sammenomennytid
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Til Valgstyret 

 

 

           

 

 

Fra  

Norges Handikapforbund Nord-Norge V/ Regionleder Barbro Holmstad 
og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon V/ Fylkesleder Elin Gjikaj  
 

 

Et universelt utformet kommunevalg 

 

Norges Handikapforbund Nord-Norge og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms viser til 
valglovens paragraf 9-3 «Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal 
kunne ta seg inn i valglokale uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner 
foreligger.» 

Vi ønsker å gjøre valgstyret oppmerksom på at vi ved hvert valg får tilbakemeldinger om personer 
med nedsatt funksjonshemmede som opplever situasjonen rundt stemmeavgivningen som uholdbar. 
Dette kan være folk som må stemme på utsiden av valglokalet, opplever at kompetansen til 
valgfunksjonæren som mangelfull, eller at stemmegivningen er særdeles vanskelig. Dette er et 
demokratisk problem og i strid med valgloven. Vi håper at dere tar disse bruddene på alvor, og at 
dere finner gode løsninger for at stemmegivningen skal foregå i egnede og tilgjengelige lokaler og 
med egnet stemmemateriell. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Barbro Holmstad /s/      Elin Gjikaj /s/ 

Regionleder        Fylkesleder 
NHF Nord-Norge      FFO Troms   
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 08.07.2019 09.19.35
Til: 
Kopi: 

Emne: 19/3547-2 Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort
Vedlegg: Forskrift om forsøk med elektronisk utsendels(1044.pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine Sørlie 
22 24 72 52 

Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal det gjennomføres forsøk med 

elektronisk utsendelse av valgkort. Departementet fastsatte 4. juli 2019 vedlagte forskrift om 

forsøket. Forskriften gjelder for de 18 kommunene som er omfattet av forsøket.  

 

Forskriften har bestemmelser om hvilke kommuner som er omfattet av forsøket, hvem som 

skal motta valgkort elektronisk, hvordan valgkortet skal gjøres tilgjengelig for de 

stemmeberettigede og utformingen av valgkortet.  

 

Stemmeberettigede som er manntallsført i kommunene som deltar i forsøket, kan også 

benytte valgkort som de har mottatt elektronisk ved forhåndsstemmegivning i kommuner som 

ikke deltar i forsøket.  

 

Forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-07-04-976 

 

Valgdirektoratet har ansvar for gjennomføringen av forsøket. Nærmere informasjon om 

forsøket og hvordan valgkortet benyttes finnes på valg.no og valgmedarbeiderportalen.no.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Cathrine Sørlie 

seniorrådgiver 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3547-2 

Dato 

8. juli 2019 
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Side 2 
 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

Valgdirektoratet 

 

Akershus fylkeskommune 

Aust-Agder fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune 

Finnmark fylkeskommune 

Hedmark fylkeskommune 

Hordaland fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Oppland fylkeskommune 

Oslo kommune 

Rogaland fylkeskommune 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Telemark fylkeskommune 

Troms fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Valgdirektoratet 

Vest-Agder fylkeskommune 

Vestfold fylkeskommune 

Østfold fylkeskommune 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 
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Side 4 
 

 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 
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Side 5 
 

 

Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
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Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
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Side 7 
 

 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 
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Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
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Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 
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Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 
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Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
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Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 
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Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 
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5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
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Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine Sørlie 
22 24 72 52 

Endringer i valgforskriften 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt endringer i valgforskriften 

som vil få betydning for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og 

stortingsvalget i 2021. Endringene trer i kraft straks. 

 

Den foreløpige opptellingen skal skje manuelt  

Departementet har vedtatt en ny bestemmelse i valgforskriften, som fastslår at den 

foreløpige opptellingen av alle stemmesedler skal skje ved manuell telling. Trygghet og tillit 

er avgjørende i gjennomføringen av valget. Befolkningen skal være sikre på at vi får et 

korrekt valgresultat og at de får den sammensetningen av Stortinget, fylkesting og 

kommunestyrer som de har stemt fram. Dette er helt grunnleggende i vårt demokrati. 

 

Et krav om at den foreløpige opptellingen skal skje manuelt, vil i større grad enn med dagens 

regelverk sikre to uavhengige opptellinger. Å sørge for at opptellingene er uavhengige bidrar 

til et mest mulig korrekt opptellingsresultat og befolkningens tillit til at valgresultatet er riktig. 

 

Valgstyret i den enkelte kommune er ansvarlig for opptellingen av stemmesedler. Det følger 

av valgstyrets ansvar for et korrekt resultat at for store avvik mellom den foreløpige og 

endelige opptellingen vil medføre at det gjennomføres en kontrolltelling. Valgstyret må i hvert 

enkelt tilfelle ta stilling til om det er hensiktsmessig med en manuell eller maskinell 

kontrolltelling.  

 

Departementet har utarbeidet vedlagte veileder til manuell foreløpig opptelling, hvor 

Valgdirektoratets anbefalinger om gjennomføringen og rutiner for stikkprøver inngår.  

 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/4073-96 

Dato 

15. februar 2019 
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Øvrige endringer i forskriften 

Departementet har i tillegg vedtatt enkelte andre endringer i forskriften. Det er blant annet 

gjort endringer i bestemmelsen om utforming av stemmesedlene til kommunestyre- og 

fylkestingsvalg. Endringen var nødvendig som følge av at det i kommuner og 

fylkeskommuner skal velges flere representanter til kommunestyre og fylkestinget som følge 

av kommune- og fylkeskommunesammenslåinger. Dette er det ikke tatt høyde for i 

valgforskriften. I tillegg har departementet endret plasseringen av stempelfeltet på 

stemmesedlene for kommunestyre- og fylkestingsvalg slik at plasseringen blir identisk med 

stempelfeltet på stemmesedlene til stortingsvalg.  

 

Departementet har vedtatt å oppheve kravet om at forhåndsstemmegivningene skal sendes 

som A-post eller på raskere måte da A- og B-post fra 1. januar 20187 er slått sammen til én 

felles brevstrøm.  

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Siri Dolven 

avdelingsdirektør  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg 

Veileder om manuell foreløpig opptelling etter valgforskriften § 37a 

  

26



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Akershus 

fylkeskommune 

Postboks 1200 

Sentrum 

0107 OSLO 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 
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Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Buskerud 

fylkeskommune 

Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnmark 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 
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Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
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Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hedmark 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hordaland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 
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Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 
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Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 
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Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
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Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Oppland 

fylkeskommune 

Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
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Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 
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Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 
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Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Troms 

fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydal kommune 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 
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Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold 

fylkeskommune 

Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
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Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østfold 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

 

 

Akershus  Postboks 1200 0107 OSLO  

fylkeskommune Sentrum 

Aust-Agder   Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

fylkeskommune 

Buskerud   Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

fylkeskommune 

Finnmark   Fylkeshuset,  9815 VADSØ  

fylkeskommune Postboks 701 

Hedmark  Postboks 4404  2325 HAMAR 

fylkeskommune Bedriftssenteret 

Hordaland  Postboks 7900 5020 BERGEN 

fylkeskommune 

Møre og Romsdal Postboks 2500 6404 MOLDE 

fylkeskommune 

Nordland  Fylkeshuset  8047 BODØ 

fylkeskommune 

Oppland  Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

39



 

 

Side 16 
 

fylkeskommune 

Rogaland  Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

fylkeskommune 

Sogn og Fjordane Fylkeshuset,  6863 LEIKANGER 

fylkeskommune Askedalen 2 

Telemark  Postboks 2844 3702  SKIEN  

fylkeskommune 

Troms   Postboks 6600 9265 TROMSØ   

fylkeskommune 

Trøndelag fylkes- Postboks 2560 7735 STEINKJER 

kommune 

Vest-Agder  Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND 

fylkeskommune 

Vestfold  Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

fylkeskommune 

Østfold  Postboks 220 1702 SARPSBORG  

fylkeskommune 
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Innledning 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte xx.02.19 en ny bestemmelse i valgforskriften 

om at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal skje ved manuell telling.  

Forslaget var på høring vinteren 2018, og et stort flertall av de som leverte høringssvar var imot at 

den foreløpige opptellingen skulle skje manuelt. Hovedinnvendingene var at manuell opptelling ikke 

gir et mer riktig resultat enn maskinell opptelling, og at manuell telling er svært ressurskrevende for 

kommunene. Et flertall av høringsinstansene uttalte også at man må kunne forvente at det 

elektroniske valgsystemet sikres tilstrekkelig til at dette tiltaket ikke er nødvendig.  

Departementet understreker at maskinell telling fremdeles vurderes som et godt og effektivt 

alternativ for endelig opptelling, spesielt for store kommuner. Valgdirektoratet jobber kontinuerlig 

med sikring av systemet, og systemet er godt testet i forkant av valggjennomføringen. Manuell 

foreløpig opptelling er ikke ment som en erstatning for gjennomføring av tekniske og fysiske 

sikkerhetstiltak i opptellingen. Det er derimot ingen IT-systemer som er uten sårbarheter, og det er 

umulig å garantere at en programvare er fullstendig sikker.  

Å forskriftsfeste et krav om at den foreløpige opptellingen skal skje manuelt vil i større grad enn med 

dagens regelverk sikre to uavhengige opptellinger og derigjennom et korrekt opptellingsresultat. I 

tillegg vil to uavhengige opptellinger bidra til å gi legitimitet til valggjennomføringen. Manuell telling 

er en opptellingsmåte som er enkel å forstå og observere både for valgstyret som er ansvarlige for 

opptellingen, og for velgerne som skal være sikre på at valgresultatet er korrekt.   

Departementet foreslo i høringsnotatet at ved et avvik mellom en foreløpig og en endelig maskinell 

opptelling, skulle en ny maskinell opptelling ikke foretas av de samme personene som foretok 

endelig opptelling første gang. Departementet har ikke fastsatt nærmere regler for hvordan 

kontrolltelling skal foretas i forskriften. Valgstyret må – som ansvarlig for opptellingen – ved avvik 

mellom de to opptellingene foreta en vurdering av hvorvidt avviket kan aksepteres, og i tilfelle det 

besluttes kontrolltelling, hvilke deler av opptellingen som skal foretas på nytt og hvordan denne skal 

foretas.   

Denne veilederen inneholder regler og rutiner for gjennomføring av manuell foreløpig opptelling 

etter valgforskriften § 37a. Veilederen utdyper valgstyrets ansvar for gjennomføring av en 

kontrolltelling ved avvik. Veilederen skisserer også en anbefaling fra Valgdirektoratet om hvordan en 

manuell telling best kan gjennomføres, samt en rutine for gjennomføring av stikkprøvekontroller i 

opptellingen. Departementet stiller seg bak anbefalingene til Valgdirektoratet, og oppfordrer 

valgstyrene å følge disse rutinene.  

Valgstyrets ansvar 
Valgstyret i kommunen er ansvarlig for opptelling av stemmesedler, jf. valgloven § 10-4 første ledd. 

Opptelling skal skje ved opptelling i to omganger, en foreløpig og en endelig opptelling. Det følger av 

valgstyrets ansvar for å sørge for et korrekt opptellingsresultat at det ved for store avvik mellom 

foreløpig og endelig opptelling vil medføre at det må gjennomføres en ny kontrolltelling. 

Det følger av valgloven § 10-6 første ledd andre setning at valgstyret skal føre tilsyn med den 

endelige opptellingen. All opptelling som foretas i annen kommune eller hos fylkesvalgstyret, skal 

skje under valgstyrets tilsyn, jf. valgforskriften § 40. 
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Klargjøring til foreløpig manuell opptelling 
For å sikre at det foreløpige resultatet er klart så raskt som mulig anbefaler departementet at 

kommunene forbereder opptellingen grundig  før valgdagen, og starter opptellingen så tidlig som 

mulig på valgdagen. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt, det vil si at de har en plikt til å hindre at 

andre får adgang eller kjennskap til opplysninger fra denne klargjøringen. 

Kommunene kan før valgdagen gjøre alle aktiviteter som regnes som klargjøring for manuell 

opptelling mandag. Dette innebærer blant annet åpning av stemmeseddelkonvolutter, sortering av 

stemmesedler i bunker og klargjøring av stemmesedler i esker. Valgstyret må sørge for at ingen 

uvedkommende får tilgang til stemmesedlene. Det vises til at Valgdirektoratet har publisert en 

veileder for fysisk sikring av lokaler og teknisk utstyr. 

Gjennomføring av foreløpig manuell opptelling 
Forskriftens bestemmelse om foreløpig manuell opptelling i § 37a presiserer reglene i valgloven § 

10-4 femte ledd og § 10-5 om opptelling av stemmesedler. 

I henhold til valgloven § 10-4 femte ledd skal stemmesedler telles opp i to omganger, ved en 

foreløpig og en endelig opptelling. Dette gjelder både stemmesedler avgitt på forhånd og 

stemmesedler avgitt på valgting. 

Etter forskriften § 37a må den foreløpige opptellingen av stemmesedler ved valgene gjøres manuelt. 

Dette gjelder både stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgting. 

Med manuell opptelling menes telling for hånd uten bruk av maskiner. Opptelling ved bruk av 

maskiner som ikke er tilkoblet internett, anses ikke som manuell telling.  

Valgloven § 10-5 første ledd beskriver at den foreløpige opptellingen av stemmesedler avgitt på 

forhånd skal starte senest fire timer før stemmegivningen er avsluttet ved samtlige valglokaler i 

kommunen, dersom dette kan skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig valg. I motsatt fall skal 

den starte så snart samtlige forhåndsstemmegivninger er godkjent. Opptellingen kan ikke starte før 

valgdagen mandag. 

Valgresultatet skal ikke på noen måte offentliggjøres før tidligst kl. 21 på valgdagen, jf. valgloven § 9-

9. Valgstyret må sørge for at opptellingsrutinene utformes slik at resultater fra 

forhåndsstemmegivningen ikke blir kjent før denne fristen. 

Den foreløpige manuelle opptelling av stemmesedler avgitt på valgting skal starte så snart som mulig 

etter at stemmegivningen på valgtinget er avsluttet, jf. valgloven § 10-5 andre ledd. 

 

Valgdirektoratet anbefaler følgende rutine til hvordan manuell telling best kan gjennomføres:  

 Tøm urner og åpne eventuelle konvolutter. 

 Brett ut alle stemmesedler og fordel dem i partibunker.  

 Det er ofte effektivt å først gjennomføre en grovsortering der de partiene med flest 

stemmer sorteres ut i egne bunker. 

 Partiene med færrest stemmer legges samlet i en bunke som finsorteres etterpå.  

 Ha en gjennomgang av partibunkene for å luke ut feilsortering. 
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 Tvilsomme stemmer (f.eks. sedler som mangler stempel) skal sorteres i egen bunke. 

Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, skal legges til side og holdes utenfor 

opptellingen, jf. valgloven § 10-5 fjerde ledd. Eventuelle godkjente stemmesedler blant disse 

tas med i den endelige opptellingen. Antall stemmesedler som er lagt til side etter denne 

bestemmelsen skal imidlertid protokolleres i henhold til fastsatt formular.  

 Når sedlene er sortert på parti, kan det være lurt å samle stemmesedler i bunker à 50 eller 

100.  

 For å få en så korrekt manuell telling som mulig, anbefales det å sitte sammen to og to og 

kontrollere hverandres opptelling. 

 Til slutt summeres stemmene opp og resultatet registreres i EVA. 

Kontrolltelling ved avvik   
Det følger som nevnt ovenfor av valgstyrets ansvar for et korrekt opptellingsresultat at for store 

avvik mellom foreløpig og endelig opptelling vil medføre at det må gjennomføres en ny 

kontrolltelling. Dette gjelder uavhengig av om opptellingen skjer kun manuelt eller manuelt og 

maskinelt, og er ikke en endring fra tidligere valg.  

I den foreløpige opptellingen telles det hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste, jf. 

valgloven § 10-5 femte ledd. I den endelige opptellingen telles disse stemmesedlene på nytt. I tillegg 

telles godkjente stemmesedler som ikke ble tatt med i den foreløpige opptellingen, jf. § 10-6 andre 

ledd.  

Med avvik menes differansen mellom antall stemmesedler avgitt til hver liste i den foreløpige og 

endelige opptellingen. Det må ses bort fra godkjente stemmesedler som ikke ble talt med i den 

foreløpige opptellingen. 

Ved den endelige opptelling av stemmesedler til kommunestyrevalget registreres også rettingene 

velgerne har gjort på stemmesedlene, jf. § 10-6 tredje ledd. Valgstyret har også ansvaret for at 

rettingene som registreres er korrekte, og må også sørge for en kontroll av disse ved mistanke om at 

det har skjedd feilregistreringer.  

Ved den endelige opptellingen ved fylkestingsvalg og stortingsvalg er det fylkesvalgstyret som i 

forbindelse med valgoppgjøret registrerer rettingene velgerne har gjort på stemmesedlene. 

Fylkesvalgstyret må sørge for en kontroll av disse, dersom det mistenkes at det har skjedd 

feilregistreringer. Valgdirektoratet anbefaler at valgstyrer og fylkesvalgstyrer gjennomfører og 

dokumenterer stikkprøver for registrering av personstemmer, som beskrevet under. Departementet 

støtter anbefalingene. 

Ved en gjennomgang av avvik anbefales det å se etter systematiske endringer mellom de to 

tellingene. Valgstyret må vurdere hvilke avvik som kan aksepteres mellom foreløpig og endelig 

opptelling. Dette vil også kunne avhenge av størrelse på stemmekretsene. Det er ikke nødvendig å 

telle alle stemmekretsene i kommunene på nytt, dersom avviket kan identifiseres i én eller flere 

stemmekretser. Denne praksisen gjelder uavhengig av opptellingsmetode.  

Kontrolltellingen skal gjennomføres på den måten valgstyret bestemmer. Valgstyret må vurdere 

hvorvidt kontrolltellingen bør gjennomføres manuelt eller maskinelt. 

Valgdirektoratet anbefaler kommuner som velger å gjennomføre en maskinell kontrolltelling å sørge 

for en beredskapsløsning, slik at man har mulighet til å ha minimum to arbeidsstasjoner ved behov. 
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På denne måten vil man kunne gjennomføre kontrolltellingen med både nytt personell og ny 

maskinvare.  

Valgdirektoratets rutine for stikkprøver 

Ved maskinell kontrolltelling, der partifordelingen sammenlignes med tidligere maskinell opptelling, 

anbefaler Valgdirektoratet at kommunene følger en rutine for håndtering av stikkprøver. Manuelle 

stikkprøver kan avdekke systematiske avvik som et resultat av kompromittering eller feil i 

programvaren. Ved å gjennomføre og dokumentere stikkprøver underveis i telleprosessen, skapes 

det i tillegg etterprøvbar dokumentasjon på den maskinelle telleprosessens integritet.  

En kasse med stemmesedler vil normalt kunne utgjøre en stikkprøve. Hver stikkprøve (kasse) bør 

inneholde minimum 70 stemmesedler. Stikkprøvene skal gjøres på tilfeldig valgte tidspunkt i 

opptellingen, og på tilfeldige valgte opptellingsstasjoner.  

Den manuelle tellingen av stikkprøven (kassen) kontrolleres opp mot tilsvarende utsnitt (kasse) i 

telleresultat i EVA Skanning. Systemstøtte for dette vil bli utviklet.  

Et eksempel på denne prosessen er som følger:  

• Et antall kasser merkes fysisk som kandidater for stikkprøver under forberedelsen av opptellingen. 

Kassene som merkes som kandidater for stikkprøver må minimum inneholde 70 stemmesedler.  

• Når markert kasse er skannet, telles denne deretter manuelt.  

• Partifordeling fra stikkprøvetelling sammenliknes med partifordelingen fra den maskinelle tellingen 

av den gitte kassen og dokumenteres med tidspunkt gjennomført, samt eventuelle avvik.  

• Det er ingen grunn til å avbryte opptelling og overføring i påvente av at stikkprøver gjennomføres – 

de kan gjennomføres i parallell med pågående opptellingsprosess og kvitteres ut etterskuddsvis. 

Dersom det er avvik mellom tellingen og stikkprøvekontrollen, anbefales det en ny telling, der man 

bytter arbeidsstasjon. 

Protokollering 
Etter valgloven § 10-7 skal både stemmestyrene, valgstyret og fylkesvalgstyret føre protokoll i 

forbindelse med gjennomføringen av valg. Ifølge valgforskriften § 41 skal administrative forhold, 

mottak og behandling av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll 

protokolleres i fastsatt formular. Protokollene hentes ut fra EVA, der de omtales som møtebøker.  

Protokollene skal sikre at valget er etterprøvbart og at det er gjennomført i henhold til regelverket, 

og er grunnlaget for kontroll og godkjenning av valget etter valgloven kapittel 13.  

Valgstyrenes møtebøker er offentlige dokumenter, men har tradisjonelt sett kun vært tilgjengelig for 

offentligheten på den enkelte kommunes hjemmesider. Som et ledd i å styrke åpenheten rundt 

valget, vil møtebøkene fra 2019 publiseres på en samleside på valg.no og på departementets 

nettsider. Departementet vil understreke viktigheten av at avvik i opptellingen skal grunngis i 

møteboken.    
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 08.07.2019 09.09.41
Til: 
Kopi: 

Emne: 18/4073-101 Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer
Vedlegg: Endringer i valgforskriften - forsendelse av fo(1044.pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Sissel Lian 
22 24 68 89 

Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 04.07.2019 fastsatt endringer i 

valgforskriften som vil få betydning for gjennomføringen av kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019. Endringene trer i kraft straks. 

 

Bakgrunn for endringene 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forslag til endringer i valgforskriften på 

høring 1. november 2018. I høringsnotatet omtalte departementet enkelte utviklinger i 

postsektoren som vil få konsekvenser for forsendelsen av forhåndsstemmer. På bakgrunn av 

at A-post og B-post er slått sammen til én felles brevstrøm, ble det foreslått å oppheve 

bestemmelsen om at forhåndsstemmer skal sendes med A-post eller raskere. Endringene 

ble fastsatt av departementet 15. februar 2019.  

 

Det ble ikke foreslått noen ny bestemmelse om forsendelse, men departementet opplyste om 

at Valgdirektoratet var i gang med en anskaffelsesprosess, og at det var behov for mer 

informasjon om en eventuell avtale om ekspressforsendelse. Anskaffelsesprosessen er 

avsluttet, og departementet har derfor fastsatt endringer i valgforskriften basert på den nye 

avtalen om ekspressforsendelse av forhåndsstemmer torsdagen og fredagen før valgdagen.  

 

Forsendelse av forhåndsstemmer torsdag og fredag før valgdagen 

Omleggingen til én brevstrøm vil medføre at et stort antall forhåndsstemmer avgitt siste 

fredag før valgdagen ikke vil komme fram innen fristen, dersom de sendes med vanlig 

innenlands brevpost. Dette gjelder spesielt forhåndsstemmene som blir mottatt fredag 

ettermiddag. Med to dagers framsendingstid vil ikke disse stemmene være fremme hos 

valgstyret innen fristen tirsdag kl. 17. 

Kommuner 

Fylkeskommuner 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/4073-101 

Dato 

8. juli 2019 
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Side 2 
 

Valgdirektoratet har derfor fått i oppdrag å inngå en avtale om ekspressforsendelse av 

forhåndsstemmer. Direktoratet har inngått en avtale med Posten Norge, som alle kommuner 

kan benytte seg av. Kostnadene til forsendelse ved bruk av denne avtalen dekkes av 

Valgdirektoratet.  

 

Avtalen innebærer at kommunene vil kunne bestille opphenting av forhåndsstemmer fredag 

eller lørdag før valgdagen. Forhåndsstemmene vil sorteres sentralt og sendes med 

bedriftspakke over natt. Avtalen sikrer at alle forhåndsstemmer som blir hentet fredag eller 

lørdag, vil være fremme hos mottakerkommunene over hele landet innen fristen tirsdag kl. 

17.    

 

Kommunene er ikke pliktige til å benytte seg av denne avtalen. Kommuner som ønsker å 

benytte seg av en annen løsning, er derimot pliktige til å velge en forsendelsesmåte som gjør 

at forhåndsstemmene som blir mottatt de to siste dagene i forhåndsstemmeperioden, er 

fremme innen fristen. Dette er nå fastsatt i valgforskriften § 27 nytt niende ledd. I 

sammenheng med dette er det også fastsatt en endring i valgforskriften § 27 åttende ledd.  

Valgdirektoratet vil gi kommunene nærmere veiledning om hva de må gjøre for å kunne 

benytte seg av avtalen. Kommunene må blant annet oppnevne kontaktperson for å avtale 

tidspunkt for opphenting.  

 

Endringene i forskriften er kunngjort på Lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-07-04-977 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sissel Lian 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi til: Valgdirektoratet 

48

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-07-04-977


 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

Saksbehandler Inger Åsli 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
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Særutskrift - Evaluering av samisk språk i Kåfjord 

 
Vedlagt følger vedtak i sak 10/19, som ble behandlet i Kåfjord Samepolitisk utvalg 14.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Silje Renate Pedersen 
sekretær 
Tlf.: 77 71 92 05  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/54 -3 

Arkiv: 003 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 08.05.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/19 Samepolitisk utvalg 14.06.2019 

 

Evaluering av samisk språk i Kåfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Konkurransegrunnlag - Evaluering av samisk språk i Kåfjord 

 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 14.06.2019  

Behandling: 
Ved gjennomgang av tilbudsbeskrivelsen (kl. 10:30-10:45), måtte møte lukkes jf. 
Forvaltningslovens § 13.2. 
  
Samepolitisk utvalg foreslo deretter følgende: 

 Administrasjonen tar kontakt med Sametinget om det finnes tilbydere som kan oppfylle 
kravet om at tjenesteleverandør har samiskspråklig kompetanse. 

 Dersom slik kompetanse ikke finnes vil vi innlede forhandlinger med NORCE. 
  
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Administrasjonen tar kontakt med Sametinget om det finnes tilbydere som kan oppfylle 
kravet om at tjenesteleverandør har samiskspråklig kompetanse. 

 Dersom slik kompetanse ikke finnes vil vi innlede forhandlinger med NORCE. 
 

Rådmannens innstilling 
Saka legges frem uten vurdering og innstilling 
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Saksopplysninger 
Konkurransegrunnlag ble kunngjort i åpen anbudskonkurranse. Innleveringsfrist var 26.3.2019.  
Det kom ingen tilbud på konkurransen.  
 
Det ble tatt kontakt med en NORCE Norwegian Research Centre med spørsmål om hvorfor de 
ikke leverte tilbud på konkurransen. Svaret var at de ikke hadde kompetanse i samisk språk som 
ble krevd  i konkurransegrunnlaget pkt. 3.2. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner s. 
11: “leverandøren har kompetanse i samisk språk (....). Det ble videre bedt om at de leverte 
tilbud på gjennomføring av evaluering. Tilbakemelding fra interkommunal innkjøpssjef var at 
dette var noe Kåfjord kommune kunne gjøre i og med at kravet om konkurranseutsetting var 
oppfylt.  
 
 I ettertid ble det stilt spørsmål om det var rett å gjøre dette i og med at det ville medføre et brudd 
på et sentralt krav i konkurransegrunnlaget – kravet om at leverandøren har kompetanse i samisk 
språk. I samråd med interkommunal innkjøpssjef, lokal innkjøpsansvarlig og etatsleder 
drift/utvikling ble det bestemt å høre med aktørene som hadde sett på konkurransen om det var 
noen spesielle forhold/årsaker ved konkurransegrunnlaget som var årsak til at de ikke ga tilbud.  
 
Det kom følgende tilbakmeldinger: 
Oslo economics ga tilbakemelding om at hovedårsaken var manglende kapasitet. 
 
Oxford Research AS sier at i dette tilfellet kjenner de i liten grad til selve fagfeltet (samisk 
språk). I tillegg oppfatter de at omfanget av oppgaver som er lagt inn i oppdraget var relativt stort 
i forhold til ressursrammen. Oversetting til samisk var også inkludert i rammen.  
 
To aktører, OPIC – Visma Commerse og Sentio Research Norge AS, kom ikke med 
tilbakemelding.  
 
Det ble konkludert med at siden ingen av de som kom med tilbakemelding sier at manglende 
kompetanse i samisk språk var en årsak til at de ikke leverte inn tilbud, gir det adgang ihht 
gjeldende regelverk til å inngå samtale/forhandling med en av aktørene.  
 
Er det et ønske at Kåfjord kommune påbegynner samtale/forhandling med NORCE med 
utgangspunkt i innlevert tilbud? 
 
Tilbudsbeskrivelsen fra NORCE unntas offentlighet etter offentlighetsloven § 13, jfr. 
forvaltningslovens § 13, 2.ledd – Forretningsforhold, og vil bli lagt frem på møtet.  
 
 

Vurdering 
Saka legges fram for Samepolitisk utvalg uten vurdering og innstilling.  
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Orienteringssak Aktiv sommer 2019 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
 
Tas til orientering.  
 

Saksopplysninger 
Aktiv sommer Kåfjord / Doaimmalaš geassi Gáivuonas ble arrangert for første gang sommeren 
2019. Inspirert av Nordreisa kommunes ungdomskontakt og kommunens tilbud om gratis 
aktiviteter for ungdom i skoleferien, tok kulturkonsulenten i Kåfjord initiativ til et liknende 
opplegg.  
 
Kulturkonsulenten søkte midler gjennom tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for 
inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 (BUFDIR). Tilskuddsordningen har som formål å 
motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for 
ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  
 
I innsendt søknad fra Kåfjord kommune ble tiltakets mål og målgruppe adressert, planlagte 
aktiviteter beskrevet, rekrutterings- og markedsføringsstrategier forklart, samt budsjett estimert. 
Under følger et sammendrag av dette i tabell-format:  
 
Målgruppe:  Ungdom 13-19 år fra, eller med tilhørighet til Kåfjord 
Mål:   Å gi ungdom uavhengig av kulturell, etnisk, religiøs og 

sosioøkonomisk bakgrunn et tilbud om ulike ferieaktiviteter 
før fellesferien begynner.  

 Tiltaket skal virke forebyggende mot stigmatisering av 
ungdom rammet av barnefattigdom/ ungdom som ikke ville 
hatt muligheten til å delta på aktiviteter som planlagt i Aktiv 
sommer hvis det ikke var for at de var gratis. 

 Å la ungdommer få oppleve aktivitetsglede, gleden av 
samarbeid og mestring. 

 Tiltaket skal bidra til sosialisering på kryss av alder, bygder 
og bakgrunn.  
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 At alle deltakerne skal prøve noe nytt.  
Aktiviteter:  Fjelltur, tur med mat på bål, aktivitetsdag i Kåfjordhallen, 

elvebåttur til Mollisfossen, kickboksing, leirdueskyting, tur til 
Lerøy med rib-tur, camp sjøsport med kajakk, SUP m.m., rebusløp.  

Rekruttering/ 
markedsføring:  

 Samarbeid kommunens flyktningskonsulent og barnevern, 
bruke ungdomsrådet for rekruttering og markedsføring, 
Facebook, kommunens hjemmesider, formidle informasjon 
til ansatte i kommunen.  

Pris:   Gratis for alle deltakere. 
Budsjett:  Kr. 141 390,-  

Kr. 113 112,- støtte fra BUFDIR 
Kr. 28 278,- egenandel, arbeid kulturkonsulent 

  
Av de omsøkte 113 000 kronene, fikk Aktiv sommer Kåfjord tilslag på kr. 90 000,-. Noen små 
justeringer fra opprinnelig aktivitetsplan måtte gjøres grunnet budsjettramme og kabalen med å 
få alt til å passe for alle arrangører.  
 
Tilbudet så til slutt slik ut:  
Mandag: Mat på bål, utedag, lek, sosialt samvær 
Tirsdag: Aktivitetsdag i Kåfjordhallen 
Onsdag: Skattejakt via Facebook 
Torsdag: Lerøy-tur 
Fredag: Elvebåttur Mollisfossen 
Mandag: Rebusløp 
Tirsdag: Camp sjøsport 
Onsdag: Camp sjøsport 
Torsdag: Leirdueskyting 
Fredag: Kickboksing 
 
Aktivitetene foregikk fra mandag 24. juni til fredag 5. juli. Alle aktivitetene var dagsaktiviteter 
uten overnatting. Med tilgang på minibuss og sjåfør, kunne alle deltakere plukkes opp og kjøres 
hjem etter endt aktivitet.  

Evaluering 
Ut ifra oppsatte målsettinger, var tiltaket vellykket på mange områder. Deltakerne representerte 
ulike kulturer, etnisiteter, religioner og sosioøkonomiske bakgrunner. Deltakerne opplyste om at 
det for mange var nye aktiviteter de prøvde seg på og/ eller aktiviteter det var lenge siden de 
hadde gjort sist. Aktivitetslederne observerte at støynivået i minibussen var betydelig høyere på 
vei hjem fra aktiviteten, da deltakerne snakket om det de hadde gjort og opplevd. 
 
Andre positive observasjoner og tilbakemeldinger fra prosjektet: 

 Alle aldrene innenfor satt målgruppe var representert. 
 Alle bygdene var representert. 
 Begge kjønn var representert på alle aktivitetene.  
 Ungdommene måtte i de ulike aktivitetene samarbeide med kjente og ukjente 

ungdommer.  
 Tiltaket viste ungdommene noen av tilbudene som finnes i egen- og nabokommuner. 
 Ungdommene traff andre ungdommer fra Kåfjord og fra Nordreisa de ikke hadde møtt 

før.  
 Ungdommene viste både mestring og aktivitetsglede.  
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 Tilbakemeldingene på rebusløpet og skattejakten (via sosiale medier) var meget positive 
og samtlige innlegg relatert til dette hadde en rekkevidde på flere hundre ulike personer.  

 
Et krav i søknaden til BUFDIR var at man måtte sette opp mål for antall deltakere. Målsetningen 
var minst 40 ulike ungdommer. Totalt deltok over 20 forskjellige lokale ungdommer på Aktiv 
sommer Kåfjord- noen på nesten samtlige aktiviteter. Selv om denne målsetningen ikke ble 
nådd, ønsker prosjektansvarlig å presisere at det for de medvirkende i Aktiv sommer, var 
viktigst at de som var med hadde det fint, gøy og følte seg godt ivaretatt på tur. Det kan tenkes 
at et tiltak som Aktiv sommer vil favne enda flere ungdommer år nummer to, når flere har sett 
hva det går ut på og man forhåpentligvis får enda bedre tid til å planlegge å være med. 
 
To av de planlagte aktivitetene måtte omgjøres/ avlyses. Lerøy-turen måtte avlyses samme 
morgen, grunnet uvær på havet og for høye bølger for å kunne legge til land. At været forhindrer 
en aktivitet er dumt, men noe man i løpet av en to ukers periode må regne med. Den andre 
aktiviteten som måtte endre format var et samarbeid med Røde Kors. For få påmeldte gjorde at 
opprinnelig opplegg utgikk og ble omgjort til rebusløp.   
 
Konklusjon:  
Tiltaket traff på tilskuddsordningens og prosjektansvarliges hovedmålsetting, nemlig 
inkludering uavhengig av bakgrunn. Observasjonene gjort underveis, samt tilbakemeldinger fra 
både deltakere, foreldre og aktivitetsledere tydet på at ungdommene syntes de ulike aktivitetene 
var moro. Det kom også tydelig frem underveis i prosjektet at tiltak som forener ungdom på 
tvers av bygder, kjønn, kulturer, kommuner, interesser og alder er noe man bør arbeide for å 
tilby i større grad i Kåfjord kommune, da få ungdommer kjenner hverandre godt på tvers av 
nevnte forhold. Mange uttrykte også at tilbud om gratis skyss til og fra aktivitetene var en viktig 
årsak til at de ble med. Prosjektansvarlig anser derfor dette som noe man bør forsøke strebe etter 
å få til dersom et liknende tilbud skal arrangeres neste år. 
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Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, overgangen mellom disse 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Høringsbrev samisk språkplan 
2 Høringsuttalelse Olderdalen bh 
3 Samisk språkplan til høring - norsk versjon 
4 Samisk språkplan til høring - samegillii 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som forelagt.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Planen inneholder målsetting og forslag til tiltak for samisk språk, samisk språkkompetanse og 
rekruttering i Kåfjord kommune. Planen skal være i henhold til barnehageloven med forskrifter, 
opplæringsloven med forskrifter og språkloven. Planen skal ivareta samiske språktradisjoner fra 
Kåfjord. Planen tar utgangspunkt i at alle barn i Kåfjord kommune har rett til samisk 
språkopplæring. Arbeidet med planen er finansiert med midler fra sametinget. 
 
Det har vært utnevnt en styringsgruppe for arbeidet med språkplanen. Styringsgruppen for 
overordna språkplan for barnehage og skole har bestått av følgende medlemmer: 

 Lars Nilsen Marakat ble i samepolitisk utvalg den 20.11.18 valgt til å sitte i styringsgruppa fra 
Samepolitisk utvalg. Asgeir Fagerli Langberg ble valgt som vara.  

 Lisa Katrine Mo ble valgt til å sitte i styringsgruppa fra Hovedutvalg for oppvekst og omsorg i 
møtet den 11.10.2018.  
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 Vera Eriksen har vært prosjektleder for utarbeidelse av planen.  
 Styringsgruppen har for øvrig bestått av med medlemmer fra språksenteret, skole og barnehage 

samt foreldrerepresentant.  

Den 9. april arrangerte Kåfjord kommune et språkseminar ved senter for nordlige folk i 
Manndalen som et ledd i prosessen fram mot ferdig plan. Prosjektet har munnet ut i en helhetlig 
og overordnet plan for samisk språk i Kåfjord kommune. Prosjektleder har ledet prosesser og 
skrevet planen ferdig. Planen har etter vedtak i HOO vært ute på høring med høringsfrist 
25.08.19. Det kom høringsinnspill fra Olderdalen barnehage og dette innspillet ligger vedlagt. 
 
Vedtak i samepolitisk utvalg fra 30.04.19  
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som forelagt. 
 
Vedtak fra HOO 23.05.19:  
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som forelagt.  
HOO vedtar at planen skal sendes ut på høring før behandling i kommunestyret 4. september 2019. 
Når endelig vedtak foreligger ønsker HOO at administrasjon utarbeider en tidsplan for 
gjennomføring av forelagte plan.  
HOO ber om at planen videreutvikles til å bli en langsiktig plan i forbindelse med at kommunens 
overordnet tospråklighetsplan evalueres i 2020. 
 
 
 
 

Vurdering 
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Åpen høring - frist 25.08.2019: 
SAMISK SPRÅKPLAN FOR BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE, 
OG OVERGANGEN MELLOM DISSE – med forslag til strategi og tiltak 
 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO) behandlet i møte 23. mai 2019 i sak 27/19 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse.  
Vedtaket er punktvis slik:  

 Språkplanen godkjennes slik den foreligger 
 Språkplanen sendes ut på åpen høring 
 Språkplanen skal til behandling i kommunestyret 4. september 2019 
 Rullering/evaluering av Overordnet tospråklighetsplan 2018-2020 ses i sammenheng 

med utarbeiding av en langtidsplan for samisk språk i Kåfjord kommune (4-10 år) 
 
Ordlyden i det enstemmige vedtaket i HOO: 

«Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som 
forelagt. HOO vedtar at planen skal sendes ut på høring før behandling i kommunestyret 4. 
september 2019. Når endelig vedtak foreligger ønsker HOO at administrasjon utarbeider en 
tidsplan for gjennomføring av forelagte plan.  
HOO ber om at planen videreutvikles til å bli en langsiktig plan i forbindelse med at 
kommunens Overordnet tospråklighetsplan evalueres i 2020.» 

 
Møteprotokollen fra HOO er under denne linken: 

https://www.kafjord.kommune.no/sakspapirer-og-moeteprotokoller.433799.no.html 
 
 
Hermed inviteres lokale organisasjoner, institusjoner, lag, foreninger, kommunale etater, 
offentlige og private bedrifter, og enkeltpersoner om å komme med uttalelse og innspill til 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse. Høringsfristen 
er 25. august 2019. 
 
Uttalelser og innspill sendes til: post@kafjord.kommune.no 
eller til:    Postboks 74, 9148 Olderdalen 
 
Spørsmål vedr. planen rettes til: Etatsleder for oppvekst Elisabeth Gulbrandsen 
     telefon: 77 71 92 19 
     elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no 
 
 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, sammen med 
høringsuttalelsene skal til politisk behandling i kommunestyret 4. september 2019.  
 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse finnes både på 
samsik og på norsk. Begge versjonene av planen ligger på kommunens hjemmeside til 
orientering og nedlasting: www.kafjord.kommune.no. 
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Utarbeiding av en langtidsplan for samisk språk i Kåfjord kommune (4-10 år), skal ses i 
sammenheng med rulleringen/evalueringen av Overordnet tospråklighetsplan 2018-2020. 
Tospråklighetsplanen skal til politisk behandling i 2020.  
 
Under denne linken finnes til her: 

https://www.kafjord.kommune.no/tospraaklig-kommune.475465.no.html 
- Overordnet tospråklighetsplan 2018-2020    med tilhørende 
- Aktivitetsplan for kommunen 2019-2021 

 
 
Vi ønsker en bred og konstruktiv debatt og innspillsrunde, derfor er det viktig at du og dere 
bidrar med din og deres meninger og synspunkter til denne planen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Gulbrandsen 
etatsleder for oppvekst 
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HØRINGSUTTALELSE FRA OLDERDALEN BARNEHAGE – høringsutkast august 2019 
 
 
SAMISK SPRÅKPLAN for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse med forslag til 
strategi og tiltak. 
 
 
Det er bra at det nå kommer en overordnet samisk språkplan som skal gjelde for hele 
utdanningsløpet, og som ivaretar overgangen mellom barnehage og skole. 
 
 
4. Strategisk del 
4.1 
 
Når det gjelder rekruttering må Kåfjord kommune som arbeidsgiver legge mer til rette for tilflytting. 
Det gjelder f.eks. å kunne tilby bosted/tomt. Samtidig må det arbeides for å få ungdom under 
utdannelse tilbake til hjemkommunen etter gjennomført studie. I dag opplever vi at de velger bort 
kommunen. Hva kan Kåfjord kommune gjøre for at det vil være attraktivt å bo og jobbe her?  
 
Forslag til tiltak: 

 
- Kåfjord kommune må gjøre det attraktivt for barn og unge å velge samisk 
- Stipendordning for rekruttering av aktuell målgruppe 
- Gi god informasjon til aktuell målgruppe  
- Tilby etterutdanning til ansatte  

 
 
7. Målgruppe, mål, tiltak og ansvar 
 
 
7.1 Ledelsen, administrativt personell og andre tilknyttet barnehage og skole 
Vi er enig at det må utarbeides planer for ulike sider ved samisk opplæring/undervisning. Den 
viktigste jobben i dette arbeides er å gi god informasjon til spesielt foreldre og ansatte. Dette er et 
overordnet ansvar. Det må gis ressurser slik at en kan realisere og igangsette planer. 
 
7.2 Barnehage 
Tiltak 1. 
Punkt 1 må skrives om fordi det kan misforstås. Her må det komme tydelig fram at det er språkvalg 
som følger barnet over i skolen. Vi gir samme språktilbud til alle barn. 
 
Tiltak 2 
Flott tiltak med samisk velkomstpakke ved barnehagestart. Det er med på å synliggjøre og løfte 
samisk språk og kultur i Kåfjord.  
 
Tiltak7 
Kompetanseheving blant personalet i bruk at digitale verktøy. 
 
 
Kommentar 
Vi ser at det er en del som mangler i planen for barnehgen. Vi skulle ønske at planen var mer 
detaljert for å sikre at alle barn i Kåfjord får den samme opplæringen. Det bør ikke være forskjell om 
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du går i Fossen, Birtavarre eller Olderdalen barnehage. Det må være en felles samisk plan for hva alle 
barn skal ha vært igjennom i løpet av barnehagetiden. 
 
 
7.4 Overgangen barnehage-skole 
 
Tiltak 1.Vi mener at valg av samisk som 1., 2. eller 3. språk bør velges på høsten før skolestart. Da vet 
vi hvilket valg som tas for førskolebarna. Barnehagen kan da tilpasse språket bedre til det enkelte 
barn.  
 
Tiltak 2. 
Bør gjelde for de som har samisk som 1. språk. 
 
Tiltak 5. og 8. 
Førskolebarn bør inviteres til å delta på skolens ulike arrangementer. 
 
 
 
 
 
Olderdalen barnehage 22.08.19 
 
Ansatte i Olderdalen barnehage 
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1. Innledning 
Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune hører inn under forvalningsområdet for samisk språk og 
har derfor et særlig ansvar for å utvikle samisk språk, kultur og levesett. 
 
Det overordnede målet for kommunen er: 

Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune – en flerspråklig kommune. 
Som delmål er det vedtatt målrettede tiltak for å revitalisere og styrke samisk språkutvikling 
ved å satse på barn og unge: Jfr. Overordnet tospråklighetsplan 2018-2020, med ...   

“Fokusområder: i) Barn og unge. ii) samarbeid med lag, foreninger og andre aktører. 
iii) bevisstgjøre, synliggjøre og ansvarliggjøre.”  

 
Denne Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse er et 
virkemiddel for å nå målene i å revitalisere og styrke barnas og unges samiske språkutvikling. 
Planen er et felles grunnlag å jobbe fra for å kunne nå det ønskede språkpolitiske målet.  
 
Planen er resultatet av bestillingene fra politisk nivå om En helhetlig samisk språkplan for 
barnehager og grunnskoler, samt overgangen mellom disse:  
i vedtak på disse møtene:  

Samepolitisk utvalg (SPU):     20.11.2018 – sak 26/18  
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO):  11.10.2018 – sak 31/18  
HOO:        12.04.2018 – sak 15/18  

 
Denne planen gjelder for en tidsperiode på 1-4 år, og skal rulleres hvert fjerde år. 
For å få en mer forutsigbar og framtidsrettet oversikt over vitaliseringen av samisk språk i 
kommunen foreslås at en utarbeidelse av en langtidsplan (4-10 år) påbegynnes så snart som 
mulig, se pnkt 1.1. Langtidsplan (4-10 år). 
 
Dette dokumentet inneholder forklaringer og begrunnelser for tiltakene. Oversikt over 
tiltakene med ansvarsfordeling, forventet måloppnåelse og tidsramme for tiltaket. Tilhørende 
vedlegg; et evalueringsskjema, registreringsskjema av interessentene og avtaledokument er 
under utarbeidelse. 
Det er meningen at alle tiltakene evalueres enhetlig (på samme måte). For at det i etterkant er 
mulig å sammenligne tiltakenes grad av måloppnåelse, også i forhold til metode. Slik at evt. 
nødvendige justeringer/endringer er faglig begrunnet. 
 
For at Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune også i fremtiden skal være et levedyktig samisk 
samfunn, kreves det at alle virksomheter i kommunen er bevisste sitt ansvar og sine 
muligheter ift. samisk språk. Derfor er det viktig at alle er med på å skape et positivt miljø for 
det samiske språket og kulturen. 
 
 

1.1. Langtidsplan (4-10 år) 
For å få et langsiktig perspektiv og oversikt over de overordnet målene og strategiene foreslås 
at det utarbeides en langsiktig plan over Samisk språk i grunnskole og barnehage, og 
overgangen mellom disse. En langtidsplan vil gjøre det lettere og enklere å få til en helhetlig 
og forutsigbar gjennomføring av tiltakene. Tiltakene må evalueres over samme lest, slik at en 
sammenligning av måloppnåelsene vil bli mer relevant. Slik at endringer og justeringer av 
planen vil være begrunnet og faktabasert. Disse punktene bør være med i planen: 
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¤ Veien til å oppnå tospråklighet 
- Hvor mange % av de ansatte må beherske minimum samisk muntlig for at kommunen 

skal kunne betegnes som en tospråklig kommune. (Hva er “akseptabelt” %-nivå.). 
 
¤ Organiseringen og administreringen av realiseringen av den vedtatte språkpolitikken 
Samtidig som man diskuterer samisk ressurssenter, må også organiseringen og 
administreringen av gjennomføringen av politikken behandles og avgjøres. 
 
¤ Rekrutterings- og personalpoltikk, med særlig fokus på samisktalende personell (med 
kompetanse i og på samisk) 

- Utformingen av utlysningser/utlysningstekster. Etablere rutiner/tiltak til for å beholde 
fast ansatte lengst mulig, feks etablere solide HMS-rutiner og –evalueringer, 
incitamenter som f.eks. høyere lønn, gradert (studie)permisjon med lønn, stipender, 
stipender med tjenesteplikt. 

 
¤ Arbeidet med å justere til en språkvitaliseringskommune: 

Se NOU 2016:18, s. 96 og 97. 
 

¤ Kartlegge, analysere, utarbeide planer med forslag til tiltak og ansvarsfordeling og 
tidsrammer i den langsiktige språkopplæringen 

- Hvor ønsker Gaivuona suohkan/Kåfjord kommune være om 6-8-10 år? 
 
¤ Forarbeidet/forberedelse – skisser og rammer - til/for en profilskole - 
søknadsutforming 

Oppfylle vilkår og kriterier. Se NOU 2016:18, s. 22 (sammendrag) og s. 125. 
 

¤ “Sámi mánát ođđa searvelanjain”(SáMOS) – bredere samisk profil i barnehagen 
Innlemmingen i det 5-årige nordiske barnehage-prosjektet (regnet fra april 2018), som er et 
prosjekt under Giellalokten/Språkløftet, finansiert og organisert av Sametinget.  
Kåfjord kommune må være aktiv medspiller allerede fra prosjektets innledende faser, slik at 
gjennomføringen og resultatet blir vellykkede. Oppfylle vilkår og kriterier. Se også nettsidene 
til Kunnskapsdepartementet og Udir. 
 
¤ Forarbeidet – skisser og rammer - til et Samisk språkressursenter 

Se NOU 2016:18, s. 111. 
 

¤ Jobbe for å etablere en Sjøsamisk praksisbarnehage i Gáivuona suohkan/Kåfjord  
 
¤ Karlegge og analysere den monetære ressursbruken (pengebruken) vedr. samisk 
språkopplæring.  
Analysere og evaluere pengebruken. Komme med forslag til mer effektiv bruk av tilskuddene 
med tiltak, ansvarsfordeling og tildsrammer. 
 
¤ Forslag til tiltak –  

“– Utvalget foreslår at kommunen har plikt til å tilby samiskspråklig barnehagetilbud 
etter en sterk språkmodell til alle samiske barn hvor foreldrene ønsker det. 
Kommunens plikt lovfestes i barnehageloven. 
- Utvalget mener kommunene må avdekke etterspørsel etter samiske barnehagetilbud, 
og plikter å dimensjonere tilbudet i tråd med etterspørsel. 
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- Utvalget foreslår at språkressurssentrene skal bistå kommunene med å tilby et 
samiskspråklig barnehagetilbud. 
- Utvalget mener en mye større andel av tilskuddsmidler må brukes til tiltak direkte 
knyttet til samiskspråklig barnehagetilbud, og særlig rettes mot barnehager med få 
samiske barn.”   (NOU 2016:18, s. 111). 

 

2. Forankring 
For å sikre en strømlinjeformet gjennomføring av planen, er det avgjørende at forankringen 
skjer regelmessig og at den er solid. 
De ansvarlige for og for gjennomføringen av planen; etatsleder for oppvekst sammen med 
egne virksomhetsledere har i samarbeid utarbeidet og er enige om innholdet i planen. De er 
bevisst egne roller og ansvar i forhold til iverksetting av tiltakene i planen. 
Forankring må foregå kontinuerlig. Derfor må det utarbeides rutiner og retningslinjer for 
evalueringer. Alle må få si noe ved evalueringen, som gjennomføres jevnlig. Der tas opp bl.a. 
måloppnåelsen i forhold til tiltakene. Dette for å kunne følge opp, evt. oppdatere intensjonene 
i planen. Det er også viktig å dele erfaringer fra arbeidet (evalueringen) og videreutvikling av 
praksis slik at disse kommer alle barnehager og skoler til nytte og gode. 
 
 Politisk: Det er formannskapet/kommunestyret som i siste instans vedtar planen. Andre 

utvalg som også behandler den er spu og hoo. 
Det er kommunestyret som også vedtar rammene og ambisjonene i planen, og følger opp 
med finansiering og tilrettelegging for at tiltakene i planen skal kunne gjennomføres. 
 

 Administrativ: 
De øverste administrative ledere og virksomhetsledere må forstå at vedtaket (planen) er 
viktig og riktig. De må også ha meninger på hvordan følge opp planen og hvordan 
inkludere (innlemme) planens intensjoner i organisasjonens helhetlige virksomhet. 
Lederne må forstå de uttalte målene i planen og vedtakene. De har hovedansvaret for å 
gjennomføre den politisk vedtatte planen. Ledelsen og virksomhetslederne må klargjøre 
de ulike rollene og ansvar til ressurspersoner og andre involverte, som f.eks. 
ped.personell, lærere, assistenter, PPT, barnehagebarn, elever og foreldre.  
 

 Blant fagpersonell:  
De fagfolk som skal gjennomføre tiltakene i planen må oppfatte verdien av ambisjonene 
og de oppsatte mål. I denne sammenheng er flere av fagpersonellet fra barnehage og skole 
var i fagutvalget, og utarbeidet planen. Under dette arbeidet bidro de med egne 
kunnskaper og måter å løse utfordringer og oppgaver på. Ledelsen må også tilrettelegge 
slik at alle ansatte i barnehagene og skolene får deltatt i utarbeidelsen av planen. 
 

 Blant samarbeidspartnere: 
Det er avgjørende å involvere lokalbefolkningen i denne planprosessen. Derfor må planen 
ut på offentlig høring, slik at de som mener seg selv i målgruppen får anledning å mene 
noe om og/eller fremme forslag til planen. Dette kan være motiverende for 
samarbeidspartnerne. De kan da senere bidra i tiltakene for å realisere planens mål. 
 

Lover og planer: Samisk språkplan har disse overordnede lover og planer: 
- Rammeplan for barnehagene 
- Kunnskapsløftet 2006 – Samisk (K-06) --- Fagfornyelse –Samisk er under 

evaluering/fornying. Ny læreplan trer i kraft fra skoleåret 2021 
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- Overordnet tospråklighetsplan for Kåfjord kommune 2017-2020 -- Planen skal rullere 
i 2020, og en evaluering av planen bør igangsettes snarest, og i løpet av 2019 

- Virksomhetsplanen for barnehagene for Kåfjord kommune 
- NOU 2016:8 Váibmogiella/Hjertespråket - Språkvitaliseringskommune 
- Giellalokten/Språkløftet 
- ILO-konvensjonen 169, se her spesielt om barns rettigheter 

 

3. Rammer og ressurser 
 

3.1. Ressurser 
På et overordnet nivå kan en definere ressurser slik:  
- Intellektuell kapital (IK) – immaterielle ressurser i en organisasjon som skaper verdier = 

o menneskelige ressurser = de ansattes kompetanse, ferdigheter, intellektuell 
kapasitet, evne til omstilling/endringer/tilpasning og ikke minst: evne til å skape 
innovasjoner/noe nytt/kreativt 

o relasjonsressurser = prosesser, systemer, strukturer, kulturmønstre, renomme/ 
rykte/omdømme 

o organisasjonsressurser = relasjoner/samhandling/samarbeid med eksterne aktører, 
leverandører og samarbeidspartnere 

- Fysiske ressurser: bygninger, maskiner og lokaler 
- Monetære ressurser/finansiell kapital, dvs. penger: Inntekter og utgifter. Hvilke 

inntektskilder har kommunen til formålet, hvordan pengene blir brukt og hvordan 
kontrollen og kunnskapen med pengebruken er. 

 
 

3.2. Økonomiske rammer 
Kommunens mottar tilskudd gjennom Sametingets tospråklighetstilskudd og Troms 
Fylkeskommune. Til det første har kommunen en avtale med Sametinget: Midlertidig 
samarbeidsavtale mellom Kåfjord kommune og Sametinget om bruken av 
tospråklighetsmidlene gjeldende fra 2018. 
 
Beregningsregler for tilskudd til kommuner, sk. tospråklighetsmidlene fra Sametinget 
beregnes og vektlegges slik: 
 

tospråklighetsmidler - Sametinget

Basisdel: 40% Betjeningdel: 35%

elever m 
sam1: 44%

elever 
m 

sam2: 
25%

i valg-
mannt: 

31%

Utviklingsdel: 
25%
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Satt i et sektordiagram, vil beregningsreglene framkomme slik, med vektingsandelen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basisdel: 40% (gult felt) 
 
Betjeningsdel: 35% = %-ene 

15  => samisk1 
9   => samisk2 
11  => i valgmanntallet 

 
Utviklingsdel: 25% (blått felt) 
 
 
For 2019 mottar Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune disse bevilgningene:  
 forklarende tekst beløp i kr 
1 Troms fylkeskommune (FM) 2 851 497,00 
2 Sametinget tospråklighetstilskudd: basis og betjeningsdel– 

direkte 
2 867 000,00 

3 Sametinget tospråklighetstilskudd: utviklingstilskudd– direkte 1 596 000,00 
4 Sametinget samisk språksenter basis-/grunntilskudd - direkte 964 000,00 
5 Sametinget: Aktivitetstilskudd - direkte  694 000,00 
 Til sammen 8 972 497,00 

 
Til punkt 1: Beløpet er «Statstilskudd til opplæring i samisk» fremkommer slik: satsen for 
2019 er kr. 571,- per klokketime. Og kommunen har søkt til 5052,86 klokketimer. Dette 
beløpet går i sin helhet til skolene. «Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får 
opplæring i samisk som 1.språk (samisk1) eller samisk som 2.språk (samisk 2/3) etter 
læreplanverket for Kunnskapsløftet-Samisk.». FM vurderer at det er et merbehov for 
lærertimer som Kunnskapsløftet-Samisk medfører i forhold til årstrinnet eleven er på.  
Sitatene er fra tilskuddsbrevet fra Fylkesmannen i Troms av 3.12.2018. 
 
Til punkt 2 og 3: Disse beløpene utgjør til sammen kr. 4 463 000,-: Sametingets totale 
bevilgning 2019 under tospråklighetsmidlene. 
 
Til punkt 4 og 5: Er fra Sametinget, og til sammen kr. 1 634 000,- til Giellasiida. 

15%

9%

11%

40%

25%

elever m sam1 elever m sam2 i valgmanntallet Basisdel Utviklingsdel
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I tillegg har Sametinget for budsjettåret 2019 lagt inn romslige søkerbaserte tilskudd til ulike 
formål. I 2019 er satsingsområdene for Sametinget: språk, barn og unge. Beløpet kommunen 
mottar vil variere fra år til år, avhengig av om kommunen søker, og om søknaden evt. 
innvilges. Dette vil fremkomme på regnskapet. 
 
 

4. Strategisk del 
 

4.1. Analyse av de strategiske ressursene 
Kommunen bør få en helhetlig oversikt over disponible rammer, ressurser og 
samarbeidspartnere. Dette foreslås gjort ved at en utarbeider en fullstendig oversikt. Deretter 
gjennomføres en analyse av ressursene og ressursbruken. 
Dette vil danne grunnlaget for en konklusjon og forslag for en videre framdrift. 
 
Rekruttering: Rekruttering bør skje på et bredt felt, og gjennom mange kanaler. Noen viktige 
måter å rekruttere på kan være: 
- Språkkurs for lærlinger, også innen det private næringsliv (skriftlig avtale) 
- Praksisplasser 
- Det arbeides for at Nord-Troms Studiesenter skal kunne gi tilbud til lærere i 

videreutdanning i samisk 
 
Personalpolitikk: Det bør utarbeides en oversikt over personellet tilknyttet sektoren. Det 
anbefales å kartlegge antall personer, personellets pedagogiske fagkompetanse og 
samiskkompetanse på minimum muntlig nivå. Når dette er gjort, bør det settes i gang tiltak for 
primært å øke antall fagpersoner med samiskkompetanse på minimum muntlig nivå. Målet må 
være at personellet skal inneha den kunnskap og kompetanse som er påkrevd for å kunne 
produsere kvalitet på alle nivåer, og for å kunne gjennomføre tiltakene. 
 
 

4.2. Organisering og ansvarsfordeling av gjennomføringen 
 
Det overordnede er det politiske. Dette flyt-skjemaet viser det politiske, men er ikke inkludert 
i denne planen:

politikk

vedta 
grunnlaget 
for samisk 

språkpolitikk

gjennomføre 
samisk 

språkpolitikk

styre etatene 
mot samisk 

språkpolitikk

 
 
  

69



8 

politisk (forankring)

etatsleder for 
oppvekst

fagpersonell virksomhetsledere samarbeidspartnere

For gjennomføringen av planen er organiseringen slik: 
Politisk forankring: Planen 
behandles i politiske utvalg 
og kommunestyre/ 
formannskap. Se også flyt-
skjemat ovenfor. 
Etatsleder for oppvekst: Via 
rådmannen linken mellom 
administrasjon og polititisk. 
Virksomhetsledere: 
Fast ansatte. 
Fagpersonell: Tilknyttet 
sektoren. Kan også leies inn 
via f.eks. Samisk høgskole. 
Samarbeidspartnere: 
Varierer avhengig av tiltak 
og tidsrom på tiltaket. 
 
 Identifisering: Ansvarsområder: Ansvarsfordeling: 

po
lit

is
k 

fo
ra

nk
rin

g - kommunestyre, 
formannskap 
- hovedutvalg for 
opplæring og omsorg 
- samepolitisk utvalg 

 
det overordnede politiske ansvaret 

- sørger for politisk fremdrift 
- sørger for at planen rullerer 

 
- vedtar Samisk 
språkplan ... 

et
at

sl
ed

er
 fo

r 
op

pv
ek

st
 

 
- administrativt ansatt 
- øverste leder for skole- 
og barnehagesektoren 

- har det overordnede ansvaret 
- årlige-/halvårlige evalueringer av 
tiltakene, jfr. evalueringer/rapporter 
fra virksomhetsledere  
- delegere/fordele oppgaver 
 

- finne/sette riktig 
person i riktig oppdrag 
 

fa
g-

pe
rs

on
el

l - administrativt 
personell; 
ansatt/engasjert 
- faglig kompetanse 
 

- påse at det er faglig/pedagogisk 
innhold i tiltakene 

 

vi
rk

so
m

he
ts

le
de

re
 - avdelingsleder 

- pedagogisk leder 
- inspektør 
- rektor 
- fagkompetanse og 
erfaring til/i eget 
ansvarsområde 
-ledelseskomp./ -erfaring 
 

 
- rekruttering og personalpolitikk (i 
samarbeid med nærmeste leder) 
- sørge for gjennomføring av tiltakene 
- ansvarlig for evaluering og 
rapportering av tiltakene til nærmeste 
leder 
 

-registrere antall 
ansatte og behovet for 
samiskkurs 
- lage kurs- og 
rulleringsplan 
 

sa
m

ar
be

id
s-

 
pa

rtn
er

e 

-ressursperson(er) 
og/eller lag, foreninger, 
organisasjoner i 
feltet/temaet; jordbruk, 
fiske, industri el.l. 

 
-utpeke en kontaktperson til tiltakene 
- holde  
-sørge for fremdrift i tiltaket 
- gi tiltbakemelding (evaluering) til 
tiltaksansvarlig etter avsluttet tiltak.  

- bidra med personell 
til aktiviteter 
-gjennomføre tiltak i 
dialog med 
tiltaksansvarlig 
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4.3. Gjennomføring/iverksetting 
Det foreslås en steg-for-steg-iverksettelse. Dette fordi mange tiltak må iverksettes samtidig og 
at tidshorisonten (til dels) er lang (kan bli lang). 
Ledelsen må fokusere både på en rekke enkelttiltak(-områder) og på avhengighetsforholdet 
mellom enkelttiltakene. Ledelsen må så planlegge rekkefølgen for iverksettelsen av tiltakene 
rettet mot de ulike delområdene. Denne delen må planlegges nøye, med bl.a. en tidsplan før 
iverksettelsen igangsettes. 
 
 

4.4. Evaluering - rapportering 
Måloppnåelsen er avhengig av flere faktorer, f.eks. mennesker, kunnskap og kompetanse.  
Det må gjennomføres jevnlige evalueringer og kontroller av gjennomførte tiltak. Dette for å 
kunne fange opp uregelmessigheter og for å kunne justere kursen, omrokkere på ressurser etc. 
Evalueringen med konklusjon og forslag til nye evt. justerte tiltak oversender den 
tiltaksansvarlige til sin nærmeste leder. 
 
 

5. Visjon og verdier 
 

5.1. Visjon 
Kåfjord kommune er en funksjonelt tospråklig kommune. Med grunnlaget i: 
 

“Samisk språk skal være en naturlig del av samfunnet og at alle skal gis mulighet til å 
høre, se og bruke samisk språk på alle samfunnsområder.”  (Giellalokten 2018:9). 

 
“Barn og unge skal bli samiskspråklige. Elevene skal tilegne seg språket gjennom 

sterke opplæringsmodeller og skal bruke kompetansen de tilegner seg i samiskfaget i 
andre fag og sammenhenger, til nytte både for seg selv og for samfunnet. Ved å lære 
samiske språk får elevene mulighet til å delta på samiskspråklige arenaer. Det bidrar til 
identitetsutviklingen deres og gir dem sterkere tilhørighet til Sápmi/Sábme/Saepmie. 

Opplæringen skal ta utgangspunkt i samisk kultur, samiske verdier og språklig 
mangfold og bidrar til å gi elevene en dypere forståelse for kultur og samfunn. 
Opplæringen bidrar også til at elevene kan bli aktive deltakere i samisk kultur- og 
samfunnsliv. Samisk språkkompetanse åpner dører og gir muligheter i privatlivet og i 
arbeidslivet, og elevene vil kunne bruke sin flerspråklige og flerkulturelle kompetanse 
nasjonalt, internasjonalt og i urfolkssammenheng.” 

(Fagfornyelsen: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/359?notatId=707) 
 
 

5.2. Verdier 
I hverdagen til barnet/eleven skal samiske verdier, verdenssyn og nærhet til naturen være 
sentral. Elementer som kan brukes for støtte opp om disse verdiene er f.eks.: respekt for 
naturen og alt levende, økologisk perspektiv, balansert høsting av naturen, natur- og 
miljøvern, det naturlige kretsløpet i havet og på land, tro/overtro, duodji, sjøsamisk joik, 
sang/musikk, tradisjonell salmesang, slekt, slektsbenevnelser, selvstendighet osv. 
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6. Opplæringsmetoder 
 
Språkbad-modell 
Det finnes flere avleggere av språkbad-modellen. En er at språkbad omfatter opplæring i og 
på det svakstilte språket. Konkret vil det foregå f.eks. på familieleir osv. 
Målgrupper: 
- Elever; også hospiteringselever 
- Voksne i pågående kurs 
 
Hospitering: 
Å hospitere er å delta i undervisning eller arbeid for å lære, uten å være fast elev eller ansatt. 
(kilde: www.sln.no) 
I praksis vil det si at f.eks. lærere som skal arbeide med 1.trinn på høsten, hospiterer i 
barnehagen noe tid på våren. Dette for å få et innblikk i hvordan barnehagen arbeider med den 
språklige utviklingen progresjonen. Barnehagelærere på sin side får kjennskap til hvordan 
arbeidet foregår i skolen. Barnehage og skole kan på den måten lære av hverandre. 
Hospitering kan også foregå ved at elever som har fjernundervisning besøker en samisk skole 
og følger klassens undervisning for en tidsavgrenset periode. Denne ordningen er positiv for 
elevens språkutvikling, fordi «undervisningen» er ikke avsluttet når skoletimen ringer ut. 
Oftest er omgivelsene utenfor skolelokalene også samiskspråklige. 
Pedagogisk personell hospiterer ved en samisk barnehage/skole for en tidsavgrenset periode. 
 
Samtidig kan utveksling nevnes. Det kan skje ved at en eller flere ansatte fra en eller flere 
arbeidsplasser «bytter plass» med en eller flere ansatte på andre tilsvarende arbeidsplasser på 
f.eks. svensk eller finsk side av Sápmi.  
Målgrupper: 
- pedagogisk personell med primært barn/elever som har valgt samisk språk 
- barne-/elevgrupper. 
- Foresatte som har valgt samisk til sine barn.  
 
Fjernundervisning 
E-læring, nettundervisning, nettbasert opplæring. Denne modellen har mange navn.Denne 
formen er for grunnskolen, oge r lite egnet for barnehagebarn. 
Ofte går hospitering og fjernundervisning sammen. Elever som har har e-læring, har en eller 
flere hospiteringsopphold i samiske skoler 
Målgrupper: 
- Elever 
- ... 
 
  

72

http://www.sln.no/


11 

6.1. Det sammenhengende samiske språkvalget 
Intensjonen er at et barn som velger samisk i barnehagen skal uproblematisk kunne følge 
utdanningsløpet samisk ved oppstarten til grunnskolen, og gjennomføre avsluttende eksamen 
på 10. trinnet i og på samisk. 
 
 
Barnas/elevenes språkvalg - sammenhengende samisk språkopplæring:  
 

bhg 1. klassetrinn 8. klassetrinn

aktiv 
språkvalg

Samisk 1 Samisk 1

Samisk 2/3 Samisk 2/3

 
 
Foreldre gjør et aktivt språkvalg når barnet begynner i barnehagen. 
Når foreldrene innskriver barnet til skolestart (1. kl.), velger foreldrene språket for barnet. 
Ved overgangen til ungdomstrinnet gjøres valget før barnet begynner i 8. klasse. Da blir dette 
språket eksamensspråket. 
 

  

«Overgang fra barnehage til skole
Det er viktig at det språkgrunnlaget som legges hjemme bygges videre på i 

barnehagen. Et godt samarbeid mellom barnehage, skole og hjem vil i sterkere 
grad sikre en god overgang fra barnehage til skole, da særlig med tanke på 

barnets samiskspråklige kompetanse. Utvalget finner det uheldig at det er så stor 
forskjell når det gjelder barns rettigheter knyttet til språk i barnehage og skole. 

Det er svært viktig at barn sikres en helhetlig språkutvikling, og at barnehage og 
skole ses i sammenheng når det gjelder samiske språk. Utvalget mener derfor at 

kommunene må planlegge hvordan samiske barn kan tilbys kontinuitet i 
språkutviklingen gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til grunnskole og 

videre til videregående opplæring. Kommunene må sikre dialog mellom 
barnehageeiere med samiske barn og samiskspråklige tilbud, foreldrene og 

skolen, slik at det sørges for at informasjon gis videre slik at barna kan fortsette 
sin samiskspråklige utvikling.»  NOU 2016:18, s. 108
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7. Målgruppe, mål, tiltak og ansvar 
 

7.1. Ledelsen, administrativt personell og andre tilknyttet barnehage og skole 
 
Målgruppe:  

- Ledelsen (etatsleder – ledelsesmøtet) 
- Organisasjonen (administrativt personell) 
- Ansatte tilknyttet barnehage og skole – pedagogisk personell, 
renholdere, vaktmestere og vikarer 
 

 
Mål: 

- Skape forutsigbare og trygge rutiner og klar ansvarsfordeling i 
organisasjonen 
- Skape forutsigbare og solide læringsrammer. 
- Øke antall administrativt og pedagogisk personell med kompetanse i og 
på samisk. Også at det blir tilstrekkelig antall voksne som kan samisk 
- En god og solid personalpolitikk med kompetansehevingsplan 
- Gode, trygge, oversiktlige og forutsigbare økonomiske rammer 
 

 
Forventede 
resultater: 

- Etablerte trygge og forutsigbare rutiner og evalueringer vedr. 
organiseringen og administreringen av språkopplæringen og 
forvaltningen av de økonomiske rammene  
Trygge og gode læringsrammer og –miljø. 
- Alle behersker minimum samisk muntlig. 
- Det forventes at de som tidligere har gjennomgått samiskkurs bruker 
samisk språk aktivt på og i jobbsammenheng. 
- De som tidligere har gjennomgått samiskkurs brukes som 
ressursspersoner i og på jobbsammenheng. 
- Det forventes at de som følger samiskkurs bruker samisk mer og mer 
aktivt etterhvert som de lærer. 
- At det finnes tilstrekkelig antall voksne(ansatte) rundt barnet/eleven 
som behersker samisk 
 

 
 Tiltak Tid Ansvarlig 
 
1 

Utarbeide informasjon - hefter/folder om 
språkvalg og vurdering for hele 
utdanningsløpet fra barnehage til etter 10.trinn. 
 

 Etatsleder i samarbeid 
med rektor/inspektør 

 
2 

Holdningsskapende arbeid. 
Synliggjøre samisk 
 

 Etatsleder, 
ledergruppa osv. 

 
3 

Installere samisk tastatur i alle pc-er brukt av 
ansatte tilknyttet grunnskole og barnehage 
(ligger for gratis nedlasting på nett). 
 

 
Snarest mulig 

Etatsleder, alle 
virksomhetsledere, 
avdelingsledere og 
ped.ledere 

 
4 

Kartlegge:  
- Antall ansatte i barnehage- og skolesektoren 
- Antall ansatte med pedagogisk bakgrunn 
- Antall tilknyttet bhg.- og skolesektoren med 
minimum muntlig samiskkompetanse 

  
Ledelsen/ 
virksomhetslederne 
(rektor/inspektør), i 
samarbeid med 
Giellasiida 
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- antall ansatte tilknyttet bhg.- og skolesektoren 
som tidligere har gjennomgått (grunnleggende) 
samisk (SAAL 1 og 2, Giellamiella, 
Olgomiella, Hás sámástat, Bearašleaira, 
Duodjearena, mini samiskkurs, språkkafeer) 
- behovet for kompetanseheving i samisk språk 
 

 
5 

Nyansatte som ikke har eller har lite kjennskap 
til samisk språk og kultur tilbys innføringskurs 
i samisk språk og kulturforståelse.  
 

Om våren, før 
sommerferien 

Bhg. leder/ ped. leder 
i samarbeid med 
Giellasiida 

 
6 

Utarbeide en helhetlig (overordnet) plan for 
rekruttering av samisktalende personell. Og 
personalpolitikk. Incitamenter, vilkår og krav. 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
7 

Lage en kompetansehevingsplan for å oppnå at 
det blir lærere med samiskkompetanse i alle 
fag på barneskolen. 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
8 

Utarbeide tiltaksplan for samiskspråklig 
kompetanseheving 
 

 … i samarbeid med 
Giellasiida 

 
9 

Utarbeide særskilte kompetansehevings-
strategier for alle lærere i kommunen, spesielt 
de som underviser i og på samisk 
(samisklærere). 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
10 

Rekruttering av 
pedagogisk/barnehagepersonell 
- Motivere lokal ungdom, gjerne med 
samiskkompetanse til å utdanne seg til 
barnehagelærere. 
- Oppsøke utdanningsinstitusjoner, i Sverige og 
Finland for å rekruttere samiskspråklige 
barnehagelærere og for hospitering/utveksling 
av personell og erfaringer 
 

  
Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
11 

Aktivt rekruttere stedlig samisklærer: 
Informere om alternative opplæringsformer. 
 

Etablere en 
nettplattform 

Skoleeier (etatsleder), 
rektorer 

 
12 

Lage en plan over retningslinjer og vilkår for 
videreutdanning. 
Oversikt over relevant/aktuell videreutdanning 
som kan tilbys. 
 

  
Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
13 

Kartlegge behovet for, og etablere god tilgang 
til læremidler, digitale ressurser m.m 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
14 

Utarbeide materiell om sterke samiske 
språkopplæringsmodeller. 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 
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15 
Utarbeide metodekurs for språkbærere i 
kommunen. 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
16 

Arrangere seminar for lærere som underviser i 
og på samisk om bruk av sterke språkmodeller. 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
17 

Innføre (implementere) og etablere en sterk 
språkbadsmodell på leirskoler/ familieleirer og 
ved hospitering. 
-- på skolen, for fjernundervisningselever og 
førskolegruppe.  
 

 
Hver høst og vår 

 
Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
18 

Starte arbeidet med å innføre Samisk kultur og 
historie som erstatter norsk fordypning i 
språkvalg – på grunnskolen 
 

  
Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 

 
19 

Knytte seg til og delta aktivt i prosjektet Sámi 
mánát ođđa searvelanjain (SáMOS) – som 
Sametinget organiserer. (eget prosjekt) 
 

 
 

Etatsleder 

 
20 

Starte arbeidet med å etablere samisk 
profilskole (eget prosjekt?) med 
samiskopplæring etter sterke 
opplæringsmodeller. 
- Skole med samisk som opplæringsspråk.   
- Organisering etter Kamil Øzerk:  
-- Undervisning: 1.-7. trinn: minst 70% på 
minoritetsspråket 30 % på majoritetsspråket. 
8.-10.trinn: minst 30% på minoritetsspråket og 
70% på majoritetsspråket 
 

 
 

Etatsleder i samarbeid 
med rektorene og 
inspektørene ved 
skolene 
- faggruppe 
- nettverk 

 
21 

Alle ansatte (vaktmester/renholder  rektor) 
tilknyttet bhg./skole forventes å opparbeide seg 
(forhåndsdefinert) minimumskunnskapsnivå i 
muntlig samisk språk. 
Over tid. mål: x-antall % av alle ansatte er 
funksjonelt tospråklige. 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 
 
… i samarbeid med 
Giellasiida 

 
22 

Etablere samarbeid og avtaler for utveksling/ 
språkreiser/språkbad med skoler/bhg. i områder 
med samisk som hverdagsspråk på svensk og 
finsk side. 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 
… i samarbeid med 
vertskommunene/-
skolene og Giellasiida 

 
23 

Etablere samarbeid og avtaler med 
samiskspråklige vertsfamilier på svensk og 
finsk side, for ekstra språkstimulering under 
opphold på utveksling/språkreiser/språkbad. 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 
… i samarbeid med 
vertskommunene/-
skolene og Giellasiida 
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24 

Ped. ansatte som lærer seg samisk hospiteres 
på en samisk skole kommunen har avtale med. 

En uke om gangen 
ca. 2 – 3 ggr i året. 
 

Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 
… i samarbeid med 
vertskommunene/-
skolene og Giellasiida 

 
25 

Etablere gode, trygge, oversiktlige og 
forutsigbare økonomiske rammer. Dette 
inkluderer realistiske budsjetter, jevnlige 
tilbakemeldinger/informasjon (oversikt) med 
vurderinger og evaluering (ståstedsanalyse) 
 

 Etatsleder, ledermøtet, 
virksomhetsledere 
 
… i samarbeid med 
Giellasiida 

 
26 

Etablere solide rammer og vilkår i og for 
fjernundervisning 
 

 Etatsleder, 
virksomhetsledere 

 
27 

Etablere gode og trygge rammer for språkstøtte 
for barn/elever og relevante voksne, utenom 
skoletid. F.eks. leksehjelp/-støtte 
 

 ….  
i samarb. med 
Giellasiida 

 
28 

Tilrettelegge for språkstøtte/-opplæring for 
voksne innrettet mot å kunne hjelpe barna i 
arbeid med samisk. 
 

 Etatsleder, 
virksomhetsledere 
….  i samarb. med 
Giellasiida 

 
29 

Etablere evalueringsrutiner av 
samiskopplæringen i 2.språk, 3.språk og 
1.språk opp mot nivåoppnåelsen jfr. 
måformuleringen i læreplanen. (se punkt om 
rekruttering fra 2./.3språk - progresjonsplan) 
 

  
Etatsleder sammen 
med rektorer/ 
inspektører 

 
30 

2.språksopplæring i samisk fører til liten grad 
av funksjonell tospråklighet. Derfor: Øke antall 
1.språkelever (som rekrutteres fra 2./3.språk). 
Utarbeide en progresjonsplan. (se punkt om 
evaluering av samiskopplæringen) 
 

 … tverrfaglig 
samarbeid … 
 

 
31 

Fylle ut og legge inn aktiviteter i årshjulet Jagi 
birra 
 

Våren, forberede til 
neste skoleår 

Etatsleder m rektorer/ 
inspektører 

 
32 

Utarbeide en oversikt over funksjonelt 
(naturlig) flerspråklige i kommunen. Utarbeide 
forslag til incitamenter for dem, som ofte har 
flyttet fra samiske (kjerne)områder med sterk 
samisk språk. Ønsker/kan de være støtte 
og/eller ressurspersoner i språkarbeidet?  
 

  
Etatsleder - 
ledergruppa 

 
33 

Tilrettelegge for aktiviteter som inkluderer 
flere generasjoner (ressurspersoner tilknyttes) 

- Samhandling 
- Tradisjonskunnskap 

Møteplass på tvers av generasjoner - 
tradisjonelt har hatt stor betydning: 

 Etatsleder m rektorer/ 
inspektører, 
ped.ledere 
….  i samarb. med 
Giellasiida 
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34 

Utvikle pedagogiske opplegg knyttet til sosiale 
og kulturelle aktiviteter der unge og eldre 
møtes. 
Mål: etablere en arena som ikke er skole, men 
som likevel er og bidrar til systematisk læring. 
Her er foreldre, spesielt de som allerede har 
gjennomgått grunnkurs(snakkekurs) i samisk 
nøkkelpersoner og bør involveres. 
 

 Etatsleder m rektorer/ 
inspektører, 
ped.ledere 
….  i samarb. med 
Giellasiida 

 
35 

Kartlegge samisktalende nøkkelpersoner i 
Kåfjord kommune: utvikle gode 
rammebetingelser for dem. 
Disse må og kan (indirekte) ses på som støtte 
og ressurspersoner til samisk vitaliserings-
/språkarbeid. 
 

 Etatsleder m rektorer/ 
inspektører, 
ped.ledere 
….  i samarb. med 
Giellasiida 

 
36 

Utarbeide solide rutiner og strategier med 
ansvarsfordeling for samarbeid/ 
relasjonsbygging mellom kommunen, skoler, 
barnehager, språksenteret, lag, foreninger og 
organisasjoner for å få et oversiktlig og 
strukturert nettverk for arbeidet med samisk 
språkvitalisering/-røkt. 
 

 Etatsleder m rektorer/ 
inspektører, 
ped.ledere 
….  i samarb. med 
Giellasiida 
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7.2. Barnehage 
Målgruppe:  Barnehage  
Mål: Barnet skal mestre i å bruke samisk språk i daglige situasjoner (i 

barnehagen). Bruk og synliggjøring av samisk er naturlig. 
 

Forventede 
resultater: 

- Barnet forstår samisk og norsk like bra. 
- Barnet snakker og alternerer/bytter naturlig mellom samisk/norsk. 
 

 
 Tiltak Tid Ansvarlig 
 
1 

Dele ut spørreskjema/valg av samisk som 1., 2. 
eller 3.språk 
 

når barnet 
begynner i bhg. 

 

 
2 

Dele ut en samisk velkomstpakke, som 
inneholder: 
- Samisk sanghefte 
- Liste over samiske ord og uttrykk i daglig tale 
(en møter i daglige situasjoner) 
- Tilbud om å få laminerte plansjer med ord til 
f.eks. måltider, påkledninger osv.  
 

ved bhg.-årets start/ 
når barnet 
begynner i 
barnehagen 

bhg. styrer, i samarb. 
med Giellasiida 

 
3 

Utarbeide en samisk årsplan for den samiske 
barnehagen i Gaivuotna /Kåfjord.Utgangs- 
punktet (mal) tas i kalenderen Jagi birra 
 

Om våren, før 
sommerferien 

Bhg. leder/ ped. leder 

 
4 

Dette implementeres – skal fokuseres på - i 
barnehageåret: 
- Fiskesprell (matprosjekt med sjøsamisk 
perspektiv) 
- Sávzza jahki (sávza jagis) 
- Gårdsbesøk, slakting, duodji 
 

  

 
5 

Holdningsskapende arbeid vedr. språkvalg: 
f.eks. oppmuntre barn å bruke samisk under 
lek, samarbeid og andre aktiviteter. 
 

  

 
6 

 
Opprettes et teatertilbud til barnehagene.  
 

 I samarb. med Bárut – 
mearrasámi teáhter/ 
sjøsamisk teater 
 

 
7 

Bruke samiske læremidler på nett 
- hjelpemidler: Ipad-er 
- nettsteder: NRK-super, youtube, div. App-er, 
spill, eventyr 
 

 
Hele året 

Bhg. leder/ ped. leder 

 
8 

Innlæring av ord/uttrykk/begreper gjennom 
aktiviteter, besøk, tilstedeværelse i oppgaven/ 
oppdraget. Også sang, musikk, joik og 
salmesang, gjennom sangstunder, barnehagekor 

  

79



18 

7.3. Grunnskolen 
Målgruppe:  Grunnskole 
Mål: Elevene skal kunne lytte til, forstå og bruke et variert muntlig språk i 

samtale, kommunikasjon og samhandling. Samisk språk og kjennskap til 
lokal kultur og historie skal bidra til elevens identitetsbygging og 
tilhørighet til Sápmi. 
 

Forventede 
resultater: 

Eleven samtaler like naturlig og uproblematisk både på samisk og norsk i 
alle situasjoner og miljøer. Skriftlige ferdigheter i høyere trinn. 
 

 
 Tiltak Tid Ansvarlig 
 
1 

Dele ut utarbeidet informasjon - hefter/folder 
om språkvalg og vurdering for hele 
utdanningsløpet. 
 

 Klassekontakt/ 
faglærer 

 
2 

Samisk kultur og historie erstatter norsk 
fordypning i språkvalg.  
 

 Etatsleder/ 
rektor/inspektør 

 
3 

Holdningsskapende arbeid vedr. språkvalg: 
f.eks. oppmuntre barn/elever å bruke samisk 
under lek, samarbeid og andre aktiviteter. 
 

  

 
4 
 

Delta på 3-dagers leirskole(ute), som skolen 
arrangerer hver høst. 
 

Ved skolestart  

 
5 

Fellesturer til: fjellet, telttur/overnatting, fjæra, 
koke fisk i fjæra, på havet. 
Reindrift, gård/småbruk ... 
 

  

 
6 

Skape gode rammer og vilkår, og godt miljø for 
elever på hospitering/utveksling i kommunen 
som har fjernundervisning, og som et annet 
sted i landet 
 

  

 
7 

Innlæring av (nye) ord, uttrykk, begreper 
gjennom også sang, musikk, joik og salmesang, 
f.eks. (faste) sangstunder, barnekor. 
 

 … i samarbeid med 
ressurspersoner, 
Giellasiida, Bárut – 
mearrasámi teáhter 
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7.4. Overgangen barnehage – skole 
Målgruppe:  Barn/elever i overgangen mellom barnehage og skole 

 
Mål: Sikre at barnets samiskspråklige kunnskap og kompetanse danner 

grunnlaget for det videre skoleforløpet. 
 

Forventede 
resultater: 

- Barn/elever som har/ønsker å lære seg samisk har trygge og solide 
rammer og god støtte. 
- Voksne rundt barnet/eleven snakker bare samisk med/til dem. 
 

 
 Tiltak Tid Ansvarlig 
 
1 

Dele ut spørreskjema/valg av samisk som 1., 2. 
eller 3.språk 

før barnet begynner 
i 1. klasse 
 

 

 
2 

Kartlegge det samiske kunnskaps-/ 
kompetansenivået til førskolebarna før 
skolestart i 1. klasse.  
- bruke kartleggingsvektøyet TRAS 
 

ved overgangen til 
skolestart 
 

 

 
3 

For førskolebarna: Gjøres kjent med 
læremiddelverket Váriin, vákkiin ja vuonain 
 

  

 
4 

Holdningsskapende arbeid vedr. språkvalg: 
f.eks. oppmuntre barn/elever å bruke samisk 
under lek, samarbeid og andre aktiviteter. 
 

  

 
5 

Delta på 3-dagers leirskole(ute), som skolen 
arrangerer hver høst. 
 

Ved skolestart  

 
6 

Felles bearašleaira/familieleir for barnehage og 
skole 
- Det forventes at foreldre som har valgt 
samisk til sine barn i barnehagen/skolen deltar 
(aktivt) på disse leirene. 
- De som tidligere har gjennomgått samiskkurs 
forventes å delta som ressurspersoner. 
 

fire (4) ganger i 
året 

….  
i samarb. med 
Giellasiida 

 
7 

 
Opprettes et teatertilbud til barnehagene.  
 

 I samarb. med Bárut – 
mearrasámi teáhter/ 
sjøsamisk teater 
 

 
8 

Fellesturer til: fjellet, telttur/overnatting, fjæra, 
koke fisk i fjæra, på havet. 
Reindrift, gård/småbruk ... 
 

  

 
9 

Etablere arenaer, områder eller tidsperioder i 
nærområdet hvor det er trygt å snakke samisk. 
Kan knyttes til aktivitet.  

  

81



20 

 
 

10 
Samisk førskoletreff, hvor også 
foreldre/voksne som tidligere har gjennomgått 
kurs forventes å delta, sammen med 
ressurspersoner 
 

  

 
11 

Innlæring av (nye) ord, uttrykk, begreper 
gjennom også sang, musikk, joik og salmesang. 
f.eks (faste) sangstunder, barnekor 
 

  

 
 

8. Årshjul 
Årshjulet utarbeides med utgangspunkt (mal) i den samiske Jagi birra (året rundt/gjennom 
året). Årshjulet bør inneholde følgende, og kan f.eks. se slik ut: 
 
tid / måned tema / aktivitet ansvarlig 
Januar   
Februar   
.....   
   

Her må både tema/aktivitet og ansvarlig fylles ut, slik at evalueringen jfr. måloppnåelsen kan 
foregå uproblematisk. Den ansvarlige forestår evalueringen og rapporteringen. 
 
Skolene og barnehagene lager hver sine årshjul, og fyller dem ut sammen. Dette for å oppnå 
målet med at det samiske skal stå i sentrum og være i fokus. Da er det naturlig at f.eks. 
fellesaktivitetene planlagt i løpet av året fylles ut først: 
 
Årshjulene kan fylles ut i følgende rekkefølge: 

1. Overgangen mellom barnehage og skole – felles aktiviteter skolen/barnehagen 
Herunder også fellesaktiviteter som inngår under språkbad-modellen og hospiteringer. 

2. Skolen/ barnehagen fyller ut sine planer etter at fellesaktivitetene er lagt inn. 
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9. Litteratur/Referanser og vedlegg: 
 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/samisk-innhold-i-
fagene/ 

https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/gavnos-endelig-2015.pdf 

Andre kilder til samisk innhold i Kunnskapsløftet (Naturfag var ikke med i den opprinnelige 
Gávnos. Vi har laget en del lenker som omhandler tema fra læreplanen i naturfag): 

 
https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/kilder-til-samisk-innhold-i-

kunnskapsloeftet.pdf 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/Samarbeid-bhg-skole-
flerspraklige/Hospitering/ 

https://www.gavpi.com/hjem/tips-og-hjelp/sy-reinskinn---dette-trenger-du 

 
https://sametinget.no/Tjenester/Opplaering-og-laeremidler/Koffert-med-samisk-innhold-til-
utlaan-til-barnehager 

http://gahkkorcorustudentbhg.blogspot.com/2011/09/duodje-proseakta-manaidgarddis-
duodji.html 
 
Samediggi/Sametinget: Tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner – Direkte 
tilskudd og utviklingstilskudd. Sametingets regelverk – direkte tilskudd. Vedtatt i sak SR 
022/19. 
 
 
 
Vedlegg: (april 2019: under utforming) 
 

a) Registreringsskjema for samarbeidspartnere og utkast til et generelt avtaledokument 
for samarbeidspartnere 

 
b) Skjema for oppsummering og evaluering av måloppnåelse av tiltak jfr. 

målformuleringen 
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https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/samisk-innhold-i-fagene/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/samisk-innhold-i-fagene/
https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/gavnos-endelig-2015.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/kilder-til-samisk-innhold-i-kunnskapsloeftet.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/kilder-til-samisk-innhold-i-kunnskapsloeftet.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/Samarbeid-bhg-skole-flerspraklige/Hospitering/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/Samarbeid-bhg-skole-flerspraklige/Hospitering/
https://www.gavpi.com/hjem/tips-og-hjelp/sy-reinskinn---dette-trenger-du
https://sametinget.no/Tjenester/Opplaering-og-laeremidler/Koffert-med-samisk-innhold-til-utlaan-til-barnehager
https://sametinget.no/Tjenester/Opplaering-og-laeremidler/Koffert-med-samisk-innhold-til-utlaan-til-barnehager
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1. Álggahus 
Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune gullá sámegiela hálddašanguvlui ja danne lea sis 
earenoamážit ovddasvástádus ovddidit sámi giela, kultuvrra ja eallingearddi.  
 
Suohkana bajit mihttu lea:: 

Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune – lea máŋggagielat suohkan. 
Oasseulbmil lea mearriduvvon čielga doaibmabijut ealáskahttit ja nannet sámegiela 
ovdáneami mas vuoruhit mánáid ja nuoraid: Nugo Bajit guovttegielatvuođaplána 2018-2020  
 “Fokusguovllut (i) mánát ja nuorat, (ii) ovttasbarggu joavkkuiguin, servviiguin ja eará aktevrraiguin ja 
(iii) dahkat dihtomielalažžan, oinnolažžan ja ovddasvástideaddjin”.  
 
Sámi giellaplána mánáidgárddiide ja vuođđoskuvlii ja Sirdin dan gaskka 
Váikkuhangaskaoapmin lea olahit mihttuid ealáskahttit ja nannet mánáid ja nuoraid sámi 
giellaovdáneami. Plána lea oktasaš vuođđun bargat dan nala vai olahit giellapolitihkalaš 
mihttu.  
 
Plána lea boađus politihkalaš dásis diŋgojumis Obbalaš sámi giellaplána mánaidgárddiide ja 
vuođđoskuvllaide ja sirdin daid gaskkas.   
Mearrádusat dain čoahkkimin:  

Sámepolitihkalaš lávdegottis (SPL):    20.11.2018 – ášši 26/18  
Bájasšaddama ja fuola váldolávdegoddi (BFV):   11.10.2018 – ášši 31/18  
BFV:         12.04.2018 – ášši 15/18  

 
Plána gusto áigodahkii 1-4 jahkái, ja galgá molsahuvvat juohke njealját jagi. Vai šaddá 
vuorddehahtti ja boahtteáigásaš várddus suohkana giella ealáskahttima birra de evttohuvvo 
ráhkaduvvot guhkesáiggeplána (4-10 jahkái) álggahuvvot nu jođánit go vejolaš, geahča 
čuoggá 1.1. Guhkesáiggeplána (4-10 jahkái). 
 
Dat dokumeantta sisttisdoallá čilgehusaid ja ákkastallamiid doaibmabijuide. Várddus 
doaibmabijuide ja geas lea ovddasvástádus, vurdojuvvon joksosat ja áiggemearri. Guoski 
mildosat: árvvoštallanskovvi, registrerenskovvi berošteddjiide ja soahpamušdokumeantta lea 
bargu vuolde. Jurdda lea ahte doaibmabijut árvvoštallojuvvojit ovtta ládje (seamma vuogi 
mielde). Vai maŋŋil lea vejolaš buohtastahttit doaibmabijuid boađusjoksama metodaid ektui. 
Jus lea dárbu dárbbašlaš justeremiid/rievdademiid dahkat de leat fágalaččat ákkastallon.  
 
Vai Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune boahtteáiggis lea ealli sámi servvodat, gáibiduvvo 
ahte buot doaimmahagat suohkanis leat diđolaččat makkár ovddasvástádus ja vejolašvuođat 
sis leat sámegiela hárrái.  Danne lea mávssolaš ahte buohkat leat mielde hukseme positiiva 
birrasa sámi gillii ja kultuvrii.  
 

1.1. Guhkesáiggeplána (4-10 jahkái) 
Vai šaddá guhkesáigge perspektiiva ja várddus bajit mihttuide ja strategiijaide evttohuvvo 
ráhkaduvvot guhkesáiggeplána Sámi giellaplána mánáidgárddiide ja vuođđoskuvlii 
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ja Sirdin dan gaskka.  Guhkesáiggeplána geahpida ja álkida oažžut ollislaš ja 
vuorddálmas čađaheami doaibmabijuide.  Doaibmabijuid ferte árvvoštallat ovtta ládje, vai 
mihttojoksosa buohtastahttin lea relevánta ja vai plána rievdadeamit ja justeremat leat 
ákkastallon ja fáktávuođut. Dat čuoggát berrejit leat plánas:  
 
¤ Geaidnu olahit guovttegielatvuođa 

- Galle % bargin fertejit unnimusat hálddašit njálmmálaččat sámegiela vai suohkan 
sáhttá gohčoduvvot guovttegielat suohkanin? ( Mii lea “dohkálaš” % dássi) 

 
¤ Organiseren ja hálddašeapmi duohtan dahkat mearriduvvon giellapolitihkka  
Seammás go digaštallo sámi resursaguovddáš, ferte organiseren ja hálddašeapmi čađahit 
meannuduvvon - ja mearriduvvon politihkka.  
 
¤ Rekrutteren- personálapolitihkka, mas earenoamážit deattuhuvvojit sámegielat bargit 
(máhttu oahpahit sámegielas ja sámegillii)  
Almmuhusaid hábmen. Álggahit rutiinnaid /doaibmabijuid vai nagodit doalahit bistevaš 
virggehasaid guhkimus lági mielde, omd nanu DBS-rutiinnat- ja daid árvvoštallan, 
incitamehter omd, alit bálkkát, graderejuvvon (oahppu) permišuvnnat bálkkáin, stipeanddat, 
stipeanddat bálvalusgeatnegasvuođain. 
 
¤ Barggut heivehit giellaealáskahttinsuohkaniin 

Geahča NÁČ 2016:18, s. 96 ja 97. 
 

¤ Kártet, analyseret, ovdánahttit plánaid main leat evttohusat doaibmabijuide, 
ovddasvástádus juohkin ja áigodagat guhkesáigge giellaoahpahusas 

- Gos háliida Gáivuona suohkan leat 6-8-10 jagi geahčen? 
 
¤ Ovdabarggut/ ráhkkaneapmi – evttohusat ja rámmat – profiilaskuvlan – 
ohcanhábmen 

Deavdit gáibádusaid ja kriteraijaid. Geahča NÁČ 2016:18, s. 22 (čoahkkáigeasu) ja s. 125. 
 

¤ “Sámi mánát ođđa searvelanjain”(SáMOS) – govddit sámi profiila mánaidgárdin 
Lahttuduvvot 5-jagi davviriikkalaš mánáidgárde-prošektii (rehkenaston cuoŋománu 2018 
rájes), prošeakta lea oassin Giellalokten/Språkløftet, maid Sámediggi ruhtada ja organisere.  
Gáivuona suohkan ferte leat aktiivvalaččat mielde prošeavtta álggahan fasain, vai čađaheapmi 
ja bohtosat lihkustuvvet. Deavdit gáibádusaid ja kriteraijaid. Geahča Oahpahusdirektoráhta ja 
Máhttodepartemeantta neahttasiidduid.  
 
¤ Ovdabarggut – evttohusaide ja rámmaide – Sámegiella resursaguovddážii 

Geahča NÁČ 2016:18, s. 111. 
 

¤ Bargat álggahit Mearrasámi práksismánaidgárddi Gáivuona suohkanii  
 
¤ Kártet ja analyseret resurssageavaheami (ruhtageavaheame) sámi giellaoahpahusas.  
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Analyseret ja árvvoštallat ruhtageavaheami. Evttohit beaktilis geavaheami doarjagiidda oktan 
doaibmabijuiguin, ovdavástideddjiiguin ja áigerámmaiguin.  
 
¤ Evttohusat doaibmabijuide:  

“– lávdegoddi evttoha ahte suohkanis lea geatnegasvuohta fállat sámegielat 
mánáidgárdefálaldaga gievrras giellamodealla vuođul buot sámi mánáide guđet 
váhnemat dan sávvet. Suohkana geatnegasvuohta lea mánaidgárdelágas.  
- Lávdegoddi oaivvilda suohkanat fertejit gávnnahit sámi mánaidgárdefálaldat dárbbu 
ja sis lea geatnegasvuohta fállat fálaldaga dárbbu mielde. 
 
- Lávdegoddi evttoha ahte giellaguovddážat galget veahkehit suohkaniid addit 
sámegielat mánáidgárdefálaldaga 
- Lávdegoddi oaivvilda ahte stuorat oassi doarjagiin galget geavahuvvot 
doaibmabijuide mat leat čadnon sámegielat mánaidgárdefálaldahkii ja earenoamážit 
mánaidgárddiide gos leat unnán sámi mánát.  (NÁČ 2016:18, s. 111). 

 

2. Čanasteapmi  
Sihkkarastin dihte njuovžilis plána čađaheami, de ferte jeavddalaččat dáhpáhuvvat nanu 
sajáiduhttin. Ovddasvástideaddjit čađaheapmái: bajásšaddan etáhtajođiheaddji oktan 
doaibmajođiheddjiiguin leat ovttas ovttaoaivilvuođas ovdánahttán plána sisdoalu. Sii leat 
diđolaččat iežaset rollaid ja ovddasvástádusa álggahit plána doaibmabijuid. 
Sajáiduhttin ferte jeavddalaččat dáhpáhuvvat. Dat fertejit ovdánahttot rutiinnat ja 
njuolggadusat mo árvvoštallat. Buohkat galget beassat buktit oaiviliid árvvoštallamis mat 
čađahuvvojit dávjá. Das jerro ea.ea mihttu olaheapmi doaibmabijuid hárrái. Vai lea vejolaš 
čuovvulit dahje ođastit plána intenšuvnnain. Dat lea mávssolaš juogadit vásihusaid bargguin 
(árvvoštallan) ja ovdánahttit práksisa vai boahtá buot mánáidgárddiide ja skuvllaide ávkin ja 
buorrin. 
 
 Politihkalaččat: Loahpalaččat lea ovdagoddi/suohkanstivra mii meannuda plána. Eará 

lávdegottit mat meannudit plána leat Sámepolitihkalaš lávdegoddi ja Bajásšaddan ja 
fuolahus váldolávdegoddi. 
Lea maid suohkanstivra mii meannuda rámmaid ja ambišuvnna plánain, ja čuovvula maid 
ruhtadeami ja heiveha plána doaibmabijuid vai lea vejolaš čađahit.  
 

 Hálddahuslaččat: 
Bajimus hálddahus jođiheaddjit ja doaibmajođiheaddjit fertejit ipmirdit ahte mearrádus 
(plána) lea mávssolaš ja dárbbašlaš. Sis fertejit leat oaivilat mo čuovvulit plána ja mo 
fievrredit plána intenšuvnnaid organisašuvnna ollislaš doibmii. Jođiheaddjit fertejit 
ipmirdit celkojuvvon mihttuid plánas ja mearrádusain. Sis lea váldoovddasvástádus 
čađahit politihkalaš mearriduvvon plána. Jođihangoddi ja doaibmajođiheaddjit fertejit 
čielggadit iešguđet rollaid ja ovddasvástádusa resursaolbmuide ja earáide geaidda guoskka 
omd ped.bargiide, oahpaheddjiide, assisteanttaide, PPB, mánaidgárdemánáide, ohppiide ja 
váhnemiidda.  
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 Fágabargiid gaskkas:  
Fágaolbmot guđet galget čađahit plána doaibmabijuid fertejit atnit árvvu ambišuvnnain og 
bidjon mihttuin. Dan oktavuođas leat fágabargit mánaidgárdin ja skuvllas leamaš mielde 
fágalávdegottis ovdánahttime plána. Váikkuhedje ovdánahttin barggus go bukte iežaset 
máhtus ja vugiid mo čoavdit hástalusaid ja bargguid. Jođihangoddi ferte láhčit nu ahte 
buot bargit mánáidgárdin ja skuvllain sáhttet oasálastit ovdánahttit plána.  
 

 Ovttasbargoguimmiid gaskkas: 
Mearrideaddji lea ahte báikkálašálbmot fátmmasta plánaproseassa. Danne ferte plána 
almmolaš gulaskuddamii, vai sii guđet oaivvildit leat ulbmiljoavkkus ja besset buktit 
oaiviliid ja/dahje evttohusaid plánii. Dat sáhttá leat movttiideaddji ovttasbargoguimmiide. 
Doaibmabijuide sáhttet maŋŋil váikkuhit vai ollašuvvet plána mihtut.  
 

Lágat ja plánat: Sámi giellaplánas lea dat bajit lágat ja plánat: 
- Rámmaplána mánáidgárddiide  
- Máhttolokten 2006 – Sámi (K-06) --- Fágaođasteapmi – Sámi lea 

árvvoštallame/ođastuvvome. Ođđa oahppoplánat doaibmagohtet skuvlajagi 2021. 
- Strategalaš bajásšaddanplána Gáivuona suohkan /Kåfjord kommune 2025 vuosttá 

Gáivuonalávka/Kåfjordsekken  
- Bajit guovttegielatvuođaplána Gáivuona suohkan 2017 – 2020 – Plána galgá 

molsahuvvat 2020 ja plána árvvoštallan ferte álggahuvvot jođánepmosit ja 2019 
mielde. 

- Gáivuona suohkana doaibmaplána mánáidgárddiide  
- NÁČ 2016:8 Váibmogiella/Hjertespråket – Giellaealáskahttinsuohkan 
- Giellalokten/Språkløftet Sámedikkis ovdánahttojuvvon  
- ILO-konvenšuvdna 169, gehččet earenoamážit mánáid rivttiid 

 

3. Rámmat ja resurssat 
 

3.1. Resurssat 
Bajit dásis sáhttá resurssaid ná defineret:  
- Intellektuála kapitála (IK) –  immateriála resurssat organisašuvnnas mat sáhttet buvttadit 

árvvu = 
o Olmmošlaš resurssat = bargiid gelbbolašvuođa, gálggat, intellektuála 

kapasiteahtta, dáidu nuppástuhttit, rievdadit/heivehit ja iige unnimus: dáidu 
buvttadit innovašuvnna/ juoidá ođđasa/kreatiivvalaš  

o Relašuvdnaresurssat = proseassat, systemat, struktuvrrat, kulturministarat, beaggin 
o Organisašuvdnaresurssat  = relašuvnnat/ovttasdoaibman/ovttasbargu olggobealde 

aktevrraiguin, lágideddjiiguin  ja ovttasbargoguimmiiguin  
- Fysalaš resurssat: huksehusat, mašiinnat ja lanjat 
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- Moneteara resurssat/ ruđalaš kapitála, dego ruđat: Sisaboahtu ja golut. Guđelágan 
sisaboahtingáldut leat suohkanis ulbmilii, ruhta geavaheapmi, mo dárkkisteapmi ja máhttu 
ruhtageavahemiin lea.  

 
3.2. Ekonomalaš rámmat 

Suohkan oažžu doarjaga guovttegielatvuođadoarjaga Sámedikkis ja Tromssa Fylkasuohkanis. 
Suohkanis lea šiehtadus Sámedikkiin: Gaskaboddosaš ovttasbargošiehtadus Gáivuona 
suohkana ja Sámedikki gaskka mo geavahit guovttegielatvuođaruđaid 2018 rájes.  
 
Suohkana meroštallannjuolggadusat njuolggo doarjagii, sk. Guovttegielatvuođaruđat 
Sámedikkis meroštallojit ja deattuhuvvojit na:  
 

Guovttegielatvuođaruđat - Sámediggi

Basisoassi: 40% Bálvalusoassi: 35%

Sam1 ohppiide: 44%
Sám2 ohppiide: 

25%
jienastuslogus: 

31%

Ovdánahttinoassi: 
25%

 
Sektordiagrámmas, vuosehuvvo meroštallannjuolggadusat na, vuoruhanosiin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaksta rámma siste:  
Ohppiin sámeg 1 
Ohppiin sámeg 2 
Jienastuslogus 
Basis oassi 
Ovdánahttinoassi    

 

15%

9%

11%

40%

25%

elever m sam1 elever m sam2 i valgmanntallet Basisdel Utviklingsdel
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Basis oassi: 40% (fiskádin) 
 
Bálvalusoassi: 35% = % - at 

15  => Sámegiella 1 
9   => Sámegiella 2 
11  => jienastuslogus  

 
Ovdánahttinoassi: 25% (alihin) 
 
 
2019is oažžu Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune daid juolludemiid:  
 Čilgehus tekstii Submi r. 
1 Tromssa fylkasuohkanis 1 (FM) 2 851 497,00 
2 Sámedikki guovttegielatvuođadoarjja: basis ja bálvalusoassi – 

njuolggo  
2 867 000,00 

3 Sámedikki guovttegielatvuođadoarjja: ovdánahttindoarjja – 
njuolggo 

1 596 000,00 

4 Sámedikki sámi giellaguovddážiid basis-/vuođđodoarjja – 
njuolggo 

964 000,00 

5 Sámediggi: Doaibmadoarjja – njuolggo   694 000,00 
 Oktiibuot  8 972 497,00 

      
6 Dálošvákki  mánáidgardi – ohcanvuđot     130 000,00  
7 Biertavári  mánáidgardi – ohcanvuđot    130 000,00  
8 Goržži mánáidgardi – ohcanvuđot    390 000,00  

  Visot, Oktiibuot 9 622 497,00  
 
1. čuoggái: Submi «Stáhtadoarjja sámi oahpahussii» boahtá ovdán na: máksomearri 2019is 
lea r. 571,- juohke diibmui. Suohkan lea ohcan 5052,86 diimmu ovddas. Dat supmi manná 
ollislaččat skuvllaide. «Doarjja galgá geavahuvvot ohppiide geat ožžot oahpahusa sámegielas 
1. giella (sámegiella 1) dahje sámegiella 2. giella (sámegiella 2/3) Máhttolokten – Sámi 
oahppoplána vuođul». FM veardida ahte lea dárbu eanet oahppodiimmuide Máhttolokten – 
Sámi go dan jahkeceahkis mas oahppi lea. Sihtat leat váldon Fylkkamánni Tromssa 
juolludusreivves 3.12.2018. 
 
2 ja 3 čuoggái: Dat supmit dagahit oktiibuot r. 4 463 000,-: Sámedikki ollislaš juolludeapmi 
guovttegielatvuođaruđat 2019is.  
 
4 ja 5 čuoggái: Sámedikkis oktiibuot r. 1 634 000,- Giellasiidii. 
 
6, 7 ja 8 čuoggái: 
Dieđihuvvon supmit leat juolluduvvon 2018is ja leat ohcanvuđot. 

 
1  
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Supmit lea bidjon, vai oaččut várdosa ollislaš supmi mii lea hálddašeapmái.  
 
Lassin lea Sámediggi 2019 bušeahttajahkái ohcanvuđot doarjagiid iešguđet ulbmiliidda. 2019 
vuoruha Sámediggi: giela, mánáid ja nuoraid. Supmi maid suohkan oažžu rievdada jagis 
jahkái, ja vuolgá das ohccá go suohkan, ja juolluduvvo go ohcamii. Dat boahtá ovdán 
rehketdoalus.  
 
 

4. Strategalaš oassi 
 

4.1. Analysa strategalaš resurssaid 
Suohkan berrešii oažžut ollislaš várdosa vejolaš rámmaid, resurssaid ja ovttasbargoguimmiid. 
Dat evttohuvvo dahkot nu ahte ovdánahttojuvvo dievaslaš várddus. Dasto čađahuvvo analysa 
resurssain ja resurssageavaheamis. Dat dahká vuođu mearrádussii ja evttohusa viidásit 
ovdánahttimii.   
 
Rekrutteren: Rekrutteren berre dahkot govdadit ja olu kanálaid čađa. Soames mávssolaš 
vuogit rekrutteremii:  
- Giellakurssat oahpahálliide, siskkobealde priváhta ealáhusaid maid (čálalaš šiehtadus)   
- Hárjehallansajit  
- Dat bargojuvvo ahte Davvi-Tromssa oahppoguovddáš galgá sáhttit fállat joatkkaoahpu 

sámegielas  
Personálapolitihkka: Dat berrešii ovdánahttojuvvot várddus bargiid geat čadnojuvvon 
sektorii. Ávžžuhuvvo kártet galle bargi, bargiid pedagogalaš fágamáhtu ja sámegiella 
gelbbolašvuohta unnimusat njálmmálaš dásis. Go dat lea dáhkon, de berre bidjot johtui 
doaibmabijut mat ovddemus lasihit logu fágaolbmuid geain lea unnimusat njálmmálaš 
sámegiella gelbbolašvuohta. Mihttu lea ahte bargin galgá máhttu ja gelbbolašvuohta mii 
gáibiduvvo vai buvttadit kvalitehta buot dássin, ja vai sáhttet čađahit doaibmabijuid.  
 
 

4.2. Organiseren ja ovddasvástideaddji čađaheapmái  
 
Dat bajimus lea politihkalaš. Dat govddodat-skovvi vuoseha politihkalaččat, muhto ii leat 
oassi dan plánas:

Politihkka
Mearridit 

vuođu sámi 
giellapolistihkii

čađahit sámi 
giellapolitihkka

láidet etáhtaid 
sámi 

giellapolitihkii
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politihkkalaš  
(sajáiduhttin)

Bajásšaddan  
etáhtajođiheaddji

Fágaolbmot Doaibmajođiheaddjit Ovttasbargoguoimmit

Čađahit plána lea organiseren ná: 
Politihkalaš sajáiduhttin: 
Plána meannuduvvo 
politihkalaš lávdegottiin ja 
suohkanstivrras/ovdagottis. 
Geahča govdodatskovi 
bajábealde.  
Bajásšaddan 
etáhtajođiheaddji: 
Ráđđeolbmá bokte 
hálddahusa ja politihkka 
gaskka.   
Doaibmajođiheaddjit:  
Bistevaš bargit. 
Fágaolbmot: Čadnon 
sektorii. Sáhttá láigohuvvot omd Sámi allaskuvllas bokte 
Ovttasbargoguoimmit: Rievdada doaibmabijuid mielde ja doaibmabijuid áigodaga ektui.  
 
 Identifiseren: Ovddasvástádussuorgi: Ovddasvástideaddji : 

Po
lit

ih
ka

la
š 

sa
já

id
uh

tti
n 

- Suohkanstivra, 
ovdagoddi, 
Bajásšaddama ja fuola 
váldolávdegoddi 
- sámepolitihkalaš 
lávdegoddi  

 
Bajit politihkalaš ovddasvástádus 

- fuolahit politihkalaš ovdáneami 
- fuolahit ahte plánat molsahuvvet 

 
- Meannudit Sámi 
giellaplána... 

B
aj

ás
ša

dd
an

  
et

áh
ta

jo
đi

he
ad

dj
i 

 
- hálddahus bargit  
- bajimus jođiheaddji 
skuvlla- ja 
mánáidgárdde sektoris  

- bajimus ovddasvástádus  
- jahkásaččat-/jahkebeallásaččat 
árvvoštallat doaibmabijuid  
veardidit  
árvvoštallamiid/raporttaid 
doaibmajođiheddjiin  
- delegeret/juogadit bargguid 

- gávdnat/bidjat rievttes 
olbmo rievttes bargui 

fá
ga

ol
bm

o
t 

- hálddahus bargit; 
virgádit/bálkáhit 
- fágalaš gelbbolašvuođa 

- váruhit ahte lea 
fágalaš/pedagogalaš sisdoallu 
doaibmabijuin 
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D
oa

ib
m

aj
ođ

ih
ea

dd
jit

 
- ossodatjođiheaddji 
- pedagogalaš 
jođiheaddji 
- dárkkisteaddji  
- rektor 
- fágagelbbolašvuohta ja 
vásihus iežas 
ovddasvástádussuorggis 
-jođihan-
gelbbolašvuohta/-
vásihus 

 
- rekrutteren ja personálapolitihkka 
(ovttasbargan lagamus 
jođiheddjiin)  
- fuolahit doaibmabijut 
čađahuvvojit 
- ovddasvástádus árvvoštallat ja 
raporteret doaibmabijuid lagamus 
jođiheaddjái  

- registreret galle bargi ja 
dárbbu sámegielkursii 
- ráhkadit kursa- ja 
molsunplána  

O
vt

ta
sb

ar
go

gu
oi

m
m

it 
 

-resursaolbmot ja/dahje 
joavkkut, searvvit, 
organisašuvnnat 
surggiin/fáttáin 
eanadoallu, 
guolásteapmi, industriija 
jna.  

-cuiget oktavuohta olbmo 
doaibmabijuide  
- doallat oktavuođa 
ovddasvástideddjiin  
- fuolahit ovdáneami 
doaibmabijuin  
- addit ruovttoluottadieđu 
(árvvoštallat) 
doaibmaovddasvástideaddjái 
maŋŋel loahpahuvvon doaimma.  

- fuolahit bargiid 
doaimmaide 
-čađahit doaimmaid 
gulahallamin 
doaibmaovddasvástideddjiin 
 

 

4.3. Čađaheapmi/álggaheapmi 
Dat evttohuvvo lávkkis lávkái álggaheapmi. Dainna go olu doaibmabijut fertejit álggahuvvot 
oktanaga ja áigodat (sáhttá) guhkki (sáhttá šaddat guhkki).   
Jođihangoddi ferte fokuseret olu oktagaslaš doaibmabijuide (-surggiide) ja gaskavuođaid 
oktagaslaš doaibmabijuid gaskkas. Jođihangoddi ferte vuoruhit doaibmabijuid álggahan 
ráiddu daidda iešguđet oassesurggiide. Dan oasi ferte dárkilit plánet ea.ea áigeplána ovdal go 
čađaheapmi álggahuvvo. 
 
 

4.4. Árvvoštallan ja raporteren  
Mihttoolaheapmi lea čadnon olu fáktoriidda omd. Olbmuide, máhttui ja gelbbolašvuohtti. Dat 
fertejit čađahuvvot jeavddalaččat árvvoštallamat ja dárkkisteamit čađahuvvon doaibmabijuid.   
Danne vai fuomášit jeavddahemiid ja vai sáhttá muddet barggu, heivehit resurssaid jna. . 
Árvvoštallan mearrádusain ja ođđa evttohusat ja heivehit doaibmabijuid jus nu lea dárbu 
galget sáddejuvvot lagamus jođiheaddjái.  
 
 

5. Višuvdna ja árvvut 
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5.1. Višuvdna  
Gáivuona suohkan lea doaibmi guovttegielat suohkan. Duogáš:  

 
“Sámegielat galget leat lunddolaš oassin servvodagas, ja ahte buohkain galgá leat 

vejolašvuohta gullat, oaidnit ja geavahit sámegielaid buot servodatsurggiin”.  
 (Giellalokten 2018:9). 
 

“Mánát ja nuorat galget šaddat sámegielagin. Fága galgá giela oažžut gievrras 
giellaoahpahusmodeallaid bokte ja gelbbolašvuođa maid ožžot sámegielfága bokte galget 
geavahit eará fágain ja oktavuođain ávkin sihke alcceseaset ja servvodahkii. Go ohppet 
sámegiela de lea ohppiin vejolašvuohta oasálastit sámegielat arenain. Dat dagaha sin 
identitehtaovdáneapmái ja nanne čanastagaid Sápmái/Sábme/Saepmie. Oahpahusa 
vuolggasadji galgá leat sámi kultuvra, sámi árvvut ja gielalaš máŋggabealatvuohta ja 
maid váikkuhit ahte ohppiide šaddá čiekŋalis ipmárdus kultuvrras ja servvodagas. 
Oahpahus galgá váikkuhit dasa ahte oahppit servet árjjalaččat sámi kultur- ja servodateallimii. 
Sámi giellagelbbolašvuohta ráhppa uvssaid ja buktá vejolašvuođaid priváhtaeallimis ja 
bargoeallimis ja oahppit besset geavahit sin máŋggagielat ja máŋggakultuvrrat gelbbolašvuođa 
našuvnnalaččat, gaskariikkalaččat ja eamiálbmot oktavuođain.”  

 (Fágaođasteami – sámegiella nubbigiellaplánas: 
https://hoering.udir.no/Hoering/v2/359?notatId=707) 

 
 

5.2. Árvvut 
Máná/oahppi árgabeaivvis galget sámi árvvut, máilmmioaidnu ja lagasvuohta lundui leat 
guovddážis. Elemeanttat mat dorjot daid árvvuid leat omd:  árvvusatnit luonddu ja buot 
eallimii, ekologalaš perspektiivvas, dássedit luondduresursaávkkástallan, luonddu- ja 
birasgáhtten, lunddolaš birrajohtima ábis ja nannámis, oskku/diddát, duodji, mearrasámi 
juoigan, lávlun/musihkka, árbevirolaš sálbmalávlun, sohka, sohkanamahusat, iešbirgejupmi 
jna. 
 

6. Oahpahusvuogit 
 
Giellalávgun - modealla 
Dat gávdnojit iešguđet suorggit giellalávgun-modeallas. Okta dain lea ahte giellalávgun lea 
oahpahus dan geahnohis gielas. Konkrehtalaččat dáhpáhuvvá dat omd bearašleairrain.  
Ulbmiljoavku: 
- Oahppit; ja maid guosseoahppit 
- Rávisolbmot geat leat kurssain 
 
Hospiteren: 
Hospiteret lea čuovvut oahpahusa dahje barggu oahppama varas, vaikko ii leat bistevaš 
oahppi dahje bargi. (Gáldu: www.sln.no) 
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Geavatlaččat omd. Oahpaheaddji guhte galgá bargat 1. Luohkkás čakčat, son hospitere 
mánáidgárddis soames áigodaga giđđat. Danne vai vásihit mo mánáidgárdi bargá giella 
ovdáneami progrešuvnnain. Mánáidgárddeoahpaheaddjit fas dovddiidit mo skuvllas barget. 
Mánáidgárdi ja skuvla oahppaba goabbat guoimmis dainna ládje.   
 
Hospiteren lea maid go gáiddusoahpahusa oahppit bohtet sámi skuvlla guossái ja čuovvot 
oahpahusa luohkkáin mearreáiggi. Dakkár vuogádat lea oahppi giellaovdáneapmái positiivva, 
go “oahpahus” ii leat loahpahuvvon go skuvladiibmu nohkka. Dávjá lea biras olggobealde 
skuvlla sámegielat.  
 
Pedagogalaš bargit hospiterejit mearreáiggis sámi mánáidgárddis/skuvllas. 
 
Seammás sáhttit namuhit maid lonuhallama. Dat dáhpáhuvváges go okta dahje eanet bargit 
ovtta dahje máŋgga bargosajis “lonuhit saji” ovttain dahje maŋŋái bargin sullasaš 
bargobáikkis omd. Ruoŧa dahje Suoma bealde Sámis.   
Ulbmiljoavku: 
- Pedagogalaš bargit geain leat mánát/oahppit válljen sámegiela 
- Mánná-/oahppijoavkkut. 
- Ovddasteaddjit guđet leat válljen sámegiela iežaset mánáide.   

 
Gáiddusoahpahus 
E-oahppan, neahttaoahpahus, neahttavuođo oahpahus. Dan modeallas leat máŋggat namat. 
Dat vuogit heivejit buoremusat vuođđoskuvlii, ja eai heive mánaidgárdemánáide.  
 
Dávjá lea hospiteren ja gáiddusoahpahus giehtalaga. Ohppiin geain lea E-oahpahus, sis lea 
okta dahje máŋga hospiterema sámi skuvllain.  
Ulbmiljoavku: 
- Oahppit 
- (earát?...) 
 
 

6.1. Oktalaš sámi giellaválljen 
Áigumuš lea ahte mánát guhte válljejit sámegiela mánáidgárddis galget čuolmmaid haga 
nagodit čuovvut sámegieloahpahusa go álget vuođđoskuvlii ja čađahit loahpalaš eksámena 10. 
luohkkás sámegillii.  
 
 
Mánáid/ohppiid giellaválljen – oktalaš sámi giellaválljen:  
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mg 1. luohkkás 8. luohkkás

Aktiiva 
giellaválljen

Sámegiella 1 Sámegiella 1

Sámegiella 2/3 Sámegiella 2/3

 
 
Váhnemat dahket aktiivvalaš giellaválljema go mánná álgá mánáidgárdái.  
Go váhnemat čálihit máná skuvlaálgimii (1. luohkkás) dalle válljejit váhnemat giela mánnái. 
Válljen dahkko ovdal go mánná álgá 8. luohkkái nuoraiddássái. De šaddá dat giella 
eksámengiella.  
 
  

«Sirdin mánáidgárddis skuvlii
Dat lea mávssolaš ahte dat giellavuođđu mii siiddas lea álggahuvvon jotkojuvvo mánáidgárddis. 

Buorre ovttasbargu gaskka mánáidgárddi, skuvlla ja siidda mearrida šaddá go buorre sirdin 
mánáidgárddis skuvlii, ja earenoamážit go jurddaha máná sámegiella gelbbolašvuođa.

 Lávdegotti mielas ii leat vuogas go lea stuorra erohus mánáid rivttiide go guoskka mánáidgárdái 
ja skuvlii. Dat lea hui mávssolaš ahte mánáide sihkkarastojuvvo ollislaš giellaovdáneapmi, ja 

ahte mánáidgárdi ja skuvla gaskka lea čanastat giela ektui. Lávdegoddi oaivvilda ahte suohkanat 
fertejit plánet mo sámi mánáide fállojuvvo ollislaš giellaovdáneapmi oahpahusas, mánáidgárddis 

vuođđoskuvlii gitta joatkka oahpahussii. Suohkanat fertejit sihkkarastit gulahallama 
mánaidgárdeeaiggádiiguin gos leat sámi mánát ja giella fálaldagaiguin, váhnemiiguin ja 

skuvllain, vai láhččojuvvojit dieđut viidáseabbo vai mánáide lea vejolaš joatkkit sin sámegiella 
ovdánemiin. NÁČ 2016:18, s. 108
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7. Ulbmiljoavku, mihtut, doaibmabijut ja ovddasvástádus 
 

7.1. Jođihangoddi, hálddahus bargit ja earát geat leat čadnon mánáidgárdái ja 
skuvlii  

 
Ulbmiljoavku:  

- Jođihangoddi (etáhtajođiheaddji - jođihančoahkkin) 
- Organisašuvdna (hálddahus bargit) 
- Bargit čadnon mánáidgárdái ja skuvlii – pedagogalaš bargit, bassit, 
viessohoaiddárat ja sadjásažžat  

Mihttu:  - ráhkadit vuordevaš ja oadjebas rutiinnaid/dábiid ja čielga 
ovddasvástádus organisašuvnnas  
- ráhkadit vuordevaš ja nanu oahppanrámmaid 
- loktet logu gelbbolaš sámegielat hálddahus ja pedagogalaš bargiin  
Vai šaddet doarvái rávisolbmuid lohkku geat máhttet sámegiela 
- Buorre ja nanu personálapolitihkka oktan 
gelbbolašvuođaloktenplánain 
- Buorre, oadjebas, várddus ja vuordevaš ekonomalaš rámmát/eavttut 

 
Vurdojuvvon 
bohtosat: 

- Ásahit oadjebas ja vuordevaš rutiinnaid ja árvvoštallat organiserema 
ja hálddašeami giellaoahpahusas ja ekonomalaš rámmaid hálddašeami 
- oadjebas ja buorre oahppanrámmat ja biras 
- Buohkat hálddašit unnimus njálmmálaš sámegiela 
- Vurdojuvvo ahte sii guhtet leat čađahan sámegiellakurssa 
geavahišgohtet giela aktiivvalaččat bargooktavuođas. 
- Sii guhtet leat čađahan sámegiellakurssa geavahuvvojit 
resursaolmmožin bargooktavuođas 
- Vurdojuvvo ahte guhtet čuvvot sámegiella kurssa geavahišgohtet 
sámegiela eanet ja eanet aktiivvalaččat dađistaga go ohppet  
- Ahte leat doarvái rávisolbmuid (bargit) lohkku mánáid/ohppiid birra 
geat máhttet sámegiela  

 
 Doaibmabijut Áigodat Ovddasvástideaddji 
 
1 

Ovdánahttit dieđuid – gihppaga 
giellaválljema ja árvvoštallama olles 
oahpahusas mánáidgárddis gitta geargá 10. 
luohkkás. 

 Etáhtajođiheaddji 
ovttasbargguin 
rektorin/dárkkisteaddjin  
 

 
2 

Gottuiguin bargat. 
Oainnusmahttit sámegiela. 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihanjoavku jna. 

 
3 

Installeret sámegiella boallobeavddi buot 
pc:ide maid bargit čadnon vuođđoskuvlii ja 
mánáidgárdái geavahit (nuvttá viežžamii 
neahtas)  

 
Jođánepmosit 

Etáhtajođiheaddji, buot 
doaibmajođiheaddjit,  
ossodatjođiheaddjit ja 
ped.jođiheaddjit 

 
4 

Kártet:    
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- Galle bargi leat mánáidgárde- ja 
skuvlasektoris 
- Galli bargis lea pedagogalaš duogáš 
- Gallis leat čadnon mánáidgárde- ja 
skuvlasektorii geain lea unnimus 
njálmmálaš sámegiellamáhtu 
- Gallis leat čadnon mánáidgárde- ja 
skuvlasektorii geat leat ovdal čađahan 
(álgo) sámegiela dego (SAAL 1 ja 2, 
Giellamiella, Olgomiella, Hás sámástat, 
Bearašleaira, Duodjearena, mini 
sámegielkurssa, giellakafeaid) 
- Dárbbu sámegiella 
gelbbolašvuođaloktemii  

Jođihangoddi / 
doaibmajođiheaddjit 
(rektor/dárkkisteaddji) 
ovttas Giellasiiddain 
 

 
5 

Fállat álgokursa sámegielas ja 
kulturipmárdusas ođđa bargiide geain lea 
unnán dahje ii obage máhttu sámegiela ja 
kultuvrra birra  

Giđđat, ovdal 
geasseluomu 
 

Mánáidgárddejođiheaddji/ 
ped.jođiheaddji 
ovttasbargu Giellasiiddain 
  

 
6 

Ovdánahttit ollislaš (bajit) plána mo 
rekrutteret sámegielat bargiid. Bargiid 
politihkka. Incitameanttát, eavttut ja 
gáibádusat. 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
 

 
7 

Ráhkadit gelbbolašvuođaplána vai joksat 
ahte leat oahpaheaddjit geain lea 
sámegielgelbbolašvuohta buot fágain 
mánáidskuvllas 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
 

 
8 

Ovdánahttit doaibmaplána sámegielat 
gelbbolašvuođaloktemii 

 … ovttasbargguin 
Giellasiiddain 

 
9 

Ovdánahttit earenoamáš 
gelbbolašvuođalokten-strategiijaid 
suohkana oahpaheddjiide, earenomážit sii 
geat oahpahit sámegielas ja sámegillii. 
(sámegieloahpaheaddjit) 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
 

 
10 

Rekrutteren pedagogalaš/ 
mánáidgárddebargiid  
- Movttiidahttit báikkálaš nuoraid, áinnas 
sis geain lea sámegielgelbbolašvuohta 
váldit mánáidgárdeoahpaheaddji ohppui  
- Mannát oahpahusinstitušuvnnain Ruoŧas 
ja Suomas rekrutteren dihte 
mánáidgárddeoahpaheddjiid ja hospiteret / 
lonuhallat bargiid ja vásihusaid  

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
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11 

Aktiivvalaččat rekrutteret báikkálaš 
sámegielaoahpaheddjiid: Addit dieđuid 
molssaektosaš oahpahusvugiid. 

Álggahit neahtta 
vuođđolávdi 

Skuvlaeaiggát 
(etáhtajođiheaddji) 
rektorat 

 
12 

Ráhkadit plána njuolggadusaid ja eavttuid 
joatkkaohppui. Várddus 
relevánta/áigeguovdilis joatkkaoahpuide 
mat sáhttet fállot 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
 

 
13 

Kártet dárbbu ja láhčit buori oažžuma 
oahpponeavvuide ja digitála resurssaide 
earet eará.  

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 

 
14 

Ovdánahttit materiálaid ja gievrras sámi 
giellaoahpahusmodeallaid 
 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 

 
15 

Ovdánahttit metodakurssa suohkana 
giellaguddiide  
 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 

 
16 

Doallat seminára oahpaheddjiide geat 
oahpahit sámegielas ja sámegillii mo 
geavahit gievrras giellamodeallaid 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 

 
17 

Sisafievrredit (implementeret) ja álggahit 
gievrras giellalávgunmodealla 
leairaskuvlla/ bearašleairra ja hospiterema 
-- skuvllas, gáiddusoahpahusohppiide ja 
ovdaskuvlajovkui 

Juohke čavčča ja 
giđa 

Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
 

 
18 

Álggahit barggu sisafievrredit Sámi 
kultuvra ja historjjá dan sadjái go 
dárogiella čiekŋudeapmi giellaválljen – 
vuođđoskuvllas 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
 

 
19 

Čatnat ja aktiivvalaččat oasálastit 
prošeavttas Sámi mánát ođđa searvelanjain 
(SáMOS) –  maid Sámediggi organisere 
(sierra prošeakta) 

 
 

Etáhtajođiheaddji 

 
20 

Álggahit barggu oččodit sámi 
profiilaskuvlla (sierra prošeakta?) mas lea 
sámegieloahpahus gievrras 
oahpahusmodealla mielde 
- Skuvla mas lea sámegiella 
oahpahusgiellan 
- Organiseren Kamil Øzerk vuođul:  
-- Oahpahus: 1.-7. luohkkás: unnimus 70% 
minoritehtagillii 30 % majoritehtagillii. 
8.-10. luohkkás : unnimusat 30% 
minoritehtagillii 70 % majoritehtagillii. 

 
 

Etáhtajođiheaddji  
ovttasbargguin 
rektoriiguin ja 
dárkkisteddjiiguin 
skuvllain  
- fágajoavkkut 
- fierpmádagat 
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21 

Buot bargit (viessohoaiddár/bassi  
rektor) čadnon mánáidgárdái/skuvlii 
vurdojuvvo ahte oahppat unnimus 
njálmmálaš sámegiela (ovdagihtii 
definerejuvvon)  
Áiggi badjel. Mihttu: x-lohkku % buot 
bargiin lea doaibmi guovttegielagat.  

 Etáhtajođiheaddji, 
jođihančoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
 

 
22 

Álggahit ovttasbarggu ja šiehtadusa 
lonuhallat/ giellamátkkit/ giellalávgun 
skuvllaiguin/mánaidgárddiiguin guovlluin 
gos sámegiella lea árgabeaivegiella Ruoŧa 
ja Suoma bealde 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođiheaddjičoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
…ovttasbarggu 
lágideaddjisuohkaniin/- 
skuvllaiguin ja 
Giellasiiddain 

 
23 

Álggahit ovttasbarggu ja šiehtadusa 
sámegielat lágideaddjibearrašiiguin Ruoŧa 
ja Suoma bealde vai lea liige 
giellastimuleren 
lonuhallama/giellamátki/giellalávguma 
oktavuođas 
 

 Etáhtajođiheaddji, 
jođiheaddjičoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
…ovttasbarggu 
lágideaddjisuohkaniin/- 
skuvllaiguin ja 
Giellasiiddain 

 
24 

Ped. Bargit geat leat oahppame sámegiela 
hospiterejit sámi skuvllain mainna 
suohkanis lea šiehtadus 
 

Vahkku ain hávális 
2-3 geardde jagis 
 

Etáhtajođiheaddji, 
jođiheaddjičoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
…ovttasbarggu 
lágideaddjisuohkaniin/- 
skuvllaiguin ja 
Giellasiiddain 

 
25 

Álggahit buriid, oadjebas, várddus ja 
vuorddálmas ekonomalaš rámmaid. Dat 
sisttisdoallá realisttalaš bušeahtaid, 
jeavddálaččat ruovttoluotta dieđut/ 
diehtojuohkkin (várddus) mas lea 
veardideapmi ja árvvoštallan  
(álginsajianalysa)  

 Etáhtajođiheaddji, 
jođiheaddjičoahkkin, 
doaibmajođiheaddjit 
…ovttasbarggu 
Giellasiiddain 

 
26 

Álggahit nanu rámmaid ja eavttuid 
gáiddusoahpahussii  

 Etáhtajođiheaddji, 
doaibmajođiheaddjit 

 
27 

Álggahit buriid ja oadjebas rámmaid 
gielladoarjagiid mánáide/ohppiide ja 
relevánta rávisolbmuide, olggobealde 
skuvlaáiggi. Omd leaksoveahkki/-doarjaga 

 ….  
Ovttasbargu 
Giellasiiddain 
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28 

Heivehit gielladoarjaga/-oahpahusa 
rávisolbmuide vai sáhttet veahkehit mánáid 
sámegiella bargguin 
 

 Etáhtajođiheaddji, 
doaibmajođiheaddjit 
…. Ovttasbargguin 
Giellasiiddain 

 
29 

Álggahit árvvoštallanrutiinnaid 
sámegieloahpahusas 2.gielas, 3. Gielas ja 
1. Gielas dásse olaheapmi hárrái 
oahppoplána ulbmiliid vuođul (geahča 
čuoggá rekrutteren 2./.3 gielas - 
progrešuvdnaplána)  

 Etáhtajođiheaddji ovttas 
rektoriin/ 
dárkkisteddjiiguin 

 
30 

2. giella oahpahus addá unnán doaibmi 
guovttegielagiid. Danne: Lasihit logu  
1. giella ohppiid (rekruteret 2./3.gielas). 
Ovdánahttit progrešuvdnaplána (geahča 
čuoggá árvvoštallan sámegiela oahpahusa)  

 … fágarasttildeaddji 
ovttasbargu … 
  

 
31 

Deavdi ja bidjat doaimmaid jahkejuvlii 
Jagi birra 
 

Giđđat, ráhkkanit 
boahtte 
skuvlajahkái  

Etáhtajođiheaddji oktan 
rektoriiguin/ 
dárkkisteddjiiguin 

 
32 

Ovdánahttit várdosa doaibmi (lunddolaš) 
máŋggagielagiid badjel suohkanis.  
Evttohit incitameanttát sidjiide, geat soitet 
leat fárren sámi (guovddáš) guovlluin gos 
lea nanu sámegiella. Sávaldat/sáhttet go 
leat doarjja ja/dahje resursaolmmožin 
giellabargguin?  

 Etáhtajođiheaddji 
Jođihangoddi  

 
33 

Heivehit doaibmabijuid buolvvaid rastá  
(resursaolbmot čadnojit)  

- Ovttasdoaibman 
- Árbevirolašmáhttu 

Gávnnadanbáiki buolvvaid rastá – 
árbevirolaččat leamaš mávssolaš  

 Etáhtajođiheaddji oktan 
rektoriiguin / 
dárkkisteddjiiguin, 
ped.jođiheddjiiguin  
…. Ovttasbargguin 
Giellasiiddain 

 
34 

Ovdánahttit pedagogalaš lágidemiid 
čadnon sosiála ja kultuvrralaš doaimmaide 
mas nuorat ja vuorrasat gávnnadit.  
Mihttu: Álggahit arenaid mii ii leat skuvla, 
muhto mii váikkuha systemáhtalaš 
oahppamii. Váhnemat, ja earenoamážit sii 
geat leat čađahan vuođđokurssa 
(sárdnunkurssa) sámegielas, 
čoavddaolbmot ja berrejit fátmmastuvvot.   

 Etáhtajođiheaddji oktan 
rektoriiguin / 
dárkkisteddjiiguin 
ped.jođiheddjiiguin  
…. Ovttasbargguin 
Giellasiiddain  

 
35 

Kártet sámegielat čoavddaolbmuid 
Gáivuona suohkanis: Ovdánahttit buriid 
rámmaeavttuid sidjiide. Sin galgá ja sáhttá 

 Etáhtajođiheaddji oktan 
rektoriiguin / 
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(indireakta) oaidnit doarjja ja 
resursaolmmožin sámegiela 
ealáskahttin/giellabarggus.  

dárkkisteddjiiguin, 
ped.jođiheddjiiguin  
…. Ovttasbargguin 
Giellasiiddain  

 
36 

Ovdánahttit nanu rutiinnaid ja strategiijaid 
oktan ovddasvástideaddji ovttasbargu 
/relašuvdnahuksen suohkana, skuvllaid, 
mánáidgárddiid, giellaguovddáža, 
joavkkuid, serviid ja organisašuvnnaiguin 
gaskka ja šaddá várddus ja struktuvrralaš 
fierpmádat bargat giellaealáskahttimin/-
dikšumin 

 Etáhtajođiheaddji oktan 
rektoriiguin / 
dárkkisteddjiiguin, 
ped.jođiheddjiiguin  
…. Ovttasbargguin 
Giellasiiddain  

 
 

7.2. Mánáidgárdi  
Ulbmiljoavku:  Mánáidgárdi 
Mihttu: Mánná galgá hálddašit geavahit sámegiela beaivválaš dilálašvuođain 

(mánáidgárddis). Sámegiela geavaheapmi ja oainnusindahkan 
lunddolaš.  

Vurdojuvvon 
Bohtosat: 

- Mánná ipmirda sámegiela ja dárogiela seamma bures. 
- Mánná sárdnu ja alternere/lonuha lunddolaččat sámegiela/dárogiela 
gaskka.  

 
 Doaibmabijut  Áigodat Ovddasvástideaddji 
 
1 

Juohkit jearranskovi/válljen sámegiela 1., 2. 
dahje 3. giellan 

Go mánná álgá 
mánáidgárdái 

 

 
2 

Juohkit sámi buresboahtinbáhka mii 
sisttisdoallá: 
- Sámi lávlungihppaga 
- sátni ja dadjanvuohki listtu árgabeaivve 
sámegielas (deaivida beaivválaš 
dilálašvuođain)  
- Fállat laminerejuvvon plánššaid main lea 
sánit omd borramiidda, gárvodan 
dilálašvuođaide jna.  

Álggus 
mánaidgárdde 
jagis/ go mánná 
álgá mánáidgárdái  

Mánáidgárdejođiheaddji 
ovttasbargguin 
Giellasiiddain 
 

 
3 

Ovdánahttit sámi jahkeplána Gáivuona sámi 
mánáidgárdái. Vuođđun (mála) váldo 
kaleandaris Jagi birra  

Giđđat, ovdal 
geasseluomu  

Mánáidgárddejođiheaddji/ 
ped.jođiheaddji 

 
4 

Dat fievrriduvvo – galgá leat guovddážis – 
mánáidgárdejagis:  
- Guollegišvvardeapmi /Fiskesprell 
(biebmoprošeakta mearrasámi vuolggasajis) 
- Sávzza jahki (sávza jagis) 
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- Dálloguossis, njuovván, duodji  
 
5 

Bargat guottuiguin giellaválljema hárrái: 
omd movttiidahttit mánáid geavahit 
sámegiela stoahkamis, ovttasbarggus ja 
muđui doaimmain 

  

 
6 

Álggahit teáhterfálaldaga mánáidgárddiide  Ovttasbargguin Bárut – 
mearrasámi teáhterin 

 
7 

Geavahit sámi oahpponeavvuid neahtas 
- veahkkeneavvut: Ipad-at 
- neahttabáikkit: NRK-Super, Youtube, eará 
App-at, spealut, máidnasat 

Birra jagi Mánáidgárddejođiheaddji/ 
ped. Jođiheaddji 
 

 
8 

Oahpahallat sániid/dadjanvugiid/doahpagiid 
doaimmaid bokte, guossástallamin, 
oasálastin bargguin. Lávlun, musihkka, 
juoigamis, sálbmalávlun, lávlunbottuid, 
mánaidgárdekoara bokte 

  

 

7.3. Vuođđoskuvla  
Ulbmiljoavku:  Vuođđoskuvla 
Mihttu: Oahppit galget guldalit, ipmirdit ja geavahit girjás njálmmálaš giela 

sárdnumis, gulahallamis ja ovttasdoaibmamis. Sámegiella ja máhttu 
báikkálaš kultuvrii ja historjái galgá nannet ohppiid 
identitehtahuksema ja čanastaga Sápmái.  

Vurdojuvvon 
bohtosat: 

Oahppi sárdnu seamma lunddolaččat ja čuolmmaid haga sihke 
sámegilli ja dárogilli buot dilálašvuođain ja birrasiin. Čálalaš galggat 
bajit dásis.  

 
 Doaibmabijut Áigodat Ovddasvástideaddji 
 
1 

Juohkit ovdánahtton dieđuid – gihppagiid 
giellaválljema ja árvvoštallan olles 
oahpahusgeidnui.  

 Luohkká 
oktavuođaolmmoš/ 
fágaoahpaheaddji 

 
2 

Sámi kultuvra ja historjá dan sadjái go 
dárogiela čiekŋudeami giellaválljemis.  

 Etáhtajođiheaddji 
Rektor/dárkkisteaddji  

 
3 

Bargat guottuiguin omd. Giellaválljemis: omd. 
Movttiidit mánáid/ohppiid geavahit sámegiela 
stoahkamis, ovttasbarggus ja eará doaimmain. 

  

 
4 
 

Oasálastit  3- beaivásaš leairaskuvllas (olgun), 
maid skuvla lágida juohke čavčča 

Go skuvla álgá  

 
5 

Oktasašmátkkit: duoddarii, 
tealtámátkkit/idjadeamit, fiervá, guoli vuoššat 
fiervvás, boazodoallu, dálu/smávvadálu...  
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6 

Ráhkadit buriid rámmaid ja eavttuid, ja buori 
birrasa ohppiide hospiteren/lonuhallamis 
suohkanis geain lea gáiddusoahpahus, eará 
guovllus riikkas 

  

 
7 

Oahpahallat sániid/dadjanvugiid/doahpagiid 
lávluma, musihkka, juoigama, sálbmalávluma, 
bokte omd. (fásta) lávlunbottuid, 
mánaidgárdekoara  

 … ovttasbargguin 
resursaolbmuiguin, 
Giellasiiddain, Bárut – 
mearrasámi teáhter 

 
 

7.4. Sirdin mánáidgárddis – skuvlii        
  

Ulbmiljoavku:  Mánát/oahppit sirdin mánáidgárddis skuvlii  
Mihttu: Sihkkarástit máná sámegiel máhttu ja gelbbolašvuohta dahká vuođu 

viidásit skuvlavázzimii 
Vurdojuvvon 
Bohtosat: 

- Mánát/ oahppit geat leat/háliidit oahppat sámegiela ahte sis lea 
oadjebas ja nanu rámmat ja buorre doarjja 
- Rávisolbmot máná/oahppi birrasis sárdnot sámegiela sidjiide 

 
 Doaibmabijut Áigodat Ovddasvástideaddji 
 
1 

Juohkit jearahallanskovi/válljen sámegiela 1., 
2. dahje 3.giellan 

Ovdal go mánná 
álgá 1. luohkkái 

 

 
2 

Káret sámegiella máhtu-/gelbbolašvuođadási 
ovdaskuvlamánáin ovdal go álget 1. luohkkái 
- geavahit kártenreaiddu ÁGOR 

Sirdin 
skuvlaálgimii 
 

 

 
3 

Ovdaskuvlamánáide: oahpásnuvvat 
oahpponeavvuin Váriin, vákkiin ja vuonain 

  

 
4 

Bargat guottuiguin omd. Giellaválljemis: omd. 
Movttiidit mánáid/ohppiid geavahit sámegiela 
stoahkamis, ovttasbarggus ja eará doaimmain. 

  

 
5 

Oasálastit 3-beaivásaš leairaskuvllas (olgun) 
maid skuvla lágida juohke čavčča  

Skuvla álgimin  

 
6 

Oktasaš bearašleaira mánáidgárdin ja skuvllain 
- Vurdojuvvo ahte váhnemat geat leat válljen 
sámegiela iežaset mánnái oasálastet 
(aktiivvalaččat) dain leairrain.  
- Sii guhtet ovdal leat čađahan sámegielkurssa 
vurdojuvvojit oasálastit resursaolmmožin 

Njeallje (4) 
geardde jagis 
 

….  
Ovttasbargguin 
Giellasiiddain 
 

 
7 

Álggahit teáhterfálaldaga mánáidgárddiide 
 

 Ovttasbargu Bárut – 
mearrasámi teáhter 
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8 

Oktasašmátkkit: duoddarii, 
tealtáduvrrat/idjadeamit, fiervái, vuossát guoli 
fiervvás, áhpái. 
Boazodoallu, dállu/smávvadállu 

  

 
9 

Álggahit arenaid, guovlluid dahje áigodagaid 
lagasbirrasis gos lea oadjebas sárdnut 
sámegiela. Sáhttet čadnot doaimmaide. 

  

 
10 

Sámi ovdaskuvladeaivvadeapmi, gos maid 
váhnemat/rávesolbmot geat leat čađahan kurssa 
vurdojuvvojit oasálastit ovttas 
resursaolbmuiguin 

  

 
11 

Oahpahallat (ođđa) 
sániid/dadjanvugiid/doahpagiid maid lávlagiid, 
musihkka, juoigamis, sálbmalávlun, (fásta) 
lávlunbottuid, mánaidgárdekoara bokte 

  

 

8. Jahkejuvla  
Jahkejuvla ovdánahtto sámi Jagi birra (birra jagi/jagi čađa) vuođul. Jahkejuvla berre 
sisttisdoallat čuovvovaš, ja sáhttá omd. dakkár oaidnit: 
 
Áigodat/ 
mánnu 

Fádda/ doaimmat  ovdasvástideaddji 

Ođđajagimánnu   
Guovvamánnu   
.....   
   

Das ferte sihke fádda/doaimmat ja ovddasvástideaddji, vai árvvoštallan mihttoolaheami hárrái 
sáhttá dákkot álkit. Ovddasvástideaddji evttoha árvvoštallama ja raporterema.  
 
Skuvllat ja mánáidgárddit ráhkadit guhtege iežaset jahkejuvlla, maid devdet fárrolaga. Vai 
olahit mihttu ahte sámi áššit deattuhuvvojit ja leat guovddážis. Dat lea lunddolaš ahte omd. 
Álggos deavdit plánejuvvon oktasašdoaimmaid: 
  
Jahkejuvllaid sáhttá deavdit čuovvovaš ortnega mielde: 

1. Sirdin mánáidgárddis skuvlii – oktasaš doaimmat skuvllain/mánaidgárdin. Das maid 
oktasaš doaimmat mat leat oassin giellalávgumis ja hospiteremis.  

2. Skuvllat/mánáidgárddit devdet iežaset plánaid maŋŋel go oktasašdoaimmat leat 
devdon.   
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9. Gáldot ja mildosat: 
 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/samisk-innhold-i-
fagene/ 

https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/gavnos-endelig-2015.pdf 

Eará gáldot Máhttoloktema sámi sisdollui  (Luonddufága ii lean mielde vuosttáš Gávnosis. 
Mii leat gávdnan liŋkkaid mat gusket luonddufága oahppoplána fáttáide):  

https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/kilder-til-samisk-innhold-i-
kunnskapsloeftet.pdf 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/Samarbeid-bhg-skole-
flerspraklige/Hospitering/ 

https://www.gavpi.com/hjem/tips-og-hjelp/sy-reinskinn---dette-trenger-du 

 
https://sametinget.no/Tjenester/Opplaering-og-laeremidler/Koffert-med-samisk-innhold-til-
utlaan-til-barnehager 

http://gahkkorcorustudentbhg.blogspot.com/2011/09/duodje-proseakta-manaidgarddis-
duodji.html 
 
Sámediggi: Guovttegielatvuođadoarjja suohkaniidda ja fylkasuohkaniidda – njuolggodoarjja 
ja ovdánahttindoarjja. Sámediggi njuolggadusat – njuolggodoarjja. Meannuduvvon áššis SR 
022/19. 
 
 
 
Mildosat: (cuoŋománu 2019: barggu vuolde) 
 

a) Registrerenskovvi ovttasbargoguimmiide ja evttohus obbalaš šiehtadusdokumeantta 
ovttasbargoguimmiide. 

b) Šiehtadusdokumeantta hospiteremiid/lonuhallamiid gaskka lágideaddjisuohkana, 
skuvllaiguin/institušuvnnaiguin ja lágideaddjibearrašiiguin (priváhtaolbmot)   

c) Skovvi čoahkkáigeassu ja árvvoštallan mihttoolaheapmi doaibmabijuid  
mihttohábmemiid ektui
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Plan for iverksetting av kommunestyrevedtak - framtidig barnehagestruktur 
i Manndalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Plan for gjennomføring av kommunestyrevedtak 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Planen for å gjennomføre kommunestyrevedtak – framtidig barnehagestruktur i Manndalen 
vedtas som den foreligger. 
Prosessen med å samlokalisere barnehageavdelingene i Manndalen starter høsten 2019. Det 
lages en plan for ombygging/omorganisering av barnehagen. 
Det opprettes ikke midlertidig friluftsbarnehage og det leies ikke andre midlertidige lokaler. 
Barnehagen i Manndalen får en ekstra planleggingsdag i barnehageåret 2019/20. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har i sitt vedtak i saken om barnehagestruktur bedt om at det i kommunestyret 
den 4. september legges fram en plan for dette. 
 
 

Vurdering 
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PLAN for gjennomføring av kommunestyrevedtak nr. 27/19 - 
Framtidig barnehagestruktur i Manndalen 
 
 
Vedtaket fra kommunestyret den 24.06.19 er som følger:  
1. (a)Fossen barnehage blir en samisk barnehage.  

(b)Det vurderes om det er en mulighet for å opprette en avdeling for frilufts barnehage i 
tilknytning til Riebangárdi i fra 01.01.2020 i henhold til pkt.3.c., gjerne før dersom det er 
mulighet for det.  
(c)Videre gjøres det en ombygging av Riebangárdi i henhold til fremtidige behov, slik at det 
blir en to-avdelings barnehage fra høsten 2020.  
(d)Administrasjonen sjekker om det er mulighet for å inngå en midlertidig avtale for å leie 
fasiliteter til Riebangárdi er ferdig utbygd/ombygd.  
Det skal legges frem en plan for dette til kommunestyremøtet i september.  

2. Det utarbeides en kompetansehevingsplan for å sikre og rekruttere personell med samisk språk 
og kulturkompetanse. Dette for å oppnå målene i rammeplan for barnehagen.  

3. Kommunestyret støtter vedtaket som er i HOO, hvor Fossen barnehage sender søknad til 
Sametinget for å delta i Samos-prosjektet.  

 
 

Punkt 1(b) i vedtaket: Vurdering av om barnehagen kan ha en 
friluftsavdeling fra 01.01.2020.  
 

Lokaler for friluftsbarnehage skal godjennes av kommunen. Kvalitet på lokalet, antall barn, 
bemanning, sikkerhet i henhold til miljøretta helsevern/helse miljø og sikkerhet(HMS) skal 
ivaretas. Plan- og bygningsmyndighetene, helsemyndigheten, brannvesenet og arbeidstilsynet 
skal inngå i en slik godkjenning. Ved opprettelse av friluftsbarnehage må det kjøpes inn 
lavvo, etableres tørkemuligheter ol. Det vil generere ekstra planlegging og involvering av 
ansatte og foresatte, noe som også vil være ressurskrevende. Det vil være behov for besøk i 
andre friluftsbarnehager. Det må planlegges hvor barna skal være når det er for dårlig vær til å 
være ute.  
 
I henhold til arealnormen vil det ikke være nødvendig å opprette en friluftsbarnehage for å 
avhjelpe plassbehov. Det er per i dag plass til alle barna i eksisterende bygg. 
 
Vurdering: Ny måling av arealet/synkende barnetall i Riebangardi gir mulighet for å ha plass 
til å ha alle ungene i Riebangárdi fra høsten 2019. Administrasjonen foreslår derfor at det ikke 
bygges en friluftsavdeling. 
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Punkt 1(c) i vedtaket: Ombygging av Riebangardi til framtidige behov, 
slik at det blir en to-avdelings barnehage fra høsten 2019.   
   
Fra høsten 2019 er det 33 barn i barnehagen. Ved barnehageårets slutt 2020 begynner ca 12 
barn på skolen. Det kommer ca 4(8 plasser) barn inn. Fra høsten 2020 vil det være behov for 
ca 25 plasser i barnehagen. Fra 2021 er det behov for ca. 20 plasser.  
Fra høsten 2019 er det kun 6 barn under tre år. Behovet for ombygging/omorganisering vil 
eventuelt gjelde møterom, garderobeplasser for barna, pauserom for ansatte og evt 
toalettfasiliteter. Det har vært befaring i barnehagen der drift deltok. Det skal kontrollmåles, 
men mål på offisielle tegninger av barnehagen viser at det er arealer nok til å innfri på 
arealnorm allerede i dag. Det er ikke behov for å bygge ut barnehagen for å innfri på 
arealnorm.  
 
De ansatte er orientert og det er uttrykt bekymringer rundt garderobefasiliteter for så mange 
barn, pauserom i 2.etg for ansatte, ett toalett for 14 ansatte. Ansatte er bekymret for at det blir 
for mange barn i barnehagen med 33 barn. De ansatte er positive til at barna kan være under 
samme tak, men ønsker å utsette samlokalisering til 2020 når det er rundt 25 barn.  
 
Det skal være foreldremøte 9.september. 
 
Departementet har gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre 
år og om lag 1/3 mer per barn under tre år: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Rundskriv-F-08-06-
Veileder-om-kravene-til-pedagogisk-bemanning-i-barnehageloven-med-forskrifter/   
 
Barnehagens leke- og oppholdsarealer er målt til å være 166 m2. 
 
 

33 barn i 2019:  
7x5,3=37,1 m2  
27x4=104 m2  
Behov fra 2019:141,5 m2  
 
25 barn fra 2020:   
19x4m=76m2  
6x5,3m=31,8 m2  
Behov fra 2020: 107,8 m2  

 
Vurdering: I henhold til arealnorm er det plass til alle barna med eksisterende areal, men at det kan 
være behov for noe omorganisering og ombygging. Det er behov for økt antall garderobeplasser for 
barna og det må gjøres vurderinger knyttet til fasiliteter for ansatte. Styrer involverer foresatte og 
ansatte i denne prosessen og planlegger eventuelle omorganiseringer/ombygging sammen med drift. 
Det foreslås at denne prosessen starter opp høsten 2019.  
   
Punkt 1(d) Sjekk om det er mulighet for å inngå midlertidig avtale for å 
leie fasiliteter til Riebangardi er utbygd/ombygd     
I henhold til arealnormen er barnehagen stor nok til å kunne huse alle ungene allerede fra høsten 2019.   
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Vurdering: Dersom det likevel er snakk om midlertidige lokaler vil det være mest hensiktsmessig å 
opprettholde deler av Knerten/Trollstua. Det er for ressurskrevende å flytte to barnehageavdelinger for 
en kort periode. 
 
   
Punkt 2 i vedtaket: Det lages en kompetanseplan for samisk språk og 
kulturkompetanse:   
Fossen blir samisk barnehage fra 01.01.2020.  
 
Mål: Alle ansatte skal snakke samisk i barnehagehverdagen slik rammeplanen krever i samiske 
barnehager. I rammeplan for barnehagene heter det blant annet:  
Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet 
og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. I samiske barnehager er samisk 
hovedspråk. Barnehageeieren skal vedtektsfeste at barnehagen har som formål å styrke barnas 
identitet i et barnehagemiljø med samisk språk og samisk kultur. Barnehagetilbudet skal være en 
integrert del av det samiske samfunnet. Det er en forutsetning at personalet behersker samisk språk 
og har kunnskap om samisk kultur.  
Det skal lages en kompetanseplan for å imøtekomme krav til samisk barnehage. Kompetanseplan må 
ses i sammenheng med Samos-prosjektet, så detaljplanleggingen må vente til vi får vite om vi får være 
med i prosjetet. Prosessen fram mot en slik kompetanseplan må involvere fagforeningene.  
 
 
 
Overorndet språkplan innehoder punkter om rektruttering og kompetane. Denne skal behandles i 
kommunestyret 4.september. 
 
Kortsiktig plan: 
Høst 2019: 

Målsetting: 

1. Alle ansatte blir kjent med hva en samisk barnehage innebærer 
2. Oppstart med å øke samisk språkkompetanse 

Det er satt av 150 000,- til kompetanseheving. Dette er omdiponerte midler fra Sametinget. Vi må gi 
beskjed til sametinget innen 1. oktober dersom vi ikke greier å bruke disse midlene. 

Tiltak: 

 Deltakelse på ”Lever språket – seminar” i Lyngen 19. Oktober. Ansatte fra Fossen deltar 
 Deltakelse på Fylkesmannens seminar om samisk barnehage 9.10. Fossen stiller med flere 

deltakere enn vanlig. Kåfjord kommune skal ha innlegg under seminaret. 
 Ansatte i puljevis på besøk hos andre samiske barnehager. (Mulige mål er Tysfjord, Hætta, 

Enari, Alta, Tromsø) 
 Planleggingsdag med samisk som tema.  
 Deltakelse i Samos-prosjektet? Isabell sjekker hvor saken ligger. Det skrives søknad. 
 Grunnleggende kveldskurs for ansatte etter valgte temaer  

 

Vår 2020: 

Målsetting: Økt samisk språkkompetanse 
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Det søkes om ressurser til språk og kultur-kurs(matlaging, duodji)for å synliggjøre samisk i 
barnehagen v/styrer. 

Ansatte i puljevis på besøk hos andre samiske barnehager. (Mulige mål er Tysfjord, Hætta, Enare, 
Alta, Tromsø) 

Ekstra planleggingsdag med samisk tema. Fossen barnehage tar ut en ekstra planleggingsdag. Det 
innebærer en eksra dag der barna i Fossen har fri fra barnehagen. 

Deltakelse i Samos(?) 

Grunnleggende kurs i samisk. De ansatte melder seg på nybegynnerkurs i samisk fra januar 2020. 
Språksenteret organiserer dette.  

Det lages en plan for langsiktig arbeid med samisk språk i Fossen barnehage for å nå målsettingen om 
at alle ansatte skal snakke samisk i barnehagehverdagen slik rammeplanen krever i samiske 
barnehager 
   
   
Punkt 3: Kommunestyret støtter søknad om å delta i Samos-
prosjektet:   
Barnehagen har meldt interesse og søknadsfristen er til høsten. Styrer Isabell Warla formulerer søknad, 
presonalet og foresatte involveres, administrativ barnehageeier godkjenner søknaden  
Det er planlagt foreldremøte i Fossen 9. September. Der informeres og ivolveres foresatte.  
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Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 27.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/19 Kåfjord kommunestyre 04.09.2019 

 

Søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien Gjenreisning 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til Gjenreisning 

 
 

Rådmannens innstilling 
Saken fremmes uten innstilling.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune v/ ordfører har mottatt en søknad om støtte til utvikling av TV-dramaserien 
Gjenreisning (arbeidstittel). Søknadens avsender er TV-seriens produsent, Mona Steffensen.   
I søknaden står det:   
 
Målet med Gjenreisning er å lage en TV-dramaserie med gjenreisningen av Nord-Troms og 
Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe. Gjenreisningen er en nær, dramatisk og 
underkommunisert historie og en viktig del av vår nasjonale historie. Det er på høy tid at denne 
historien blir løftet frem. Med en dramaserie er det potensial til å nå et stort og bredt 
publikum.   
 
Mona Steffensen er selv født og oppvokst på Skjervøy. Med en mor som i sin tid måtte evakuere 
fra Arnøy og en far som måtte evakuere fra Skjervøy, har hun vokst opp med historien om 
gjenreisningsepoken tett på. Steffensen er derfor opptatt av at arbeidet med TV-serien skal ha 
lokal og regional forankring i form av samarbeid med regionens kommuner, tidsvitner og andre 
sekundære kilder i lokalmiljøene. I Kåfjord har Steffensen blant annet allerede intervjuet Mary 
Mikalsen og Torleif Lyngstad. Steffensens egen visjon for eget arbeid lyder som følger:  
 
Å bidra til å bygge Nord-Norge gjennom de filmene jeg produserer, samt vise det kulturelle og 
historiske mangfoldet i nord og med det også bidra til den nasjonale historien.   
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Mona Steffensen har siden 2004 jobbet som produsent og daglig leder i det Tromsø-baserte 
filmselskapet Original Film. Hun har produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer, TV-serien 
Hjerterått for NRK Super og spillefilmen Oskars Amerika.   
Mona Steffensen søker Kåfjord kommune om inntil kr. 50 000,- i tilskudd til utvikling av TV-
dramaserien Gjenreisning. Arbeidet er allerede igangsatt og av søknaden kommer det frem at 
målet er å presentere et programforslag til NRK innen utgangen av året.   
 
Under følger oppsatt budsjett, finansieringsplan og til nå bekreftede bidragsytere:   
 

 
BUDSJETT 

 
MANUSKRIPTUTVIKLING  

  Mengde  Sats  SUM  
Filmrett (inkl. Opsjoner)  2  Kr 25 000,-  Kr 50 000,-  
Synopsis (første versjon)    Kr 50 000,-  Kr 50 000,-  
Manuskript (andre versjon synopsis)    Kr 50 000,-  Kr 50 000,-  
Produsent (research + kreativt arbeid)    Kr 40 000,-  Kr 40 000,-  
Reiseutgifter    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Hotellopphold    Kr 5000,-  Kr 5000,-  
Dagpenger/ dietter    Kr 5000,-  Kr 5000,-  
Møtekostnader    Kr 1000,-  Kr 1000,-  

SUM =        Kr 211 000,-   
PROSJEKTUTVIKLING  

Produsent (intervju tidsvitner/ research)    Kr 70 000,-  Kr 70 000,-  
Prosjektleder/ Line producer (presentasjoner/ møter)    Kr 30 000,-  Kr 30 000,-  
Annet personale (Presentasjonsmateriell/ RØST)    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Administrasjonsgodtgjørelse    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Regnskap    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Telefon/ porto    Kr 5 000,-  Kr 5 000,-  
Bakgrunnsmateriell (Bøker og annet)    Kr 5 000,-  Kr 5 000,-  
Reiseutgifter    Kr 15 000,-  Kr 15 000,-  
Hotellopphold    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Dagpenger/ dietter    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Møtekostnader    Kr 5 000,-  Kr 5 000,-  
Leide biler    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Bensin/ olje etc.    Kr 5 000,-  Kr 5 000,-  
Parkering/ bom/ ferger    Kr 2 000,-  Kr 2 000,-  
Bilgodtgjørelse    Kr 10 000,-  Kr 10 000,-  
Taxi/ budbil    Kr 2 000,-  Kr 2 000,-  

SUM =        Kr 209 000,-  
Totale produksjonskostnader = Kr 420 000,-  

  
 

FINANSIERINGSPLAN 
 

Gjenreisning finansieringsplan per 22.05.2019  
Filmfond Nord   100 000,-  23,8 %  Bekreftet  
Fritt Ord  70 000,-  16,7 %  Bekreftet  
Kvænangen kommune  150 000,-  35,7 %  Bekreftet  
Skjervøy kommune  50 000,-  11,9 %  Bekreftet  
Kåfjord kommune  50 000,-  11,9 %  Omsøkt  
SUM  420 000,-  100 %    
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Vurdering 
Kåfjord kommune har vært kjent som, og ønsker fremdeles å være kjent som kulturkommunen i 
Troms. Ved å satse på utvikling av lokal kultur og lokale prosjekter, sender man ut signaler om 
at man jobber for å opprettholde denne statusen.   
 
Prosjektet med TV-dramaserien Gjenreisning ønsker å formidle og gripe tak i en 
underkommunisert og sterk del av vår lokalhistorie. Tematikken som berøres i prosjektet er 
noe Kåfjord kommune har signalisert ut at er av stor betydning for kommunen: I form 
av nylig påbegynt kulturminneplan og i form av planlagt markering av 75-års jubileet siden 
tvangsevakueringen, har Kåfjord kommune på eget initiativ berørt og jobbet med samme 
tematikk. Kåfjord kommune vil med dette anerkjenne tematikken som viktig for lokalsamfunnet 
og for regionen Nord-Troms.   
 
Filmen Den 12. mann fra 2017 omhandler Jan Baalsruds flukt fra nazistene under andre 
verdenskrig. Filmen ble landets 3. mest sette film i 2018. Deler av filmen er spilt inn i Lyngen 
kommune, mens Kåfjord kommune er innehaver av de relaterte attraksjonene Baalsrud-hula og 
Hotell Savoy. Førstnevnte er en del av årets Ut i Nord-turer og har per dags dato 125 registrerte 
besøk siden 15. mai- dette ekskludert alle besøk som ikke registreres. Hotell Savoy på sin side 
har nylig blitt en del av Den Norske Turistforening sine lokale turmål for barn og blir besøkt 
av folk som kommer langveisfra i ens ærend. Artiklene om Jan Baalsrud på hjemmesiden 
til Visit Lyngenfjord er av de mest leste med snaue 9000 sidevisninger på et års tid. Slike ting 
vitner om stor interesse rundt kulturhistorie og relaterte kulturminner og attraksjoner. 
Gjenreisning, som et tenkt NRK-prosjekt, kan tenkes å oppnå samme effekt som Den 12. 
mann hva angår å engasjere publikum, samt trekke besøkende til områdene sett i serien.   
 
Prosjektet Gjenreisning har foreløpig estimerte produksjonskostnader på totalt kr. 420 000,-. 
Saksbehandler mener det er positivt at prosjektet allerede har fått tilslag på kr. 370 000,- fra 
ulike bidragsytere som ser verdien i prosjektet og idéen.   
 
Kåfjord kommune har per dags dato ingen gjeldende dokumenter hva angår kultur, men i forrige 
kulturplan for kommunen, ble følgende satt som mål:  
 

 Hente frem opplysninger, samle inn historia for kommunen: Ta fortida med seg inn i 
framtida.   
 Bygge opp og sikre en mangfoldig innfallsvinkel og opplevelse av lokal historie og 
kultur  
 

Kommunen har jamfør kulturlova også et ansvar for «å fremme og legge til rette for et bredt 
spekter av kulturvirksomheter, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og 
oppleve et mangfold av kulturuttrykk.»   
 
Ved å støtte prosjektet Gjenreisning, så støtter kommunen et prosjekt som ønsker å formidle en 
viktig del av vår lokalhistorie. Prosjektet kan bidra til å skape stolthet og 
en fellesskapsfølelse blant Kåfjord-innbyggerne fordi man står sammen om å være en del av en 
sterk historie, jamfør avsnittet om omdømme i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.   
 
Saken legges frem til behandling i kommunestyret for vurdering om støtte.   
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Kåfjord kommune 
v/ordfører Svein O. Leiros      Tromsø, 24.05.2019 
 
 
Søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien Gjenreisning (arbeidstittel) 
 
Jeg viser til presentasjon av utvikling av TV-drama prosjektet Gjenreisning for Nord-Troms 
Regionråd 25.09.2018. 
 
Jeg søker med dette Kåfjord kommune inntil NOK 50.000,- i tilskudd til utvikling av 
prosjektet.  
 
Se vedlagte budsjett og finansierings plan. 
 
Kort om prosjektet. 
Produsent: Mona Steffensen, Original Film. Manusforfatter: Gisle Normann Melhus. 
Målet med Gjenreisning er å lage en TV-dramaserie med gjenreisningen av Nord-Troms og 
Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe.  
Gjenreisningen er en nær, dramatisk og underkommunisert historie og en viktig del av vår 
nasjonale historie. Det er på høy tid at denne historien blir løftet frem. Med en dramaserie er 
det potensial til å nå et stort og bredt publikum.  
 
Frem til nå er utviklingen støttet av Filmfond Nord, Fritt Ord, Kvænangen kommune og 
Skjervøy kommune.  
Se vedlegg for bekreftet finansiering og prosjektbeskrivelse som lå til grunn for søknad og 
tilskudd fra Filmfond Nord og Fritt Ord. 
I løpet av det siste året har vi gjennomført intervju av tidsvitner, gjort research og utviklet 
karakterer og historien. Dette arbeidet vil vi fortsette med fremover og har som mål å 
presentere et programforslag til NRK innen utgangen av året (2019). 
 
Lokal/regional forankring 
Det er viktig med lokal og regional forankring for dette prosjektet, og jeg søker derfor 
samarbeid med kommune i Nord-Troms.  
Fortsatt lever det tidsvitner som har opplevd krig, evakuering og gjenreisning. Det er en 
prioritert oppgave å sikre deres kunnskap for autensiteten i den planlagte dramaserien. I 
tillegg er det mange sekundære kilder i lokalmiljøene som har kunnskap om gjenreisningen.  
I Kåfjord har vi frem til nå intervjuet Mary Mikalsen fra Manndalen og Torleif Lyngstad fra 
Kåfjorddalen. 
Kommunene har god oversikt over kilder og mulige samarbeidspartnere inn i prosjektet. Jeg 
ser på det som viktig og sammen løfte prosjektet nasjonalt. 
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Kort om søkeren 
Jeg er født og oppvokst på Skjervøy og har jobbet som produsent og daglig leder i det 
Tromsø-baserte filmselskapet Original Film siden 2004. Selskapets visjon er å fortelle 
universelle historier, fra et lokalt ståsted – på originale måter. Min personlige visjon er også å 
bidra til å bygge Nord-Norge gjennom de filmene jeg produserer og vise det kulturelle og 
historiske mangfoldet i nord og med det også bidra til den nasjonale historien. TV-drama 
prosjektet Gjenreisning er et slikt bidrag. 
 
Jeg har produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer, TV-serien Hjerterått for NRK Super 
og spillefilmen Oskars Amerika. Se vedlagte CV. 
Med TV-drama prosjektet Gjenreisning tar jeg tak i et prosjekt jeg lenge har drømt om. Jeg 
har vokst opp med historien med en mamma som evakuerte fra Arnøy og en pappa som 
evakuerte fra Skjervøy.  
 
Målet med utviklingen  
Målet med utvikling av TV-drama med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark som 
bakteppe er å presentere et programforslag til NRK Drama innen utgangen av året (2019). 
 
Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon. Jeg har også presentert 
prosjektet for politikere i Kvænangen og Skjervøy, og kommer gjerne til Kåfjord for å 
presentere prosjektet for deres politikere. 
 
Jeg håper på positiv tilbakemelding på søknaden, og ser frem til å høre fra dere. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  

 
Mona Steffensen 
 
 
Vedlegg: 

• Budsjett og finansieringsplan. 
• Bekreftet finansiering. 
• Prosjektbeskrivelse Gjenreisning. 
• CV Produsent Mona Steffensen. 
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Støtte i % Status
Filmfond Nord 100000 23,8 % Bekreftet
Fritt Ord 70000 16,7 % Bekreftet
Kvænangen kommune 150000 35,7 % Bekreftet
Skjervøy kommune 50000 11,9 % Bekreftet
Kåfjord kommune 50000 11,9 % Omsøkt
SUM 420000 100,0 %

 

GJENREISNING finansieringsplan pr 22.05.2019
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ORIGINAL FILM AS 
v/Mona Steffensen 
Strandvegen 95 
9006 Tromsø 
  
 
 
 
Vår ref.: 2018-152         Bodø 26.04.2018  
 
 
 
 
TILSAGNSBREV FOR MANUSUTVIKLINGSTILSKUDD TIL PROSJEKTET ”Gjenreisning” 
 
Vi har gleden av å informere om at Filmfond Nord AS den 26.04.2018 bevilget NOK 100.000 i 
manusutviklingstilskudd til prosjektet «Gjenreisning». 
 
Tilskuddet gis på̊ de vilkår som fremgår i vedlagte tilskuddsavtale, samt i Filmfond Nords retningslinjer 
som finnes på̊ http://filmfondnord.no/soknader/?Article=11  
 
Vi gjør oppmerksom på̊ at tilbudet om tilskudd er tidsbegrenset og at tilskuddet aksepteres ved at 
signert tilskuddsavtale returneres. Frist for å akseptere tilskuddet er satt til 26.07.2018. 
 
Aksept av tilsagnet og anmodning om utbetaling av rater skjer via nettløsningen Filmsøk.no 
 
Vedtaket kan påklages jfr. §28 i Forvaltningsloven og § 8 i Forskrift av 7. oktober 2016 nr 1196 om 
tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelt verk.. Klagefristen er tre uker etter mottakelse av 
dette brevet.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Filmfond Nord AS 
 
 
 
 
Linda Netland  
Daglig leder 
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TILSKUDDSAVTALE 
 

MANUSUTVIKLING 
Sak: 2018-152 

 
mellom 

 
Filmfond Nord AS (heretter kalt filmfondet)  

og 
 

ORIGINAL FILM AS (heretter kalt tilskuddsmottaker)  
Organisasjonsnummer: 979505612 

Strandvegen 95 
9006 Tromsø 

 
 

 
1.  INNLEDNING 
Filmfond Nord AS har den 26.04.2018 (heretter kalt tilsagnsdato) bevilget NOK 100.000 i tilskudd 
(heretter kalt tilskuddet) til prosjektet ”Gjenreisning” (heretter kalt utviklingsprosjektet). Dette 
dokumentet regulerer partenes rettigheter og plikter i forbindelse med tilskuddet. 
 
2.  GJELDENDE REGELVERK 
Tilskuddet gis på̊ de vilkår som fremgår denne tilskuddsavtalen, samt Filmfond Nords retningslinjer 
som finnes på̊ http://filmfondnord.no/soknader/?Article=11 
 
3.  TILSKUDDETS GYLDIGHET 
Tilbudet om tilskudd er gyldig i tre måneder fra tilsagnsdato. Har ikke filmfondet mottatt signert avtale 
og utbetalingsanmodning innen 26.07.2018, blir tilbudet om tilskudd uten forvarsel trukket tilbake, om 
ikke partene skriftlig enes om noe annet. 
 
4.  TILSKUDDSMOTTAKERS AKSEPT 
Tilskuddet aksepteres ved at signert tilskuddsavtale returneres. Tilskuddsmottaker aksepterer ved 
anmodning om utbetaling av 1. rate, de plikter som er beskrevet i tilskuddsavtalen og i Filmfond Nords 
retningslinjer for tilskudd til filmprosjekter. 
 
5. RATEUTBETALINGER 
Tilskuddet vil bli utbetalt etter skriftlig anmodning i følgende rater: 
 
Rate 1: (40%) utbetales ved levering av signert tilsagnsbrev. 
Rate 2: (40%) utbetales ved levert og godkjent 1. utkast av manus. 
Rate 3: (20%) utbetales ved levert og godkjent 2. utkast av manus. 
 
Dersom tilskuddsmottaker har fått påtalt mangler ved avslutning av tidligere prosjekter, og filmfondet 
har vedtatt sanksjoner som følge av dette, vil rateutbetalinger bli holdt tilbake inntil de påtalte 
forholdene er rettet opp. 
 
6. BANKKONTO 
 Tilskuddet skal innbetales til bankkontonr. _________________________. 
 
7. MATERIALE 
Tilskuddsmottaker skal fremvise for Filmfond Nord AS følgende materiale etter endt utviklingsprosjekt: 
 
Ferdig utviklet manus på̊ norsk  
 
Dersom utviklingsprosjektet leder til ferdig produksjon, skal lenke til produksjonen/påsynstilgang 
leveres, samt tre eksemplar av eventuelle fysiske enheter (DVD eller lignende). 
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8. KREDITERING 
Dersom utviklingsprosjektet leder til ferdig produksjon, skal Filmfond Nord AS krediteres med logo i 
filmens sluttekst og i øvrig materiale på̊ lik linje med produksjonens produsenter og andre investorer 
og tilskuddsgivere etter bransjenorm. 
 
9. RAPPORTERING 
1. utkast av manus skal leveres via Filmsøk senest 6 måneder fra aksept av tilskuddet. 
2. utkast av manus skal leveres via Filmsøk senest 12 måneder fra aksept av tilskuddet. 
 
Ved en eventuell produksjon forplikter tilskuddsgiver seg til å holde Filmfond Nord AS orientert om 
filmens karriere i to år etter at filmen har hatt premiere. Informasjonen sendes til 
post@filmfondnord.no. 
 
Filmfond Nord AS ønsker informasjon om: 

• Festivalvisninger   
• Priser og/eller utmerkelser 
• TV-visninger i Norge med seertall 
• TV-visninger/salg i utlandet 
• Kinodistribusjon, distribusjonsselskap, land og besøkstall 
• DVD-salg eller nettdistribusjon 

 
10. MANGLENDE ELLER FORSINKET LEVERING 
Manglende eller forsinket levering av materiale spesifisert i denne tilskuddsavtalen, uten skriftlig 
godkjenning fra Filmfond Nord AS, vil medføre reaksjoner i form av tilbaketrekking eller reduksjon av 
hele eller deler av tilskuddet. 
 
Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 
Bodø, 26.04.2018 
 
 
 
 
.......................................  
Linda Netland 
Daglig leder 
Filmfond Nord AS 
 
 
Undertegnede erklærer at vilkårene for tilskuddet, i henhold til det gjeldende regelverket og denne 
tilskuddsavtalen, er lest og godtatt. 
 
 
Sted/Dato 
 
 
 
 
....................................... 
Mona Steffensen 
Produsent/tilskuddsmottaker 
ORIGINAL FILM AS 
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Side 1 av 4 
 

Kvænangen næringsfabrikk 
Gàrggu 8 
9161 Burfjord 
                                                  
 
Original Film AS 
 
v/Mona Steffensen       
 
 
Deres ref. Vår ref. Burfjord, 14/1-19 
 31/18 
 
 
TILBUD OM TILSKUDD  
 
Vi viser til Deres søknad mottatt 28/11-18, og kan etter vedtak i styret for Kvænangen næringsfabrikk 
AS gi følgende tilbud til: 
 
Original Film AS  
 
 
1. Tilskuddsbeløp 

Kvænangen næringsfabrikk AS bevilger Original Film AS et tilskudd på inntil 
 
kr 150 000 kroner 

 
Tilskuddet skal ikke overstige 69% av totale kostnader.   
 
Kvænangen næringsfabrikk forutsetter at kommunen profileres gjennom hele prosjektet og 
uttrykker sterkt ønske om at en eventuell innspilling legges til Kvænangen. 
 

 
       Vilkårene for tilbudet følger vedlagt. 
    
2. Godkjent kostnadsramme  

Aktivitet Beregnet 
kostnad 

Herav egen 
tid 

Godkjent 
kostnad 

Intervjue tidsvitner  187,5 timer 65 625 
Research arkiv og andre kilder  150 timer 52 500 
Folkemøte  5 1 750 
Skrive ut intervjuer  187,5 65 625 
Møte med ressurspersoner  50 17 500 
Levere forslag til NRK  37,5 13 125 
Innsalgsmøte  5 1 750 
Sum  622,5 217 875,- 
      
      
For eget arbeid skal det føres timelister. 

 
3. Aksept av tilbudet 
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Side 2 av 4 
 

Dersom De ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi Dem akseptere det skriftlig innen 14/4-19, ellers 
faller tilbudet bort. 

 
Aksept skjer ved retur av kopi av dette brevet, undertegnet av signaturberettiget / prokurist / 
daglig leder. 

 
Tilbudsbrev og vedlagte vilkår vil samlet utgjøre avtalen med Kvænangen næringsfabrikk AS. 

 
4. Utbetalingsfrist 

Krav om sluttutbetaling av støtten må sammen med nødvendig dokumentasjon være Kvænangen 
næringsfabrikk AS i hende innen 14/1-20, da tilbudet ellers bortfaller i den utstrekning det ikke 
allerede er effektuert. 

 
Kvænangen næringsfabrikk AS kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. 
 

5. Vilkår 
Det vises til kravene i vedlagte tilsagn. 
Kvænangen næringsfabrikk AS understreker at prosjektet må gjennomføres effektivt og 
kontrollert. Vi ber om at søker benytter Prosjektlederprosessen PLP i gjennomføringen og 
rapporterer til oss i tråd med denne. Les mer om PLP under ”Verktøy” på regionalomstilling.no 
 
Tildelingen skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte.  Ifølge disse reglene kan 
støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,6 millioner kroner) over et 
tidsrom på 3 regnskapsår.  Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at 
det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående 
regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og 
tilbudstidspunkt. 

 
6. Spørreundersøkelser 

Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med 
evalueringer, kundeundersøkelser mv. gjennomført av omstillingsorganisasjonen eller 
fylkeskommunen. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best mulig 
tjenestetilbud til næringslivet.  

 
7. Omtale i media 

Vi forutsetter at Kvænangen næringsfabrikk AS blir nevnt i presentasjoner og ved eventuell 
annen profilering av prosjektet i media.  

 
Har De spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med saksansvarlig Merete Jørstad som kan 
treffes på telefon 408 400 69 eller e-post merete@fab1.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Merete Jørstad 
Daglig leder, Kvænangen næringsfabrikk 
 
        
 
Vedlagt oversendes: 
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Skjervøy kommune 
Skjervøy kommune 

 

 

   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 - G Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY           

E-post:  

post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

Mona Steffensen 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/423-16 2345/2019 150 11.04.2019 

 

bekreftelse på tilsagn - Søknad Gjenreisningsprosjektet (utvikling av TV-
drama) 

 

Det bekreftes med dette at det i kommunestyremøte i Skjervøy kommune 12.12.2018 ble tildelt 

kroner 50 000 til filmprosjekt «Gjenreisningsprosjektet» av Original film v/ Mona Steffensen. 

Vedtaket finnes i sak 64/18 - Budsjett og økonomiplan 2019-2022, «Posisjonens 24. tiltak – 

støtte filmprosjekt». Protokoll fra møtet finnes HER (se side 21). 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Mattis Bårnes 

Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

77775503 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
 
 

 

 

 

 

Intern kopi 

Arild Torbergsen 
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GJENREISNING 
TV-drama  

 
Prosjektbeskrivelse 
Første fase utvikling 

 
av Gisle Normann Melhus og Mona Steffensen 

 
 
 

  
Oktober 1944 
Operation Nordlicht - noen i  den tyske generalstaben har gitt Wehrmacts tilbaketrekning fra 
nord-fronten et nesten poetisk navn. Terbovens påfølgende evakueringsordre til 
befolkningen i Nord-Troms og Finnmark er i det minste ærlig:   
  
«Det må ikke finnes noe bosted, noe trafikkmiddel eller forsyninger som kan hjelpe fienden» 
  
12 000 bolighus. 4700 fjøs. 306 fiskebruk. 106 skoler. 27 kirker. Brent til grunnen.  
 
Listen er selvfølgelig mye lenger - den brente jords taktikk utført med tysk presisjon. 
Menneskene i Nord-Troms og Finnmark fikk livene rykket opp med roten.  
 

 
 
 
Lite i norsk krigshistorie kan sammenlignes med brutaliteten i den totale ødeleggelsen av 
sivile samfunn som fant sted i Sovjetunionen, i Øst-Europa, under de alliertes terrorbombing 
av tyske byer, eller som finner sted i Syria i dag.   
Tvangsevakueringen og nedbrenningen av Nord-Troms og Finnmark kan det. 
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Men - dette er bare prologen til historien vi vil fortelle. 
 
Vi vil fortelle historien om dem som vendte tilbake da asken hadde blitt kald – for å 
Gjenreise. 
 

  
 
Serien vår skal bli en hyllest til menneskene som, med knappere ressurser enn de fleste av 
oss som lever i dag kan tenke oss, gjenreiste landsdelen sin.   
  
Men der hjem og livsgrunnlag gjenreises etter krigens herjinger skjer noe enda 
viktigere. Mennesket utviser en av sine aller vakreste egenskaper - evnen til å gjenreise seg 
selv på tross av nederlag, krenkelser og skam. 
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Men et gjenreist hjem kan aldri bli det samme som det som ble ødelagt - det kan heller ikke 
et gjenreist menneske.  
  

 
  
  
September 1944 - Synopsis Pilot 
  
Pollvåg, et lite samfunn i Nord-Troms med ca 500 innbyggere, er verken mer eller mindre 
preget etter 4 krigsår enn andre steder langs kysten i den nordligste delen av Norge. 
På kartet er Pollvåg ei bygd. I virkeligheten er det to. 
Den ene siden av vågen kalles«Store-Pollvåg». 
Den andre siden kalles følgelig «Lille-Pollvåg». Her har Gunvor Larsen (23) vokst opp. 
  
Sammen med tvilling-broren Tor og storebroren Einar (30) utgjør hun neste generasjon i 
Larsen-familen, den mest prominente i Lille-Pollvåg. Familebedriften som eies av Gunvors 
far Leiv, Larsen& søn, har i tre generasjoner eid sildoljefabrikken, kolonialen, møbelbutikken 
og det aller meste av jorda frem til grensen til «Store-Pollvåg. På den andre siden av den 
eier Fredericksen-familen alt som er å eie. De to familiene har alltid vært konkurrenter. Men 
krigen har snudd det som en gang var en gjensidig respekt mellom Leiv og Fredericksen-
familens ovehode Magnor(60) 
Magnor Fredericksen i «Store-Pollvåg» gjør gode penger på okkupantene, i likhet med de 
fleste andre handelsfamiler langs kysten. Leiv Larsen hadde ikke sluppet en eneste tysker 
opp på kaia si og enda mindre handlet med dem, hadde det ikke vært for kona Sofia (58) 
som synes velstanden de nyter er den eneste formildende omstendigheten ved tilværelsen i 
«dette gudsforlatte hølet hun har avskydd i 25,5 av de 26 årene siden hun ble lurt hit». Hun 
akter ikke å la Leiv kaste bort formuen på grunn av barnslig trass mot tyskerne. Det får holde 
at han risikerer å få dem alle arrestert ved å gjemme de to rømte russerfangene i kjelleren. 
Hvor lenge tror han den «snille tyskerten» Herman (25) som er innkvartert i annekset vil late 
som om han ikke ser det? Men Leiv har et godt forhold til den unge intelligente tyskeren – 
som i hans øyne bare har hatt uflaks med nasjonaliteten. Det er observert stjålne blikk og 
diskrete smil mellom Gunvor og Herman – Men Gunvor er så godt likt både blant familiens 
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ansatte og i bygda forøvrig – at bare de ondeste tungene antyder at de kommer litt vel godt 
over ens.  
En familiebedrift skal drives videre av familen – men Leiv gjorde seg tidlig opp en mening om 
at eldstesønnen Einar ikke var den som skulle overta. Lat og upålitelig, med en egen evne til 
å havne i problemer. Etterhvert som Tor vokste til, ble imidlertid Leiv trygg på at han hadde 
en verdig arvtager. Men Gunvor har alltid vært favoritten. Aller helst skulle Leiv sett at hun 
ikke var jente. 
  
Når Leiv finner ut at Einar i hemmelighet har meldt seg inn i NS, er det bare Sofias 
morskjærlighet og trussel om å skille seg som hindrer Leiv fra å fordrive sønnen fra bygda. 
 
Oktober 1944 
 

 
 
Først rykter, så nyheter -  om tvangsevakuering og nedbrenning i Finnmark. De fleste håper 
og tror at tyskerne ikke vil se seg monn i å evakuere og brenne så langt sør som Pollvåg for 
å stanse den Røde Armes fremarsj. 
De tar feil. En vakker høstmorgen kommer en polititropp fra kommune-senteret og slår opp 
plakater med Therbovens ordre om evakuering – de vet hva som vil skje med det de forlater. 
Tor klarer bare så vidt å stoppe Leiv fra å dytte en av politifolkene – en gutt fra bygda - 
utenfor brygga. 
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De har bare noen dager på seg til å ta farvel med hjemmet og alt familien har bygd opp 
gjennom generasjoner. Sinnet vokser i Leiv. Forståelig nok rettes det spesielt mot   
Til tross for fortvilelsen over å skulle forlate hjemmet tenker Gunvor på de stakkars 
russerfangene i kjelleren. De er fremdeles skrøpelige, og hvor skal de dra. 
Henrik Olsen (22), arbeidersønnen som Gunvor har kjent hele livet og som hun ser på som 
en bror tilbyr seg å hjelpe. Han avslører at han er partisan under Sovjetisk kommando, og vil 
forsøke å  komme seg forbi tyskernes linjer så han kan  og til de fremrykkende russiske 
troppene med viktig etterretning. Han kan ta russerne med seg. Omgitt av den hektiske og 
uvirkelige oppbruddstemningen i bygda planlegges den dristige flukten. Men for sent.  
En SS-patrulje på vei vekk fra fronten, kommer til Larsens-familens hus og krever å få 
gjennomsøke det. Noen har angitt dem. Kan det ha vært Einar? Eller Herman?  Begge har 
forsvunnet. 
Leiv setter seg til motverge og forsøker å nekte dem å slippe inn. Håpløst. Han får en 
geværkolbe midt i ansiktet og blir liggende livløs. I kjelleren finner SS-soldatene 
russefangene. For soldater på ydmykende tilbaketog er det velkomment å slippe sinnet løs 
på to hjelpeløse representanter for fienden. De henger dem i det vakre ospetreet på 
gårdsplassen til Larsen-familien. Det Gunvor og Tor klatret i som barn. 
Tor forsøker å beskytte den livløse faren. Han blir overmannet og skutt mens han ligger nede 
på bakken.  
Henrik åpner ild fra et uthus- en enslig partisan mot en hel patrulje av Hitlers fremste 
elitesoldater. En suicidal handlig. To soldater kaster hver sin håndgranat inn i uthuset. 
Uthuset raser sammen tyskerne gidder knapt å sjekke om motstanderen der inne lever.  
Men i forvirringen under den korte kampen - dukker Herman opp og beviser at han ikke er 
angiveren ved å få Gunvor, Leiv og Sofia i sikkerhet for sine landsmenn– Leiv er ved 
bevissthet men svært svekket. Men SS-soldatene vil ikke spare ham om de finner ham– de 
må vekk. Hermann vil dra sammen med dem. Det kan ikke være lenge igjen av denne 
fordømte krigen nå.  
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Han kan klare å holde seg skjul til det hele er over. Vi aner at det også er fordi han ikke vil 
komme bort fra Gunvor og at det ligger mer mellom dem enn fascinasjon på avstand.   
De er på vei ombord i en av sjarkene som er rekvirert til evakueringen når SS-patruljen 
oppdager Hermann. Leiv og resten av Larsen familien er glemt -  Det er Hermann de leter 
etter.  En tysk soldat innkvartert hos en familie som har skjult russiske fanger må ha visst om 
et og unnlatt å melde i fra. Han er en forræder av verste sort – SS-løytnanten trenger ikke 
noen krigsrett for å avsi og eksekvere dommen. Herman henrettes med et nakkeskudd foran 
Gunvor og resten av flyktningene i det sjarken legger fra kai.  
Denne dagen vil prege alle ombord for resten av deres liv. På land ser de at okkupantene 
har brakt den brente jords taktikk også til deres hjemsted. Gunvor ser huset som har vært 
hjemmet hennes hele livet bli stadig mer overtent. Det begynner stige røyk opp fra Larsen & 
Søns sildemelfabrikk.   
Leiv som har mistet både sønnen og arven han skulle føre videre til ham,  har også mistet 
trassen som kanskje kunne holdt ham i live selv i denne situasjonen. Hans siste ord til 
Gunvor er at han skulle ønske at hun var gutt- for da hadde hun vært den beste til å føre 
Larsen&Søn videre. Men nå finnes ikke Larsen&Søn lenger – ingenting betyr noe.   
  
Sjarken kommer ut i rom sjø — de kan ikke se Pollvær lenger.  
  
Slutt pilot 
 
Setup 2. episode 
  
Oslo, 8.Mai 1945 
  
Gunvor ligger på fødestuen ved diakonhjemmet i Oslo – hun er i fødsel. Det oppstår 
komplikasjoner, fødselslegen forbreder seg på å miste henne. Men Gunvor nekter å gi seg - 
hun har arvet farens trass. En velskapt gutt fødes til lyden av frigjøringsrusen i gatene 
utenfor. Sykepleiere og leger klemmer og skåler. 
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Men selv ikke det friske, barnet født på selveste fredsdagen, som hun har lenget etter like 
mye som alle andre nordmenn, kan glede Gunvor. Hun oppgir at faren til barnet er Henrik 
Olsen som falt i kamp mot tyskerne i hjembygda hennes som nå ikke finnes lenger. 
Hun har ingenting – ingen mulighet til å ta seg av et barn. Det skal adopteres vekk. Hun får 
en natt med barnet hun har kjempet frem- hun sover ikke – blunker knapt. Men hun gråter 
fremdeles ikke. Neste morgen forteller en sykepleier full av skadefryd om tyskertøsene som 
skamklippes på hovedøya — akkurat det de ludrene fortjener — Både de og tyskerungene 
deres burde sendes til ruinene i Tyskland der de hører hjemme.  Ordene til sykepleieren ser 
ut til å skape et enda sterkere bånd til barnet enn det som allerede var der.  Vi skjønner 
hvem den egentlige faren er. 
Når familien som skal adoptere gutten kommer, nekter hun å skrive under papirene. Hun har 
ombestemt seg. Hun vil skrives ut. Fødselslegen spør hvor i all verden hun skal dra. Gunvor 
svarer at hun og sønnen skal hjem. 
  
Pollvåg, Juli, 1945 
 

  
 
 
Gunvor står på den delvis gjenoppbygde kaia. På armen har hun Alfred. Der det en gang sto 
hus hun har kjent hele livet, står det nå enkle brakker og seildukstelt. 
En mann kommer gledestålende mot henne – det er Henrik Olsen. Barndomsvennen hun 
trodde ble sprengt i filler overlevde mirakuløst klarte å komme seg over til russerne. Henrik 
som hun har oppgitt som far til Alfred lever. Av naturlige grunner kan Henrik avsløre 
hemmeligheten hun bærer på. Det vil gjøre henne til en tyskertøs - og lille Alfred til en 
tyskerunge.  
  
Kort om videre handligsforløp og dramatiske motorer i Gunvors historielinje: 
 
Einar har overlevd, men som alle andre NS-medlemmer som har meldt seg inn under 
krigen er han dømt til straffarbeid og har mistet statsborgerrettighetene. Moren, Sofia, 
har fått store psykiske problemer er innlagt på asylet i Tromsø på ubetemt tid, og har 
blitt umyndiggjort. Dermed er Gunvor eneste arving til Larsen&Søn. Fabrikken er 
borte, men en anseelig formue står i banken, og hun vil tilkjennes 
krigsskadeerstatningen. Støttet av Herman tar hun den endelige besluttningen om å 
gjenoppbygge Larsen&Søn. At en ung enslig kvinne tar på seg en slik oppgave er 
uhørt. Men Gunvor utstråler en styrke og vilje på tross av sitt kjønn og sin alder.  
Håpet tennes blant folket i Pollvær. De vil få hjørnesteinsbedriften og sitt viktigste 
livsgrunnlag tilbake. 
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Fordi Henrik lever, må Gunvor lage en ny dekkhistore for hvem som er faren til Alfred. 
Folk unnlater å spørre, men hun merker at de tenker sitt. Raskt etter ankomst forteller 
hun en venninne, som hun vet er løsmunnet, forteller hun en romantisk historie at hun 
møtte en motstandsmann i Tromsø straks etter ankomst og ble stormforelsket. 
Mannen skulle rømme til England for å verve seg og delta i kampene på kontinentet. 
Fordi de ikke visste om han ville komme tilbake ville de vise sin kjærlighet for 
hverandre, og gifet seg like før han la ut på den livsfarlige reisen. Det var som på film. 
Fordi Gunvor representerer håp for Pollvær ønsker folk å tro på denne historien som 
straks kommer ut. Som “krigsenke” får hun stor sympati.   
 
Det at hun oppga Henrik som far på sykehuset, noe Henrik selvfølgelig vil vite er en 
løgn, er den største trusselen mot Gunvors prosjekt. I seg selv ville denne historien 
blitt akseptert som sannsynlig i bygda - det er jo skammelig med et barn utenfor 
ekteskap. Men hadde vært en skam å leve med. Hun leser i avisen at “tyskerunger” 
blir tatt fra mødrene med tvang og sendt på barnehjem.  
 
Myndighetene er i ferd med å registrering av nordmenn som feilaktig er registrert som 
falne, og oppdager at Henrik lever. Han får et brev om farskapet. Han skjønner 
sammenhengen. Det er egentlig ikke så vanskelig med tanke på fødselsdatoen i 
forhold til evakueringen. Unfangelsen må ha skjedd i Pollvær. Det er følelsesmessig 
vanskelig for ham, men for å beskytte Gunvor går han med på å spille med. Gunvor 
avslører for bygda at hun har løyet for å beskytte henne Henrik mot skammen ved at 
de har laget et uekte barn. Folk i bygda er skuffet - hun får en ripe i lakken, men 
ansselsen hennes er ikke fullstendig desimert som den hadde vært hvis de hadde 
visst den egentlige sannheten. Henrik er tross alt fra bygda, og bygdas største 
krigshelt.  Men nå er Gunvor bundet til Henrik. Han holder fremtiden til både Gunvor, 
Alfred og Larsen&Søn i sine hender. Gunvor er glad i Henrik som en venn og bror. Det 
er et paradoks at den overbeviste kommunisten er “faren” til arvingen til bygdas 
kapitalistiske fyrtårn. Men Henrik elsker Gunvor og ser for seg giftemål og resten av 
livet med henne.  For Gunvor blir bare løgnen hun lever på enda større og mørkere. 
Gjennom tilbakeblikk får vi gradvis vite hvor dyp kjærligheten mellom henne og tyske 
Herman faktisk var. Alfred vil etterhvert ligne på faren, og ikke på den mørkhårete 
Henrik med sjøsamiske aner. Men enda er det en stund før dette vil bli påfallende.  
Gunvor blir den uoffisielle lederen for gjennoppbygningen av Pollvåg. Når det raskt 
blir konflikt mellom “gjenreisernes” interesser  og planene til det nyopprettede 
Gjennopbygningskontoret i kommunesenteret taler hun byråkratene midt i mot. Sinnet 
i bygda vokser når de lovede bygningsmaterialene og ferdighusene lar vente på seg. 
De føler seg sviktet av myndighetene og etterhvert vokser det frem en folkebevegelse 
som truer med å emigrere.  
 
Selv om det er mange suksesser og mye glede og humor blant alt slitet tårner 
problemene seg opp. Henrik blir stadig mer såret av at Gunvor aviser hans 
tilnærmelser. Han begynner å bli lei av at forholdet deres bare er et skuespill. 
Det blir ikke et gledelig gjensyn Einar som har sluppet ut av straffarbeidsleiren etter 
seks måneder. I bygda mistenkes han for å være selve angiveren som fikk sin egen far 
og bror drept. Gunvor klarer heller ikke å fri seg fra tanken. Einar bryr seg ikke om 
folkesnakket. Han vil ha farsarven, som han mener er er rettmessig hans. Og snart vil 
han få tilbake statsborgerrettighetene sine. En beinhard konflikt venter Gunvor i nær 
fremtid.  
 
Når tidligere allierte raskt blir motstandere i det som snart skal bli kjent som den kalde 
krigen tar Henriks tidligere sovjetiske “venner” kontakt. Henrik  
 
Vi følger også: 
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Henrik som presses av sine tidligere allierte – og det som ikke har direkte med 
forholdet mellom ham og Gunvor 
 
Folkene på Gjenreisningsskontoret på Skjervøy – den parallelle historielinjen der. 
Einar som kommer tilbake når det begynner å gå bra for Gunvor. 
Fredericksen-familien – som vi blir bedre kjent med og skjønner mer av motivasjonen 
til. 
 
Dette er en aller første utskriving av historien, og vi diskuterer allerede endringer. Dette tar vi 
med oss i videre utvikling av historien. Vi mener vi er på et godt spor på noe som kan bli et 
bra og viktig historisk drama. 
 
Våre planer for videre utvikling av historien er følgende: 
 

• Gjøre research. 
• Videreutvikle karakterene og lage karakterbibel. 
• Skrive manus for første episode. 
• Skrive synopsis for episodene 2 – 8. 

 
 

Stamsund/Tromsø, 28.februar 
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CV Mona Steffensen 
 
Adresse:  Strandveien 95, 9006 Tromsø.  
Phone:  +4792837843 
E-mail:  mona@originalfilm.no  
 
2004 – dd  Daglig leder og produsent i Original Film AS    
  
Under utvikling: 
GJENREISING – TV drama. Idé: Mona Steffensen. Manus: Gisle Normann Melhus. 
KAMPEN (arbeidstittel) – TV-serie. Idé: Yvonne Thomassen. 
FILM PÅ VEI (tidligere KINOBÅTEN) – dokumentar. Manus og regi: Torfinn Iversen. 
LIVET I HAVET – TV-serie. Manus: Katrine Strøm. 
HAVETS URSKOGER – dokumentar. Regi utvikling: Hans Eirik Voktor. 
IMAGINE – kortfilm. Manus og regi: Yvonne Thomassen. 
 
Ferdige produksjoner     
2019  IVO – kortfilm. Manus og regi: Christina Lande. 
2018             Los Bando – spillefilm. Co-produsent.  

Hovedprodusent: Trine Aadalen Lo og Nicholas Sando, Filmbin. 
Manus: Arild Tryggestad. Regi: Christian Lo.     

2017 THERE´S ALWAYS NEXT SEASON – dokumentar.  
Idé og regi: Carl Christian Lein Størmer. 

2017 NORDLYSETS GÅTE – TV-dokumentar (NRK).  
Idé og regi: Trond Brede Andersen. 

2017  LOS BANDO -  spillefilm. Regi: Christian Lo. 
  Produsent: Trine Aadalen Lo og Nicholas Sando/Filmbin. 
  Co-produsent: Mona Steffensen/Original Film. 
2017  OSKARS AMERIKA – spillefilm.  

Manus og regi: Torfinn Iversen. 
2016   PIL OG BUE – dokumentar/hybrid.  

Manus og regi: Camilla Figenschou. 
2015 1997 FOREVER – dokumentar.  

Idé og regi: Carl Christian Lein Størmer. 
2015   DROTNINGLANDET – dokumentar (SVT) 

Regi: Elin Berge og Lars Berge. 
 Produsent: Stina Gardell/Manataray Film 
 Co-produsent: Mona Steffensen/Original Film. 

2013     HJERTERÅTT – TV-drama for NRK Super.  
    Manus: Cecilie Mosli og Grethe Bøe-Waal.  
    Regi: Grethe Bøe-Waal og Nils Gaup.  

2013  FATA MORGANA – TV-dokumentar (SVT) 
Idé og regi: Sharadash Ahmed. 
Produsent: Tor Vadseth. 

2013  EAGLE BOY – TV-dokumentar (NRK) 
Idé og regi: Gry Elisabeth Mortensen 

2013   DET LENGSTE LØPET – TV-dokumentar. 
Idé og regi: Trond Brede Andersen 

2011  LEVIS HEST – kortfilm 
Manus og regi: Torfinn Iversen      
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2009  AILO GAUP - STEMPELRIDDEREN – TV-dokumentar (NRK)  
Idé og regi: Trond Brede Andersen.  

2008   LILLE FRØ – kortfilm       
  Manus og regi: Hanne Larsen. 
2008   VARDE – kortfilm       
  Manus og regi: Hanne Larsen 
2006  BONDED PARALLELS – spillefilm. Co-produsent    

Manus og regi: Hovhannes Galstyan     
2005  DOBBEL SALTO - novellefilm   
  Manus og regi: Lars Göran Pettersson     

(en av åtte novellfilmer i satsingen”Ekko av Ibsen”,  
NRK Drama og Norsk filmfond. 

2005  HERLEIK – FRI SOM FUGLEN – TV-dokumentar (TV2).  
  Regi: Karl Emil Richardsen.   
2002  TAXI TIL BÅTSFJORD kortfilm  

Manus og Regi: Per Ivar Jensen 
2001   SKÅRUNGEN – kortfilm 
  Manus og Regi: Per Ivar Jensen  
 
 
Workshops:  
EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs 2014 – 2015. 
 
Verv: 
Medlem i Festivalutvalget, Norsk filminstitutt. 
Fast medlem i Fagutvalg Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd. 
Varamedlem i Fagutvalg Fond for lyd og bilde, Norsk Kulturråd. 
Leder avd. Nord-Norge, Virke Produsentforeningen. 
 
Original Film er medlem i Virke Produsentforeningen og European Documentary  
Network. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/219 -3 

Arkiv: D20 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 26.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/19 Kåfjord kommunestyre 04.09.2019 

 

Olderdalen svømmebasseng 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 SÆRUTSKRIFT: Reparasjon av basseng Olderdalen - ny behandling i HDU 
2 Tilstandsvurdering, Rapport Sweco, Tegning, Forhåndsgodkjenning 
3 søknadskvittering 
4 Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 
5 kvittering 

 

Rådmannens innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ved etableringen av ny idrettshall i Olderdalen i 2015 ble svømmehallen i tilhørende 
bygg utbedret blant annet ved å tekke taket på nytt, forbedre luftingen av taket, samt etterisolere 
og montere en yttervegg og ekstra dør/ rømningsvei. Under rivningsarbeidet av den gamle 
gymsalen og det øvrige av det gamle anlegget fikk man en skade på hovedkilden for 
oppvarming, en eldre el-kjele. El-kjelen førte strøm frem til det elektriske anlegget som stod for 
oppvarming av idrettshallen og vann til bassenget.  
 
Den gangen var det ikke satt inn midler til et helt nytt system for oppvarming av svømmehall, 
ettersom planen var å benytte det eksisterende anlegget. Forsikringen dekket deler av skaden, 
men grunnet el-kjelens lange fartstid fikk Kåfjord kommune et aldersfradrag på 80% og svært 
lite igjen på forsikringen, kr. 450 000,-.   
 
Etter at skaden oppstod ble det gjort en ny om-prosjektering for ny strømkilde til oppvarming av 
hall og basseng. Valget falt på en større varmepumpe, som også skulle gi betydelige 
strømbesparelser for kommunen.    
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Høsten 2016 hadde Kåfjord kommune sammen med Sweco AS og rørleggermester 
Reidar Skageseth en gjennomgang av det gamle anlegget som varmet opp forbruksvann til 
basseng. Kostnadene for å reparere varmeanlegget ble jamfør notat 2017 anslått til å være 1,8 
millioner kroner. Hertil kom det arbeidspenger for arbeidet med å grave langs grunnmur, samt ta 
hull i betongvegg for å fjerne det gamle utdaterte utstyret og få inn nytt. Dette utstyret er stort og 
tungt og kan ikke demonteres og bæres ut via trapper. Arbeidspengene ble da estimert til kr. 500 
000,- eks mva., men det ble også presisert at kostnadene for denne krevende og 
uvanlige arbeidsoppgaven var vanskelig å anslå nøyaktig.  
 
Da saken om reparasjon var oppe til behandling i Kåfjord kommunestyre i desember 2017 (PS 
72/17), så estimerte kostnader, samt finansieringsplan slik ut:  
 

Kostnader Finansiering 
Kostnader i henhold til notat datert 02.02.2017 
fra Sweco eks mva. = kr. 1.800.000,-  

Mva. refusjon = kr. 617.000,-  

Kostnader reparasjon innvendig oppgradering eks. 
mva. = kr. 170.000,-  

Kommunens andel gjennom midler fra KLP = kr. 450.000,-
  

Estimert arbeid* eks. mva.= kr. 500.000,-  Kommunens andel (ikke innvilget) = kr. 940.000,-  
Spillemidler 1/3 del av kostnader eks. mva.= kr. 815. 000,- 
+ 25% ekstra for Troms = kr. 203 000,- =  
kr. 1.080.000,- 

 
 
 
Kostnader inkl. mva. = kr. 3.087.000,-  Totalt inkl. mva. = kr. 3.087.000,-  

Estimert arbeid* Ble opplyst å være et estimat som kunne medføre endringer grunnet en del 
usikkerhetsmomenter. Det var ikke innhentet anbud for rehabiliteringen.  
 
Vedtaket i saken ble at Kåfjord kommune reparerer bassenget med bakgrunn i formannskapet 
sitt vedtak om avsetting av kr. 1 million til kommunal egenandel for renovering av bassenget i 
Olderdalen, jamfør rådmannens innstilling til HDMU-sak 49/17: “Kåfjord kommune reparerer 
bassenget”.   
 
I 2015 ble idrettshallen tildelt spillemidler med forbehold om at bassenget skulle være i drift. I 
2016 og 2017 ble det bevilget nye midler til hallen, mens det i 2018 ble utbetalt siste del av 
bevilgningen på totalt kr.13,373 mill. Troms fylkeskommune har tidligere gitt tilbakemelding til 
Kåfjord kommune at dersom ikke bassenget blir satt i drift igjen, må kommunen tilbakebetale 
spillemidler på vel 1 million kroner.   
 
Da Kåfjord kommune søkte om midler til rehabilitering av svømmehallen for første gang i 
2018, ble årlige driftsutgifter estimert til å være kr. 260 000,- eks. mva. per år. Dette beregnet ut 
ifra anlegget som var før ombygging og de tall som forelå fra før 2015. Søknadsbeløpet var den 
gangen på kr. 1,12 mill., egenandelen på kr. 1,276 mill. og andelen lån kr.1 mill., inkludert 
mva. Søknaden ble avslått av Kulturdepartementet av økonomiske årsaker: Kåfjord kommune 
fikk utbetalt siste del av tilskudd til Olderdalen idrettshall samme år.  
 
Kåfjord kommune ble anmodet å søke igjen i 2019, noe kommunen gjorde. Beløpet var 
da indeksjustert, noe høyere og fordelte seg slik: Søknadsbeløp kr. 1,143 mill. og 
egenkapital kr. 2,287 mill., inkludert mva. Søknaden ble i juni 2019 igjen avslått.    
 
Kåfjord kommune har avsatt kr. 1 mill. i kapitalbudsjettet til finansiering av reparasjon av 
Olderdalen basseng. 
 
Estimerte og indeksjusterte kostnader (per juli 2019), samt finansiering per august 2019 ser slik 
ut: 

141



 
Kostnader Finansiering 
Kostnader i henhold til notat datert 02.02.2017 
fra Sweco inkl. mva.= kr. 2 548 033,- 

Kommunens andel gjennom avsatte midler i 
kapitalbudsjett = kr. 1 000 000,-.  

Kostnader reparasjon innvendig oppgradering inkl. mva.= 
kr.240 789,- 

Kommunens andel gjennom midler fra KLP, 
kr. 450.000,- = kr. 0,- brukt i 2016 og 2017 

Estimert arbeid inkl. mva.= kr. 707 079  Mva. refusjon = kr. 699 200,- 
Kostnader inkl. mva. = kr. 3 495 900 Totalt = kr. 1 699 200,- 

Utestående midler per august 2019: kr. 1 796 700,-  
 
Kåfjord kommune må bevilge ytterligere 1,8 millioner kroner dersom prosjektet skal 
gjennomføres.  
 
Saksbehandler har i august 2019 vært i kontakt med Johnni Håndstad, rådgiver på anlegg i 
Troms fylkeskommune. Han opplyste om at Kåfjord kommune står fritt til å forskuttere det 
resterende beløpet som mangler for å reparere bassenget i Olderdalen og få det i drift igjen, for 
så søke om spillemidler før fristen går ut i januar 2020. Håndstad opplyste videre om at Kåfjord 
kommune likevel ikke har noen garanti for tilsagn på en eventuell spillemiddelsøknad.  
 

Vurdering 
Kåfjord kommune har vedtatt at bassenget i Olderdalen skal repareres. Grunnet avslag på 
søknad om spillemidler til reparasjon av bassenget de siste to årene, har man ikke kommet 
lenger i saken.  
 
Bassengdrift og svømmeundervisning har vært et aktuelt og tilbakevendende tema i Kåfjord 
kommune i mange år. Per dags dato foregår svømmeopplæringen i Røde Kors-bassenget i 
Birtavarre og elevene fra Olderdalen og Manndalen transporteres dit med buss. Bassenget er i 
utgangspunktet et behandlingsbasseng og ikke ment for vanlig svømmeopplæring. Det har 
kommet tilbakemeldinger fra både elever ved Manndalen og Olderdalen skole om at dette 
bassenget ikke er ideelt for svømmeopplæring. 
 
Kåfjord kommune betaler i dag for drift i form av leie av basseng, vaktmestertjenester, renhold 
og transport. Sistnevnte utregnet til kr. 42 000,- skoleåret 2015/ 2016 for elevene ved Olderdalen 
skole. I tillegg kommer tilsvarende utgift for elevene ved Manndalen skole. Dersom bassenget i 
Olderdalen igjen blir i drift, vil elevene ved Olderdalen skole slippe transportetappen med buss.   
 
Bassenget i Olderdalen har ikke vært i drift på flere år. Siden da har saken om 
svømmeopplæring blant annet vært oppe til behandling i barnas kommunestyre 2 ganger. Det er 
tydelig at elevene ønsker at bassenget igjen skal åpne. Det har også til tider vært problemer med 
å tilby alle elevene med krav om svømmeundervisning dette, fordi bassenget har vært fullbooket 
de tidene skolene ønsket svømming.   
 
Reparasjon av bassenget i Olderdalen ble ved innsending av spillemiddelsøknaden tidligere i år 
estimert til å koste kr. 3,43 millioner inkludert mva. Dette kr. 33 750,- mer enn året før. I dialog 
med Håndstad fikk man bekreftet at tallene fra 2018 kunne brukes også i 2019 dersom de ble 
indeksjustert. Dersom ny spillemiddelsøknad skal sendes inn for 2020, kan man risikere å få 
beskjed om at tallene må oppdateres med ny rapport og at det ikke er tilstrekkelig å 
indeksjustere tallene fra 2017-rapporten.  
 
Det må bemerkes at arbeidskostnaden estimert og indeksjustert til kr. 707 079,- er usikre tall, 
ettersom tilbud ikke er innhentet for dette. Mer nøyaktige tall for reparasjonen fås ikke før man 
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eventuelt vedtar å utføre reparasjonen og man får innhentet konkurrerende pristilbud. Det må 
også bemerkes at det oppstod en feil på varmepumpen man investerte i, i forbindelse med 
etableringen av Kåfjordhallen. Status på den saken er at kommunen avventer svar på 
reklamasjon, men at foreløpige indikasjoner er at problemet er en produksjonsfeil lik 
produksjonsfeil man har sett på tilsvarende varmepumper og at dette derfor skal gå på 
garantien. Likevel utgjør dette et usikkerhetsmoment ift. totalkostnader.   
 
Kåfjord kommune har full adgang til å forskuttere det estimerte utestående beløpet, kr. 1,8 mill. 
Man har da ingen garanti for å få tilslag på en eventuell spillemiddelsøknad, men kan søke på 
nytt innen 15. januar 2020.   
 
Saken legges frem for kommunestyret for vurdering. Saken fremmes uten innstilling.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Rådmannen 

 

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

Saksbehandler Erik Andersen 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/1136-14 D20 20.12.2017 

 

SÆRUTSKRIFT: Reparasjon av basseng Olderdalen - ny behandling i HDU 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i kommunestyret 18.12.17. 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
 
Intern kopi: 
Gunn Andersen  
Einar Pedersen  
Svein Oddvar Leiros  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1136/ 14 
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Arkivsaksnr.: 2015/1136 -13 

Arkiv: D20 

Saksbehandler:  Erik Andersen 

Dato:                 24.11.2017 

 
 

Særutskrift 
 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/17 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 04.12.2017 
72/17 Kåfjord kommunestyre 18.12.2017 

 

Reparasjon av basseng Olderdalen - ny behandling i HDU 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Reparasjon av basseng Olderdalen 
2 Tilstandsvurdering, Rapport Sweco, Tegning, Forhåndsgodkjenning 
3 Særutskrift - Reparasjon av basseng Olderdalen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 18.12.2017  

Behandling: 
Reidar Breivik, leder for eldrerådet talte til kommunestyret. 
Even Steinlien MSNBL stilte spørsmål om fyrkjelen. 
Ordfører Svein Leiros stilte spørsmål om spillemidler. 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om opplæringsloven og driftsutgifter. 
 
Gerd S. Nilsen redegjorde for fyrkjele og spillemidler. 
Oppvekstleder Elisabeth Guldbrandsen redegjorde for opplæringsloven og nye krav til 
svømmeopplæring. 
Rådmann Einar Pedersen svarte på årlige driftsutgifter, utgangspunktet på notat er årskostnad. 
 
Følgende personer hadde ordet i debatten på denne saken: 
Ordfører Svein Leiros SP, Even Steinlien MSNBL, Tor Mikalsen MDG, Einar Eriksen Krf, Britt 
Pedersen AP, Bjørn Inge Mo AP, Rita Solberg SP, Bernt Lyngstad AP, Magne Monsen Krf, 
Asgeir F. Langberg H. 
 
Forslag fra kommunestyret: stryk «og viser til opplæringsloven» 
 
Votering: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utviklings innstilling med endring fra kommunestyret, ble 
enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med bakgrunn i f-skapet sitt vedtak om avsetting av kr 1 mill. til kommunal egenandel for 
renovering av bassenget i Olderdalen, jamfør rådmannens innstilling til HDMU-sak 49/17 
«Kåfjord kommune reparerer bassenget» 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 04.12.2017  

Behandling: 

Behandling: 
Ing. Erik Andersen orienterte om saken. 
Einar Eriksen (Krf) har følgende forslag til innstilling; Saka utsettes, da det ønskes en bedre 
utredning i forhold til konkrete investeringskostnader og kartlegging av driftskostnader i forhold 
til basseng Olderdalen kontra basseng Birtavarre. 
 
Bernt Lyngstad (AP)/Ann-Evy Løkvoll(MDG)/ Rainer Knutsen (H): Med bakgrunn i f-skapet sitt 
vedtak om avsetting av kr 1 mill. til kommunal egenandel for renovering av bassenget i 
Olderdalen, jamfør rådmannens innstilling til HDMU-sak 49/17 «Kåfjord kommune reparerer 
bassenget og viser til opplæringsloven» 
 
Saka tas opp til avstemming, Forslaget fra AP/MDG/H ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. 
 
 

Vedtak: 
Med bakgrunn i f-skapet sitt vedtak om avsetting av kr 1 mill. til kommunal egenandel for 
renovering av bassenget i Olderdalen, jamfør rådmannens innstilling til HDMU-sak 49/17 
«Kåfjord kommune reparerer bassenget og viser til opplæringsloven» 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Saken legges fram for hovedutvalget for videre behandling av bassenget 

 
 
 
 

SaksopplysningerVurdering: 
Det har oppstått skade på elkjele og deler av det elektriske anlegget i idrettshallen under riving av 
HC- garderober sommeren 2015. Elkjelen var energiforsyningen og førte strøm frem til det 
elektriske anlegget som stod for oppvarming av idrettshallen og vann til bassenget. Kommunen 
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kunne ikke bare igangsette er reparasjon eller ombygging av anlegget etter oppstått skade, uten at 
dette blir godkjent av formannskap eller kommunestyre. 
 
Kostnader ved reparasjon av bassenget:    
Kostnader ihh til notat datert 02.02.2017 fra Sweco    = 1.800.000,- 
Kostnader reparasjon innvendig oppgradering    =    170.000,-  
Estimert arbeid*        =     500.000,-  
Kostnader inkl. mva.         =  3.087.000,-  
Mva. refusjon         = kr    617.000,-  
Kommunens andel gjennom midler fra KLP     = kr    450.000,-  
Kommunens andel (ikke innvilget)      = kr    940.000,- 
Spillemidler         = kr1.080.000,-  
Totalt inkl. mva.         = kr 3.087.000,-  
 
 
Estimert arbeid* 
Det kan bli endringer siden det er en del usikkerhetsmomenter inne her. Det er ikke innhentet 
anbud for rehabiliteringen. 
 
Finansiering:  
Spillemidler 1/3 del av kostnader eks. mva. = kr 815.000,-  
+ 25% ekstra for Troms   = kr 203.000,-   = kr 1.080.000,- 
 
 
Kåfjord kommune 1940, Gnr/Bnr 14/35 
Anleggsnummer basseng: 1940001401 
Saken er sendt tilbake til administrasjon for behandling av:  
- Driftskostnader: Basseng Olderdalen og Røde Kors bassenget 
- Ev kjøp av Røde Kors bassenget sett i sammenheng med reparasjon av basseng i 
Olderdalen 
- Konsekvens med transport av elever til svømmeundervisning 
 
Driftskostnader: Basseng i Olderdalen og Røde Kors bassenget.  
Kåfjord kommune har ikke fått tildelt spillemidler til basseng siden 1972, og de spillemidlene 
som eventuelt vil bli fratrukket er til de 2 garderobene tilknyttet bassenget på kr. 1 000 000,-.  
 
Regnestykket til dette dersom kommunen vedtar å ikke sette bassenget i Olderdalen i stand, men 
går til innkjøp av Røde Kors basseng i Birtavarre.  
 
Oppkjøp av Røde Kors basseng   kr: 2.500.000,- (opptak lån) 
Tilbakebetaling av spillemidler   Kr: 1.000.000,- (for 2 garderober i 
Olderdalen) 
Søknad om spillemidler til basseng              Kr: 1.000.000,- (denne muligheten forsvinner 
ved ikke å reparere bassenget) 
Kostnad                  kr: 4.500.000,-  
 
Kåfjord kommune skal selge det gamle sykehjemmet, noe som må tas til vurdering hvis 
kommunen tenker å kjøpe Røde Kors bassenget og drive det. Skal bassenget fortsatt drives i 
kommunal regi må det beregnes å betale årlig leie til ny eier. Vaktmestere og renholdere i 
kommunale stillinger vil flytte arbeidsplassene sine til det nye sykehjemmet når det står ferdig, 
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og ikke lenger være tilgjengelig i det gamle bygget. Alt dette er momenter som må tas med i 
videre betraktning i henhold til årlige driftsutgifter dette kan medføre. Kommunen må i tillegg 
oppta et lån for å kjøpe ut av bygget. Pr i dag er kommunen inne i drift ved renhold og 
vaktmestere. Det er vanskelig å få med konkret utgifter da det er mange forskjellige ting som 
ikke er avklart pr i dag i forhold til avhending av bygget.  
 
Bassenget i Birtavarre er søkt om spillemidler, og fått det til et behandlingsbasseng. Bassenget er 
i utgangspunktet ikke ment til vanlig svømmeundervisning. For at dette skal fungere som et 
opplæringsbasseng for barn og unge må temperaturen tas ned når skolene skal bruke det. En 
oppjustering av temperaturen tilbake til behandlingsbasseng vil øke strømutgiftene i bassenget.  
 
Ev kjøp av Røde Kors bassenget sett i sammenheng med reparasjon av basseng i Olderdalen: 
Det har vært nevnt at kommunen har mulighet for å kjøpe bassenget i Birtavarre hos Røde Kors 
for antatt 2,5 mill. kr. Dette må tas opp som lån. Kommunen har i 2017 fått innvilget ca 1 mill. kr 
i spillemidler av departementet for reparasjon av basseng i Olderdalen.  
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Hvis kommunen kjøper bassenget til Røde Kors, og legger ned den som er i Olderdalen, må 
kommunen tilbakebetale 1 mill. kr av spillemidler gitt til idrettshallen, siden det er gitt slike 
midler for garderober tilknyttet bassenget her. Kommunen kan da heller ikke søke eller motta 
spillemidler for reparasjon av basseng i Olderdalen. Dermed vil kommunen oppta en gjeld på 4,5 
mill. kr ved kjøp av Røde Kors bassenget.  
Om det blir snakk å reparere bassenget i Olderdalen, så er dette kostnadsberegnet til ca 2 470 
000,-. Det må bemerkes at arbeidskostnad er estimert til ca 0,5 mill. kr og tilbud er ikke innhentet 
for dette, før det eventuelt vedtas å utføre reparasjonen. Av denne summen er det bevilget 1 mill. 
kr av departementet sine spillemidler. Kommunen må selv ut med ca 1,5 mill. kr. Mer nøyaktige 
tall fås ikke før det innhentes konkurrerende pristilbud.  
 
  
Svar- Konsekvens med transport av elever til svømmeundervisning:  
Pr i dag fraktes elever fra både Manndalen og Olderdalen til bassenget i Birtavarre. Bassenget i 
Birtavarre er imidlertid ikke et vanlig bruks- men behandlingsbasseng. Dette må legges inn som 
en årlig driftsutgift.  
Transportutgiftene for skoleåret 2015/2016 på elever fra Olderdalen til Birtavarre var på kr 
42.000,-. Nor tilsvarende vil gjelde også for elever fra Manndalen til Birtavarre. Dersom 
bassenget i Olderdalen blir reparert vil Manndalen skole fortsatt ha behov for skyss, all den tid 
det ikke er basseng i Manndalen. Reisetid medfører ekstra tidsforbruk og tap av undervisning for 
elevene, samt ekstra ressursbruk av lærerne. Pr i dag er det to skoler som har behov for skyss.  
 
Det er gjort estimat for drift av basseng i Birtavarre.  
Driftskostnader her for Røde Kors basseng Birtavarre estimert til ca Kr: 30 000,- pr mnd.  
 
Det er som tidligere nevnt at bassenget i Olderdalen er vanskelig å beregne driftskostnader på da 
strøm og alt av drift har vært sammenslått med Olderdalen skole. Her foreligger det ingen 
underlag for en kostnadsberegning. Det er derfor gjort en vurdering av driften på bassenget og 
kommet ut med tilsvarende driftskostnad som i Birtavarre på ca 30 000,- pr. mnd. 
 
Om kommunen vedtar å kjøpe bassenget i Birtavarre og at helsesentret selges, så må det også 
beregnes tilleggskostnader for seksjonering av bassenget ut i fra eksisterende bygning. 
Kostnaden for denne seksjoneringen har vi ikke.  
 

Vurdering: 
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Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Prosjekt

Kontakt og regnskapsinformasjon

Kostnader

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Vedlegg

Valgte vedleggstyper Beskrivelse Fil Lastet
opp

Idrettsfunksjonelt
forhåndsgodkjente planer med
behovsoppgave

Forhåndsgodkjenning basseng
2017.pdf

08.01.2018

Annet Politisk behandling av basseng Kommunal behandling basseng i
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Annet Tilhører forhåndsgodkjenningen Tilstandsvurdering for basseng
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Eventuell dokumentasjon av
kostnadsposter

Tekniske kostnader ved rehabilteringen og
en del av forhåndsgodkjenningen

Notat for Tekniske kostnader for
basseng Olderdalen.pdf

08.01.2018

Plan for drift av anlegg drift Olderdalen basseng.xlsx 08.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel i finansieringen.pdf 09.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel  skadeerstatning KLP Egenandel av skade.pdf 09.01.2018

Søknadskvittering Original søknad søknadskvittering.pdf 10.01.2018

Annet Vurdering av prisjustering MailfraSkagseth.docx 04.01.2019

Annet Politisk behandling spillemidler Særutskrift Spillemidler 2019.PDF 09.01.2019

Annet Politisk behandling handlingsprogram Særutskrift Handlingsprogram for
idrett og anlegg 20192022.PDF

09.01.2019

Annet Forklaring for endring i kostnadsoverslag
fra 2018

Skannet på en flerfunksjonsmaskin
fra Xerox.pdf

11.01.2019

Annen informasjon

Søknadsnummer: 134833 Anleggsnummer: 24804 Registrert dato: 11.01.2019

Prosjektinformasjon

Organisasjon

940363586

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

Anlegg

Olderdalen svømmebasseng

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Rehabilitering av Basseng og bygningsmasse

Planlagt byggestart

30.04.2019

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

06.06.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Kulturdepartementet

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Kjersti Rennestraum

Telefonnummer til kontaktperson

77719252

Epostadresse til kontaktperson

kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4785.07.00024

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Hallgeir Rundberg

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

77719224

Epostadresse til regnskapsansvarlig

hallgeir.rundberg@kafjord.kommune.no

Rehabilitering av basseng og bygningsmasse kr 3 430 000

Tilskuddsberettigede kostnader kr 3 430 000

Kostnadstype Beskrivelse Kjøp varer og
tjenester

Mva. på varer og
tjenester

Dugnadsverdi Sum

Bygningskostnader Innvendig
oppgradering

189 000 47 250 0 236 250

Bygningskostnader I hht Sweco/ Skagseth 2 000 000 500 000 0 2 500 000

Annet Estimert arbeid 555 000 138 750 0 693 750

Sum 2 744 000 686 000 0 3 430 000

Søknadsbeløp

Kr

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr

Lån

Kr

Kommunalt tilskudd

Kr

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr

Andre offentlige tilskudd

Kr

Dugnadsverdi

Kr

Tidligere spillemidler

Kr

Totalsum finansiering

Kr

Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og
at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre
til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Kåfjord kommune og sluttbehandles i Troms fylkeskommune

1 143 000

2 287 000

0

0

0

0

0

0

0

3 430 000
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Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Prosjekt

Kontakt og regnskapsinformasjon

Kostnader

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Vedlegg

Valgte vedleggstyper Beskrivelse Fil Lastet
opp

Idrettsfunksjonelt
forhåndsgodkjente planer med
behovsoppgave

Forhåndsgodkjenning basseng
2017.pdf

08.01.2018

Annet Politisk behandling av basseng Kommunal behandling basseng i
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Annet Tilhører forhåndsgodkjenningen Tilstandsvurdering for basseng
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Eventuell dokumentasjon av
kostnadsposter

Tekniske kostnader ved rehabilteringen og
en del av forhåndsgodkjenningen

Notat for Tekniske kostnader for
basseng Olderdalen.pdf

08.01.2018

Plan for drift av anlegg drift Olderdalen basseng.xlsx 08.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel i finansieringen.pdf 09.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel  skadeerstatning KLP Egenandel av skade.pdf 09.01.2018

Søknadskvittering Original søknad søknadskvittering.pdf 10.01.2018

Annet Vurdering av prisjustering MailfraSkagseth.docx 04.01.2019

Annet Politisk behandling spillemidler Særutskrift Spillemidler 2019.PDF 09.01.2019

Annet Politisk behandling handlingsprogram Særutskrift Handlingsprogram for
idrett og anlegg 20192022.PDF

09.01.2019

Annet Forklaring for endring i kostnadsoverslag
fra 2018

Skannet på en flerfunksjonsmaskin
fra Xerox.pdf

11.01.2019

Annen informasjon

Søknadsnummer: 134833 Anleggsnummer: 24804 Registrert dato: 11.01.2019

Prosjektinformasjon

Organisasjon

940363586

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

Anlegg

Olderdalen svømmebasseng

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Rehabilitering av Basseng og bygningsmasse

Planlagt byggestart

30.04.2019

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

06.06.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Kulturdepartementet

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Kjersti Rennestraum

Telefonnummer til kontaktperson

77719252

Epostadresse til kontaktperson

kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4785.07.00024

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Hallgeir Rundberg

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

77719224

Epostadresse til regnskapsansvarlig

hallgeir.rundberg@kafjord.kommune.no

Rehabilitering av basseng og bygningsmasse kr 3 430 000

Tilskuddsberettigede kostnader kr 3 430 000

Kostnadstype Beskrivelse Kjøp varer og
tjenester

Mva. på varer og
tjenester

Dugnadsverdi Sum

Bygningskostnader Innvendig
oppgradering

189 000 47 250 0 236 250

Bygningskostnader I hht Sweco/ Skagseth 2 000 000 500 000 0 2 500 000

Annet Estimert arbeid 555 000 138 750 0 693 750

Sum 2 744 000 686 000 0 3 430 000

Søknadsbeløp

Kr

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr

Lån

Kr

Kommunalt tilskudd

Kr

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr

Andre offentlige tilskudd

Kr

Dugnadsverdi

Kr

Tidligere spillemidler

Kr

Totalsum finansiering

Kr

Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og
at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre
til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Kåfjord kommune og sluttbehandles i Troms fylkeskommune

1 143 000

2 287 000

0

0

0

0

0

0

0

3 430 000

170



Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Prosjekt

Kontakt og regnskapsinformasjon

Kostnader

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Vedlegg

Valgte vedleggstyper Beskrivelse Fil Lastet
opp

Idrettsfunksjonelt
forhåndsgodkjente planer med
behovsoppgave

Forhåndsgodkjenning basseng
2017.pdf

08.01.2018

Annet Politisk behandling av basseng Kommunal behandling basseng i
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Annet Tilhører forhåndsgodkjenningen Tilstandsvurdering for basseng
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Eventuell dokumentasjon av
kostnadsposter

Tekniske kostnader ved rehabilteringen og
en del av forhåndsgodkjenningen

Notat for Tekniske kostnader for
basseng Olderdalen.pdf

08.01.2018

Plan for drift av anlegg drift Olderdalen basseng.xlsx 08.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel i finansieringen.pdf 09.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel  skadeerstatning KLP Egenandel av skade.pdf 09.01.2018

Søknadskvittering Original søknad søknadskvittering.pdf 10.01.2018

Annet Vurdering av prisjustering MailfraSkagseth.docx 04.01.2019

Annet Politisk behandling spillemidler Særutskrift Spillemidler 2019.PDF 09.01.2019

Annet Politisk behandling handlingsprogram Særutskrift Handlingsprogram for
idrett og anlegg 20192022.PDF

09.01.2019

Annet Forklaring for endring i kostnadsoverslag
fra 2018

Skannet på en flerfunksjonsmaskin
fra Xerox.pdf

11.01.2019

Annen informasjon

Søknadsnummer: 134833 Anleggsnummer: 24804 Registrert dato: 11.01.2019

Prosjektinformasjon

Organisasjon

940363586

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

Anlegg

Olderdalen svømmebasseng

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Rehabilitering av Basseng og bygningsmasse

Planlagt byggestart

30.04.2019

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

06.06.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Kulturdepartementet

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Kjersti Rennestraum

Telefonnummer til kontaktperson

77719252

Epostadresse til kontaktperson

kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4785.07.00024

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Hallgeir Rundberg

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

77719224

Epostadresse til regnskapsansvarlig

hallgeir.rundberg@kafjord.kommune.no

Rehabilitering av basseng og bygningsmasse kr 3 430 000

Tilskuddsberettigede kostnader kr 3 430 000

Kostnadstype Beskrivelse Kjøp varer og
tjenester

Mva. på varer og
tjenester

Dugnadsverdi Sum

Bygningskostnader Innvendig
oppgradering

189 000 47 250 0 236 250

Bygningskostnader I hht Sweco/ Skagseth 2 000 000 500 000 0 2 500 000

Annet Estimert arbeid 555 000 138 750 0 693 750

Sum 2 744 000 686 000 0 3 430 000

Søknadsbeløp

Kr

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr

Lån

Kr

Kommunalt tilskudd

Kr

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr

Andre offentlige tilskudd

Kr

Dugnadsverdi

Kr

Tidligere spillemidler

Kr

Totalsum finansiering

Kr

Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og
at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre
til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Kåfjord kommune og sluttbehandles i Troms fylkeskommune

1 143 000

2 287 000

0

0

0

0

0

0

0

3 430 000
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Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Prosjekt

Kontakt og regnskapsinformasjon

Kostnader

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Vedlegg

Valgte vedleggstyper Beskrivelse Fil Lastet
opp

Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente
planer med behovsoppgave

Forhåndsgodkjenning basseng
2017.pdf

08.01.2018

Annet Politisk behandling av basseng Kommunal behandling basseng i
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Annet Tilhører forhåndsgodkjenningen Tilstandsvurdering for basseng
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Eventuell dokumentasjon av
kostnadsposter

Tekniske kostnader ved rehabilteringen og
en del av forhåndsgodkjenningen

Notat for Tekniske kostnader for
basseng Olderdalen.pdf

08.01.2018

Plan for drift av anlegg drift Olderdalen basseng.xlsx 08.01.2018

Annet Kommunal behandling  spillemidler for 2018 spillemilder 2018.pdf 08.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel i
finansieringen.pdf

09.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel  skadeerstatning KLP Egenandel av skade.pdf 09.01.2018

Annen informasjon

Referansenummer: 129432 Anleggsnummer: 24804 Registrert dato: 10.01.2018

Prosjektinformasjon

Organisasjon

940363586

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

Anlegg

Olderdalen svømmebasseng

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Rehabilitering av Basseng og bygningsmasse

Planlagt byggestart

16.04.2018

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

06.06.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Kulturdepartementet

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Gunn Andersen

Telefonnummer til kontaktperson

77719228

Epostadresse til kontaktperson

gunn.andersen@kafjord.kommune.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4785.07.00024

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Hallgeir Rundberg

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

77719224

Epostadresse til regnskapsansvarlig

hallgeir.rundberg@kafjord.kommune.no

Rehabilitering av basseng og bygningsmasse kr 3 396 250

Tilskuddsberettigede kostnader kr 3 396 250

Kostnadstype Beskrivelse Kjøp varer og
tjenester

Mva. på varer og
tjenester

Dugnadsverdi Sum

Elektroinstallasjoner 400 000 100 000 0 500 000

VVSinstallasjoner 500 000 125 000 0 625 000

Andre installasjoner Luftbehandlingsanlegg 900 000 225 000 0 1 125 000

Bygningskostnader Arbeid 670 000 167 500 0 837 500

Administrasjon og
prosjektering

Adminstrering av
bygging

123 500 30 875 0 154 375

Annet Drift og rigg 123 500 30 875 0 154 375

Sum 2 717 000 679 250 0 3 396 250

Søknadsbeløp

Kr

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr

Lån

Kr

Kommunalt tilskudd

Kr

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr

Andre offentlige tilskudd

Kr

Dugnadsverdi

Kr

Tidligere spillemidler

Kr

Totalsum finansiering

Kr

Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og
at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre
til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Kåfjord kommune og sluttbehandles i Troms fylkeskommune

1 120 000

1 276 250

1 000 000

0

0

0

0

0

0

3 396 250
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Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Prosjekt

Kontakt og regnskapsinformasjon

Kostnader

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Vedlegg

Valgte vedleggstyper Beskrivelse Fil Lastet
opp

Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente
planer med behovsoppgave

Forhåndsgodkjenning basseng
2017.pdf

08.01.2018

Annet Politisk behandling av basseng Kommunal behandling basseng i
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Annet Tilhører forhåndsgodkjenningen Tilstandsvurdering for basseng
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Eventuell dokumentasjon av
kostnadsposter

Tekniske kostnader ved rehabilteringen og
en del av forhåndsgodkjenningen

Notat for Tekniske kostnader for
basseng Olderdalen.pdf

08.01.2018

Plan for drift av anlegg drift Olderdalen basseng.xlsx 08.01.2018

Annet Kommunal behandling  spillemidler for 2018 spillemilder 2018.pdf 08.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel i
finansieringen.pdf

09.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel  skadeerstatning KLP Egenandel av skade.pdf 09.01.2018

Annen informasjon

Referansenummer: 129432 Anleggsnummer: 24804 Registrert dato: 10.01.2018

Prosjektinformasjon

Organisasjon

940363586

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

Anlegg

Olderdalen svømmebasseng

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Rehabilitering av Basseng og bygningsmasse

Planlagt byggestart

16.04.2018

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

06.06.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Kulturdepartementet

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Gunn Andersen

Telefonnummer til kontaktperson

77719228

Epostadresse til kontaktperson

gunn.andersen@kafjord.kommune.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4785.07.00024

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Hallgeir Rundberg

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

77719224

Epostadresse til regnskapsansvarlig

hallgeir.rundberg@kafjord.kommune.no

Rehabilitering av basseng og bygningsmasse kr 3 396 250

Tilskuddsberettigede kostnader kr 3 396 250

Kostnadstype Beskrivelse Kjøp varer og
tjenester

Mva. på varer og
tjenester

Dugnadsverdi Sum

Elektroinstallasjoner 400 000 100 000 0 500 000

VVSinstallasjoner 500 000 125 000 0 625 000

Andre installasjoner Luftbehandlingsanlegg 900 000 225 000 0 1 125 000

Bygningskostnader Arbeid 670 000 167 500 0 837 500

Administrasjon og
prosjektering

Adminstrering av
bygging

123 500 30 875 0 154 375

Annet Drift og rigg 123 500 30 875 0 154 375

Sum 2 717 000 679 250 0 3 396 250

Søknadsbeløp

Kr

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr

Lån

Kr

Kommunalt tilskudd

Kr

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr

Andre offentlige tilskudd

Kr

Dugnadsverdi

Kr

Tidligere spillemidler

Kr

Totalsum finansiering

Kr

Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og
at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre
til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Kåfjord kommune og sluttbehandles i Troms fylkeskommune

1 120 000

1 276 250

1 000 000

0

0

0

0

0

0

3 396 250
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Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Prosjekt

Kontakt og regnskapsinformasjon

Kostnader

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Vedlegg

Valgte vedleggstyper Beskrivelse Fil Lastet
opp

Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente
planer med behovsoppgave

Forhåndsgodkjenning basseng
2017.pdf

08.01.2018

Annet Politisk behandling av basseng Kommunal behandling basseng i
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Annet Tilhører forhåndsgodkjenningen Tilstandsvurdering for basseng
Olderdalen.pdf

08.01.2018

Eventuell dokumentasjon av
kostnadsposter

Tekniske kostnader ved rehabilteringen og
en del av forhåndsgodkjenningen

Notat for Tekniske kostnader for
basseng Olderdalen.pdf

08.01.2018

Plan for drift av anlegg drift Olderdalen basseng.xlsx 08.01.2018

Annet Kommunal behandling  spillemidler for 2018 spillemilder 2018.pdf 08.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel i
finansieringen.pdf

09.01.2018

Dokumentasjon av de øvrige delene
av finansieringsplanen

Kommunal andel  skadeerstatning KLP Egenandel av skade.pdf 09.01.2018

Annen informasjon

Referansenummer: 129432 Anleggsnummer: 24804 Registrert dato: 10.01.2018

Prosjektinformasjon

Organisasjon

940363586

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN

Anlegg

Olderdalen svømmebasseng

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Rehabilitering av Basseng og bygningsmasse

Planlagt byggestart

16.04.2018

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

06.06.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Kulturdepartementet

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Gunn Andersen

Telefonnummer til kontaktperson

77719228

Epostadresse til kontaktperson

gunn.andersen@kafjord.kommune.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4785.07.00024

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Hallgeir Rundberg

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

77719224

Epostadresse til regnskapsansvarlig

hallgeir.rundberg@kafjord.kommune.no

Rehabilitering av basseng og bygningsmasse kr 3 396 250

Tilskuddsberettigede kostnader kr 3 396 250

Kostnadstype Beskrivelse Kjøp varer og
tjenester

Mva. på varer og
tjenester

Dugnadsverdi Sum

Elektroinstallasjoner 400 000 100 000 0 500 000

VVSinstallasjoner 500 000 125 000 0 625 000

Andre installasjoner Luftbehandlingsanlegg 900 000 225 000 0 1 125 000

Bygningskostnader Arbeid 670 000 167 500 0 837 500

Administrasjon og
prosjektering

Adminstrering av
bygging

123 500 30 875 0 154 375

Annet Drift og rigg 123 500 30 875 0 154 375

Sum 2 717 000 679 250 0 3 396 250

Søknadsbeløp

Kr

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr

Lån

Kr

Kommunalt tilskudd

Kr

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr

Andre offentlige tilskudd

Kr

Dugnadsverdi

Kr

Tidligere spillemidler

Kr

Totalsum finansiering

Kr

Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og
at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre
til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Kåfjord kommune og sluttbehandles i Troms fylkeskommune

1 120 000

1 276 250

1 000 000

0

0

0

0

0

0

3 396 250
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/455 -6 

Arkiv: X53 

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 28.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/19 Kåfjord kommunestyre 04.09.2019 

 

Søknad om økonomisk bistand til flytting fra skredfarlig område ved 
Storhaugen i Manndalen. 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 
 
Kåfjord kommune anbefaler at NVE gir tilskudd til flytting av bolig på eiendommen gnr. 32 bnr. 
11. Kåfjord kommune kan være med på å betale en distriktsandel på kr. 640 000,-  forutsatt at 
finansieringen kan gjøres gjennom et låneopptak.  
 
Kåfjord kommune anser det som andre sikringstiltak enn flytting ikke er mulig. Flytting av 
omsøkte bolig er et tiltak med betydelig samfunnsmessig virkning i likhet med tidligere flytting 
av beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen.  

Saksopplysninger 
Edvin J. Salo har den 29.10.18 fremmet følgende søknad:  
 
Søknad om tilskudd til nybygg og sanering av bruksnr/gårdnr 32/11 i Kåfjord kommune.  
Jeg søker herved om tilskudd til flytting og sanering av ovennevnte gård og bruksnr. Dette fordi 
huset ligger i et rasfarlig område og jeg er stadig plaget av steinsprang og huset beveger seg. 
Nå sist og ganske nylig kom det en 4 tonns steinblokk i nærheten av huset. 
Min helse er ikke særlig god og jeg kjenner at jeg ikke klarer å leve med bekymring om eventuelt 
ras i tillegg. 
 
Søknaden ble videresendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I første omgang for 
å få avklart om det overhodet var hensikt å fremme en slik søknad.  
 
Kommunen mottok et midlertidig svar 27.11.18 fra NVE hvor det ble henvist til en nettside hvor 
en måtte søke elektronisk via Altinn. 
 
En sjekk av denne nettsiden medførte følgende spørsmålsstillinger: 
Altinn krever personlig innlogging, hvem skal søke, Kåfjord kommune eller Edvin Salo. 
E 
n søknad krever kostnadsoverslag. Dette innebærer at det må tas takst på boligen (jfr tidligere 
søknader). En slik takst medfører utgifter for søker. Kommunen ønsket signaler om det 
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overhodet er hensikt å fremme en slik søknad før søker påtar seg kostnader som takst av boligen. 
Dette var også en av grunnene til at søknaden i første omgang ble oversendt NVE til vurdering.  
 
Disse spørsmålsstillingene er tatt opp med NVE og en har fått følgende tilbakemeldinger:  
 
Når det gjelder takst kan det være tilstrekkelig å legge ved erfaringstall fra de andre sakene, 
eller en vurdering ut fra tidligere solgte boliger i området for å få en pekepinn på kostnader.  
Det vil være en fordel om det er kommunen som søker, sånn som for de andre som har fått 
tilskudd. Dere må vel i allefall vurdere saken mot det som ble gjort for de andre med tanke på 
distriktsandel.  
Hvis vi får inn en søknad så må vi vurdere denne som en selvstendig sak, men dette må også 
vurderes ut fra vurderingene gjort for de andre. Er det samme farebilde osv. NVE kan ikke 
forskuttere avgjørelsen, men mottar gjerne søknaden slik at vi kan få vurdert dette grundig.   
Det er kommunen som vanligvis legger inn søknaden via sin Altinn, men det vil som sagt være 
en fordel om dere har gjort dere opp en mening om distriktsandelen.  
NVE vet ikke hvorfor denne beboeren ikke ble tatt med i første runde, så dere kan gjerne legge 
ved et notat som beskriver hvordan dere vurderer saken. 
 
Boligen på eiendommen gnr. 32 bnr. 11 ligger innenfor faregrensen for skred med 
årlig sannsynlighet 1/1000 iflg. rapport fra NGI, 04.09.13. Samuelsberg og Storhaugen i Kåfjord 
kommune. Faresonekartlegging. 
 
Ovenfor eiendommen gnr. 32 bnr. 11 er det etablert en plogvoll som sikringstiltak mot skred. 
Denne plogvollen er en av 3 som ble etablert i 2002-2003. I følge NGI`s rapport fra 2013 er 
disse sikringstiltakene ikke tilstrekkelige for å sikre bebyggelsen for sikkerhetsklassene S1, S2 
og S3. 
 
I 2018 kom NVE, Ekstern rapport nr 12-2018, Regional kvikkleirekartlegging. Risiko for 
kvikkleireskred i Kåfjord kommune. I følge denne rapporten ligger eiendommen gnr. 32 bnr. 11 
innenfor kvikkleiresone, Ruothu. 
 
Forøvrig ligger eiendommen i et område der til sammen 3 boliger blir evakuert ved stor 
snøskredfare. 
 
Kåfjord Kommunestyre har tidligere i sak 84/15 vedtatt å innvilge tilskudd til flytting av åtte 
boliger og en driftsbygning fra fareutsatt område ved Storhaugen i Manndalen.  Flyttingen 
hadde en samlet kostnad på ca. 31,4 mill. kr og ble finansiert gjennom tilskudd fra NVE og 
Kåfjord kommune. Kommunal tilskudd i slike saker anses for å være en distriktsandel som 
vanligvis ligger i størrelsesorden 20 %.  I denne saken ble kommunen påført en kostnad på ca. 
6,2 mill. kr.   
Forøvrig kan nevnes at kommunen også hatt store kostnader i forbindelse med egenandeler til 
skredsikringstiltak på Holmen, Olderdalen og Samuelsberg. 
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Det er ikke foretatt takst av boligen på eiendommen gnr. 32 bnr. 11. Med bakgrunn i 
erfaringstall fra de andre sakene estimeres utgiftene til bygging av ny bolig/riving av gammel 
bolig til kr. 3 200 000,- (inkl. mva.). Et eventuelt tilskudd fra Kåfjord kommune vil utgjøre  kr. 
640 000,-.  
 
NVE stiller spørsmål vedrørende hvorfor søker ikke var tatt med i første runde. De som fikk 
tilskudd i første runde gikk sammen og fremmet en felles søknad. Hvorfor søker ikke var tatt 
med kjenner ikke kommunen til.  
 

Vurdering 
 
Kåfjord kommune er opptatt av sikkerhet og helse for innbyggerne i skredfarlige områder. 
Kommunen har derfor brukt betydelige ressurser de senere år til skredsikring og flytting av 
beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen i Manndalen. Dette har påført kommunen store 
kostnader. Finansiering av de ulike tiltakene har skjedd gjennom låneopptak.   
Kommunen har imidlertid i 2019 fått kritikk for dette av revisormyndighetene. Dette anses som 
låneopptak til private formål. Det er for tiden uavklart om denne praksisen kan fortsette.   

Ut i fra en tidligere sak (Overhalla) som angår sikringstiltak/skred er det anført at regelen er at 
tiltaket ikke handler om et enkelt hus men et helt boligområde, - altså et tiltak med betydelig 
samfunnsmessig virkning for kommunen. I tillegg kommer vurderingen om at ingen andre 
tenkelige realiserbare sikringstiltak gir nødvendig trygghet for liv og helse. 

I dette tilfelle er det ingen andre sikringstiltak som kan gjennomføres.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/264 -5 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 28.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/19 Kåfjord kommunestyre 04.09.2019 

 

Søknad om tilskudd til flytting som sikringstiltak mot skred. 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
 
Kåfjord kommune anbefaler at NVE gir tilskudd til flytting av bolig og driftsbygning på 
eiendommen gnr. 31 bnr. 32. Det må foretas takst på bygningene på eiendommen. 
Kåfjord kommune kan være med på å betale en distriktsandel på 20 % forutsatt at finansieringen 
kan gjøres gjennom et låneopptak.  
 
Kåfjord kommune anser det som andre sikringstiltak enn flytting ikke er mulig. Flytting av 
omsøkte bygninger er et tiltak med betydelig samfunnsmessig virkning i likhet med tidligere 
flytting av beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Weronica Olsen og Jøran Pedersen har den 30.03.18 fremmet følgende søknad: 
 
Vi er en familie på tre, som er bosatt på eiendom 31/32 i Manndalen, Kåfjord kommune i 
Troms. Vi kjøpte vår bolig/eiendom i 2012 med ønske om å etablere oss på stedet. Dette etter 
at vi hadde leid og bodd i boligen siden 2009, å startet opp med villsau i 2014, å har i dag ca. 
150 vinterfora sau.  
Vi har siden vi kjøpte huset gått med planer, om utvidelse av bolig og fjøs, vi tok i den 
forbindelse kontakt med Kåfjord kommune våren 2016, i forhold til byggesakene.  
Vi fikk til svar av byggesaksbehandler at vår bolig/eiendom er inne i sone for skredhendelser,  
å at det ikke var mulig å utvide hverken hus eller driftsbygning, dette var for oss nye 
opplysninger.  
 
Vi har etter dette, undersøkt saken, og fått tilgang på rapporter som gjelder vår eiendom (NGI 
rapport Samuelsberg og Storhaugen i Kåfjord kommune 20130269-01-R og NGI rapport 
Skredfarevurdering 31/32 1988).  
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Vi har tidligere fulgt saken til beboere bosatt lengre opp på oversiden av oss, uten å være 
orientert om at vi var inne i samme skredsone.  
Nå viser det seg at vår eiendom(hus og fjøs) har like stor og større «skred faregrad» både for 
stein og snøskred som våre naboer, som allerede er blitt flyttet.  
 
Faregrad i rapporter gjeldende vår bolig og eiendom  
NGI rapportene (tabell 6 sannsynlig gjennomsnittlig gjentakelsesintervall for skred på 
våningshus) sier at årlig sannsynlighet for skred på eiendom 31/32 er 50-100 år på snøskred og 
>300 år på steinskred.  
Vi ba om å få en ekstra vurdering av området, i 2016 var geologer fra NVE og vurderte det på 
nytt, men konklusjonen var det samme som i de to tidligere skredvurderingene, rapport 87453 
utarbeidet av NGI i 1988 og 20130269-01-R utarbeidet av NGI på oppdrag fra NVE i 2013.  
 
Hendelser i området Vi har siden vi flyttet til området registrert steinsprangaktivitet i fjellet på 
oversiden av vår bebyggelse.  
Sommeren 2015 melde vi inn til Kåfjord kommune om stor aktivitet i ura over boligen. Det var i 
perioder 2015 med gjentatte skred. Det kom steiner langt ned i fjellsiden som løsnet i ura på 8-
900m høyde.  
Èn stor stein (ca. 6 m3 og 10-15 tonn) landet ca. 100- 150 m. fra boligen og ca 50 m. fra 
fylkesveg (se vedlagt bilde).  
Det var også på våren/sommeren 2016 mye aktivitet i ura, samme sommeren gikk det også to 
flomskred (01.07.16 og 03.07.16) ca. 200-300 meter fra vår bolig.  
 
Søknad om fraflytting som sikringstiltak mot skred  
Med bakgrunn i hendelser som har vært i området og de rapporter som foreligger, føler vi oss 
utrygge i hjemmet vårt. Det har de siste årene blitt mer «ekstremvær» med mer nedbør og 
vind, og milde vintere, dette har gjort oss usikre. I perioder med mye nedbør og mildvær har vi 
flyttet fra huset, og bodd hos familie.  
Det vil være vanskelig for oss og skulle drive gårdsbruket og bo her, da utvidelse av hverken 
fjøs eller hus, ikke vil kunne tillates.  
I dag leier vi i tillegg, et fjøs 7 km lengre opp dalen, men det er slitsomt å drifte med sau på 2 
plasser, å «pendle» dit hver gang man skal i fjøsen. Vi hadde derfor planer om å utvide, da 
fjøsen vi eier er for liten.  
 
Vi har forstått at området vanskelig lar seg sikre, rapportene vedrørende vår bolig fastslår at 
det er fare for liv og helse.  
 
Det føles som «livet er på vent», og at vi ikke kan gjøre noe med hverken hus eller fjøs.  
Vi har «gått mange runder med oss selv» og opplever redsel og usikkerhet, og ser på fraflytting 
som det beste alternativet for sikring.  
Vi søker med dette om 100 % tilskudd til flytting av hus og driftsbygning som sikringstiltak mot 
skred.  
 
Den 06.06.18 ble det arrangert et møte i Manndalen vedr. Gammanjunni. Etterpå hadde 
kommunen et kort møte med Weronica Olsen og NVE`s representant vedrørende denne saken. 
Etter møtet (07.06.18) sendte kommunen en e-post til vedkommende med utfyllende 
opplysninger om saken. Spesifikt ønsket vi en avklaring på hvilke utviklingsmuligheter det 
fantes på eiendommen gnr. 31 bnr. 32 i forhold til potensiell skredfare. Bakgrunnen var at det 
nylig hadde vært en tilsvarende sak på Indre Nordnes. I dette tilfelle ble det gitt klarsignal fra 
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NVE til utbygging av eksisterende bolig og driftsbygning selv om bygningene lå innenfor 
skredsone for 1000 års skred. 
Etter gjentatte purringer til NVE foreligger et endelig svar fra NVE datert den 19.06.19. 
Viser til deres mail av 26.10.18 der dere ber om en redegjørelse for utviklingsmuligheter på gnr/bnr 
31/32 i Manndalen, Kåfjord. Bakgrunnen for denne henvendelsen er skredkartlegging NGI utførte i år 
2013 på oppdrag fra NVE, og en oppfølgende skredvurdering NVE utførte i 2017. NGI-rapporten kan 
leses i sin helhet her htt :// publikasjoner.nve.no/skredfare/troms/kaafjordGl2013 20130269-01- 
R.pdf. Vurderingen fra NVE i 2017 er oversendt tidligere, men det følger nå også vedlagt. 
 
NGI rapporten konkluderer med at gnr/bnr 31/32 er skredutsatt, der snøskred er den dimensjonerende 
faren. Faresonen med årlig sannsynlighet 1/ 100, går gjennom våningshuset, mens driftsbygningen er 
innenfor faresonen med årlig sannsynlighet 1/ 1000. I 1988 ble det utført en skredvurdering av NGI der 
våningshuset vurderes å være utsatt for snøskred med årlig sannsynlighet 1/50 – 1/100. 
 
I 2016-2017 utførte NVE en nærmere vurdering av evt justering på faresonene i området basert på 
befaring og nye modelleringer. Basert på NVEs egne vurderinger datert 7.10.2017 ser ikke NVE det 
tilrådelig å endre faresonene og NVE anbefaler derfor at NGIs vurdering fra 2013 legges til grunn for 
videre oppfølging. Situasjonen er da at faresonen 1/100 går dels gjennom våningshuset mens 
driftsbygningen er innenfor faresonen 1/ 1000. 
 
§7-3 i Byggteknisk forskrift forklarer hvilke sikkerhetsklasser som er gjeldene for forskjellige typer 
bygg ved etablering av nybygg. Både bolighus og driftsbygning skal være utenfor faresonen 1/1000 ved 
nyetablering. I §7-3 3. ledd står det noe om muligheter til å utvide et bygg som står skredfarlig til under 
visse forutsetninger: 
 
1- Man kan ikke etablere en ny bruksenhet i bygget 
2— Bygget kan utvides med opptil 50 m² BRA i byggverkets levetid. 
 
Men for at dette skal gjelde, så skal bygget som skal utvides være utenfor faresonen 1/ 100. 
 
Konklusjon 
 
Våningshuset er dels innenfor faresonen 1/100. I og med at faresonen 1/ 100 går gjennom våningshuset 
vurderer NVE at våningshuset ikke bør utvides. Driftsbygningen ligger innenfor faresonen 1/1000. Det 
betyr at man kun kan utvide den med 50 m² BRA i henhold til lovverket. 
Vi er kjent med at grunneier har søkt Kåfjord kommune om tilskudd til riving/flytting. NVE har ikke 
mottatt denne søknaden fra kommunen og ber om at kommunen saksbehandler denne. 
 
 
 
 
Weronica Olsen og Jøran Pedersen har forøvrig i brev av 19.06.19 til Kåfjord kommune 
kommet med følgende kritikk av kommunens behandling av deres sak: 
 
Viser til mange telefonsamtaler og mail med dere fra 2016 og fram til nå, der vi har bedt om redegjørelse og 
avklaring på om vi får bygge ut eller må flyttes fra eiendom b.nr 31/32. 
 
Vi får ikke noe klart svar, alltid blir det utsatt og skal sjekkes opp.  Etter mye usikkerhet sender vi flyttesøknad til 
kommunen på vårparten 2018. 
 
15.06.18 har kommunen registert vår flyttesøknad, men søknaden blir ikke behandlet. 
I oktober 2018 har vi et møte med dere, og får inntrykk av at dere ønsker å flytte skredgrensen. Dette er vi noe 
skeptisk til, noe vi også gir uttrykk for, da det vi ønsker å vite, er om det trygt å bo her, nå og i fremtiden, eller om 
det er såpass utrygt for skred at det ikke er tilrådelig å bo her. Etter dette møtet ber dere NVE "en redegjørelse for 
utviklingsmuligheter", sitat brev. 
 
Har idag, etter at vi selv tok kontakt med NVE, fått tilbakemelding fra de. Konklusjonen er at skredgrensen ikke 
kan flyttes og at vi ikke får bygge ut huset, og driftbygningen har vi kun mulighet til å utvide med 50m2. 
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Brevet forteller også at de ikke har mottatt flyttesøknad fra kommunen, hvorfor er ikke denne videresendt de? Så 
mye kontakt vi har hatt med dere, også følges ikke saken vår opp med å videresende søknaden engang? 
Dette har drøyd ut i det uendelige føles det som, og vi kan ikke forstå at dette er en god måte å behandle folk i en 
sårbar situasjon. 
 
Ber om at dere snarest kan videresende flyttesøknaden vår til NVE samt behandler denne i kommunen snarest. 
 
Kåfjord kommune har i brev av 10.07.19 besvart søkerne hvor det framgår at: vi ikke har tatt 
stilling til eventuell flytting fra eiendommen i påvente av en endelig avklaring på hvilke 
utviklingsmuligheter det finnes på aktuelle eiendom.  
Det er forøvrig ikke slik at en søknad om støtte til flytting uten videre kan oversendes til NVE. 
Søknadsprosessen på dette området er endret betydelig siden sist kommunen behandlet 
tilsvarende saker. 
I dag må det søkes elektronisk via Altinn. Det vil være en fordel om det er kommunen som søker, 
sånn som for de andre som har fått tilskudd. Kommunen må først ta stilling til distriktsandel, 
dvs. hvorvidt kommunen skal støtte søknaden.   
Det må foreligge takst på verdiene av bygningene på eiendommen evt, legge ved erfaringstall 
fra de andre sakene, eller en vurdering ut fra tidligere solgte boliger i området for å få en 
pekepinn på kostnader.  
Kåfjord Kommunestyre har tidligere i sak 84/15 vedtatt å innvilge tilskudd til flytting av åtte 
boliger og en driftsbygning fra fareutsatt område ved Storhaugen i Manndalen.  Flyttingen 
hadde en samlet kostnad på ca. 31,4 mill. kr og ble finansiert gjennom tilskudd fra NVE og 
Kåfjord kommune. Kommunal tilskudd i slike saker anses for å være en distriktsandel som 
vanligvis ligger i størrelsesorden 20 %.  I denne saken ble kommunen påført en kostnad på ca. 
6,2 mill. kr.  Kommunens finansiering av distriktsandelen har skjedd gjennom låneopptak. 
Kommunen har imidlertid nylig fått kritikk for dette av revisormyndighetene. Dette anses for å 
være låneopptak til private formål og i strid med regnskapsforskriftene.  
Kommunen har derfor kontaktet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bedt om en 
avklaring på riktigheten av kommunens bokføring på dette felt. Det foreligger foreløpig ikke 
svar fra departementet.  
 
Kommunen kan derfor ikke ta stilling til søknad om tilskudd til flytting før det foreligger et svar 
fra Kommunal- og moderniserings- departementet. Dette vil være avgjørende for den videre 
behandlingen av søknaden.   
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Vurdering 
 
Kåfjord kommune er opptatt av sikkerhet og helse for innbyggerne i skredfarlige områder. 
Kommunen har derfor brukt betydelige ressurser de senere år til skredsikring og flytting av 
beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen i Manndalen. Dette har påført kommunen store 
kostnader. Finansiering av de ulike tiltakene har skjedd gjennom låneopptak.   
Kommunen har imidlertid i 2019 fått kritikk for dette av revisormyndighetene. Dette anses som 
låneopptak til private formål. Det er for tiden uavklart om denne praksisen kan fortsette.  
 
En vil forøvrig knytte følgende kommentarer til søknaden. Det framgår at skredfaren i området 
kom som en overraskelse på søkerne. I 2012 da de kjøpte eiendommen gnr. 31 bnr. 32 var dette 
området båndlagt pga. skredfare ihht. Kommunedelplan for Øvre Manndalen. Skredfaren i 
området burde vært kjent på det tidspunktet søkerne ervervet aktuelle eiendom noe som også 
innebar handlingsrommet for å utvikle eiendommen allerede da var noe begrenset.  
 
Når det gjelder kritikk av kommunens behandling tar vi dette til etterretning. Det må forøvrig 
være en misforståelse når søkerne hevder at kommunen ønsker å flytte skredgrensen i området. 
Dette er noe som kommunen selvfølgelig ikke har noe befatning med.  
 
Før kommunen tok stilling til en eventuell flytting av bebyggelse på eiendommen gnr. 31 bnr. 
32 ville en først avklare hvilke utviklingsmuligheter det fantes på gården i forhold til 
eksisterende skredfare. Dette med bakgrunn i en tilsvarende sak fra Indre Nordnes.  Det viser 
seg imidlertid at disse to sakene ikke kan sammenliknes. Utviklingsmulighetene på eiendommen 
gnr. 31 bnr. 32 er begrenset jfr. NVE`s brev av 19.06.19. 

Ut i fra en tidligere sak (Overhalla) som angår sikringstiltak/skred er det anført at regelen er at 
tiltaket ikke handler om et enkelt hus men et helt boligområde, - altså et tiltak med betydelig 
samfunnsmessig virkning for kommunen. I tillegg kommer vurderingen om at ingen andre 
tenkelige realiserbare sikringstiltak gir nødvendig trygghet for liv og helse. 

I dette tilfelle er det ingen andre sikringstiltak som kan gjennomføres.  

Det er ikke foretatt takst av bygningene på eiendommen gnr. 31 bnr. 32. I tillegg til bolig er det 
også en eldre driftsbygning på eiendommen. Det bør derfor foretas en takst av bygningene på 
eiendommen. Dette må gjøres før søknaden oversendes NVE.  
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Reguleringsplaner og kjøp av boligareal på Løkvoll 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kommunen inngår intensjonsavtale med grunneierne av gnr 29, bnr 2, om kjøp av deler av 
arealet mellom eksisterende boligfelt på Løkvoll og Manndalselva. 

2. Kommunen bestiller geoteknisk vurdering/grunnundersøkelse av arealet. Kjøp av arealet 
forutsetter at grunnen er sikker. 

3. Kåfjord kommune omregulerer Løkvoll III. Arealet av gnr 29, bnr 2 i planen endres til 
friluftsformål. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Boligområder i Manndalen 
Det har den senere tiden vært noen henvendelser med spørsmål om boligtomter i Manndalen. I 
kommunale boligfelt er det nå kun én ledig byggeklar tomt. Den ligger mellom Grenevegen og 
Løkvollvegen. Ingen har imidlertid ønsket å kjøpe denne tomta. Det er fradelt noen private 
boligtomter de siste årene i Manndalen. I Kåfjord går det normalt flere måneder fra 
delingssøknad sendes inn, til tomta er fradelt og kan overdras. Utfordringer knyttet til skred og 
grunnforhold må avklares tidligst mulig, slik at tomt ikke fradeles på areal som senere viser seg 
å ikke være egnet til bebyggelse. Dette kan være både tid-, og kostnadskrevende. 
 
Nye boligtomter 
Kåfjord kommune har fått tilbud fra eierne av gnr 29, bnr 2, om å kjøpe regulert boligareal 
mellom eksisterende boligfelt på Løkvoll og Manndalselva. Grunneierne har stilt betingelse for 
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slikt salg at arealet av deres eiendom i Løkvoll III boligfelt tas ut av denne plan, og omreguleres 
til friluftsareal. 
 
Dette ble behandlet som to forskjellige saker i formannskapet den 11. april 2019. 
 
I f-sak 27/19 om kjøp av nytt boligområde fra gnr 29, bnr 2, mellom eksisterende boligområde 
på Løkvoll og elva, ble det gjort følgende vedtak: 
«Saken utsettes.  
Det gås i dialog med grunneiere, kommunen er positiv til oppkjøp av boligområde.  
Det lages en konkret sak om oppkjøp.» 
 
I sak 26/19 om Løkvoll III og eventuelt endring av reguleringsplanen, ble det gjort følgende vedtak: 
«Saken sendes tilbake til administrasjonen, og det legges fram ny sak rett til kommunestyret.  
Det bes om kostnadsbilde på prosjektet, og det sjekkes alternative løsninger for 
eierskap/utbygging.» 
 
Betingelser 
For å komme videre med eventuelt oppkjøp av nytt boligareal på Løkvoll, betinger det at 
kommunestyret vedtar å igangsette reguleringsendring av Løkvoll III, slik at arealet av gnr 29, bnr 2, 
i reguleringsplan endres til friluftsareal. 
 
Løkvoll III 
Løkvoll III boligfeltet har gjennom flere tiår sortert i det kommunale systemet, uten at man er 
kommet i gang med utbygging. Flere av grunneieravtalene må reforhandles før man kan komme 
videre med dette boligfeltet. I en av kontraktene er det betingelse om at hele feltet bygges ut 
samtidig. De fleste kontraktene har betingelse om at eier skal beholde tomter, og det er forkjøpsrett 
på mange av tomtene. Sør i feltet må det gjennomføres skredfarekartlegging.  
 
Formannskapet ba administrasjonen om et kostnadsbilde, og sjekke alternative løsninger for 
eierskap/utbygging. Administrasjonen har dessverre ikke hatt kapasitet til å gjøre en grundig analyse 
av dette. 
 
Ved utbygging av boligfelt må det bygges vei, legges VA, strøm, veilys og fiberkabel. Dersom 
Løkvoll III feltet skal bygges ut som planen viser, vil man måtte bygge ca. 720m ny vei. Deler av 
veien er regulert i område hvor det med stor sannsynlighet er fjellgrunn. Det må derfor tas høyde for 
at det må sprenges eller pigges i fjell for å bygge vei og legge VA anlegg. Veiparsellen over 29/2 
utgjør ca. 270m av strekningen. Vurdert ut fra løsmassekart er det minst sannsynlighet for å møte 
fjellgrunn på dette arealet. 
 
Tomtene på Løkvoll III har fin beliggenhet, og med god utsikt. Området er solrikt med sin 
vestvendte beliggenhet. Fjell er sikker byggegrunn. 
 
Kostnader 
I følge Vegvesenets oversikt fra 2014 vil en vei med bredde på 6,5m koste mellom 50 000 – 90 000 
kr per meter. Da er kun byggekostnadene tatt med, og ikke planlegging eller andre kostnader 
veibyggingen utløser som f.eks. tilpasning til eksisterende veinett. 
 
Kommunale veier i boligfelt, bygges ofte i 5m bredde. Standarden og bæreevne på slike kommunale 
veier bygges ikke på riks- eller fylkesveinivå, men det legges VA anlegg noe som betyr at det må 
graves/sprenges/pigges ned til rundt 2,0m dybde. Kostnadene ved bygging av slik vei og VA er da 
svært avhengig av byggegrunn. Det er høyere kostnader å bygge på fjellgrunn enn på flatt terreng 
med grus i grunnen. I hellende terreng, som på Løkvoll III, vil skjæringer, rensing av berg og 
fyllinger, medføre ytterlige kostnader. Drift og vedlikehold som snørydding, strøing osv. vil også bli 
høyere her. 

186



 
I tillegg vil kostnadene ved klargjøring av hver enkelt tomt for bygging, bli høyere på fjellgrunn enn 
på flat tomt med løse masser i grunnen. 
 
Det vil, uansett beliggenhet, koste mye penger å bygge ut et boligfelt. Dersom man tar utgangspunkt 
i Vegvesenets kostnadsestimatet for å bygge 6,5m bred vei, og mener at man kan bygge ut Løkvoll 
III for halvparten av meterprisen for det rimeligste anslaget til Vegvesenet, vil utbygginga av vei og 
VA til Løkvoll III komme på 18 millioner kroner. Forutsatt at man får 16 tomter, blir kostnadene pr. 
tomt kr. 1.125.000,-. Ut fra et slikt anslag vil reel kostpris på byggeklar tomt på Løkvoll III (inklusiv 
graving/pigging/sprengning på tomta) kunne bli +/- 1,5 mill. kroner.  
 
Erfaringer fra Bjørkholt 
Det er bygd vei, lagt VA, strøm og fiber ca. 600m inn i Bjørkholt boligfelt. Utbygginga her har så 
langt kostet ca. 14 mill. kroner, og gitt 7 tomter og én tomt som ikke kan bebygges. Tomtekostnaden 
her er da 2 mill. per tomt. Dette vil antakelig bli noe redusert ved fullt utbygd felt, da det blir 16 
tomter i tillegg. De ferdigstilte tomtene i Bjørkholt nedenfor veien er solgt og utbygd, men tomtene 
på øvresiden av veien, hvor det er mer hellende terreng, og sannsynlighet for å treffe på fjell, har det 
til nå ikke vært interesse for. Høyere byggekostnader har vært antydet som årsak til manglende 
interesse for disse tomtene. 
 
Alternativer - boligfelt og/eller spredt boligbygging 
Kommunen bør ha et tilbud av boligtomter, spesielt i sentrumsområdene. I dag selges boligtomter 
for kr. 150,- pr. kvm., og halv pris av dette for de under 35 år som ikke har eid egen bolig i 
kommunen tidligere. Lave tomtepriser er et grep for å få folk til å bygge og bo i kommunen. Det er 
lite realistisk å tro at det i Kåfjord er vilje til å betale den reelle kostnaden ved utbygging av et 
boligfelt, dersom tomteprisen blir over 1mill. kroner. Slik det er i dag sponser i realiteten kommunen 
enkelte boligbyggere med over 1 mill. kroner pr. tomt. Dette er penger kommunen har lånt, og 
gjerne betalt på i mange år. Dette er en kostbar måte å løse tomteutfordringene på, spesielt når det 
går lang tid før boligbygging kommer i gang. Kan det finnes bedre, og gjerne rimeligere løsninger?  
 
Det er spesielt viktig å ha fokus på gode tilbud til unge i etablererfasen. Hva vet kommunen i dag 
om hvor unge ønsker å bo i kommunen? Hva er viktig for de som i dag skal etablere seg? Selv om 
det fins ledige tomter i boligfelt ser vi at mange ønsker å bygge andre steder. Ofte er det et ønske om 
større tomt enn det kommunen har i sine boligfelt, eller å få bygge på et sted med spesiell 
beliggenhet og utsikt. Andre har tilbud om å få fradelt boligtomt fra familie eller andre grunneiere. 
 
Ved fradeling av boligtomt fra en eiendom må en rekke forhold avklares; Ligger arealet i 
skredsikkert område? Er grunnforholdene sikre? Vil det bli gitt tillatelse til fradeling, og hvor raskt 
kan en slik sak avgjøres? Hva koster det? 
 
Kan det da være gunstig, spesielt til unge boligbyggere, å gi tilskudd til etablering i stedet for å 
bygge ut boligfelt utafor sentrumsområdene? Kostnadene for kommunen kommer da ikke før 
boligbygging blir realisert. 
 
Løkvoll vest, gnr 29, bnr 2 
Det er mangel på boligtomter på Løkvoll/ i Manndalen. Tilbudet om å kjøpe regulert boligområde 
fra gnr 29, bnr 2 på Løkvoll, kan være gunstig. Området vil være rimelig å bygge ut, og kommunen 
blir eier, og får full kontroll over samtlige tomter i feltet, i motsetning hva tilfellet er på Løkvoll III. 
I reguleringsplan for området er det regulerte arealet mot eksisterende boligfelt noe smalt for å få 
plass til vei og tomter på begge sider av vei i feltet. Under befaring på eiendommen den 19. august 
2019 med ordfører, oppmåler, og avdelingsingeniør, ga grunneierne klart uttrykk for at de er villig 
til å selge nødvendig tilleggsareal ut over det som er regulert til boligformål, for å få gode løsninger 
her. Grunneierne ga også uttrykk for at de ønsket å selg til kommunen og ikke til private. 
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Før grunneiere har fått avklart forholdet til Løkvoll III reguleringsplan og deres eiendom, gnr 29, bnr 
2, vil dette kjøpet ikke bli noe av. Dersom kommunestyret gjør vedtak om å etterkomme ønske fra 
gnr 29, bnr 2, med hensyn til Løkvoll III, og kommunestyret ønsker å kjøpe tilbudt areal, kan den 
videre prosessen for å få nytt boligareal gå videre. 
 
Det anbefales i tilfelle at kommunen inngår en intensjonsavtale om kjøp av arealet, men får avklart 
grunnforholdene før arealet kjøpes. Dersom en geoteknisk vurdering/undersøkelse konkluderer med 
at grunnen er trygg, kan prosessen gå videre med oppkjøp av arealet. Detaljregulering må så 
gjennomføres, hvor det blant annet besluttes rekkefølge på utbygging. Når detaljreguleringsplan er 
vedtatt (tidligst sommer 2020) kan det innhentes tilbud på utbygging av veier og annen infrastruktur 
i feltet. Dersom prosessene går «etter hverandre» kan det være byggeklare tomter i 2021.  
 
Veien videre 
I tilfelle kommunestyret ønsker å kjøpe det tilbudte boligarealet mellom eksisterende boligfelt på 
Løkvoll og Manndalselva, må det gjøres vedtak om at det skal igangsettes reguleringsendring av 
Løkvoll III for å endre berørt areal av gnr 29, bnr 2 til friluftsareal. Det bør da også gjøres vedtak om 
at kommunen skal igangsette arbeid for å få en intensjonsavtale om oppkjøp av areal med 
grunneierne. Det bør også gis klarsignal slik at det kan bestilles geoteknisk 
vurdering/grunnundersøkelse slik at grunnforholdene er avklart før arealene kjøpes. 
 
Dersom kommunestyret ikke ønsker å endre reguleringsplan for Løkvoll III i samsvar med kravet fra 
eierne av gnr 29, bnr 2, vil det ikke være grunnlag for å gå videre med saken om oppkjøp av det 
tilbudte boligarealet mellom eksisterende boligfelt på Løkvoll og Manndalselva. 
 
Vurdering 
Kommunen bør ha byggeklare tomter på Løkvoll. Løkvoll III har solrik beliggenhet og god utsikt. 
På grunn av høyere kostnader med utbygging, og det faktum at kommunen ved fullt utbygd felt i 
utgangspunktet kun får 5 boligtomter til egen disposisjon, og at det ennå synes langt fram til 
avklaring med grunneierne, anbefales det å kjøpe areal mellom boligfeltet og Manndalselva. Her får 
kommunen alt areal som kjøpes opp til egen disposisjon uten betingelser om forkjøpsrett eller at 
grunneiere skal beholde tomter. Dette vil sannsynligvis også gi raskere tilgang på byggeklare 
boligtomter. Løkvoll III bør da omreguleres. 
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Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Brev fra Troms fylkeskommune om aksjefordeling i Troms Kraft 
2 Fylkestingets vedtak i sak 62. 2019 
3 Saksframlegg til sak 62.2019 - Troms fylkeskommune 
4 Vurdering fra advokatfirma Lund & co av 27.mai 2019 
5 Utkast til vedtekter for Troms Holding AS 
6 Utkast til aksjonæravtale vedrørende eierskapet i Troms Holding AS 
7 Forslag til aksjefordeling i Troms Holding AS 
8 Utkast til gavebrev 
9 Notat fra advokatfirma Lund & Co av 18. juni 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS (Org.nr 923191593)    
fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 
62/19. 
2. Kåfjord kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av 
fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med sammenslåingen av fylkeskommunene Troms og Finnmark har Troms 
Fylkeskommune i juni i sak 62/19 vedtatt å overdra en andel av aksjene i Troms Kraft AS til et 
nytt selskap «Troms Holding AS». Antall aksjer i det nye selskapet skal være 21 b aksjer og 
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kommunene i Troms tilbys nå å vederlagsfritt motta en aksje i selskapet. Dersom noen 
kommuner ikke ønsker å motta aksjer vil aksjeandelen fordeles på de øvrige. 
Overdragelsen til kommunene skal skje ved gavebrev. Det er ett vilkår for overdragelsen og det 
er at kommunene aksepterer betingelsene i gavebrevet. I gavebrevet er det tatt inn en 
forutsetning om at kommunene inngår aksjonæravtale med Troms Holding AS. 
 
Utkast til innhold i Gavebrev 
 
I mottatte dokumenter fra Troms fylkeskommune er det vedlagt et utkast til gavebrev med slikt 
innhold: 
 
 
Troms fylkeskommune («Fylkeskommunen») overfører med dette vederlagsfritt [antall] aksjer i Troms 
Holding AS (Org.nr 923191593)(«Troms Holding») til [Primærkommune navn] kommune 
(«Overføringen»). Overføringen skjer på vilkår av at:  
 
1. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom sammenslåingen 
ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de tilbakeføres til 
Fylkeskommunen vederlagsfritt.  
 
2. Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Troms 
Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms Holding.  
 
3. Konsesjon til Overføringen blir gitt på tilfredsstillende vilkår. Dersom Fylkeskommunen ikke finner 
konsesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi melding om slikt 
bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende kan 
kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen av konsesjonsvilkårene fra departementet, trekke 
sin aksept av Overføringen.  
 
4. Kommunen er kjent med at om kommunen trekker sin aksept, eller ikke returnerer en signert kopi av 
gavebrevet innen fristen i punkt 7, vil aksjene som kommunen skulle vært tildelt etter dette gavebrevet 
bli fordelt på øvrige B-aksjonærer.  
 
5. Kommunen inngår aksjonæravtalen xxx for Troms Holding.  

6. Det skal ikke oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringen.  
 
7. Kommunen signerer og returnerer en kopi av gavebrevet innen [dato]  
 
 
Utkast til aksjonæravtale 
 
Denne aksjonæravtalen («Aksjonæravtalen») er inngått mellom Troms fylkeskommune 
(«Fylkeskommunen») og kommuner geografisk plassert innenfor Troms fylke (kommunene samlet 
«Primærkommunene») per 1. januar 2020. Primærkommunene er opplistet i Vedlegg 1.  
Fylkeskommunen og Primærkommunen sammen «Partene», hver for seg en «Part».  
Aksjonæravtalen skal regulere Partenes eierskap i Troms Holding AS («Selskapet»).  
 
1. Bakgrunn  
1.1 Selskapet eier 300 000 aksjer i Troms Kraft AS («TK»). Aksjene er Selskapets eneste eiendel.  
 
1.2 Verdiene i TK, og dermed også Selskapet, er tett knyttet til kraftutbygginger og investeringer i 
energianlegg i Troms siden Fylkeskommunens stiftelse av Troms Kraftforsyning i 1920. Innbyggerne i 
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Troms har gjennom Fylkeskommunens eierskap siden stiftelsen av TK et historisk eierforhold til 
verdiene i TK.  
 
1.3 Bakgrunnen for Selskapets eierskap i TK, og Primærkommunenes eierskap i Selskapet, er Stortingets 
vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 1.1.2020. For å videreføre Troms-
samfunnets eierskap til verdiene i TK er Selskapet opprettet og Primærkommunene blitt aksjonærer for 
å sikre den forvaltning av aksjene i TK som følger av Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.  
 
1.4 Det er Partenes ønske at verdiene i TK skal komme innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden, og 
Partene er enige om at verdiene best ivaretas lokalt, gjennom et stabilt og varig eierskap.  
 
 
2. Formål  
 
2.1 Aksjonæravtalen skal regulere Partenes rettigheter og plikter som aksjonær i Selskapet for å 
realisere formålet i (1) på det Partene anser å være best mulig måte.  
 
2.2 Selskapet er et holdingselskap for aksjer i TK. Selskapet skal være et redskap for å sikre langsiktig og 
ansvarlig forvaltning av eierskapet i TK.  
 
3. Aksjefordeling  
 
3.1 På tidspunktet for inngåelsen av Aksjonæravtalen har Selskapet en aksjekapital på NOK [sett inn], 
fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK [sett inn].  
 
3.2 39 aksjer er A-aksjer og 21 aksjer er B-aksjer.  
 
3.3 A-aksjer kan bare eies av Fylkeskommunen eller dens rettsetterfølger Troms og Finnmark 
fylkeskommune. Kun fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik 
Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene, 
kan være eier av A-aksjer.  
 
3.4 B-aksjer kan bare eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms 
fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 
1.1.2020.  
 
3.5 Ved gavebrev [dato], som er behandlet og akseptert av Primærkommunene, har Fylkeskommunen 
overført samtlige B-aksjer vederlagsfritt til Primærkommunene. Vedlegg 1 til denne Aksjonæravtalen 
viser aksjefordelingen etter overdragelsen. 
 
3.6 Fordeling av aksjer er gjort etter beslutning av Fylkeskommunen og skal ikke kunne angripes av 
noen av Partene.  
 
3.7 Forskjellene mellom aksjeklassene fremgår av Selskapets vedtekter, Vedlegg 2 til denne 
Aksjonæravtalen.  
 
4. Utvikling og eierstrategi – Forholdet til TK  
 
4.1 Partene er enig om at Selskapets eierskap i TK skal sikre forsvarlig utvikling av TK ved å legge til rette 
for hensiktsmessige investeringer i og videreutvikling av TKs forretningsområder.  
 
4.2 Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte aksjonær 
i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK, herunder bl.a. 
generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen utpeker, som skal få 

191



nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning til forhold som angår TK 
legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at Selskapets organer sikrer 
Fylkeskommunen slik innflytelse.  
 
5. Forbud mot holdingselskap  
5.1 Partene har ikke anledning til å eie aksjene i Selskapet gjennom holdingselskap.  
 
6. Forholdet til forkjøpsretten i TK  
 
6.1 Selskapets aksjer i TK er beheftet med forkjøpsrett.  
6.2 Partene skal derfor ikke foreta seg noe som utløser denne forkjøpsretten, herunder skal A-aksjene 
ikke kunne avhendes, uten at det på forhånd er avklart at forkjøpsrett for TK-aksjene ikke vil utløses av 
avhendelsen. 
 
7. Anvendelse av årlig overskudd - Tilskuddsordning  
 
7.1 Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld 
og/eller drift. Når tilstrekkelige midler er avsatt til å sikre ovennevnte formål, skal en forsvarlig andel av 
årlig driftsoverskudd anvendes etter bestemmelsene om tilskuddsordning her. Inntil selskapet har en 
egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 
2019 til 1. januar det enkelte år, skal 1/3 av årlig driftsoverskudd avsettes til ovennevnte formål og 
holdes utenfor tilskuddsordningen.  
 
7.2 Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner som er hjemmehørende 
i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra Selskapet som gis innenfor 
rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som 
fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms 
fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 
1.1.2020. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper 
eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd. 
 
7.3 Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra 
styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av 
årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. Det skal hvert år avholdes et 
eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle 
hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og 
styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig tilskudd.  
 
8. Fredningstid  
 
8.1 B-aksjene skal først kunne avhendes etter 31. desember 2029.  
 
9. Disposisjoner som skal likestilles med oppløsning av Selskapet  
 
9.1 Beslutninger om salg av Selskapets aksjer i TK skal, ettersom aksjene er Selskapets vesentlige 
eiendel, kreve beslutning i generalforsamlingen med flertall som for oppløsning av Selskapet, jf. 
aksjeloven §§ 16-1 (1), jf. 5-18. 
 
10. Forholdet til organiseringen av det fylkeskommunale forvaltningsnivået  
 
10.1 Partene er innforstått med at bakgrunnen for etableringen av Selskapet, at Selskapet bli eier av 
aksjene i TK og at Primærkommunene får aksjer i Selskapet, er fylkessammenslåingen av Troms og 
Finnmark fylkeskommuner, jf. pkt. 1 i Aksjonæravtalen.  
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10.2 Dersom sammenslåingen, jf. pkt. 10.1, ikke gjennomføres, og aksjer i Selskapet allerede er overført 
til Primærkommuner, skal aksjene tilbakeføres fra Primærkommuner til Fylkeskommunen 
vederlagsfritt.  
 
10.3 Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i 
Selskapet vederlagsfritt fordeles med lik andel til Primærkommunene.  
 
11. Meldinger  
 
11.1 Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på 
kontaktdetaljene i Vedlegg 3. 

Vurdering 
Tilbudet om å motta en aksje gjør at kommunen indirekte vil bli aksjeeier i Troms Kraft AS. Et 
eventuelt utbytte på denne eierandelen vil imidlertid ikke bli utbetalt til kommunen direkte men 
vil bli disponert til ei tilskuddsordning av Troms Holding As. 
Troms Holding As vil i begynnelsen bl.a. avsette 1/3 av utbyttet inntil selskapets aksjekapital 
når 100 millioner. (Se utkast til aksjonæravtale punkt 7.1). 
 
De kommunene som eier aksjer i Troms Holding As kan søke om tilskudd til formål som 
fremmer «regional utvikling». Tilskudd kan og gis til selskaper og organisasjoner som er 
georgafisk plassert i en kommune som har aksjer. Midler kan ikke gis til drift. 
 
Det er sterke begrensinger for hva tilskudd kan brukes til. Likevel vil Kåfjord kommune kunne 
dra nytte av å motta tilbudet om en aksje og det anbefales at vi tar imot tilbudet. 
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Fylkesrådet 

 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 
 
 
 
Til kommunene i Troms  
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/6010-58 Kristin Wangsbro 030 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
45508/19 98 42 10 77   17.07.2019 
 
 
FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 62/19 «TROMS KRAFT AS – STORTINGETS 
VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNER» - TILBUD TIL KOMMUNENE I TROMS OM Å MOTTA 
AKSJER I TROMS HOLDING AS 
 
 
1. Innledning 
Jeg viser til brev av 30. april 2019, der representanter fra kommunene i Troms ble invitert til 
et møte den 6. mai i forbindelse med fylkestingssak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets 
vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.»  
 
Som redegjort for i brevet og i møtet, innebærer fylkestingets vedtak i mars 2019 at en andel 
av aksjene i et holdingselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS overdras fra TFK til 
kommunene i Troms fylke (kommunene), med lik eierandel.  
 
Dette ble fulgt opp av fylkestinget i juni 2019, der det i sak 62/19 ble truffet vedtak om at de 
21 B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms 
med én aksje til hver kommune, forutsatt at den enkelte kommune aksepterer å motta aksjen 
på de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner ikke ønsker å motta aksjer, vi 
aksjeandelen fordeles på de øvrige.  
 
Troms Holding AS ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering.   
 
2. Fylkestingets sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av 
Troms og Finnmark fylkeskommuner» 
 
Sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommuner», som ble behandlet av fylkestinget i mars 2019, gjaldt spørsmålet om TFK skal 
disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen 
med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte. Fylkestingets vedtak i saken 
innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms 
Kraft AS, og beskriver på hvilken måte dette skal skje.  
 
I juni 2019 traff fylkestinget i sak 62/19 de nødvendige vedtak for å gjennomføre modellen 
for eierskap til aksjene i Troms Kraft AS som ble vedtatt av fylkestinget i mars.   
Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder i sin helhet som følger: 
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«1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms 
Holding AS. 
 
2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2 til 
saksfremlegget. 
 
3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til 
saksfremlegget. 
 
4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal B-
aksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter 
fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved gavebrev 
som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen at den enkelte 
primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når primærkommunen har signert 
gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne av fylkeskommunen. 
 
5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding 
AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke vil påvirke 
Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms fylkeskommunes 
utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom Troms Holding AS. 
Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt representere aksjene i Troms Kraft AS 
på vegne av Troms Holding AS. 
 
6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, 
aksjonæravtale og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene. 
 
7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS. 
Fremtidig forslag av styremedlemmer i Troms Holding AS avhenger av 
delegasjonsreglementet i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark. 
 
8. Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser 
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i 
Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, 
eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.» 
 
2.1 Nærmere om vedtakets punkt 8 -  Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring 
av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for kommunen til aksjene i Troms Kraft AS   
 
TFK er av den oppfatning at overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i 
vedtakets punkt 1 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft 
AS. Dette har sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig 
nærstående» etter aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende 
innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når 
erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig nærstående.» 
 
Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 4, vil utløse 
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS, da holdingselskapet 
fremdeles vil anses som fylkeskommunens «personlige nærstående».  
 
Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av 
14. mai 2019, der det ble bedt om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler 
fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for 
Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker 
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tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 
2019.»  
 
På bakgrunn av henvendelsen fra fylkesadvokat Kvilstad fattet kommunestyret i Tromsø den 
19. juni 2019 følgende vedtak:  
 
«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.» 
 
Som følge av kommunestyrets vedtak inntok fylkestinget følgende forutsetning i punkt 8 i sitt 
vedtak:  
 
«Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser 
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i 
Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, 
eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.» 
 
Den 1. juli 2019 tilskrev Advokatfirmaet Lund & Co DA Tromsø kommune på vegne av 
TFK. I brevet fremgår det at:  
 
«Det kan etter vår vurdering ikke være noen tvil om at Troms fylkeskommunes planlagte 
overdragelser ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette 
spørsmålet er som Tromsø kommune er kjent med nylig prøvet for domstolene i en tvist 
mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK. Sogn og Fjordane fylkeskommune fikk 
medhold både i tingretten og lagmannsretten1 i at en mer omfattende overdragelse av aksjer i 
holdingselskapet enn det Troms fylkeskommune legger opp til, ikke utløste forkjøpsrett for 
BKK. BKK anket lagmannsrettens enstemmige dom til Høyesterett, men trakk den 27. juni 
2019 anken2. Gulating lagmannsretts dom 29. mars 2019 er følgelig rettskraftig.» 
 
Avslutningsvis i brevet bes det om en endelig tilbakemelding fra Tromsø kommune:  
 
«På denne bakgrunnen ber vi på vegne av Troms fylkeskommune om en endelig tilbakemelding på at 
Tromsø kommune er enig i at ingen av de planlagte overdragelsene utløser forkjøpsrett. Det burde 
være helt unødvendig å få fastslått dette gjennom et søksmål for domstolene, noe fylkestinget har 
tatt forbehold om i vedtaket 20. juni.  
 
På vegne av fylkeskommunen ber vi om en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil 
behandle saken på nytt og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal 
akseptere tilbudet om å overta aksjer i holdingselskapet.» 
 
TFK har per 17. juli 2019 ikke mottatt slik bekreftelse fra Tromsø kommune.  
 
Etter TFKs vurdering vil forutsetningen som er inntatt i fylkestingets vedtak punkt 8 ikke 
være til hinder for at kommunestyret kan fatte vedtak om å akseptere tilbudet om å overta én 
aksje i Troms Holding AS.  
 
Forutsetningen i punkt 8 er imidlertid et vilkår for overføring av aksjene, og overføringen vil 
dermed ikke gjennomføres før det er avklart at den ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø 
kommune til aksjene i Troms Kraft AS.  
 
3. Orientering om status - Samtykke fra styret i Troms Kraft AS til overdragelse av 
aksjene i Troms Kraft AS til fylkeskommunens holdingselskap og etterfølgende 
overdragelse av aksjer til kommunene i Troms  
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Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk har i brev av 3. juli 2019 til Troms Kraft AS ved styrets 
leder anmodet om samtykke til overdragelse av aksjer til Troms Holding AS og overdragelse 
av aksjer i holdingselskapet til kommunene:  
 
«Det følger som kjent av TKs vedtekter § 15 at erverv av aksjer er betinget av samtykke fra 
styret. Dette innebærer at overdragelse av aksjene til holdingselskapet i utgangspunktet 
utløser krav til styresamtykke. Av aksjeloven § 4-16 annet ledd følger som kjent at samtykke 
ikke kan nektes ved overdragelse til nærstående, jf. «Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte 
ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående».  
Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene utløser ikke krav om styresamtykke 
etter vedtektene idet holdingselskapet fremdeles vil være fylkeskommunens nærstående. 
 
Plikt til å innhente styrets samtykke følger imidlertid av vannfallrettighetsloven § 23 fjerde 
ledd: 
 

«Erverv av aksjer eller parter som medfører konsesjonsplikt etter denne paragraf, er 
ikke gyldig uten samtykke av selskapets styre.» 

 
Overdragelse av aksjene til holdingselskapet utløser krav om styresamtykke, og tilsvarende 
følger av samme bestemmelses annet ledd at overdragelsen av aksjene i holdingselskapet til 
kommunene vil være konsesjonspliktig: 
 

«Denne lovs bestemmelser om erverv av aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller 
parter i selskaper med begrenset ansvar, skal også gjelde ved erverv av aksjer, parter 
eller rettigheter til aksjer eller parter i selskaper (holdingselskaper), som direkte eller 
indirekte eier aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller parter som representerer 
en femdel av samtlige aksjer, parter eller stemmer i andre selskaper som innehar 
eiendomsrett eller annen rettighet som omhandlet i denne lov.» 

 
På denne bakgrunnen bes det om styrets forhåndssamtykke til at fylkeskommunen kan overdra 
alle sine aksjer i TK til sitt holdingselskap. Videre bes det om styrets forhåndssamtykke til å 
overdra aksjer i holdingselskapet til kommunene i Troms fylke på de vilkår som følger av 
vedlagte saksframstilling og vedlegg til fylkestingets vedtak 20. juni 2019.» 
 
TK har tidligere opplyst at styret vil behandle saken om samtykke til erverv av aksjeposten i 
ekstraordinært styremøte senest 16. august 2019. 
 
4. Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS  
 
4.1 Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte  
 
TFK legger opp til at fylkestingets vedtak i sak 62/19 skal gjennomføres snarest mulig, og 
fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres i Harstad 28. oktober 2019. Dette har 
sammenheng med at kompetanse og ansvar for det sittende fylkesting i TFK, etter at nytt 
fylkesting er konstituert etter fylkestingsvalget, er avgrenset til det som er nødvendig for å 
avvikle virksomheten i TFK.  
 
Som det fremgår av brevet av 30. april 2019, vil TFK på denne bakgrunn legge opp til at 
kommunestyrene kan ta stilling til om kommunene skal motta aksjer i Troms Holding AS i 
høstens første kommunestyremøte. For å bidra til at kommunene skal ha et godt grunnlag for 
en slik sak til kommunestyret, har TFK utarbeidet vedlagte dokument (vedlegg 1) med forslag 
til innstilling som kommunene kan benytte som utgangspunkt dersom det er ønskelig.  
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Vedlagt dette brevet følger saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 2) med følgende 
vedlegg:   

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 3) 
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 4) 
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 5) 
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 6) 
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til 

kommunene (vedlegg 7) 
- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 18. juni 2019 

 
I saksfremlegget til fylkestingssaken er det redegjort nærmere for fordeling av aksjer, styring, 
anvendelse av overskudd i holdingselskapet mv., samt for holdingselskapets utøvelse av 
eierskapet i Troms Kraft AS.  
 
4.2 Aksept av tilbudet  
 
Om selve overføring av aksjer følger det av punkt 4 i vedtaket i fylkestingssak 62/19 at 
«overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et 
vilkår for overdragelsen at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i 
gavebrevet.»  
 
Dersom kommunen aksepterer å motta én aksje i holdingselskapet, innebærer dette at 
kommunestyrets vedtak må gå ut på at kommunen skal motta aksjen på betingelsene som 
følger av gavebrevet for at en overføring skal finne sted. Dersom kommunestyrets vedtak 
inneholder formuleringer som skaper tvil om hva som er ment, kan det føre til at TFK ikke vil 
anse dette som en aksept til overføringen.  
 
For å unngå tvil om kommunestyrets vedtak innebærer en aksept til å motta én aksje på de 
vilkår som følger av gavebrevet, vil TFK oppfordre til at en eventuell aksept av tilbudet 
formuleres i tråd med TFKs forslag til innstilling: 
 
«1. [navn kommune] aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS [org. 
nr.] fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i 
Troms i sak 62/19.»  
 
I utkastet til gavebrev punkt 5 er det inntatt et vilkår om at kommunen må inngå 
aksjonæravtalen for Troms Holding AS som vedtatt av fylkestinget. Det må fremgå klart av 
kommunestyrets vedtak at kommunen forplikter seg til å inngå aksjonæravtalen. I TFKs 
forslag til innstilling er dette formulert slik: 
 
«2. [navn kommune] forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som 
vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.» 
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5. Avslutning  
Eventuelle spørsmål kan rettes skriftlig til kristin.wangsbro@tromsfylke.no. Spørsmål og svar 
på spørsmål som er stilt vil sendes ut til alle kommunene til kommunens e-postadresse.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Willy Ørnebakk  
Fylkesrådsleder  
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Vedlegg: 

- Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS (vedlegg 1) 
- Saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 2) 
- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 3) 
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 4) 
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 5) 
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 6) 
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til 

kommunene (vedlegg 7) 
- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 18. juni 2019 (vedlegg 8)  

 
Kopi: Troms Kraft AS  
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FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 62/19 «TROMS KRAFT AS – STORTINGETS VEDTAK OM 
SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNER» - TILBUD TIL KOMMUNENE I 
TROMS OM Å MOTTA AKSJER TROMS HOLDING AS 

 

Innstilling: 

1.  [navn kommune] aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS [org. nr.] fra 
Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.  

2. [navn kommune] forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av 
fylkestinget i Troms i sak 62/19.  

 

Saksutredning:  

1. Bakgrunn   

Fylkestinget i Troms behandlet i desember 2018, mars 2019 og juni 2019 sak om «Troms Kraft AS – 
Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.»  

Sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommuner», som ble behandlet av fylkestinget i mars 2019, gjaldt spørsmålet om TFK skal 
disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen 
med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte.  

Fylkestingets vedtak i mars 2019 innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over 
fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver hvordan dette skal skje. Vedtaket lyder:  

1. «Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et holdingselskap 
før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.  

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene 
i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. Andelen av aksjene som 
deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en 
eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at 
fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.  

3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd 
skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale 
utviklingen i dagens Troms.  

 

4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at fylkestinget i 
juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. kontakt med kommunene, 
forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt andre oppgaver som 
er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni 2019.» 

 

Holdingselskapet, ved navn Troms Holding AS, ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering.  

I juni 2019 traff fylkestinget i sak 62/19 de nødvendige vedtak for å gjennomføre modellen for 
eierskap til aksjene i Troms Kraft AS som ble vedtatt av fylkestinget i mars. Det ble herunder besluttet 
at de 21 B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms 
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med én aksje til hver kommune, forutsatt at den enkelte kommunene aksepterer å motta aksjen på 
de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner ikke ønsker å motta aksjer, vi aksjeandelen 
fordeles på de øvrige.  

På bakgrunn av dette er kommunen bedt om å ta stilling til om den skal akseptere tilbudet om å 
motta aksjer i Troms Holding AS.  

I det følgende gis en redegjørelse for forhold som kan være av betydning når kommunen skal ta 
stilling til dette spørsmålet, som fordeling og overføring av aksjer, styring, anvendelse av overskudd i 
holdingselskapet mv.  

Vedlagt følger saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 1) med følgende vedlegg:   

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 2) 
- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 3) 
- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 4) 
- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 5) 
- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene 

(vedlegg 7) 
 
 

2. Fylkestingets sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og 
Finnmark fylkeskommuner» 

Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder som følger: 

«1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms Holding AS. 

2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2 til 
saksfremlegget. 

3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til saksfremlegget. 

4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal B-aksjene i 
Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter fordelingen som 
fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 
5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen at den enkelte primærkommune aksepterer 
betingelsene i gavebrevet. Når primærkommunen har signert gavebrevet, signerer fylkesrådsleder 
gavebrevet på vegne av fylkeskommunen. 

5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding AS, og 
overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke vil påvirke Troms Kraft AS` 
virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms fylkeskommunes utøvelse av eierskapet i 
Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom Troms Holding AS. Representanter for Troms 
fylkeskommune skal fortsatt representere aksjene i Troms Kraft AS på vegne av Troms Holding AS. 

6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, aksjonæravtale og 
gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene. 

7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS. 

Fremtidig forslag av styremedlemmer i Troms Holding AS avhenger av delegasjonsreglementet i det 
nye fylkestinget for Troms og Finnmark. 
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8. Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser 
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i Troms Kraft 
AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt rettslig, at 
overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.» 

 
3. Fordeling av aksjer, styring av holdingselskapet  
 
3.1 Fordeling av aksjer 
 
Det følger av første setning i punkt 4 i fylkestingets vedtak at de 21 B-aksjene (35 %) av de totalt 60 
aksjene i Troms Holding AS deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen vil være etter 
kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020. Dette innebærer at de 21 kommunene i Troms 
mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer. 39 aksjer (65 %) beholdes 
av TFK.  
 
Dette punktet i vedtaket innebærer en oppfølgning/gjennomføring av punkt 4 i fylkestingets vedtak i 
sak 30/19, der det fremgår at en andel av aksjene i holdingselskapet skal overdras til kommunene i 
Troms med lik eierandel, og at aksjene som deles ut ikke skal «utgjøre mer enn det som er nødvendig 
for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer 
som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.» 
 
Bakgrunnen for dette fremgår blant annet av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 3. mars 
2019 (vedlegg til saksfremlegget i fylkestingssak 30/19), der det på side 8 uttales at 
 
«Primærkommunenes medeierskap vil tjene som sikkerhet mot at det nye fylkestinget endrer 
vedtektene eller foretar andre disponeringer over selskapet som vil være i strid med de forutsetninger 
som ligger til grunn for Troms fylkestings disposisjoner i forkant av sammenslåingen.»  
 
For en nærmere redegjørelse vises det til saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 9-11.  
 
 
3.2 Skjerpet flertallskrav for vedtektsendringer 
 
Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever «tilslutning fra minst to tredeler så vel av de 
avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen», jf. aksjeloven 
§ 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette «strengere flertallskrav», jf. § 5-18 tredje ledd. 
 
Av § 9 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS fremgår det at «beslutning om vedtektsendring 
krever tilslutning fra minst fire femdeler så vel av de avgitte stemmer som av aksjekapitalen i 
selskapet.»  
 
Det skjerpede flertallskravet på fire femtedeler for vedtektsendringer sikrer at det nye fylkestinget 
ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst antall av kommunene. 
Aksjefordelingen som er vedtatt av fylkestinget innebærer at TFK trenger støtte fra ni kommuner for 
at slike endringer skal kunne vedtas.  

3.3 Aksjeklasser  

Regulering av aksjeklasser er omhandlet i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 
(vedlegg 2) i punkt 9.3 (side 11):  
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«Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over selskapet følger av at TFK beholder majoriteten av 
aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets organer. Det følger av 
aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen over eierskapet i Selskapet og i 
TK.  

«Det anses likevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre at 
fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får det 
flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn som 
aksjonærer.»  

I utkastet til vedtekter § 5 er det derfor inntatt følgende formulering: «Forskjellen mellom 
aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor Den 
geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019. Ellers er 
aksjene likestilt.»  

 

 
3.4 Styring av holdingselskapet – særlig om valg av styremedlemmer 

Forvaltningen av selskapet hører under styret, jf. aksjeloven § 6-12 første ledd.  

Valg av styremedlemmer er omhandlet i punkt 4.2 i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. 
mai 2019 (vedlegg 2), der det fremgår på side 3 at:  

«Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt, velges alle 
styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes ved avstemming 
med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. § 5-17 første ledd, jf. § 6-3.  

(…) Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av stemmene i 
generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge samtlige 
styremedlemmer.» 

 

3.5 Utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS 

TFK vil som nevnt beholde flertallet av aksjene i holdingselskapet. For beslutninger i 
generalforsamlingen gjelder det i utgangspunktet et alminnelig flertallskrav, jf. aksjeloven § 5-17 
første ledd.  

Etter aksjeloven § 5-3 første ledd gir hver aksje én stemme dersom det ikke følger noe annet av loven 
eller vedtektene. I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det lagt opp til at hver aksje gir én 
stemme. TFK har flertallet av aksjene, og vil dermed også ha flertallet av stemmene i 
generalforsamlingen i holdingselskapet.  

TFK vil derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at TFK også bestemmer 
hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves.  

Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 2) s. 7-9 for en nærmere redegjørelse for utøvelsen av 
eierskapet i Troms Kraft AS gjennom holdingselskapet. 

 

4. Selskapets formål og anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering i utdelingsprosessen 
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4.1 Selskapets formål 

Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at: 

«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal 
gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i 
dagens Troms.» 

Dette er fulgt opp utkastet til vedtekter for holdingselskapet, der selskapets formål er regulert i § 3:   

«Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling 
hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. 
januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.  
 

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i 
forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. 
aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved 
oppløsning er gitt i § 4.» 

I § 4 om anvendelse av årlig overskudd og oppløsning av selskapet fremgår det at: 

«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld 
og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, skal minimum 1/3 av eventuelt 
driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt resterende 
driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.»  

 

Videre er det regulert hvem som kan motta tilskudd og hvilke tiltak tilskudd kan gis til:  

«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling 
hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. 
januar 2019. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter 
søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i 
Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at 
selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan 
ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. 
Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.» 

Merk at kommunen må være aksjonær i selskapet for å kunne motta tilskudd, og at selskaper og 
organisasjoner må være hjemmehørende i en kommune som er aksjonær for å kunne motta tilskudd.  

 

4.2 Prosessen knyttet til anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering  

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 tredje avsnitt er det inntatt følgende bestemmelse 
om prosessen knyttet til anvendelse av overskudd:  

«Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra 
styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen 
av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.» 
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Videre er det lagt opp til at Næringsetaten i TFK kan bistå i utdelingsprosessen gjennom vurdering av 
søknader og saksforberedelse knyttet til tildeling av tilskudd, før dette forelegges styret i 
holdingselskapet til avgjørelse.  

I utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet fremgår det av punkt 7.3 at kommunene skal 
involveres i beslutninger om utdelinger gjennom deltakelse i eiermøter:  

«Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for 
tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som 
skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for sitt forslag om 
fordeling til generalforsamlingen.» 

Kommunenes involvering i utdelingsprosessen er omtalt nærmere i notat fra Advokatfirmaet Lund & 
Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) i punkt 5.3.3 (side 6):  

«I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende innflytelsen. 
Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som angår anvendelsen av 
overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. Dette kan gjøres ved at det i 
bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det årlig skal vedtas en strategi for 
utdelingene, og at dette kan skje i en prosess som er uavhengig av de formelle generalforsamlingene. 
Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, med dette som tema er et nærliggende alternativ. 

Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren. Eiermøtet 
kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal prioriteres i neste 
års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dem. Vi antar at primærkommunene kan være en 
nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige for å fremme en 
regional utvikling i Troms til enhver tid.» 

4.3 Fordeling av selskapets formue ved oppløsning 

I § 4 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje 
med holdingselskapets formue dersom selskapet oppløses: 
 
«Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, 
fordeles til B-aksjonærene med lik andel.»  
 
Se saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 1) s. 11 - 14 for en nærmere redegjørelse for temaene som 
er omhandlet under dette hovedpunktet.  
 

 5. Diverse omsetningsbegrensninger  

Det følger som nevnt av utkastet til vedtekter for Troms Holding AS § 5 at «aksjer i aksjeklasse B bare 
kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes 
grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.» 
 
Videre følger det av samme vedtektsbestemmelse at «aksjer i aksjeklasse A kun [kan] eies av 
fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms 
fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse områdene.»   
 
I utkastet til aksjonæravtale er det inntatt bestemmelser om ulike omsetningsbegrensninger:  
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- I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i holdingselskapet gjennom et 
holdingselskap.  

- Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av den 
grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene.  

- Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030.  
 

6. Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Gavebrev 

Det lagt opp til at overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene skal skje ved undertegning 
av gavebrev. 

I utkastet til gavebrev fremgår vilkårene for overføring av aksjer til kommunene. Det fremgår av 
punkt 1 at overføringen skjer på vilkår av at: 

«Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom sammenslåingen 
ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de tilbakeføres til 
Fylkeskommunen vederlagsfritt».  

I utkastet til gavebrev punkt 2 er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje ved en senere 
nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået:  

«Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i Troms 
Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms Holding.» 

Tilsvarende bestemmelse er inntatt i utkastet til aksjonæravtale punkt 10.3.  

Videre følger det av punkt 8 (side 8 og 9) i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 at: 

«Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte primærkommune med 
spesifikasjon av hvor mange aksjer den aktuelle primærkommune får overført. (…).  

Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I 
gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er betinget 
av nærmere bestemte forhold til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.» 

 

7. Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for 
kommunen til aksjene i Troms Kraft AS   

TFK er av den oppfatning at overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i vedtakets 
punkt 1 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS. Dette har 
sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig nærstående» etter 
aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende innflytelse.» Det følger av 
aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når erverver av aksjer er tidligere eiers 
«personlig nærstående.» 

Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 4, vil utløse forkjøpsrett 
for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS, da holdingselskapet fremdeles vil anses som 
fylkeskommunens «personlige nærstående».  

Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av 14. mai 
2019, der det ble bedt om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler fylkeskommunens 
standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til 
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aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker tilbakemeldingen på dette snarest mulig, 
og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 2019.»  

På bakgrunn av henvendelsen fra fylkesadvokat Kvilstad fattet kommunestyret i Tromsø den 19. juni 
2019 følgende vedtak:  

«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.» 

Som følge av kommunestyrets vedtak inntok fylkestinget følgende forutsetning i punkt 8 i sitt vedtak:  

«Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser 
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i Troms Kraft 
AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt rettslig, at 
overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.» 

Den 1. juli 2019 tilskrev Advokatfirmaet Lund & Co DA Tromsø kommune på vegne av TFK. I brevet 
fremgår det at:  

«Det kan etter vår vurdering ikke være noen tvil om at Troms fylkeskommunes planlagte 
overdragelser ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette spørsmålet er som 
Tromsø kommune er kjent med nylig prøvet for domstolene i en tvist mellom Sogn og Fjordane 
fylkeskommune og BKK. Sogn og Fjordane fylkeskommune fikk medhold både i tingretten og 
lagmannsretten1 i at en mer omfattende overdragelse av aksjer i holdingselskapet enn det Troms 
fylkeskommune legger opp til, ikke utløste forkjøpsrett for BKK. BKK anket lagmannsrettens 
enstemmige dom til Høyesterett, men trakk den 27. juni 2019 anken2. Gulating lagmannsretts dom 
29. mars 2019 er følgelig rettskraftig.» 

Avslutningsvis i brevet bes det om en endelig tilbakemelding fra Tromsø kommune:  

«På denne bakgrunnen ber vi på vegne av Troms fylkeskommune om en endelig tilbakemelding på at 
Tromsø kommune er enig i at ingen av de planlagte overdragelsene utløser forkjøpsrett. Det burde 
være helt unødvendig å få fastslått dette gjennom et søksmål for domstolene, noe fylkestinget har 
tatt forbehold om i vedtaket 20. juni.  
 

På vegne av fylkeskommunen ber vi om en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil 
behandle saken på nytt og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal akseptere 
tilbudet om å overta aksjer i holdingselskapet.» 

TFK har per 17. juli 2019 ikke mottatt slik bekreftelse fra Tromsø kommune.  

Etter TFKs vurdering vil forutsetningen som er inntatt i fylkestingets vedtak punkt 8 ikke være til 
hinder for at kommunestyret kan fatte vedtak om å akseptere tilbudet om å overta én aksje i Troms 
Holding AS.  

Forutsetningen i punkt 8 er imidlertid et vilkår for overføring av aksjene, og overføringen vil dermed 
ikke gjennomføres før det er avklart at den ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene 
i Troms Kraft AS.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser  
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I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 3. mars 2019 (vedlegg til fylkestingssak 30/19) fremgår 
det på side 1 at en «eventuell hel eller delvis overføring av fylkeskommunens aksjer til 
primærkommunene vil ikke utløse skatteplikt, verken for fylkeskommunen eller primærkommunene.» 

Videre fremgår det av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 (vedlegg 2) på side 7 
at:  

«Når det gjelder spørsmålet om kommunene påtar seg noen risiko ved å bli medeiere i 
holdingselskapet, kan vi ikke se at det vil foreligge noen spesielle konsekvenser for kommunene 
utover de aksjene som de blir eiere av. Som kjent er aksjeselskap en selskapsform hvor det følger et 
begrenset ansvar, og ansvaret er nettopp begrenset til aksjene.»  
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 Arkivsaksnr.:  18/6010-53 

 Sak: 62/19   Løpenr.:          35266/19 
 Arkiv:  030 SAKSARKIV 

 Ansvarlig fylkesråd: Willy Ørnebakk 

  

 

Troms Kraft AS - Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner 

 
 

Innstilling til vedtak: 

:::  

 

Plan- og økonomikomiteens innstilling vil bli lagt inn som vedlegg til saken når 

saksprotokollen er klar. 

 

 

:::  

 

...  

Vedlegg til saken:  

- Plan- og økonomikomiteens innstilling. 

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA, datert 27. mai 2019 

- Utkast til vedtekter for holdingselskapet 

- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet 

- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet 

- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til   

Kommunene 

- Notat fra Lund & Co 

 

Saksutredning: 

1. Bakgrunn  

 

Saken gjelder disponering over Troms fylkeskommunes (TFK) aksjepost i Troms Kraft AS 

(TK) i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune (FFK).  

 

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET  
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 2 

I fylkestingssak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms    og 

Finnmark fylkeskommuner», behandlet fylkestinget i Troms spørsmålet om TFK skal 

disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med 

sammenslåingen med FFK, og i tilfelle på hvilken måte.  

 

Fylkestingets vedtak i saken innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over 

aksjeposten i denne forbindelse, og beskriver hvordan dette skal skje. Vedtaket lyder: 

 

1. «Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et 

holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.  

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til 

kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. 

Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 

kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets 

organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.  

3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets 

overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som 

fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.  

 

4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at 

fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. 

kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av 

holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan slutt-

behandle saken i juni 2019.» 

 

Vedtakets punkt 4 inneholder en delegering av nødvendige fullmakter til fylkesrådet slik at 

fylkestinget kan «treffe de nødvendige vedtak/sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.  

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA har bistått TFK i tilretteleggelsen av grunnlaget for 

gjennomføring av fylkestingets vedtak.  

 

Som vedlegg til dette saksfremlegget følger:  

 

- Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 1) 

- Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 2) 

- Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 3) 

- Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 4) 

- Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til 

kommunene (vedlegg 5) 

 

1.1 Innledende om vedtekter, aksjonæravtale og gavebrev 

 

Av punkt 9.1 (side 9 og 10) i notat av 27. mai 2019 fra Advokatfirmaet Lund & Co DA 

fremgår det at: 

 

«Reguleringen av aksjonærrettighetene og rettsforholdet mellom aksjonærene kan gjøres 

både i Selskapets vedtekter og i aksjonæravtale mellom aksjonærene. Det er enkelte sentrale 

forskjeller på avtaleregulering og vedtektsregulering som det er greit å gjøre oppmerksom på: 

 

 Vedtekter er bindende for dem som til enhver tid eier aksjer i selskapet. 

Aksjonæravtalen er bindende for dem som har sluttet seg til avtalen. Nye aksjonærer 
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må derfor tiltre aksjonæravtalen for at den skal være bindende. Vedtektene er 

automatisk bindende på ervervstidspunktet.  

 Vedtektene og endringer i vedtektene registreres i Foretaksregisteret og er offentlig 

tilgjengelig. Dette er ikke tilfelle for aksjonæravtaler. Dette innebærer blant annet at 

en godtroende tredjepart som ikke opplyses som aksjonæravtalen ved erverv av 

aksjene, ikke vil være bundet av aksjonæravtalen.  

 Vedtektene og brudd på vedtektene vil ha direkte selskapsrettslige virkninger og 

dermed ha virkning for selskapet. Brudd på vedtektsbestemmelser vil dermed kunne 

medføre at beslutningen som har skjedd i strid med vedtektene vil være selskapsrettslig 

ugyldig. Brudd på bestemmelser i aksjonæravtale vil bare innebære avtalebrudd 

mellom partene i aksjonæravtalen.  

 For å endres krever vedtektene etter aksjelovens alminnelige regler to tredeler av de 

avgitte stemmer og aksjekapitalen, som er representert på generalforsamlingen. 

Aksjonæravtalen krever, om ikke annet er særskilt regulert, enighet mellom alle 

aksjonærene. (…) 

 

Vi vil anbefale at det inngås en aksjonæravtale mellom aksjonærene i Selskapet.» 

 

Det vil redegjøres nærmere for sentrale bestemmelser i utkastet til vedtekter og aksjonæravtale 

for holdingselskapet i saksfremleggets punkt 3, 4 og 5 nedenfor. 

 

Det fremgår ikke uttrykkelig av fylkestingets vedtak i sak 30/19 at overdragelsen av en andel 

av aksjene i holdingsselskapet til kommunene skal være vederlagsfri. Om dette fremgår det i 

fylkesrådslederens brev datert 30. april 2019: 

 

«Jeg påpeker imidlertid at redegjørelsen i tilleggsnotat datert 3. mars 2019 fra 

Advokatfirmaet Lund & Co DA, i pkt. 4.2 «Om overdragelse av aksjer i holdingsselskapet til 

kommunene – gjennomføring» bygger på at overdragelsen skal være vederlagsfri, og at jeg 

ikke oppfattet at det under fylkestingets behandling av saken ble argumentert for at 

overdragelsen bør skje mot vederlag.» 

 

I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 under punkt 8 (side 8) fremgår 

følgende om gavebrev:  

 

«Gavebrevene er dokument som skal overføre aksjene til Primærkommunene og trer i stedet 

for en mer omfattende avtale om aksjeoverdragelse. Bakgrunnen for dette er at overføringen 

skjer vederlagsfritt og at TFK, og dermed dennes rettsetterfølger, beholder kontrollerende 

innflytelse i selskapet. Dette innebærer blant annet at behovet for å kontrollere 

Primærkommunenes fremtidige forvaltning av eierskapet reduseres eller kan reguleres i 

aksjonæravtale. I tillegg er gavebrev-modellen betydelig enklere enn en modell med avtale om 

aksjeoverdragelse.» 

 

Det redegjøres nærmere for overdragelse av aksjer til kommunene og utkastet til gavebrev       

i saksfremleggets punkt 6 nedenfor.  

 

2. Oppfølgning av fylkestingets vedtak i sak 30/19  

 

Arbeidet som er gjort og gjøres for å tilrettelegge grunnlaget for gjennomføring av 

transaksjonene som er beskrevet i vedtaket i fylkestingssak 30/19, omfatter i hovedsak 

følgende: 
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a) Opprettelse av holdingselskapet  

 

Det er lagt opp til at holdingselskapet, med foreslått navn «Troms Holding AS», vil bli stiftet 

og registrert før fylkestingets behandling av saken i juni. Stiftelsesdokumentene vil ha et 

standardisert minimumsinnhold. Endelige vedtekter vedtas av fylkestinget i juni 2019.  

I punkt 4 nedenfor følger en nærmere redegjørelse for fordeling av aksjer, styring,    

anvendelse av overskudd mv. i holdingselskapet 

 

b) Forberedelse av ervervskonsesjoner  

 

For at holdingselskapet skal kunne bli eier av aksjene som TFK i dag eier i TK og at 

kommunene deretter skal kunne bli eiere av en andel av aksjene i holdingselskapet, er det 

nødvendig at det blir gitt konsesjon til slikt erverv av Olje- og energidepartementet, jf. 

vannfallsrettighetsloven § 23. Arbeidet omfatter dermed også avklaring av konsesjonsrettslige 

spørsmål. Søknad om konsesjon vil bli sendt etter fylkestingets behandling av saken i juni 

2019, og etter at styret i TK har gitt samtykke til holdingselskapets erverv av aksjene, se 

bokstav e) nedenfor. 

 

c) Invitasjon til kommunene i Troms til å bli medeiere i holdingselskapet  

 

I brev av 30. april 2019 inviterte fylkesrådsleder Willy Ørnebakk representanter fra 

kommunene i Troms til et møte den 6. mai 2019. 

 

I møtet ble det ble gitt informasjon om fylkestingets vedtak i sak 30/19 samt det videre 

arbeidet i forbindelse med gjennomføring av vedtaket.  

 

Det legges opp til at kommunestyrene kan ta stilling til om kommunen skal motta en andel   

av aksjene i holdingsselskapet etter fylkestinget i juni 2019.  

 

I punkt 5 nedenfor redegjøres det nærmere for forhold knyttet til overdragelse av aksjer           

i holdingselskapet til kommunene.   

 

d) Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett 

for kommunen til aksjene i TK  

 

Overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i vedtakets punkt 1 utløser ikke 

forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette har sammenheng med at 

holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig nærstående» etter aksjeloven § 1-5 

(2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 

(2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig 

nærstående.» 

 

Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 2, vil utløse 

forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK, da holdingselskapet fremdeles vil anses 

som fylkeskommunens «personlige nærstående».  

 

Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad      av 

14. mai 2019, der det bes om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler 

fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett    

for Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker 
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tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 

2019.»  

 

I e-post av 16, mai 2019 fra juridisk rådgiver og leder for politisk sekretariat i Tromsø 

kommune, Gry Caroline Dons, fremgår det at «Saken er av prinsipiell karakter og ordfører 

Kristin Røymo ønsker at saken behandles av kommunestyret. For at saken skal være 

tilstrekkelig og forsvarlig utredet til behandling behøver man noe tid, slik at saken behandles 

som første sak i Tromsø kommunestyrets møte den 19. juni.» 

 

e) Samtykke fra styret i TK til holdingselskapets erverv av aksjene  

 

Holdingselskapets erverv av aksjene i TK, som beskrevet i vedtakets punkt 1, krever 

samtykke fra styret i TK, jf. aksjeloven § 4-15 annet ledd. Samtykke kan ikke nektes når 

erververen er den tidligere eiers personlig nærstående, jf. aksjeloven § 4-16 annet ledd. 

 

I brev til TK fra fylkesrådsleder Willy Ørnebakk av 15. mai 2019 varsles TK «om at det - etter 

fylkestinget i juni - vil bli sendt melding til Troms Kraft AS om overdragelse av aksjeposten til 

et holdingselskap hvor TFK eier alle aksjene, og at styret i Troms Kraft AS snarest mulig 

deretter må ta stilling til samtykke til ervervet.»  

 

TK har opplyst at styret vil behandle saken om samtykke til erverv av aksjeposten i 

ekstraordinært styremøte senest 16. august 2019. 

 

3. TFKs forhold til TK 

 

TFK utøver i dag sitt eierskap til 60 % av aksjene i TK gjennom representasjon i 

generalforsamlingen, ved å foreslå representanter til bedriftsforsamlingen og gjennom 

deltakelse i eiermøter.   

 

Videre har Tromsø kommune og TFK vedtatt «Felles eierstrategi for Troms Kraft AS» av 5. 

februar 2016. 

 

Modellen for eierskap til aksjene som er vedtatt av fylkestinget i sak 30/19, legger opp til en 

videreføring av TFKs utøvelse av eierskapet i TK, med den forskjell som ligger i at eierskapet 

vil utøves indirekte gjennom holdingselskapet.  

I punkt 3.1 nedenfor gis en kort redegjørelse for de arenaer og styringsdokumenter som TFK i 

dag har for utøvelse av eierskapet i TK. Punkt 3.2 inneholder en redegjørelse for hvordan det 

kan skje en videreføring av dette gjennom utøvelse av eierskapet i holdingselskapet, og 

dermed indirekte i TK.  

 

3.1 TFKs utøvelse av eierskapet som eier av 60 % av aksjene i TK  

 

a) Eierstrategi for TK  

 

«Felles eierstrategi for Troms Kraft AS» inneholder beskrivelser av hva som er TFKs og 

Tromsø kommunes formål med eierskapet i TK, og hvordan de fastsatte målsettingene kan 

oppnås.  

 

I eierstrategien pkt. 3 «Formål med eierskapet» fremgår det:  

 

«Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har et langsiktig perspektiv på eierskapet 

i Troms Kraft. Et langsiktig perspektiv på eierskapet innebærer et ønske om å bevare 
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eksisterende verdier, samt utvikle vekstmuligheter basert på eksisterende kompetanse 

og ressurser innen kjernevirksomheten i Troms Kraft. Med kjernevirksomhet menes 

drift og utbygging av kraftproduksjon og kraftnett, samt kraftsalg. Eiernes 

tidsperspektiv samsvarer godt med virksomhetens art, hvor investeringer som gjøres 

har svært lange levetider. 

 

Eierne er opptatt av at Troms Kraft har en viktig samfunnsrolle. I samfunnsrollen 

vektlegger eierne viktigheten av vannkraft som en evigvarende og klimavennlig 

energiressurs, at det offentlige eier kritisk infrastruktur for å sikre forsyningssikkerhet i 

regionen og at det finnes stedbunden kapital i landsdelen. 

 

Eierne har et sammenfallende forretningsmessig mål for eierskapet i Troms Kraft, 

hvilket innebærer tydelige krav til avkastning på investert kapital som reflekterer den 

risiko denne type virksomhet representerer. 

 

Eieransvar innebærer en forpliktelse til oppfølging av eierskapet og dette dokumentet 

gir uttrykk for eiernes forventninger til selskapet og retningslinjer for en god og 

konstruktiv dialog mellom selskapet og eierne. Dette skal også bidra til en klar rolle - 

og ansvarsfordeling mellom eierne og selskapet.» 

 

b) Oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamlingen i TK 

 

Når det gjelder oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamlinger, følger det av fylkesrådets 

reglement § 38 at: 

«Fylkestinget innstiller på fylkeskommunens representanter til bedriftsforsamlinger.» 

I henhold til § 10 i vedtektene til TK, skal bedriftsforsamlingen i TK ha 15 medlemmer, 

hvorav 10 velges av generalforsamlingen.  I begynnelsen av ny valgperiode etter 

fylkestingsvalg vedtar fylkestinget forslag til 6 av de 10 medlemmene som velges av 

generalforsamlingen.  

 

c) Representasjon i generalforsamlingen og eiermøter i TK  

 

Når det gjelder representasjon i generalforsamlingen, følger det av fylkesrådets reglement      § 

40 at: 

 

«Fylkesrådet representerer fylkeskommunen i generalforsamlinger, og utøver 

eierskapspolitikken utformet av fylkestinget.» 

 

Det er i dag fylkesrådslederen som møter i generalforsamlingen i TK på vegne av TFK. 

 

Det følger av «Felles eierstrategi for Troms Kraft AS» av. 5. februar 2016 at det skal avvikles 

eiermøter. I eierstrategien pkt. 6.1 «Eiermøter» fremgår det:  

 

Det skal minimum avholdes to årlige eiermøter (hhv. vår og høst). Formålet med 

møtene er todelt: 

 

1. Koordinere og avklare eiermessige problemstillinger eierne imellom 

 

2. Etablere en løpende styringsdialog med selskapet (representert ved 

styret/konsernsjef), hvor også viktige og prinsipielle saker kan diskuteres. 
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Eiermøtene skal være en møteplass hvor selskapet skal orientere eierne om løpende 

utvikling knyttet til strategi, økonomi, investerings - og finansieringsplaner og 

generelle utviklingstrekk i bransjen. Eiermøtene skal være et egnet sted for at 

selskapet skal kunne diskutere aktuelle saker med eierne på en jevnlig basis og 

løpende kunne tilpasse sine planer i tråd med overordnede eierføringer. Beslutninger 

som krever eiergodkjenning kan kun fattes gjennom vedtak på generalforsamling.» 

 

3.2 TFKs utøvelse av eierskapet i TK gjennom holdingselskapet  

 

Av punkt 4 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 følger det at:  

 

«Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 

kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer 

som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene». 

 

TFK vil med andre ord beholde flertallet av aksjene i holdingselskapet. For beslutninger i 

generalforsamlingen gjelder det i utgangspunktet et alminnelig flertallskrav, jf. aksjeloven     § 

5-17 første ledd.  

 

Etter aksjeloven § 5-3 første ledd gir hver aksje én stemme dersom det ikke følger noe annet 

av loven eller vedtektene. I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det lagt opp til at hver 

aksje gir én stemme. TFK har flertallet av aksjene, og vil dermed også ha flertallet av 

stemmene i generalforsamlingen i holdingselskapet.  

 

Som redegjort for i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019, vil TFK 

derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at TFK også bestemmer 

hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves.  

 

Videre er det foreslått formuleringer i vedtekter og aksjonæravtale for holdingselskapet som 

ivaretar dette, og som vil bli omtalt i det følgende.  

 

 

a) Eierstrategi for TK 

 

På s. 12 i ovennevnte notat fremgår det at:  

 

«Den gjeldende eierstrategien er vedtatt av fylkeskommunen og Tromsø kommune som er 

dagens to eiere. Ettersom det er holdingselskapet som blir ny eier av aksjene, er det naturlig 

at det er holdingselskapet som blir formell «part» i slike strategier og styringsdokumenter. 

Det er imidlertid ikke noe i veien for at fylkeskommunale organer fremdeles skal behandle 

eierstrategier mv. på samme måte som tidligere. Så lenge fylkeskommunen beholder 

majoriteten av aksjene i holdingselskapet, er det etter vår oppfatning sågar helt naturlig at 

fylkeskommunen utøver sitt indirekte eierskap på samme måte som tidligere. Det kan da tas 

inn i vedtektene for holdingselskapet en bestemmelse som presiserer at holdingselskapets 

holdning til spørsmål som gjelder TK avgjøres av generalforsamlingen i holdingselskapet 

med alminnelig flertall (som vil beholdes av fylkeskommunen). Fylkestinget/fylkesrådet kan da 

på samme måte som før få saker til behandling som gjelder TK, og fylkeskommunens holdning 

må følges opp av generalforsamlingen i holdingselskapet, og eventuelt også av 

holdingselskapets representanter i eierorganene i TK.» 

 

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det inntatt en bestemmelse i § 7 som ivaretar 

dette forholdet.  
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Advokatfirmaet Lund & Co DA påpeker videre at:  

 

«For øvrig må fylkeskommunens egne interne delegasjonsreglement ta stilling til hvordan 

fylkeskommunen eierskap skal utøver, og her kan det fremgå at denne type saker skal 

forelegges fylkestinget til behandling.»   

 

b) Oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamling i TK  

 

Om oppnevning av medlemmer til bedriftsforsamlingen i TK fremgår det følgende på s. 12 i 

notatet:  

 

«På samme måte kan vi ikke se noen grunn til at ikke fylkestinget som tidligere skal foreslå 

medlemmer til bedriftsforsamlingen i TK. I dag følger bedriftsforsamlingens sammensetning 

av vedtektene for TK § 10, der det fremgår at generalforsamlingen velger 10 medlemmer og 

varamedlemmer som representerer eierne i bedriftsforsamlingen. Formelt er det da slik at det 

er generalforsamlingen som velger disse representantene, men av fylkeskommunens reglement 

for fylkesrådet følger § 38 at fylkestinget innstiller på fylkeskommunens representanter til 

bedriftsforsamlinger. For å presisere at gjeldende praksis skal fortsette etter transaksjonen og 

fylkessammenslåingen, kan en bestemmelse i reglementet presisere at fylkestinget skal 

innstille på representanter til bedriftsforsamlinger som fylkeskommunen direkte eller indirekte 

gjennom holdingselskaper kan foreslå medlemmer til.»   

 

c) Representasjon i generalforsamlingen og eiermøter i TK  

 

I forslaget til vedtekter er det inntatt en bestemmelsen i § 7 som fastslår at en representant for 

fylkeskommunens politiske ledelse skal representere holdingselskapet i eierorganene i TK.  

 

Utgangspunktet etter aksjeloven § 5-2 er at aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamling, 

enten selv eller ved fullmektig.  

 

På side 4 i notatet redegjøres det nærmere for reglene om representasjon av aksjeselskaper: 

«Hvem som her er aksjeeieren selv, reguleres av reglene om representasjon av aksjeselskaper, 

som følger av asl. kap. 6 del III. Av § 6-30 følger det at styret representerer selskapet utad, og 

tegner dets firma. Styret kan etter § 6-31 gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte 

ansatte fullmakt til å tegne selskapets firma, som kan fastsettes i vedtektene. Andre personer 

kan ikke gis slik fullmakt til å tegne firma. (…).»  

 

På side 5 fremgår det videre at 

 

«Dersom det er ønskelig at fylkesordfører, fylkesrådsleder eller andre med tilknytning til 

fylkeskommunens organer skal representere holdingselskapet på generalforsamlingen i TK 

gjennom å ha rett til å tegne firma, må denne personen være styremedlem, daglig leder eller 

ansatt i holdingselskapet, jf. asl. § 6-31.» 

 

Dersom fylkesrådsleder/fylkesordfører skal ha en slik rolle i holdingselskapet, følger det av 

forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e) at vedkommende bli inhabil i behandling av saker 

der holdingselskapet er part.  

 

På bakgrunn av dette foreslås i stedet følgende løsning på side 5 i notatet:  

 

216



 9 

 «En annen løsning, som ikke forutsetter firmategningsrett, er at personen som møter på 

generalforsamling gjør dette etter fullmakt, jf. asl. § 5-2, særlig annet ledd. Fullmakten gjør 

at aksjonæren kan la seg representere av en annen person enn seg selv, og fullmektigen kan 

da være en annen en med firmategningsrett. Slik kan det fastsettes i vedtektene for 

holdingselskapet at personen som til enhver tid innehar et verv, skal møte på 

generalforsamlingen, da som fullmektig på vegne av holdingselskapet. I så fall blir 

situasjonen i stor grad lik den som gjelder for utøvelsen av fylkeskommunens eierskap i TK     

i dag, der fylkestinget har gitt fylkesrådet fullmakt til å representere fylkeskommunen på 

generalforsamlinger, jf. «Reglement for fylkesrådet i Troms» § 40.  

 

Det er en slik fullmakt som er foreslått i § 7 i utkast til vedtekter for holdingselskapet.  

 

d) Punkt 4.2 i utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet  

 

Videre fastlegges TFKs forhold til TK gjennom holdingselskapet i punkt 4.2 i utkastet til 

aksjonæravtale for holdingselskapet, som lyder:  

«Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte 

aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK, 

herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen 

utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning 

til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at 

Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse».     

 

Som nevnt i punkt 1.1 i saksfremlegget, er aksjonæravtalen avtalerettslig bindende for 

partene.  

 

4. Fordeling av aksjer, styring, anvendelse av overskudd mv. i holdingselskapet  

 

4.1 Fordeling av aksjer   

 

Som nevnt følger det av punkt 4 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 at en andel av aksjene i 

holdingselskapet skal overdras til kommunene i Troms med lik eierandel, og at aksjene som 

deles ut ikke skal «utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en 

eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at 

fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.» 

 

Bakgrunnen for dette fremgår blant annet av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 

3. mars 2019 (vedlegg til saksfremlegget i fylkestingssak 30/19), der det på side 8 uttales at 

 

«Primærkommunenes medeierskap vil tjene som sikkerhet mot at det nye fylkestinget endrer 

vedtektene eller foretar andre disponeringer over selskapet som vil være i strid med de 

forutsetninger som ligger til grunn for Troms fylkestings disposisjoner i forkant av 

sammenslåingen.»  

 

Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at:  

 

«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets 

overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den 

regionale utviklingen i dagens Troms.» 
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Dette er fulgt opp i utkastet til vedtekter for holdingselskapet i § 3 «Formål» og i § 4 

«Anvendelse av årlig overskudd og formue ved oppløsning av selskapet.»  

 

I ovennevnte notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA under punkt 4.3.7 «Skjerpet 

flertallskrav for beslutninger i generalforsamlingen» fremgår følgende på side 15:  

 

«For å sikre at det nye fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten 

tilslutning av et visst antall av primærkommunene, kan det vedtektsfestes et skjerpet 

flertallskrav for endring av disse bestemmelsene.»  

 

Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever «tilslutning fra minst to tredeler så vel av 

de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen», jf. 

aksjeloven § 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette «strengere flertallskrav», jf. 

§ 5-18 tredje ledd.»  

 

Som omtalt på side 12 i ovennevnte notat, er det er imidlertid ikke adgang til å fastsette et 

flertallskrav som i realiteten innebærer at det ikke kan vedtas at selskapet skal ha som formål 

å skaffe eierne økonomisk utbytte:  

 

«Ved utformingen av en vedtektsbestemmelse om at vedtektene ikke skal ha til formål å skaffe 

eierne økonomisk utbytte er det viktig å være klar over at en endring tilbake til et formål om å 

skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte som utgangspunkt kun krever to tredelers flertall, jf. 

aksjeloven § 5-18. Aarbakke mfl. side 119 presiserer at om «vedtektene er slik å forstå at en 

endring i motsatt retning er avskåret, står man i realiteten overfor en forening, ikke et 

selskap, (…)». Foruten å ha selskapsrettslige utilsiktede konsekvenser, vil dette kunne ha helt 

uakseptable konsesjonsrettslige konsekvenser. 

 

Vi antar at et flertallskrav på fire femtedeler ikke vil avskjære endring tilbake til et formål om 

å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.» 

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det i § 4 femte avsnitt foreslått en formulering 

om at «nærmere instrukser til styret for tilskuddsordningen blir fastsatt og endret av 

generalforsamlingen med 4/5 flertall.» 

 

I forslaget til aksjefordeling i holdingselskapet som følger som vedlegg 4 til saksfremlegget, er 

det lagt til grunn at holdingselskapet skal ha 60 aksjer totalt. 21 aksjer (35 %) deles ut til 

kommunene i Troms slik kommunestrukturen vil være etter kommunesammenslåingene som 

trer i kraft 1.1.2020. Dette innebærer at de 21 kommunene i Troms mottar én aksje hver, 

forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer. 39 aksjer (65 %) beholdes av TFK.  

 

Et skjerpet flertallskrav på fire femtedeler innebærer at TFK må ha støtte fra ni kommuner for 

å endre formålsbestemmelsen i vedtektene.  

 

En slik aksjefordeling er lagt til grunn i § 5 i utkastet til vedtekter til holdingselskapet og 

punkt 3 i utkastet til aksjonæravtale.  

 

4.2 Regulering av aksjeklasser  

 

Regulering av aksjeklasser er omhandlet i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 

2019 i punkt 9.3 (side 11):  

 

«Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over selskapet følger av at TFK beholder 

majoriteten av aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets 
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organer. Det følger av aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen 

over eierskapet i Selskapet og i TK.  

 

«Det anses likevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre 

at fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får 

det flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn 

som aksjonærer.»  

 

I utkastet til vedtekter § 5 er det derfor inntatt følgende formulering: «Forskjellen mellom 

aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor 

den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, 

justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Videre kan aksjer i aksjeklasse 

A kan kun eies av fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område 

slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter 

disse områdene. Ellers er aksjene likestilt.»  

  

4.3 Styring av holdingselskapet – særlig om valg av styremedlemmer 

 

Forvaltningen av selskapet hører under styret, jf. aksjeloven § 6-12 første ledd.  

 

Valg av styremedlemmer er omhandlet i punkt 4.2 i ovennevnte notat, der det fremgår på side 

3 at:  

 

«Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt, 

velges alle styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes 

ved avstemming med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. § 5-17 første ledd, jf. § 

6-3.  

 

(…) Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av 

stemmene i generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge 

samtlige styremedlemmer.» 

 

Det fremstår som nærliggende at fylkesrådet foreslår styremedlemmer som deretter velges av  

generalforsamlingen i holdingselskapet. For å unngå tvil m.h.t. fylkesrådets kompetanse til 

dette, foreslås det at fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til 

holdingsselskapet.  

 

Generalforsamlingen kan også treffe beslutninger om instruksjoner og retningslinjer for styret, 

slik det er foreslått i utkast til vedtekter i § 4 femte avsnitt når det gjelder tilskuddsordningen.  

 

Som det fremgår av punkt 4.4 nedenfor, har styret særlig en rolle knyttet til utdeling av 

tilskudd fra holdingselskapet.  

 

4.4 Nærmere om anvendelse av overskudd i holdingselskapet 

 

Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at: 

 

«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets 

overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den 

regionale utviklingen i dagens Troms.» 
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I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det foreslått en regulering av selskapets formål  i 

§ 3. I § 4 om anvendelse av årlig overskudd og oppløsning av selskapet er det foreslått at: 

«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av 

gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i 

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal 

minimum 1/3 av eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er 

gjort, kan eventuelt resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.»  

 

Videre er det foreslått følgende regulering av hvem som kan motta tilskudd og hvilke tiltak 

tilskudd kan gis til:  

 

«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional 

utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes 

grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 

1.1.2020. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter 

søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er 

aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en 

organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis 

tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av 

selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis 

tilskudd.» 

 

Prosessen knyttet til anvendelse av overskudd i holdingselskapet er redegjort for i notatet fra  

Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 i punkt 5, side 5 og 6:  

 

«Overskudd i holdingselskapet må anvendes i tråd med aksjelovens bestemmelser. Dersom det 

fastsettes i vedtektene at selskapet ikke skal ha til hensikt å skaffe aksjonærene økonomisk 

utbytte, følger det av asl. § 2-2 annet ledd at vedtektene skal inneholde bestemmelser om 

anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. Vedtektene må derfor angi rammene 

for hvordan «tilskuddsordningen» skal fungere. (…) 

 

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 tredje avsnitt er det inntatt følgende 

bestemmelse knyttet til dette: 

 

«Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter 

forslag fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret 

avgjør fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.» 

 

Bestemmelsen som er foreslått avviker noe fra regelen om utdeling i aksjeloven § 8-2 første 

ledd, første punktum, der det fremgår at «beslutning om utdeling av utbytte treffes av 

generalforsamlingen med alminnelig flertall etter at styret har lagt frem forslag om utdeling 

eller annen anvendelse av overskudd.»  

 

Som det fremgår nedenfor, er det foreslått at eierne skal delta i årlige eiermøter, der det   

vedtas en strategi for tilskuddsordningen. Videre fremgår det av utkastet til vedtekter for 

holdingselskapet § 4 nest siste avsnitt at «nærmere instrukser til styret for tilskuddsordningen 

blir fastsatt og endret av generalforsamlingen med 4/5 flertall.» På bakgrunn av dette ses det 

ikke behov for at generalforsamlingen skal godkjenne styrets beslutning om hvilke tiltak som 

skal tildeles støtte innenfor den beløpsmessige rammen som generalforsamlingen har fastsatt.  

 

Med hensyn til prosessen uttaler knyttet til anvendelse av overskudd uttaler Advokatfirmaet 

Lund & Co DA følgende på side 6 i notatet:  
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At den formelle beslutningsprosessen følger aksjelovens regler om utdeling, er ikke til hinder 

for at det bestemmes at det skal være en involvering fra andre parter og organer i forkant av 

vedtakene i generalforsamlingen.» 

 

I utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet er det i punkt 7.3 tredje lagt opp til at 

kommunene skal involveres i beslutninger om utdelinger gjennom deltakelse i eiermøter:  

 

«Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for 

tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller 

utviklingsprosjekt som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge 

strategien til grunn for sitt forslag om fordeling til generalforsamlingen.» 

 

Kommunenes involvering i utdelingsprosessen er omtalt nærmere i ovennevnte notat i punkt 

5.3.3 (side 6):  

 

«I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende 

innflytelsen. Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som 

angår anvendelsen av overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. 

Dette kan gjøres ved at det i bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det 

årlig skal vedtas en strategi for utdelingene, og at dette kan skje i en prosess som er 

uavhengig av de formelle generalforsamlingene. Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, 

med dette som tema er et nærliggende alternativ. 

 

Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren. 

Eiermøtet kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal 

prioriteres i neste års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dem. Vi antar at 

primærkommunene kan være en nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være 

hensiktsmessige for å fremme en regional utvikling i Troms til enhver tid.» 

 

Videre har Advokatfirmaet Lund & Co DA vurdert i punkt 10.3 i notatet om reglene for 

offentlige anskaffelser er til hinder for at Næringsetaten i TFK kan bistå i utdelingsprosessen 

gjennom vurdering av søknader og saksforberedelse knyttet til tildeling av tilskudd, før dette 

forelegges styret i holdingselskapet til avgjørelse.  

 

I oppsummeringen under punkt 10.3.5 (side 19) fremgår følgende:  

 

«Vår vurdering på nåværende tidspunkt, gitt de forutsetninger vi har lagt til grunn for 

betingelsene for og karakteren av fylkeskommunens bistand til Selskapet, er at 

anskaffelsesreglene ikke er til hinder for slik bistand.» 

 

Se punkt 10.3, side 17 til 19 i notatet for en fullstendig fremstilling av vurderingen som er 

foretatt.  

 

I punkt 9.2 i notatet (side 11) redegjør Advokatfirmaet Lund & Co DA for spørsmålet om hva 

som skal skje med holdingselskapets formue dersom selskapet oppløses:  

 

«Det må som nevnt fremgå av vedtektene hva som skal skje med Selskapets formue dersom det 

oppløses. Vi gjør oppmerksom på at utformingen av bestemmelsene om hva som skal skje med 

Selskapets formue ved evt. oppløsning må vurderes nøye, slik at fordelene ved oppløsning ikke 

blir et incitament for aksjonærene til å omgå den ordning som TFK er i ferd med å etablere. 

Bestemmelsen må videre ikke rokke ved utgangspunktet om at aksjene er i offentlig eie.  
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Vi kan ikke se at noe er til hinder for at aksjelovens kap. 16 om oppløsning av aksjeselskap gis 

anvendelse for Selskapet, men dette må da fremgå uttrykkelig av vedtektene. En slik fordeling 

innebærer at aksjonærene har en interesse i oppløsning av Selskapet som tilsvarer 

eierandelen. Fordi Fylkeskommunen vil være den store majoritetseieren, vil oppløsning kunne 

fremstå som et alternativ til å få opphevet ordningen som TFK nå etablerer. Imidlertid vil 

kommunene bli berettiget til en forholdsmessig andel, og det vil i alle tilfelle gjelde det samme 

flertallskrav som for vedtektsendring som for vedtak om oppløsning. Vi antar derfor at det 

ikke er påkrevet å innta andre bestemmelser om fordelingen ved oppløsning enn de som følger 

av aksjeloven kap. 16. 

 

Et annet alternativ er at formuen skal fordeles til Primærkommunene med lik andel pr. 

primærkommune. I prinsippet kan det tenkes at forkjøpsrett vil problematiseres av ved 

bestemmelsen fordi den økonomiske «sluttinteressen» i Selskapet flyttes fra aksjonæren 

(fylkeskommunen) til primærkommunene. På grunn av begrensede fellestrekk med overføring 

av aksjer ettersom den økonomiske fordel i forbindelse med oppløsning er betinget, usikker og 

ikke gir eierbeføyelser, legger vil til grunn at det er lite sannsynlig at en slik argumentasjon 

vil føre fram. Fylkeskommunen må vurdere hvilken regulering som er ønskelig.» 

 

I § 4 i utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det derfor inntatt følgende bestemmelse i 

siste avsnitt: 

 

«Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er 

dekket, fordeles til B-aksjonærene med lik andel.»  

 

5. Andre forhold som er regulert i utkast til vedtekter og aksjonæravtale for 

holdingselskapet 

 

5.1 Styresamtykke 

 

I § 10 i utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det inntatt en bestemmelse om 

styresamtykke ved overdragelse av aksjer i selskapet. 

 

Av notatet fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 fremgår det i punkt 9.6 (side 

13) at 

 

«Regler som krever styrets godkjenning av aksjeoverdragelser er relativt vanlig. I 

bestemmelsen er det tatt inn særlig tekst om styresamtykke ved regulering av konsesjon.» 

 

5.2 Diverse omsetningsbegrensninger  

 

I utkastet til vedtekter er det inntatt bestemmelser om ulike omsetningsbegrensninger: 

 

- I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i holdingselskapet gjennom et 

holdingselskap. 

- Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av 

den grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene. 

- Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030.  

 

5.3 Salg av selskapets eiendeler 

I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det i § 11 inntatt følgende bestemmelse om salg 

av selskapets eiendeler:  
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«Salg av selskapets eiendeler som utgjør mer enn 9/10 av selskapets balanseførte verdier 

regne som oppløsning og følger reglene i aksjeloven kapittel 16.» 

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA redegjør for dette på side 14 i notatet av 27. mai 2019:  

 

«I utgangspunktet vil kompetansen til å selge Selskapets aksjer i TK ligge hos Selskapets 

styre. Et salg av Selskapets aksjer i TK vil etter vårt syn ha så sterke likhetstrekk med 

oppløsning av Selskapet at det er naturlig å gi reglene i aksjeloven kapittel 16 tilsvarende 

anvendelse. Vi har derfor inntatt en bestemmelse om dette i forslaget til vedtekter § 11. Merk 

at flertallskravet her kun vil være to tredjedeler, men flertallskravet kan i prinsippet 

skjerpes.» 

 

6. Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Gavebrev 

 

Som nevnt i punkt 1.1 ovenfor, er det lagt opp til at overføring av aksjer i holdingselskapet til 

kommunene skal skje ved undertegning av gavebrev. 

 

I utkastet til gavebrev fremgår vilkårene for overføring av aksjer til kommunene. Det fremgår 

av punkt 1 at overføringen skjer på vilkår av at: 

 

«Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom 

sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de 

tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt».  

 

I utkastet til gavebrev punkt 2 er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje ved en 

senere nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået:  

 

«Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i 

Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms 

Holding.» 

 

Tilsvarende bestemmelse er inntatt i utkastet til aksjonæravtale punkt 10.3.  

 

Videre følger det av punkt 8 (side 8 og 9) i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. 

mai 2019 at: 

 

«Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte primærkommune med 

spesifikasjon av hvor mange aksjer den aktuelle primærkommune får overført. (…).  

 

Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I 

gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er 

betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.» 

 

7. Forholdet til reglene om forbud mot offentlig støtte 

 

Slik det fremgår av utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4, må tildelingen av tilskudd 

følge EØS-regelverket for offentlig støtte. 

 

Advokatfirmaet Lund & Co DA er bedt om å vurdere hvilke reelle begrensninger forbudet 

mot statsstøtte vil ha for utdelinger fra selskapet.  
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I notat av 27. mai 2019 er det foretatt en vurdering av dette i punkt 10 (side 14-17). 

 

Innledningsvis presiserer det at «spørsmålet om statsstøttereglenes reelle begrensning for 

tildeling av tilskudd – særlig etter søknad fra selskap, er omfattende og kan ikke besvares 

utfyllende innen den gitte fristen. Vi vil derfor i første omgang gi en mer kortfattet vurdering. 

 

Hovedbudskapet er at statsstøttespørsmål kan oppstå ved nesten enhver tildeling fra 

holdingsselskapet, også der midlene går til kommuner og organisasjoner. Fremtidige 

utdelinger av overskuddet i holdingselskapet bør derfor uansett vurderes og innrettes i 

henhold til statsstøtteregelverket. I praksis vil dette i liten grad være til hinder for at midlene 

forvaltes i tråd med formålet om å komme Troms til gode. Mange tildelinger antar vi vil falle 

helt utenfor statsstøtteregelverket. Det som faller innenfor kan innrettes slik at støtten gis i 

tråd med et av de mange og praktisk viktige unntakene fra statsstøtteforbudet. Det er blant 

annet åpnet for å gi omfattende støtte for regional utvikling/arbeidsplasser, miljøformål, 

forskning/utvikling/innovasjon, infrastruktur, kultur og idrettsanlegg.» 

 

Se punkt 10, side 14 til 17 i notat av 27. mai 2019 for en fullstendig fremstilling av 

vurderingen som er foretatt.  

 

8. Avslutning/vurdering  

 

Utkastet til aksjonæravtale og vedtekter inneholder bestemmelser som sørger for en 

videreføring av TFKs utøvelse av eierskapet i TK, men med den forskjell som ligger               i 

at eierskapet vil utøves indirekte gjennom holdingselskapet. 

 

TFK har flertallet av aksjene i holdingselskapet, og vil dermed være sikret avgjørende 

innflytelse i holdingselskapet gjennom flertallet av stemmene i generalforsamlingen. Samtidig 

legges det opp til at kommunene kan utøve innflytelse på utdelinger fra holdingselskapet 

gjennom deltakelse i eiermøter der det utarbeides strategier for de årlige utdelingene.  

 

Det foreslåtte skjerpede flertallskravet på fire femtedeler for vedtektsendringer sikrer at det 

nye fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst 

antall av kommunene. Aksjefordelingen som er foreslått innebærer at TFK trenger støtte fra ni 

kommuner for at slike endringer skal kunne vedtas.  

 

Utkastet til vedtekter og aksjonæravtale for holdingselskapet, samt utkastet til gavebrev for 

overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene i Troms, ivaretar de forhold som må 

reguleres for å kunne gjennomføre fylkestingets vedtak i sak 30/19. 

Innholdet i dokumentene er et resultat av vurderinger knyttet til hvordan «modellen» som 

følger av fylkestingets vedtak i sak 30/19 kan realiseres på en best mulig måte med hensyn til 

formålet om å sikre at verdiene kommer innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden.  

 

Som redegjort for i punkt 2 i saksfremlegget, vil det etter fylkestinget i juni 2019 fremdeles 

gjenstå noe arbeid før det vil kunne skje en endelig gjennomføring av modellen som følger av 

fylkestingets vedtak i sak 30/19. 

 

På bakgrunn av dette kan det oppstå behov for å foreta endringer i vedtekter, aksjonæravtale 

og gavebrev før vedtektene vedtas av generalforsamlingen i holdingselskapet og før 

kommunene undertegner aksjonæravtale og gavebrev. Det foreslås derfor at fylkestinget 

delegerer til fylkesrådet å foreta eventuelle endringer i dokumentene som ikke har vesentlig 

betydning for innholdet i dokumentene. 
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Som nevnt tidligere foreslås det også at fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå 

styremedlemmer til holdingsselskapet.  

 

9. Økonomiske og administrative konsekvenser  

 

I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 3. mars 2019 (vedlegg til fylkestingssak 30/19) 

fremgår det på side 1 at en «eventuell hel eller delvis overføring av fylkeskommunens aksjer til 

primærkommunene vil ikke utløse skatteplikt, verken for fylkeskommunen eller 

primærkommunene.» 

 

Eventuell bistand til holdingselskapet fra Næringsetaten vil være en ny arbeidsoppgave for 

etaten.  

 

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak: 

 

1.  Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms 

Holding AS.  

 

2.  Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 

2 til saksfremlegget.  

  

3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til 

saksfremlegget.  

 

4.  Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal 

B-aksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms 

etter fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje 

ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for over-

dragelsen at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når 

primærkommunen har signert gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne 

av fylkeskommunen.  

 

5.  Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms 

Holding AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, 

ikke vil påvirke Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at 

Troms fylkeskommunes utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres 

gjennom Troms Holding AS. Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt 

representere aksjene i Troms Kraft AS på vegne av Troms Holding AS. 

 

6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, aksjonær-

avtale og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene. 

 

     7.  Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS.  

 

 

 

 

Tromsø, den 29.05.2019 

 

 

Knut Werner Hansen 
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Fylkesordfører  

...  

 

226



227

http://www.lundogco.no/
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https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/veiledninger/veileder_offentlig-stotte.pdf
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VEDTEKTER FOR  

TROMS HOLDING HOLDING AS 

(Vedtatt i generalforsamling xx. xx 2019) 

§ 1 - Foretaksnavn 

Selskapets navn er Troms Holding AS. 

§ 2 - Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune. 

§ 3 - Formål 

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig 

innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, 

justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.  

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i 

forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. 

aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved 

oppløsning er gitt i § 4.  

§ 4 - Anvendelse av årlig overskudd og formue ved oppløsning av selskapet 

Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld 

og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk 

Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal minimum 1/3 av 

eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt 

resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.  

Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling 

hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. 

januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan gis til 

selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at 

tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at 

tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende 

i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift 

eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan 

ikke gis tilskudd.  

Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag fra 

styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av 

årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. 

Tildelingen av tilskudd skal følge EØS-regelverket for offentlig støtte. 

Nærmere instrukser til styret for tilskuddsordningen blir fastsatt og endret av generalforsamlingen 

med 4/5 flertall. 

Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket, 

fordeles til B-aksjonærene med lik andel.  

§ 5 - Aksjekapital 
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Aksjekapitalen er kr [xxx], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende kr. [xxx], fordelt på to aksjeklasser, A og 

B. Aksjeklasse A består av 39 aksjer a kr.[x], til sammen kr. [xxx]. Aksjeklasse B består av 21 aksjer a kr. 

[x], til sammen kr.  [xxx]. Forskjellen mellom aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan 

eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes 

grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Videre 

kan aksjer i aksjeklasse A kun eies av fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes 

geografiske område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak 

omfatter disse områdene. Ellers er aksjene likestilt.  

§ 6 - Styre 

Selskapet skal ha et styre med [fem] medlemmer. Selskapets styreleder alene tegner firmaet.  

§ 7 - Representasjon i eierorgan i Troms Kraft AS 

Representant som Troms og Finnmark fylkeskommune utpeker representerer selskapet i eierorganer 

i Troms Kraft AS. Styret skal sørge for nødvendig fullmakt.  

Selskapets holdning til spørsmål som angår Troms Kraft AS, herunder eierstrategier, representasjon i 

bedriftsforsamling og styre m.v., avgjøres av generalforsamlingen i Troms Holding AS med alminnelig 

flertall. 

§ 8 - Generalforsamling 

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding  

- Anvendelse av årlig overskudd, jf. vedtektene § 4 

- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører til generalforsamlingen. 

§ 9 – Vedtektsendringer 

Beslutning om vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdeler så vel av de avgitte stemmer 

som av aksjekapitalen i selskapet. 

§ 10 – Styresamtykke ved overdragelse av aksjer 

Enhver overdragelse eller inngåelse av avtale om overdragelse av aksjene i selskapet krever samtykke 

fra styret.  

Troms Holding AS må på grunn av konsesjonsrettslige forhold i Troms Kraft AS forbli et reelt offentlig 

eid selskap, jf. vannfallrettighetsloven §§ 2 jf. 5. Overdragelse av aksjer som gjør at selskapet ikke 

lenger er offentlig eid, vil kunne få vesentlige negative konsekvenser for selskapet. Enhver transaksjon 

som utløser negative konsesjonsrettslige konsekvenser for selskapet, eller selskap hvor selskapet eier 

aksjer, skal nektes. 

Styret skal dersom aksjeoverdragelsen ikke vil utløse negative konsesjonsrettslige konsekvenser som 

nevnt i forrige avsnitt, men der konsesjonsbehandling av aksjeoverdragelsen er nødvendig for å avklare 

om overdragelsen vil medføre andre negative konsekvenser, kunne godkjenne aksjeoverdragelsen 

med forbehold om utfallet av konsesjonsbehandling. Etter endt konsesjonsbehandling kan samtykke 

nektes etter bestemmelsen her. 

Styret skal nekte å samtykke til overdragelse som innebærer risiko for at det utløses forkjøpsrett til 

aksjer selskapet eier. 
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Eventuelle avtaler om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold som medfører at avtale om 

aksjeoverdragelse faller bort dersom selskapets styre nekter å godkjenne aksjeoverdragelsen. 

Eventuelle avtaler om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold om at konsesjon ikke utløser 

negative konsesjonsrettslige konsekvenser for Troms Kraft AS. 

§ 11 – Salg av selskapets eiendeler 

Salg av selskapets eiendeler som utgjør mer enn 9/10 av selskapets balanseførte verdier regnes som 

oppløsning og følger reglene i aksjelovens kapittel 16. 

§ 12 - Aksjelov 

Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov. 
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AKSJONÆRAVTALE 

vedrørende eierskapet 

i Troms Holding AS 

mellom 

Troms fylkeskommune;  

[Primærkommunene i Troms (placeholder)] 
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Denne aksjonæravtalen («Aksjonæravtalen») er inngått mellom Troms fylkeskommune 

(«Fylkeskommunen») og kommuner geografisk plassert innenfor Troms fylke (kommunene samlet 

«Primærkommunene») per 1. januar 2020. Primærkommunene er opplistet i Vedlegg 1. 

Fylkeskommunen og Primærkommunen sammen «Partene», hver for seg en «Part». 

Aksjonæravtalen skal regulere Partenes eierskap i Troms Holding AS («Selskapet»). 

1. Bakgrunn 

1.1 Selskapet eier 300 000 aksjer i Troms Kraft AS («TK»). Aksjene er Selskapets eneste eiendel. 

1.2 Verdiene i TK, og dermed også Selskapet, er tett knyttet til kraftutbygginger og investeringer i 

energianlegg i Troms siden Fylkeskommunens stiftelse av Troms Kraftforsyning i 1920. 

Innbyggerne i Troms har gjennom Fylkeskommunens eierskap siden stiftelsen av TK et historisk 

eierforhold til verdiene i TK.  

1.3 Bakgrunnen for Selskapets eierskap i TK, og Primærkommunenes eierskap i Selskapet, er 

Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 1.1.2020. For 

å videreføre Troms-samfunnets eierskap til verdiene i TK er Selskapet opprettet og 

Primærkommunene blitt aksjonærer for å sikre den forvaltning av aksjene i TK som følger av 

Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.  

1.4 Det er Partenes ønske at verdiene i TK skal komme innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden, 

og Partene er enige om at verdiene best ivaretas lokalt, gjennom et stabilt og varig eierskap. 

2. Formål 

2.1 Aksjonæravtalen skal regulere Partenes rettigheter og plikter som aksjonær i Selskapet for å 

realisere formålet i (1) på det Partene anser å være best mulig måte. 

2.2 Selskapet er et holdingselskap for aksjer i TK. Selskapet skal være et redskap for å sikre langsiktig 

og ansvarlig forvaltning av eierskapet i TK. 

3. Aksjefordeling 

3.1 På tidspunktet for inngåelsen av Aksjonæravtalen har Selskapet en aksjekapital på NOK [sett 

inn], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK [sett inn]. 

3.2 39 aksjer er A-aksjer og 21 aksjer er B-aksjer. 

3.3 A-aksjer kan bare eies av Fylkeskommunen eller dens rettsetterfølger Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Kun fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske 

område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak 

omfatter disse områdene, kan være eier av A-aksjer. 

3.4 B-aksjer kan bare eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms 

fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som 

finner sted 1.1.2020. 

3.5 Ved gavebrev [dato], som er behandlet og akseptert av Primærkommunene, har 

Fylkeskommunen overført samtlige B-aksjer vederlagsfritt til Primærkommunene. Vedlegg 1 til 

denne Aksjonæravtalen viser aksjefordelingen etter overdragelsen. 
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3.6 Fordeling av aksjer er gjort etter beslutning av Fylkeskommunen og skal ikke kunne angripes av 

noen av Partene. 

3.7 Forskjellene mellom aksjeklassene fremgår av Selskapets vedtekter, Vedlegg 2 til denne 

Aksjonæravtalen. 

4. Utvikling og eierstrategi – Forholdet til TK 

4.1 Partene er enig om at Selskapets eierskap i TK skal sikre forsvarlig utvikling av TK ved å legge til 

rette for hensiktsmessige investeringer i og videreutvikling av TKs forretningsområder.  

4.2 Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte 

aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK, 

herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen 

utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning 

til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at 

Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse.    

5. Forbud mot holdingselskap 

5.1 Partene har ikke anledning til å eie aksjene i Selskapet gjennom holdingselskap.  

6. Forholdet til forkjøpsretten i TK 

6.1 Selskapets aksjer i TK er beheftet med forkjøpsrett.  

6.2 Partene skal derfor ikke foreta seg noe som utløser denne forkjøpsretten, herunder skal A-

aksjene ikke kunne avhendes, uten at det på forhånd er avklart at forkjøpsrett for TK-aksjene 

ikke vil utløses av avhendelsen. 

7. Anvendelse av årlig overskudd - Tilskuddsordning 

7.1 Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld 

og/eller drift. Når tilstrekkelige midler er avsatt til å sikre ovennevnte formål, skal en forsvarlig 

andel av årlig driftsoverskudd anvendes etter bestemmelsene om tilskuddsordning her. Inntil 

selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås 

konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal 1/3 av årlig driftsoverskudd 

avsettes til ovennevnte formål og holdes utenfor tilskuddsordningen. 

7.2 Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner som er 

hjemmehørende i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra 

Selskapet som gis innenfor rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte 

investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den 

geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert 

for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan ikke benyttes til 

fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige 

organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.  
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7.3 Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag 

fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør 

fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. Det skal 

hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen. 

Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være 

omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig 

tilskudd. 

8. Fredningstid 

8.1 B-aksjene skal først kunne avhendes etter 31. desember 2029. 

9. Disposisjoner som skal likestilles med oppløsning av Selskapet 

9.1 Beslutninger om salg av Selskapets aksjer i TK skal, ettersom aksjene er Selskapets vesentlige 

eiendel, kreve beslutning i generalforsamlingen med flertall som for oppløsning av Selskapet, jf. 

aksjeloven §§ 16-1 (1), jf. 5-18. 

10. Forholdet til organiseringen av det fylkeskommunale forvaltningsnivået 

10.1 Partene er innforstått med at bakgrunnen for etableringen av Selskapet, at Selskapet bli eier av 

aksjene i TK og at Primærkommunene får aksjer i Selskapet, er fylkessammenslåingen av Troms 

og Finnmark fylkeskommuner, jf. pkt. 1 i Aksjonæravtalen.  

10.2 Dersom sammenslåingen, jf. pkt. 10.1, ikke gjennomføres, og aksjer i Selskapet allerede er 

overført til Primærkommuner, skal aksjene tilbakeføres fra Primærkommuner til 

Fylkeskommunen vederlagsfritt.  

10.3 Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i 

Selskapet vederlagsfritt fordeles med lik andel til Primærkommunene.  

11. Meldinger 

11.1 Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på 

kontaktdetaljene i Vedlegg 3. 

* * * 

[Signaturer følger på neste side] 
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[sted], [dato] 

[placeholder for signaturer] 
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Vedlegg 1 – Oversikt over Primærkommuner og forholdsmessig fordeling av aksjer 

 

 

[Placeholder] 
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Vedlegg 2 – [Vedtekter for Troms Holding AS] 

 

 

[Placeholder] 
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Vedlegg 3 – Adresseliste 

 

 

[Placeholder] 

 

256



257



258



BILAG 1 

[Primærkommune adresse] 

 

 

 

GAVEBREV 

 

Troms fylkeskommune («Fylkeskommunen») overfører med dette vederlagsfritt [antall] aksjer i Troms 

Holding AS (org. nr. xxx xxx xxx)(«Troms Holding») til [Primærkommune navn] kommune 

(«Overføringen»). Overføringen skjer på vilkår av at: 

1. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom 

sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de 

tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt.  

 

2. Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i 

Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms 

Holding.  

 

3. Konsesjon til Overføringen blir gitt på tilfredsstillende vilkår. Dersom Fylkeskommunen ikke 

finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi 

melding om slikt bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner 

konsesjonsvilkårene tilfredsstillende kan kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen 

av konsesjonsvilkårene fra departementet, trekke sin aksept av Overføringen. 

 

4. Kommunen er kjent med at om kommunen trekker sin aksept, eller ikke returnerer en signert 

kopi av gavebrevet innen fristen i punkt 7, vil aksjene som kommunen skulle vært tildelt etter 

dette gavebrevet bli fordelt på øvrige B-aksjonærer. 

 

5. Kommunen inngår aksjonæravtalen xxx for Troms Holding. 

 

6. Det skal ikke oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringen. 

 

7. Kommunen signerer og returnerer en kopi av gavebrevet innen [dato] 

 

[Sted], [dato] 

 

[navn med blokkbokstaver] 
for 

Troms fylkeskommune 
 

[Primærkommune navn] kommune aksepterer gaven på de overnevnte vilkår 
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Sted:_______________ , den _____________  

 

 

[navn med blokkbokstaver] 
for 

[Primærkommune navn] kommune 
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        Ansvarlig advokat: Caroline Lund 

Notat 
 

Til: Troms fylkeskommune 

Fra:  Advokatfirmaet Lund & Co 

Dato:  18. juni 2019 

Sak:  2517 – Fylkessammenslåingen og aksjene i Troms Kraft AS 

 

 

 

1. Innledning 

Fylkestinget i Troms skal 20. juni fatte vedtak i sak om hvordan aksjene i TK som fylkeskommunen i dag 

eier skal forvaltes i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune. Fylkestinget 

besluttet i møte 14. mars at det har til hensikt å overføre aksjene til et holdingselskap hvorfra eventuelt 

utbytte fra TK skal anvendes til ulike tiltak som fremmer regional utvikling i dagens Troms. Det skal 

derfor ikke utdeles utbytte fra holdingselskapet. Primærkommunene i Troms skal bli medeiere i 

holdingselskapet med tilstrekkelig eierandel til å blokkere for at fylkeskommunen alene kan endre 

holdingselskapets vedtekter.  

Fylkesutvalget har i innstillingen til fylkestinget lagt til grunn en bestemmelse i selskapsvedtektene som 

innebærer at selskapsformuen skal fordeles til primærkommunene som er aksjonærer i 

holdingselskapet dersom holdingselskapet oppløses.  Fylkeskommunen har bedt om en vurdering av 

denne bestemmelsen i forkant av fylkestingets endelige behandling, som er tema i dette notatet. 

 

2. Bakgrunn for bestemmelsen om fordeling av selskapsformuen ved oppløsning 

Det følger av fylkestingets vedtak 14. mars 2019 at holdingselskapet ikke skal «ha som formål å skaffe 

eierne utbytte», men at selskapets «overskudd […] gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning [skal] 

deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms», jf. vedtakets pkt. 3. I 

vedtektsutkastet som ligger til grunn for fylkestingets behandling fremgår det klart av § 3 at selskapet 

ikke har til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.  

FORDELINGEN AV SELSKAPSFORMUEN VED EN OPPLØSNING AV HOLDINGSELSKAPET 
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Fordi selskapet ikke skal ha som formål «å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte», følger det av 

aksjeloven § 2-2 at det er nødvendig at vedtektene har «bestemmelser om anvendelse av overskudd 

og av formuen ved oppløsning». Vedtektene må således både ha bestemmelse om anvendelse av årlig 

overskudd, og bestemmelser om anvendelse av formuen ved oppløsning. 

 

3. Føringer i aksjeloven og annet lovverk 

Aksjelovens utgangspunkt er at årlig overskudd bl.a. kan anvendes til utdeling til aksjonærene i form 

av utbytte, og at selskapsformuen fordeles forholdsmessig til aksjonærene ved en eventuell 

oppløsning. Det følger av aksjeloven at det er avvik fra dette utgangspunktet som krever 

vedtektsfesting. Aarbakke m.fl. uttaler i kommentarutgaven til aksjeloven at det skal «angis i 

vedtektene hvordan eventuelt overskudd og eventuell likvidasjonsgevinst skal anvendes. Noen 

begrensning i selskapets disposisjonsfrihet i så måte inneholder ikke aksjeloven».1  

Det er fordeling av selskapsformuen som er tema i notatet her, da løsningen for anvendelse av årlig 

overskudd synes omforent. De nærmere reglene om bruk av årlig overskudd og fordeling av 

nettoformuen følger av vedtektene § 4 i fylkesrådets innstilling.  

Selve selskapsformuen vil bestå av verdiene i selskapet når kreditorene har fått det som de har krav 

på. Formuen vil bestå av penger dersom aksjene i TK er realisert før fordelingen. Slik fordeling i rene 

penger er utgangspunktet i aksjeloven kap. 16, jf. § 16-8. Aksjonærene kan imidlertid bli enige om 

naturaldeling, og da vil selve aksjene i TK måtte fordeles.  

Som vi har presisert tidligere notater, er det ved utformingen av en vedtektsbestemmelse om at 

vedtektene ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, viktig å være klar over at en 

endring tilbake til et formål om å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte som utgangspunkt kun krever 

flertall som for vedtektsendring, jf. aksjeloven § 5-18. Aarbakke m.fl. side 119 presiserer at om 

«vedtektene er slik å forstå at en endring i motsatt retning er avskåret, står man i realiteten overfor en 

forening, ikke et selskap, (…)». På grunn av kravet om offentlig eierskap til kraftressursene, er derfor 

sentralt at det rent faktisk blir mulig å endre selskapsformålet slik at det blir at det blir i tråd med 

aksjelovens utgangspunkt om å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. 

Fylkeskommunen har altså stor frihet i utforming av bestemmelsen om hva som skal skje med 

selskapsformuen i forbindelse med en eventuell oppløsning. Som nevnt er det ingen begrensninger i 

aksjeloven i selskapets disposisjonsfrihet i denne forbindelse. Vurderingen må ta hensyn til at 

holdingselskapet ikke må bli en forenings- eller en stiftelsesliknende konstruksjon på grunn av kravet 

til reelt offentlig eierskap.  

 

4. Alternativene for utforming av bestemmelsen om fordeling av selskapsformue 

Det må som nevnt fremgå av vedtektene hva som skal skje med holdingselskapets formue dersom det 

oppløses. Vi gjør oppmerksom på at utformingen av bestemmelsene om hva som skal skje med 

holdingselskapets formue ved evt. oppløsning må vurderes nøye, slik at fordelene ved oppløsning ikke 

                                                           
1 Aarbakke, Magnus m.fl., Aksjeloven og Allmennaksjeloven – Lovkommentar, 4. utgave (2018), side 119 
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blir et incitament for aksjonærene til å omgå den ordning som fylkeskommunen er i ferd med å 

etablere. Bestemmelsen må videre ikke rokke ved utgangspunktet om at aksjene er i offentlig eie.  

Vi kan ikke se at noe er til hinder for at aksjelovens kap. 16 om oppløsning av aksjeselskap gis 

anvendelse for Selskapet, men dette må da fremgå uttrykkelig av vedtektene. En slik fordeling 

innebærer at aksjonærene har en interesse i oppløsning av holdingselskapet som tilsvarer eierandelen. 

Fordi fylkeskommunen vil være den store majoritetseieren, vil oppløsning kunne fremstå som et 

alternativ for å få opphevet ordningen som fylkeskommunen nå etablerer. Imidlertid vil kommunene 

bli berettiget til en forholdsmessig andel, og det vil i alle tilfelle gjelde det samme flertallskrav som for 

vedtektsendring som for vedtak om oppløsning. Vi antar derfor at det ikke er påkrevet å innta andre 

bestemmelser om fordelingen ved oppløsning enn de som følger av aksjeloven kap. 16. 

Alternativet som fylkesrådet har lagt til grunn i sin innstilling, innebærer at formuen skal fordeles til 

primærkommunene som er aksjonærer med lik andel pr. primærkommune. En slik bestemmelse vil 

gjøre det lite attraktivt for fylkeskommunen å oppløse selskapet, ettersom formuen i så fall tilfaller 

primærkommunene. Dersom fylkeskommunen i en slik situasjon ønsker å oppløse selskapet og få en 

andel av formuen, vil det være nødvendig med en endring av vedtektsbestemmelsen om fordeling før 

oppløsningsvedtaket. Det samme skjerpede flertallskravet vil gjelde for så vel beslutningen om 

vedtektsendrings om for beslutningen om oppløsning.  

Det er således viktig å understreke at forslaget til vedtektsbestemmelse ikke er til hinder for at 

bestemmelsen senere endres dersom det viser seg at en slik fordeling til kommunene er 

uhensiktsmessig. Men det kreves som nevnt en forutgående endring av vedtektene. 

Det kan også tenkes andre fordelingsnøkler. Etter hva vi har forstått, er alternativene som vurderes å 

legge fylkesrådets innstilling til grunn også i fylkestinget, eller å la aksjeloven kap. 16 komme til 

anvendelse. Vi mener at disse to alternativene er de mest aktuelle.  

 

5. Alternative årsaker til oppløsning 

I tidligere notater har vi argumentert for en løsning i samsvar med fylkesrådets innstilling. Årsaken er 

at vi mener det er hensiktsmessig å begrense fylkeskommunens interesse i en eventuell oppløsning i 

så stor grad som mulig. Dette kommer av at hele den ordning som fylkeskommunen nå er i ferd med 

å etablere, er motivert av et ønske om å ikke videreføre Troms fylkeskommunes eierskap i TK 

uforandret inn i den nye fylkeskommunen når det kommer til forvaltningen av de økonomiske 

interessene som ligger i eierskapet.   

Imidlertid er det en fare for at bestemmelsen om oppløsning slik den nå er utformet vil kunne bli 

uheldig på et fremtidig tidspunkt. Dette vil kunne komme av at årsaken til et ønske om oppløsning er 

et annet enn selve det omgåelsestilfellet som vi har argumentert for at bestemmelsen må innrettes 

med utgangspunkt i. Det er ikke usannsynlig at en slik situasjon vil kunne oppstå.  

Aktuelle andre begrunnelser for oppløsning vil kunne være at det blir tydelig at ordningen som nå 

etableres enten ikke fungerer, eller ikke ønskelig. Selv om det ikke er kommet utbytte de senere år, 

antar vi at det ligger et stort potensial for betydelige årlige utdelinger i fremtiden. Man kan da vurdere 

at det ikke er den mest hensiktsmessige anvendelsen av verdiene man nå legger opp til.  
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Videre kan det være at aksjene i TK i seg selv på et senere tidspunkt skal avhendes, og i så fall følger 

det av vedtektene at selskapet skal oppløses og formuen fordeles. Det kan da fremstå som urimelig at 

fylkeskommunen ikke skal få en andel av formuen.  

Et annet alternativ er at selskapet må oppløses etter beslutning fra tingretten, jf. asl. § 16 del II eller 

III, men dette må anses som et lite sannsynlig scenario. 

I tillegg må det tas høyde for en rekke andre begrunnelser for et ønske om eventuell fremtidig 

oppløsning.  

 

6. Oppsummering 

Vedtektene må inneholde en bestemmelse om fordelingen av selskapsformuen. Det er ikke noe i veien 

for å la aksjeloven kap. 16 komme til anvendelse, slik at aksjonærene får sin forholdsmessige andel. 

Alternativet er slik vi ser det at kommunene gis en rett til formuen.  

Etter vår oppfatning er det viktig å ta høyde for at fylkeskommunen vil ønske å avvikle ordningen som 

nå etableres, rett og slett fordi det blir ansett som mest hensiktsmessig å få tilgang til årlige utbytter. 

Dette vil naturligvis være en fult ut forståelig og legitim begrunnelse. Imidlertid, for å sikre at det ønske 

og formål som ligger bak vedtaket som fylkestinget er i ferd med å opprette, mener vi det er nødvendig 

å redusere fylkeskommunens sluttinteresse i en eventuell oppløsning så mye som mulig. Fylkesrådets 

innstilling fremstår som et godt alternativ.  

Imidlertid er det fylkestinget som er nærmest til å vurdere behovet for en slik regulering, og som 

samtidig har de beste forutsetningene for å foreta den skjønnsmessige vurderingen av hva som gir en 

rettferdig sluttinteresse i selskapet. Fylkestinget innehar således en politisk oversikt som kan gjøre at 

vurderingen blir annerledes enn vår vurdering av hvilke rettslige føringer som bør ligge til grunn.    
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Skolelunch - budsjettregulering 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 2019.09.04 - Budsjettregulering skolelunsj k.styret - pdf 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til skolelunsj for elevene på Olderdalen 

skole ut 2019. 
2. Kåfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til skolelunsj for elevene på Manndalen 

skole ut 2019. 
3. Budsjettregulering gjennomføres slik det fremgår av vedlegg. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommunestyre gjorde i sak 28/19 den 24/6-19 «Gratis skolelunsj for elever i Kåfjord 
kommune» slikt vedtak: 
 
 1.Kåfjord Kommunestyre viser til de positive uttalelsene fra elevrådene, og starter opp fra høsten  
med et prøveprosjekt med gratis skolelunch to dager i uken  
2.Kåfjord kommune bruker inntil 200.000.- på prøveprosjektet og det kommer en egen 
budsjettregulering i septembermøtet, midlene foreslås tatt fra Sentraladministrasjonen, og dette 
jobbes inn som en fast ordning i alle dager i uken fra 01.01.2020  
3.Kåfjord Kommunestyre ber administrasjon se til modeller fra Indre Kåfjord barne- og 
ungdomsskole og prosjektet fra Lyngen. 
 
Vedtaket er litt upresist på det vis at i punkt 1 så skal det være et prøveprosjekt fra høsten 2019 
med lunsj 2 dager i uken, i punkt 2 så skal det jobbes inn som ei fast ordning alle ukedagene 
uten at det fremgår at prøveprosjektet først skal evalueres. 
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Vurdering 
I og med at tiltaket allerede er vedtatt så er rådmannens oppgave i denne omgang å finne 
budsjettdekning. I vedtakets punkt 2 så står det at «midlene foreslås tatt fra 
Sentraladministrasjonen». Dette oppfattes da slik at det ikke nødvendigvis skal tas derfra men at 
man i første omgang skal forsøke å finne dekning der. 
 
Inne i Sentraladministrasjonen så ligger det ulike utgiftsområder. Det er administrative som angår 
kun Kåfjord og det omfatter interkommunale administrative tiltak som ikke uten videre kan endres. 
Dette får i tilfelle konsekvenser også for våre samarbeidskommuner. Kommunens tilskudd til 
kirkelig aktivitet ligger her, samt det meste av politisk aktivitet inklusive kontrollorganene (Revisjon 
og kontrollutvalg). 
Slik rådmannen oppfatter det så kan vi ikke gjøre noe med vedtatte tilskudd til revisjon eller med 
bevilgningene til kontrollutvalget. Det som da kan budsjettreguleres er områdene politisk 
virksomhet, administrativ virksomhet, og menighetsrådet. 
 
Fordelt på de ulike områdene med netto forbruk hittil i år og netto budsjett for hele året så ser det 
slik ut: 
 
Tallene i tabellen er i hele 1000 kroner Regnskap %-andel av Budsjett %-andel av

pr. 3/8 regnskap Hele året Budsjett
Politisk aktivitet 1872 11,5 2718 12,1
Kontrollorganene (revisjon) 347 2,1 747 3,3
Interkommmunale tiltak 1993 12,2 1878 8,3
Menighetsråd 2375 14,5 2375 10,5
Administrativ formål 9744 59,7 14810 65,7
Totalsum regnskap og budsjett 16331 100 22528 100  
 
Om kontrollorganene og interkommunale tiltak holdes utenfor så ser forholdet slik ut: 
 
Tallene i tabellen er i hele 1000 kroner Regnskap %-andel av Budsjett %-andel av

pr. 3/8 regnskap Hele året Budsjett
Politisk aktivitet 1872 13,4 2718 13,7
Menighetsråd 2375 17,0 2375 11,9
Administrativ formål 9744 69,6 14810 74,4
Totalsum regnskap og budsjett 13991 100 19903 100  
 
 
Reduksjonen av utgiftene i sentraladministrasjonen med kr. 200 000,- hvor reduksjonen tas  
%-vis ut fra budsjett gir slikt resultat: 
 
Politiske formål reduseres med     kr.  27000,-. 
Menighetsrådet reduseres med   kr.  24000,-. 
Administrative formål reduseres med  kr. 149000,-. 
 
Spesifisert reduksjon fremgår av vedlegg. 
 
Denne reguleringen er ikke komplett på det vis at kommunestyret har vedtatt å redusere 
sentraladministrasjonen med kr. 250 000,- i 2019. Dette skal da tas av vedtatt budsjett for året. 
Det tas sikte på å oppnå denne innsparingen ved nøktern drift resten av året.
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2019.09.04 - Budsjettregulering skolelunsj k.styret - test

Tidl. bud Min.utgift 0,0 OVERSKUDD

Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud

 +  -  -  +

OLDERDALEN SKOLE

11150 210 202 MATVARER 0 0 100000 100000

0

MANNDALEN SKOLE 0

11150 210 202 MATVARER 0 0 100000 100000

0

0

KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 0

11707 100 100 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 18408,4 20359,99 20359,99

11601 100 100 SKYSS OG KOST VED KURS 270 0 0

10805 100 100 MØTEGODTGJØRELSE 74595,36 184804 184804

11214 100 100 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 2163,62 5206 5206

14290 100 386 MOMS 4150 0 0

10532 100 100 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 4689,07 5317 5317

14290 100 100 MOMS 8955,55 19746 19746

12703 100 386 ANDRE KONSULENTTJENESTER 16600 0 0

10506 100 100 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG91730 0 0

10800 100 100 ORDFØRERGODTGJØRELSE 612131,21 855736 855736

12016 100 100 MOBILTELEFONER/FASTTELEFONER 0 5293 5293

10902 100 100 KOLLEKTIVE ULYKKES-OG GRUPPELIVSFORSIKR. 2363 2127 2127

10900 100 100 PENSJONSUTGIFTER KLP 129343,35 198898,99 198898,99

11402 100 100 GAVER VED REPRESENTASJON 26835 40000 -4000 36000

14777 100 100 TV AKSJONEN BIDRAG 0 10000 -2000 8000

14702 100 385 KULTURSTØTTE 4000 49999,99 -15000 34999,99

10804 100 100 GODTGJ. LEDER UTVALG 22101,28 0 0

11229 100 100 HOTELLOPPHOLD 7608,11 20359,99 20359,99

10802 100 100 GODTGJ.FORMANNSKAPSMEDLEMMER 0 51343,99 51343,99

10100 100 100 LØNN I FASTE STILLINGER -5355,32 0 0

14702 100 285 KULTURSTØTTE 15000 0 0

11404 100 100 SPONSEANNONSER 14150 25450 -3000 22450

11153 100 100 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 3626 0 0

10507 100 100 EKSTRA BILGODTGJ. 0 4254 4254

14734 100 285 ANDRE TILSKUDD TIL PRIVATE 16000 45540 45540

10801 100 100 VARAORDFØRERGODTGJØRELSE 53526,69 85573,99 85573,99

Side 1
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Tidl. bud Min.utgift 0,0 OVERSKUDD

Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud

 +  -  -  +

11401 100 100 KUNNGJØRINGER 7122 15396 15396

11950 100 100 KONTINGENTER 5000 5089,99 5089,99

10803 100 100 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 24254,87 30987 30987

11600 100 100 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 35124,7 30000 30000

11411 100 285 GAVER TIL INNFLYTTERE 0 3054 3054

11512 100 100 KONFERANSEAVGIFTER 4944 8089,99 8089,99

11151 100 100 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 8240,53 10144 10144

11245 100 100 TAPT ARB.FORTJ TIL ARBEIDSGIVER 33191 57406,99 57406,99

11152 100 100 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 24612 49999,99 49999,99

11507 100 100 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 533 0 0

100 1175913,42 1840177,9 1840177,88

0

BARNAS KOMMUNESTYRE 0

14738 103 231 TILSKUDD BARNE- OG UNG.ARB 0 15270 15270

103 0 15270 15270

0

ANDRE NEMNDER OG UTVALG 0

10532 104 100 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 119,25 0 0

11151 104 100 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 1178,8 0 0

10805 104 100 MØTEGODTGJØRELSE 1381,34 5163 5163

11152 104 100 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 1350 0 0

11600 104 100 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 787,5 0 0

10803 104 100 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 461,87 0 0

11214 104 100 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 49,6 0 0

14290 104 100 MOMS 12,4 0 0

104 5340,76 5163 5163

0

RÅDET FOR FUNKSJONSHEMM 0

10805 105 100 MØTEGODTGJØRELSE 8288,04 20650 -3000 17650

11153 105 100 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 186 0 0

10803 105 100 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 3416,65 1155 1155

10506 105 100 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG9780 0 0

11229 105 100 HOTELLOPPHOLD 1941,08 3054 3054

11600 105 100 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 860,6 4072 4072

14290 105 100 MOMS 254,35 1129,99 1129,99

11151 105 100 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 360 1018 1018

Side 2
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Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud

 +  -  -  +

10532 105 100 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 109,18 1063 1063

11507 105 100 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 178,57 0 0

11606 105 100 SKYSS OG KOST- UTVALG 0 1018 1018

11502 105 100 KURSAVGIFTER 0 3054 3054

105 16374,47 36213,97 36213,97

0

ELDRERÅDET 0

10532 106 100 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 0 1093 1093

11151 106 180 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 360 0 0

11512 106 180 KONFERANSEAVGIFTER 0 4072 4072

11600 106 180 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 1122 1018 1018

11600 106 100 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 0 1999,99 1999,99

10805 106 100 MØTEGODTGJØRELSE 12432,12 12390 12390

11152 106 180 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 12750 4000 4000

14290 106 180 MOMS 0 1018 1018

10532 106 180 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 156,88 0 0

10805 106 180 MØTEGODTGJØRELSE 4834,69 0 0

106 31655,69 25590,97 25590,97

0

ANDRE POLITISKE FORMÅL 0

14290 110 100 MOMS 0 249 249

13518 110 100 ANDEL TORNEDALSRÅDET 28479,79 60726 60726

11402 110 100 GAVER VED REPRESENTASJON 0 4153 4153

19500 110 100 BRUK AV NÆRINGSFOND 0 -47000 -47000

13504 110 100 ANDEL NORD TROMS REGIONRÅD 417725 406660 406660

11707 110 100 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 0 2077 2077

11600 110 100 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 0 1999,99 1999,99

110 446204,79 428864,98 428864,98

0

VALG 0

11601 112 100 SKYSS OG KOST VED KURS 0 10399,99 10399,99

14290 112 100 MOMS 14878,03 27630 27630

11214 112 100 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 4053,92 1300 1300

10532 112 100 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 38,16 0 0

10900 112 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 3858,87 0 0

11302 112 100 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 0 499,99 499,99

Side 3
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Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud

 +  -  -  +

11151 112 100 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0 5200 5200

11152 112 100 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 0 1000 1000

10805 112 100 MØTEGODTGJØRELSE 2762,68 0 0

12000 112 100 INVENTAR OG UTSTYR 0 19999,99 19999,99

11229 112 100 HOTELLOPPHOLD 7580,28 21499,99 21499,99

11401 112 100 KUNNGJØRINGER 33026,69 36600 36600

10512 112 120 LØNN KOMMUNEVALG 20454 0 0

11502 112 100 KURSAVGIFTER 0 6199,99 6199,99

11900 112 100 HUSLEIE 0 8700 8700

11600 112 100 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 2393,6 7600 7600

10512 112 100 LØNN KOMMUNEVALG 0 109445 109445

11507 112 100 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 530 12000 12000

11512 112 100 KONFERANSEAVGIFTER 5240 0 0

10506 112 100 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG93120 2065 2065

11153 112 100 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 2310 0 0

10507 112 100 EKSTRA BILGODTGJ. 0 1033 1033

11707 112 100 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 9085,2 7500 7500

11000 112 100 KONTORUTGIFTER 14330 19999,99 19999,99

112 123661,43 298672,93 298672,93

0

STØTTE TIL POLITISKE PARTIER 0

14706 116 100 TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER 29607,06 44868 44868

116 29607,06 44868 44868

0

RÅDMANNSKONTORET 0

11980 130 120 KONTINGENT RÅDMANNSFORUM 3150 3271 3271

11502 130 120 KURSAVGIFTER 0 10000 -4000 6000

10108 130 120 FUNKSJONSTILLEGG 0 31356 31356

10198 130 120 INTERNE LØNNSTRANAKSJONER 0 -24000 -24000

14290 130 120 MOMS 31844,37 40741,99 40741,99

11954 130 120 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 0 3702 3702

10100 130 120 LØNN I FASTE STILLINGER 1083251,55 1699907 1699907

11214 130 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 880,4 3562,99 3562,99

11979 130 120 LISENS ARENA 95729 105160,99 -9000 96160,99

10529 130 120 TELEFONGODTGJØRELSE 4800 7434 7434

12400 130 120 SERVICEAVTALER 2632,46 5154 5154

Side 4
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 +  -  -  +

10507 130 120 EKSTRA BILGODTGJ. 0 6195 6195

11007 130 120 FAG-ABONNEMENT 2723 1537,99 1537,99

10400 130 120 OVERTID 0 2065 2065

11153 130 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 1780 0 0

11004 130 120 FAGLITTERATUR 0 1642 1642

11512 130 120 KONFERANSEAVGIFTER 1088 10306,99 -2000 8306,99

18102 130 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0 -34999,99 -34999,99

11000 130 120 KONTORUTGIFTER 0 1065 1065

11600 130 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 10965,6 13000 13000

11151 130 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0 5191,99 -2000 3191,99

11601 130 120 SKYSS OG KOST VED KURS 270 0 0

10112 130 120 LØNN SENIORPOLITISKE TILTAK 25194,61 41807,99 41807,99

11152 130 120 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 2028 0 0

12002 130 120 EDB-UTSTYR 17055,95 0 0

12201 130 120 LEASING KOPIMASKIN 1120,56 1558 1558

11229 130 120 HOTELLOPPHOLD 5459,96 6108 6108

10532 130 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 1102,4 0 0

10903 130 120 PENSJONSUTG. INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER 0 -6000 -6000

11507 130 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 4048 9411 9411

10900 130 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 239233,92 370513,99 370513,99

10506 130 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG91212 0 0

11707 130 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 0 6018 6018

11315 130 120 SÆRSKILTE PROGRAMUTGIFTER 3900 4033,99 4033,99

11003 130 120 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 3249,7 10168,99 10168,99

130 1542719,48 2335913,9 2335913,9

0

PROSJ. INTERKOMM. BARNEVERNSAMARB. NORD-TROMS 0

11000 132 120 KONTORUTGIFTER 112,56 0 0

11010 132 120 BREVARK OG KONVOLUTTER 9,8 0 0

12201 132 120 LEASING KOPIMASKIN 146,79 0 0

14290 132 120 MOMS 201,54 0 0

11001 132 120 KOPIPAPIR 28,09 0 0

12400 132 120 SERVICEAVTALER 170,4 0 0

12202 132 120 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 217,81 0 0

12710 132 120 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 90,26 0 0

11214 132 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 15,6 0 0
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11151 132 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 17,91 0 0

132 1010,76 0 0

0

REGIONREFORMEN 0

14290 133 120 MOMS 14525 0 0

12703 133 120 ANDRE KONSULENTTJENESTER 58100 0 0

133 72625 0 0

0

KOMMUNEKASSA 0

16212 135 120 VARSELGEBYRER -54565 -92413,99 -92413,99

11000 135 120 KONTORUTGIFTER 0 2593,99 2593,99

10529 135 120 TELEFONGODTGJØRELSE 6900 12019,99 -4000 8019,99

11969 135 120 GEBYR VED INNFORDRING 3876 0 0

10903 135 120 PENSJONSUTG. INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER 0 -4000 -4000

14701 135 120 TAP PÅ FORDRINGER 2651 0 0

12000 135 120 INVENTAR OG UTSTYR 0 2077 2077

10100 135 120 LØNN I FASTE STILLINGER 978013,74 1657081 -80000 1577081

12400 135 120 SERVICEAVTALER 1321,45 2058 2058

11954 135 120 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 10604,8 18000 18000

14290 135 120 MOMS 13033,07 14722 14722

11400 135 120 STILLINGSANNONSER 19070 0 0

11502 135 120 KURSAVGIFTER 0 9000 9000

17018 135 120 UTPANTINGSGEBYR - SKATT -5797 -10000 -10000

11214 135 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 0 1065 1065

12002 135 120 EDB-UTSTYR 7758,05 0 0

10198 135 120 INTERNE LØNNSTRANAKSJONER 0 -18000 -18000

11950 135 120 KONTINGENTER 690 1038 1038

10507 135 120 EKSTRA BILGODTGJ. 0 3981 3981

10524 135 120 TELLEPENGER 0 2185,99 2185,99

11222 135 120 GAVER TIL ANSATTE(BLOMSTERHILSEN VED BURSDAGER BL.A)2345 0 0

11966 135 120 GEBYR INNFORDRING 9775 4999,99 4999,99

11707 135 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 195 2077 2077

10532 135 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 172,25 2065 2065

10506 135 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG9404 0 0

11153 135 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 144 1999,99 1999,99

11003 135 120 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 1854,2 2635 2635
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11002 135 120 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 3532,8 5724 5724

12201 135 120 LEASING KOPIMASKIN 640,32 1038 1038

11600 135 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 1657,7 7108 7108

11229 135 120 HOTELLOPPHOLD 1737,5 5272 5272

11151 135 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0 2035,99 2035,99

11004 135 120 FAGLITTERATUR 8338 9643,99 9643,99

18102 135 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0 -34999,99 -34999,99

11303 135 120 MOBILTELEFONUTG.-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 822,88 2077 2077

11507 135 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 0 2077 2077

10900 135 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 216429,28 346165,99 -20000 326165,99

135 1231604,04 1961326,9 1961326,92

0

LØNN/PERSONAL 0

11229 138 120 HOTELLOPPHOLD 4069,51 4000 4000

12201 138 120 LEASING KOPIMASKIN 1280,64 3115 3115

10532 138 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 470,11 0 0

11601 138 120 SKYSS OG KOST VED KURS 0 1018 1018

10300 138 120 EKSTRAHJELP 1047,83 0 0

12002 138 120 EDB-UTSTYR 9838,78 0 0

18102 138 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0 -34999,99 -34999,99

11151 138 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0 1527 1527

11003 138 120 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 1854,2 2035,99 2035,99

11707 138 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 702 7690 7690

10522 138 120 ANNEN LØNN 7006,59 0 0

10506 138 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG9-898 0 0

10900 138 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 217260,12 332224 332224

12026 138 120 KJØP AV DATAMASKINER 7943,4 0 0

11004 138 120 FAGLITTERATUR 0 1119 1119

11153 138 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 519 0 0

11000 138 120 KONTORUTGIFTER 717,33 2017,99 2017,99

11009 138 120 ELEKTRONISKE BLANKETTER 4627 0 0

11600 138 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 7488,7 14251,99 14251,99

11214 138 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 0 1053 1053

10507 138 120 EKSTRA BILGODTGJ. 0 7120 7120

10400 138 120 OVERTID 8738,36 10635 10635

11502 138 120 KURSAVGIFTER 2000 6000 6000
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10198 138 120 INTERNE LØNNSTRANAKSJONER 0 -19999,99 -19999,99

10903 138 120 PENSJONSUTG. INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER 0 -4000 -4000

11507 138 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 12171,1 8143,99 8143,99

14290 138 120 MOMS 8902,27 9646,99 9646,99

12000 138 120 INVENTAR OG UTSTYR 0 3175,99 3175,99

12400 138 120 SERVICEAVTALER 3069,47 8349 8349

10100 138 120 LØNN I FASTE STILLINGER 960119,55 1564825 1564824,99

10108 138 120 FUNKSJONSTILLEGG 15609,83 25697 25697

10529 138 120 TELEFONGODTGJØRELSE 7200 12190,99 12190,99

138 1281737,79 1966835,9 1966835,93

0

SERVICEKONTORET 0

11153 140 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 376 0 0

11503 140 120 FRITT KURSMATERIELL 0 2035,99 2035,99

11601 140 120 SKYSS OG KOST VED KURS 0 1999,99 1999,99

17001 140 120 REFUSJON FRA NAV -17894 0 0

11003 140 120 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 8399,31 9162 9162

11303 140 120 MOBILTELEFONUTG.-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 0 508,99 508,99

11004 140 120 FAGLITTERATUR 0 1099 1099

11402 140 120 GAVER VED REPRESENTASJON 0 1038 1038

11151 140 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0 1018 1018

10900 140 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 223683,1 346383 346383

10303 140 120 SOMMERARBEID SKOLEUNGDOM 17071,32 0 0

14290 140 120 MOMS 2796,09 9423 9423

11229 140 120 HOTELLOPPHOLD 3825 6000 6000

10506 140 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG9-1665,6 0 0

11950 140 120 KONTINGENTER 4100 2539,99 2539,99

10100 140 120 LØNN I FASTE STILLINGER 1024163,66 1634381 1634381

16208 140 120 SAKSBEHANDLINGSGEBYRER 0 -1000 -1000

11502 140 120 KURSAVGIFTER 6000 15360 15360

16226 140 120 KURSAVGIFTER -2400 -1999,99 -1999,99

10198 140 120 INTERNE LØNNSTRANAKSJONER 0 -27000 -27000

12002 140 120 EDB-UTSTYR 0 5191,99 5191,99

10300 140 120 EKSTRAHJELP 0 19513,99 19513,99

11507 140 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 280 2035,99 2035,99

18102 140 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0 -34999,99 -34999,99
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10108 140 120 FUNKSJONSTILLEGG 15492,86 25086 25086

17707 140 120 REF. FAGFORENINGER -3819,95 0 0

12403 140 120 VEDLIKEHOLD UTSTYR 575 0 0

11214 140 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 50,6 3054 3054

11000 140 120 KONTORUTGIFTER 61,2 1065 1065

11600 140 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 1423,2 1038 1038

11707 140 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 4191 1999,99 1999,99

17711 140 120 REFUSJON FRA FAGFORBUNDET -4196,65 0 -4000 -4000

10529 140 120 TELEFONGODTGJØRELSE 4800 9742,99 9742,99

10903 140 120 PENSJONSUTG. INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER 0 -7000 -7000

12000 140 120 INVENTAR OG UTSTYR 6900 3499,99 3499,99

140 1294212,14 2031176,9 2031176,93

0

IT-TJENESTER 0

14290 150 202 MOMS 6273,01 55204,99 55204,99

12002 150 120 EDB-UTSTYR 22497,45 71913 71913

11229 150 120 HOTELLOPPHOLD 0 4470 4470

12003 150 120 VERKTØY 0 4234 4234

17707 150 120 REF. FAGFORENINGER -3819,95 0 0

11953 150 120 TV-LISENS/TV-KANALER 3NET AS 2997,89 5113 5113

11990 150 120 DRIFT NETTSIDER 31035,8 66450 66450

11316 150 120 OPPGRADERING PROGRAM 0 3172 3172

11502 150 120 KURSAVGIFTER 0 15789 15789

10900 150 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 126661,16 199417 199417

11600 150 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 2719 8833 8833

11973 150 120 DRIFT LOKALE LØSNINGER 12000 10000 10000

18102 150 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0 -75000 -75000

15009 150 120 FORSINKELSESRENTER/GEBYRER 13,85 0 0

12403 150 120 VEDLIKEHOLD UTSTYR 1781,4 0 0

11002 150 120 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 0 5203,99 5203,99

11707 150 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 0 3916,99 3916,99

11151 150 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0 3256,99 3256,99

14290 150 120 MOMS 115967,55 222595,99 222595,99

11302 150 120 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 0 1596 1596

11987 150 202 DRIFT DIGITALT SENTER TROLLVIK 8241,3 13000 13000

12016 150 120 MOBILTELEFONER/FASTTELEFONER 3395 10293 10293
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11305 150 120 INTERNETT-ETABLERING OG BRUK 23916,8 40000 40000

10532 150 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 391,34 0 0

12000 150 120 INVENTAR OG UTSTYR 0 1999,99 1999,99

11986 150 202 DRIFT DIGITALT SENTER MANNDALEN 8241,3 20269,99 20269,99

11965 150 120 BRUKERSTØTTE DATA 36447,2 20341 20341

10100 150 120 LØNN I FASTE STILLINGER 570241,75 955372 955372

11976 150 120 TILKN.AVG./AKSJONÆRBIDRAG BBFT 90000 144000 144000

11956 150 120 ÅRSGEBYRER-AVGIFTER-GEBYR 0 4999,99 4999,99

11985 150 120 DRIFT DIGITALT SENTER RÅDHUSET 13099,5 26269,99 26269,99

11993 150 202 SÆRSKILT KÅFJORD 0 87547,99 87547,99

11963 150 202 LISENSER/AVGIFTER ON-LINE DATA 0 79999,99 79999,99

12026 150 120 KJØP AV DATAMASKINER 2600 10642,99 10642,99

11601 150 120 SKYSS OG KOST VED KURS 0 5430 5430

11954 150 202 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 0 19999,99 19999,99

11507 150 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 0 5430 5430

11988 150 202 DRIFT DIGITALT SENTER OLDERDALEN 8609,39 0 0

11972 150 120 DRIFT NETTVERKSLØSNINGER 188983,78 372000 372000

11004 150 120 FAGLITTERATUR 0 1000 1000

12019 150 120 OPPGRADERING IT-ANLEGG 0 10000 10000

10400 150 120 OVERTID 2738,85 13719 13719

11303 150 120 MOBILTELEFONUTG.-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 14451,2 24666 24666

11954 150 120 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 1220 10000 10000

11963 150 120 LISENSER/AVGIFTER ON-LINE DATA 23154,37 16000 16000

10507 150 120 EKSTRA BILGODTGJ. 0 3603 3603

11214 150 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 1170,1 5239,99 5239,99

150 1315029,04 2507990,8 2507990,83

0

AGRESSO ØKONOMISYSTEM 0

14290 151 120 MOMS 64853,12 90315 90315

10900 151 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 775,12 0 0

11600 151 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 1666 2554 2554

11954 151 120 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 5767,24 0 0

11502 151 120 KURSAVGIFTER 5110 5107,99 5107,99

11989 151 120 DRIFT ØKONOMISYSTEM 93325,9 119070 119070

12703 151 120 ANDRE KONSULENTTJENESTER 34755 60000 60000

11991 151 120 LISENSER UNIT-4 AGRESSO 63732 72262,99 72262,99
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11153 151 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 2237,5 2554 2554

11507 151 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 5424 2077 2077

10532 151 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 181,26 0 0

12401 151 120 VEDLIKEHOLDSAVTALER - IT 24705,64 31150,99 31150,99

12402 151 120 DRIFTSAVTALE IT 32604,18 0 0

11229 151 120 HOTELLOPPHOLD 0 2077 2077

10522 151 120 ANNEN LØNN 4428,69 0 0

11707 151 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 980,64 1038 1038

10506 151 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG9780 0 0

11950 151 120 KONTINGENTER 2500 2500 2500

11965 151 120 BRUKERSTØTTE DATA 60375,54 70090 70090

151 404201,83 460796,95 460796,95

0

FEIDE 0

14290 157 202 MOMS 0 3817,99 -3000 817,99

11954 157 202 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 0 15270 -15000 270

157 0 19087,99 19087,99

0

DIVERSE FELLESUTGIFTER 0

18102 159 840 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0 -42000 -42000

11000 159 180 KONTORUTGIFTER 27,76 0 0

12207 159 180 LEASING FRANKERINGSMASKIN 28,38 0 0

11010 159 100 BREVARK OG KONVOLUTTER 18,46 0 0

16232 159 120 VAKSINE 350 0 0

12400 159 244 SERVICEAVTALER 592,75 0 0

11302 159 338 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

12400 159 353 SERVICEAVTALER 75,26 0 0

11998 159 244 LISENS KOMMUNEFORLAGET 2558,4 0 0

11961 159 320 KONTINGENT LVK 51233,2 51364 51364

10303 159 325 SOMMERARBEID SKOLEUNGDOM 52610,04 0 0

14290 159 325 MOMS 662,59 4,99 4,99

12207 159 244 LEASING FRANKERINGSMASKIN 113,71 0 0

11000 159 244 KONTORUTGIFTER 482,92 0 0

11011 159 120 INNBINDING PROTOKOLLER 0 10483,99 10483,99

11600 159 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 5461 1999,99 1999,99

12207 159 120 LEASING FRANKERINGSMASKIN 1335,39 3000 3000
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11151 159 303 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 337,34 0 0

14715 159 180 TILSKUDD SOMMERARBEID SKOLEUNGDOM 0 15034,99 15034,99

11998 159 201 LISENS KOMMUNEFORLAGET 2558,4 0 0

11983 159 360 KONTINGENT USS 0 35065,99 35065,99

11010 159 180 BREVARK OG KONVOLUTTER 4,83 0 0

11000 159 303 KONTORUTGIFTER 240,59 0 0

14290 159 302 MOMS 85,51 0 0

12710 159 120 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 5527,04 10000 10000

10303 159 120 SOMMERARBEID SKOLEUNGDOM 0 196690 196690

14290 159 360 MOMS 0 8767 8767

11151 159 329 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 677,95 0 0

11214 159 100 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 201,06 4999,99 4999,99

12400 159 329 SERVICEAVTALER 592,75 0 0

11010 159 121 BREVARK OG KONVOLUTTER 18,46 0 0

11301 159 120 PORTO 51465,2 109999,99 109999,99

11010 159 120 BREVARK OG KONVOLUTTER 470,75 1999,99 1999,99

11301 159 244 PORTO 4800 0 0

13529 159 120 ANDEL INNKJØPSSJEF 0 199999,99 199999,99

19500 159 120 BRUK AV NÆRINGSFOND 0 -212000 -212000

11010 159 301 BREVARK OG KONVOLUTTER 18,46 0 0

12201 159 120 LEASING KOPIMASKIN 10281,91 17929 17929

11000 159 201 KONTORUTGIFTER 240,59 0 0

14290 159 202 MOMS 1195,51 0 0

12207 159 338 LEASING FRANKERINGSMASKIN 28,38 0 0

11229 159 120 HOTELLOPPHOLD 5812,42 1999,99 1999,99

11401 159 120 KUNNGJØRINGER 0 4999,99 4999,99

12710 159 329 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 424,64 0 0

11978 159 120 LISENS COMPILO 79978,65 91036 91036

11302 159 120 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 778,91 7399,99 7399,99

11900 159 120 HUSLEIE 1500 4072 4072

11000 159 301 KONTORUTGIFTER 240,59 0 0

12201 159 244 LEASING KOPIMASKIN 882,46 0 0

11955 159 180 LISENSER TIL TONO 3018,87 3130 3130

12201 159 325 LEASING KOPIMASKIN 146,71 19,99 19,99

11001 159 301 KOPIPAPIR 43,37 0 0

10900 159 375 PENSJONSUTGIFTER KLP 0 8508 -6000 2508

11303 159 120 MOBILTELEFONUTG.-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 302,28 1500 1500
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11984 159 120 KONTINGENT LOMMUNAL OPPLÆRING 2000 2128,99 2128,99

11002 159 244 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 5,42 0 0

12207 159 121 LEASING FRANKERINGSMASKIN 56,75 0 0

14290 159 121 MOMS 421,19 0 0

12400 159 100 SERVICEAVTALER 295,53 0 0

11301 159 325 PORTO 2400 0 0

12202 159 100 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 3925,83 0 0

11002 159 301 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 2,7 0 0

11998 159 301 LISENS KOMMUNEFORLAGET 1446,25 0 0

11002 159 121 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 2,7 0 0

11001 159 329 KOPIPAPIR 87,06 0 0

12201 159 121 LEASING KOPIMASKIN 440,14 0 0

10545 159 335 KONTANTGJ. ARBEIDSTØY/UNIFORM 205,5 0 0

12207 159 201 LEASING FRANKERINGSMASKIN 56,75 0 0

12710 159 201 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 211,55 0 0

11150 159 120 MATVARER 0 1500 1500

14737 159 120 ØREAVRUNDING K-FAKT MV 0,7 0 0

11151 159 244 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 677,95 0 0

11950 159 180 KONTINGENTER 104588 0 0

12207 159 303 LEASING FRANKERINGSMASKIN 56,75 0 0

12710 159 303 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 211,55 0 0

11960 159 180 KONTINGENT KS 69725,52 169329 169329

11151 159 121 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 337,34 0 0

11302 159 353 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

11301 159 383 PORTO 4800 0 0

11000 159 120 KONTORUTGIFTER 6119,03 10000 10000

12201 159 100 LEASING KOPIMASKIN 440,17 0 0

11000 159 121 KONTORUTGIFTER 240,59 0 0

11151 159 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 21791,44 19999,99 19999,99

11302 159 329 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 6,4 0 0

14290 159 329 MOMS 1445,28 0 0

12400 159 201 SERVICEAVTALER 295,56 0 0

14290 159 120 MOMS 114549,13 173509 173509

11302 159 244 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 6,4 0 0

11001 159 100 KOPIPAPIR 43,37 0 0

14290 159 244 MOMS 2675,61 0 0

12400 159 345 SERVICEAVTALER 75,26 0 0
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11302 159 201 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

11001 159 244 KOPIPAPIR 87,06 0 0

11964 159 120 KOPINOR 8831,76 10900,99 10900,99

10506 159 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG91560 0 0

11854 159 120 FORSIKR.-(ANSV/UNDERSLAG/REISE) 84030 108156 108156

11150 159 100 MATVARER 0 1500 1500

12201 159 180 LEASING KOPIMASKIN 293,35 0 0

12207 159 301 LEASING FRANKERINGSMASKIN 56,75 0 0

11002 159 180 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 2,7 0 0

11302 159 121 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

11001 159 201 KOPIPAPIR 43,37 0 0

11301 159 301 PORTO 4800 0 0

11001 159 303 KOPIPAPIR 43,37 0 0

16513 159 120 PORTO/TELEFAX -6032,8 -4999,99 -4999,99

12201 159 201 LEASING KOPIMASKIN 440,14 0 0

11214 159 303 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 31,03 0 0

12207 159 325 LEASING FRANKERINGSMASKIN 28,38 0 0

12202 159 244 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 656,4 0 0

16226 159 120 KURSAVGIFTER -400 0 0

11002 159 120 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 164,86 4000 4000

12202 159 303 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 326,62 0 0

12700 159 120 ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN 14932,8 39900 39900

12201 159 301 LEASING KOPIMASKIN 440,14 0 0

11000 159 100 KONTORUTGIFTER 240,59 0 0

11302 159 180 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

14290 159 180 MOMS 210,69 0 0

11214 159 329 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 62,33 0 0

12400 159 303 SERVICEAVTALER 295,56 0 0

11302 159 301 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

14290 159 301 MOMS 1982,75 0 0

11707 159 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 840 4999,99 4999,99

12202 159 329 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 656,4 0 0

11010 159 201 BREVARK OG KONVOLUTTER 18,46 0 0

12403 159 120 VEDLIKEHOLD UTSTYR 0 3000 3000

10299 159 325 TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID 0 6195 6195

11002 159 201 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 2,7 0 0

11152 159 120 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 676 0 0
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14290 159 253 MOMS 1195,51 0 0

11001 159 180 KOPIPAPIR 15,28 0 0

14290 159 383 MOMS 1200 0 0

11214 159 244 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 62,33 0 0

11214 159 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 838,41 0 0

12207 159 345 LEASING FRANKERINGSMASKIN 28,38 0 0

11500 159 120 UTG.FORELESER/KURSHOLDER 37135,71 0 0

12202 159 120 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 7633,83 20016 20016

12710 159 100 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 211,58 0 0

11502 159 120 KURSAVGIFTER 33367,76 7000 7000

12202 159 301 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 326,64 0 0

19008 159 120 FORSINKELSESRENTER -16091,63 -19999,99 -19999,99

11214 159 201 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 15,6 0 0

11998 159 253 LISENS KOMMUNEFORLAGET 4782,05 0 0

11700 159 120 ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER 8085,36 15271 15271

14290 159 303 MOMS 1021,19 0 0

11400 159 120 STILLINGSANNONSER 0 1000 1000

11998 159 202 LISENS KOMMUNEFORLAGET 4782,05 0 0

11002 159 329 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 5,42 0 0

11010 159 303 BREVARK OG KONVOLUTTER 18,46 0 0

12400 159 180 SERVICEAVTALER 125,16 0 0

11954 159 120 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 27228 270046,99 270046,99

13752 159 120 IKAT - ANDEL DRIFT 242996 237973 237973

12201 159 303 LEASING KOPIMASKIN 440,14 0 0

11002 159 303 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 2,7 0 0

11302 159 303 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

16004 159 201 BARNEHAGE 1314 0 0

11214 159 121 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 31,03 0 0

11956 159 120 ÅRSGEBYRER-AVGIFTER-GEBYR 1896 3027 3027

11998 159 120 LISENS KOMMUNEFORLAGET 174283,36 0 0

12207 159 100 LEASING FRANKERINGSMASKIN 56,75 0 0

11151 159 302 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 337,34 0 0

12207 159 353 LEASING FRANKERINGSMASKIN 28,38 0 0

12201 159 345 LEASING KOPIMASKIN 146,67 0 0

10303 159 335 SOMMERARBEID SKOLEUNGDOM 83134,37 0 0

11301 159 303 PORTO 2400 0 0

10400 159 370 OVERTID 0 3097,99 3097,99

Side 15

281



2019.09.04 - Budsjettregulering skolelunsj k.styret - test

Tidl. bud Min.utgift 0,0 OVERSKUDD

Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud

 +  -  -  +

11000 159 329 KONTORUTGIFTER 482,92 0 0

14290 159 320 MOMS 12808,3 12841 12841

12710 159 244 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 424,64 0 0

11507 159 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 9765,22 0 0

11214 159 180 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 15,43 0 0

11214 159 301 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 31,03 0 0

12400 159 325 SERVICEAVTALER 75,26 0 0

11300 159 120 GEBYRER BANKTJENESTER 18097,44 30000 30000

14290 159 201 MOMS 975,28 0 0

11153 159 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 381,95 0 0

12201 159 353 LEASING KOPIMASKIN 146,71 0 0

11214 159 302 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 15,43 0 0

11301 159 329 PORTO 2400 0 0

10532 159 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 408,1 0 0

11950 159 120 KONTINGENTER 8000 1999,99 1999,99

10900 159 335 PENSJONSUTGIFTER KLP 0 7444 7444

11007 159 120 FAG-ABONNEMENT 406 2059 2059

12400 159 338 SERVICEAVTALER 75,26 0 0

12710 159 301 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 211,55 0 0

13703 159 120 AVFALLSSERVICE - RENOVASJON 0 1999,99 1999,99

11010 159 329 BREVARK OG KONVOLUTTER 37,06 0 0

12400 159 301 SERVICEAVTALER 295,56 0 0

16219 159 120 GEBYR AV FORSKUDD -22485 -30000 -30000

12201 159 338 LEASING KOPIMASKIN 146,71 0 0

12202 159 180 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 326,62 0 0

12400 159 121 SERVICEAVTALER 295,56 0 0

12202 159 302 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 326,62 0 0

12201 159 329 LEASING KOPIMASKIN 882,46 0 0

10529 159 325 TELEFONGODTGJØRELSE 9,68 0 0

11152 159 100 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 4054,69 4999,99 4999,99

12202 159 121 LEIE INVENTAR OG UTSTYR 326,62 0 0

14701 159 120 TAP PÅ FORDRINGER 10 2500 2500

11714 159 120 TRANSPORTFORSIKRING 2880 3054 3054

12401 159 120 VEDLIKEHOLDSAVTALER - IT 15914,14 0 0

11967 159 120 KONTINGENT FKIT 0 5497 5497

11151 159 301 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 337,34 0 0

11977 159 120 LISENS FRAMSIKT 0 33000 33000
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11302 159 345 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 3,2 0 0

11002 159 100 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 2,66 0 0

12207 159 329 LEASING FRANKERINGSMASKIN 113,71 0 0

12710 159 121 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 211,55 0 0

11151 159 180 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 337,34 0 0

11001 159 120 KOPIPAPIR 1013,66 4999,99 4999,99

11302 159 100 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 4971,79 10000 10000

11405 159 120 TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER 0 10236 10236

14290 159 100 MOMS 2605,63 3975 3975

11853 159 120 FORSIKRINGER - BYGNINGER/MASKINER/UTSTYR 340 0 0

11001 159 121 KOPIPAPIR 43,37 0 0

12400 159 120 SERVICEAVTALER 6855,31 19000 19000

159 1436041,35 1747162,7 1747162,74

0

PERSONALPOLITISKE TILTA 0

11600 160 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 980 2280 2280

10400 160 120 OVERTID 4513,53 0 0

11222 160 120 GAVER TIL ANSATTE(BLOMSTERHILSEN VED BURSDAGER BL.A)3765 13888,99 13888,99

10900 160 120 PENSJONSUTGIFTER KLP 54833,89 86053,99 86053,99

17100 160 120 REFUSJON SYKEPENGER -780 0 0

11244 160 120 ERGONOMIPRODUKTER 38220,8 71503,99 71503,99

11970 160 120 OU - KONTINGENT 276513 293386,99 293386,99

10902 160 180 KOLLEKTIVE ULYKKES-OG GRUPPELIVSFORSIKR. 343321 488528 488528

11851 160 180 YRKESSKADEFORSIKRING 67214 0 0

11851 160 202 YRKESSKADEFORSIKRING 10908 0 0

10902 160 202 KOLLEKTIVE ULYKKES-OG GRUPPELIVSFORSIKR. 61667 97016 97016

11214 160 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 516,07 0 0

10100 160 120 LØNN I FASTE STILLINGER 245395,8 0 0

11200 160 120 VELFERDSTILTAK ANSATTE 0 21169 21169

10532 160 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 148,4 0 0

14290 160 120 MOMS 13027,93 35452 35452

11151 160 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 0 2320,99 2320,99

10115 160 120 FRIKJØP HOVEDTILLITSVALGTE 25022,88 447562 447562

17702 160 180 OU-TREKK 0 -90000 -90000

11211 160 120 UTG. TIL BRILLER 18101,2 51918 51918

11402 160 120 GAVER VED REPRESENTASJON 0 2238 2238
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11520 160 180 ARBEIDSMILJØTILTAK 0 3594 3594

11502 160 120 KURSAVGIFTER 0 18384 18384

13716 160 120 BEDRIFTSHELSETJENESTE 22447 96618 96618

14290 160 180 MOMS 0 898,99 898,99

160 1185815,5 1642812,9 1642812,94

0

LEDEROPPLÆRING 0

12707 164 121 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

14290 164 383 MOMS 785,85 0 0

11153 164 254 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 375 0 0

11153 164 241 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 375 0 0

14290 164 201 MOMS 2359,93 0 0

14290 164 121 MOMS 785,85 0 0

14290 164 232 MOMS 785,85 0 0

12707 164 201 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 9439,7 0 0

11153 164 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 12025 0 0

12707 164 242 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

12707 164 180 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

14290 164 332 MOMS 261,95 0 0

12707 164 383 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

14290 164 254 MOMS 785,85 0 0

12707 164 232 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

11153 164 201 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 750 0 0

12707 164 120 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 47226,82 0 0

11501 164 120 LEDEROPPLÆRING 0 25183 25183

14290 164 242 MOMS 785,85 0 0

11153 164 180 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 375 0 0

14290 164 180 MOMS 785,85 0 0

11153 164 232 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 375 0 0

11153 164 332 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 125 0 0

12707 164 332 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 1047,81 0 0

12707 164 253 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

11151 164 120 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 1525 12451 12451

14290 164 370 MOMS 785,85 0 0

11900 164 120 HUSLEIE 1500 0 0

14290 164 202 MOMS 1574,07 0 0
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12707 164 254 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

14290 164 241 MOMS 785,85 0 0

14290 164 253 MOMS 785,85 0 0

12707 164 370 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

14290 164 120 MOMS 11806,71 6295,99 6295,99

12707 164 241 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 3143,42 0 0

12707 164 202 KONSULENTBISTAND KS LEDERUTV. 6296,28 0 0

11153 164 370 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 375 0 0

164 133176,7 43929,98 43929,98

0

GUOLASJÅKKA - REVISJON KONSESJONSVILKÅR 0

12700 170 321 ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTADN 2300 0 0

14290 170 321 MOMS 575 0 0

170 2875 0 0

0

BEREDSKAP 0

12703 175 120 ANDRE KONSULENTTJENESTER 9518,89 0 0

18105 175 315 PROSJEKTSKJØNNSMIDLER -200000 0 0

11707 175 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 4467 1999,99 1999,99

11900 175 120 HUSLEIE 1500 0 0

11600 175 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 1231,8 4999,99 4999,99

11963 175 120 LISENSER/AVGIFTER ON-LINE DATA 0 16000 16000

11164 175 120 MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 9000 0 0

11507 175 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 392 10384 10384

11153 175 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 0 2077 2077

11229 175 339 HOTELLOPPHOLD 1921,43 0 0

14290 175 339 MOMS 230,57 0 0

11402 175 120 GAVER VED REPRESENTASJON 995 0 0

11229 175 120 HOTELLOPPHOLD 9517,21 6000 6000

11954 175 120 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 12783 0 0

11502 175 120 KURSAVGIFTER 0 4999,99 4999,99

10506 175 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG91560 0 0

11302 175 120 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 6852 9024 9024

14290 175 120 MOMS 9791,13 11562 11562

11214 175 120 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 0 1999,99 1999,99

175 -130239,97 69046,96 69046,96
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0

GAMANNJUNNI 0

10532 176 120 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 190,8 0 0

11707 176 120 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 13885 0 0

11507 176 120 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTGIFTER 1050 0 0

11153 176 120 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 255 0 0

11600 176 120 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 2922,8 0 0

11229 176 120 HOTELLOPPHOLD 4520,56 0 0

10506 176 120 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTIG91560 0 0

14290 176 120 MOMS 2256,8 0 0

176 26640,96 0 0

0

TILSK. KÅFJORD MENIGHET 0

14749 180 393 TILSKUDD KAPITALUTGIFTER 50004 49999,99 49999,99

14712 180 390 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD 2253996 2254000 -24000 2230000

14712 180 392 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD 71004 70999,99 70999,99

180 2375004 2375000 2374999,98

0

TILLEGGS- OG NYE BEVILG 0

14905 199 0 FORUTSATT RED. AV UTGIFTER SENTRALADM. 0 -250000 -250000

14900 199 0 RESERVERT FORMANNSKAPET 0 271999,99 271999,99

199 0 22000 22000

0

SUM KOLONNER 200000 -196000 -4000 0

OVERSKUDD 0
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