
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 11.10.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 03.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad     Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 11/19 Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms 
Regionråd 19.09.19 

 2015/850 

RS 12/19 Særutskrift - Evaluering av samisk språk i 
Kåfjord 

 2019/54 

RS 13/19 Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 
2020-2022 

 2016/33 

RS 14/19 Rapport 2018 - Tospråklighetstilskudd fra 
Sametinget 

 2016/33 

RS 15/19 Aktivitetsplan for Samisk språksenter 2020-2022  2015/607 
RS 16/19 Budsjettregulering ansvar 437 Juni 2019  2015/607 
RS 17/19 Årsrapport (2018)  2019/10 
PS 55/19 Delegerte saker Formannskap august-oktober 

2019 
 2019/30 

PS 56/19 Høringssvar fra Kåfjord kommune,  NOU 2019:5, 
Ny forvaltningslov 

 2015/177 

PS 57/19 Høringssvar: Utkast til forskrift for tilskudd til 
kvensk språk og norsk/finsk kultur 

 2015/239 

PS 58/19 Behandling av klage på vedtak i Formannskapsak 
18/19: Rehabilitering av Manndalen basseng 

 2015/604 

PS 59/19 Innkjøp av nytt oppmålingsutstyr  2019/308 
PS 60/19 Forskjønning av båthavna-området i Olderdalen: 

Stedsutvikling Olderdalen 
 2015/608 

PS 61/19 Oppgradering av Kongeparken-området i 
Olderdalen: Stedsutvikling Olderdalen 

 2015/608 

PS 62/19 Saksfremlegg - Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for utbygging av scene 

 2019/287 

PS 63/19 Mindre reguleringsendring for reguleringsplan for 
Manndalen - Løkvoll 

 2015/987 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 12.09.2019 14.26.04
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald
Jenssen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen;
Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Gunbjørg Melkiorsen

Emne: Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 19.09.19
Vedlegg: Saksliste og dokumenter 19.09.19.docx;saksutredning RR møte 19.09.19.doc;2019 0-23 Uttalelse -Midt-
Troms Regionråd - Samiske barns rettigheter ved Sameskoleni Troms.pdf;Sluttrapport Hoppide
grunnskole..pdf;Protokoll fra møte NTRR 25.06.19.docx;Halvårsrapport juli 2019.pdf;Regnskap Lyngshesten
30.06.19.pdf;Regnskap drift 30.06.19.pdf;Regnskap drivkraft 30.06.19.pdf;Regnskap Kompetanseløft
30.06.19.pdf;Regnskap NTSS 30.06.19.pdf;Totalregnskap 30.06.19.pdf;Forslag til BUDSJETT NTRR
2020.docx;Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd.msg;Totalregnskap K-løft 2014-2019.pdf;Nord Troms
Regionråd Revisjonsberetning 2019 Kompetanseløft 2014 til 2018.pdf;Innspill - rapport forprosjekt Halti III-
Innovasjonssenter Nord aug 2019.pdf;Særutskrift - Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og epikrise- referert i
Regionrådet (3).pdf
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 19. september i Nordreisa.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
  

 

 
 
 
 
 
 

3



 

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

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmenn, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                           Dato: 12.09.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til utsendte innkalling til møte; 
 
Tid: Torsdag 19. september kl 1100-1530 
 
Sted:   Reisafjord hotel, Sørkjosen 
 
Saksliste og dokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest. Saksdokumenter sendes ut i god tid 
før møtet. 
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 
PROGRAM: 
Kl 1100 Møte i regionrådet (Behandling av saker på sakslista) 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Fellesmøte med styringsgruppa for Kompetanseløft Nord-Troms: 

Sluttrapportering og evaluering 
o 1230 Presentasjon av sluttrapport inkl regnskap ved Kristin V Johansen 
o 1300 Drøfting og evalueringsrunde 
o 1400 Pause 
o 1415 Veien videre (Studiesenter/Campus, finansiering fra 2020) 
o 1515 Avrunding – info om program for resten av dagen 

Kl 1530 Middag på hotellet 
  Transport til Halti-bygget 
Kl 1700 Landsbyspelet Kyläpeli, Halti – Reisadalen  
  Retur til Halti/hotellet ca kl 2200 

Det er reservert billetter til spelet og booka overnatting til de ordførere 
som har gitt melding om det 

 
REFERATSAKER:  
Fra Midt-Troms regionråd: «Uttalelse vedr samiske barns 
rettigheter ved Sameskolen i Troms» 

 
2019 0-23 Uttalelse 
-Midt-Troms Regionråd - Samiske barns rettigheter ved Sameskoleni Troms.pdf

Fra prosjekt HoppIde grunnskole: «Sluttrapport» 

 
Sluttrapport 

Hoppide grunnskole..pdf

 
 
VEDTAKSSAKER: Saksbehandling - innstillinger 

saksutredning%20R
R%20møte%2019.09.19.doc

 
Sak 28/19 Godkjenning av protokoll 25.06.19 

Protokoll%20fra%2
0møte%20NTRR%2025.06.19.docx
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Sak 29/19 Halvårsrapportering fra prosjekt 
Lyngshestlandet Halvårsrapport juli 

2019.pdf

 

Regnskap 
Lyngshesten 30.06.19.pdf

 
Sak 30/19 Regnskap pr 30.06.19 

Totalregnskap 
30.06.19.pdf

 

Regnskap drift 
30.06.19.pdf

 

Regnskap NTSS 
30.06.19.pdf

 

Regnskap 
Kompetanseløft 30.06.19.pdf

 

Regnskap drivkraft 
30.06.19.pdf

 
Sak 31/19 Budsjett 2020 

Forslag%20til%20B
UDSJETT%20NTRR%202020.docx

 
Sak 32/19 Energi- og klimaplan Nord-Troms  
Sak 33/19 Søknad fra Kautokeino kommune om 

medlemskap i Nord-Troms Regionråd Søknad om 
medlemskap i Nord-Troms regionråd.msg

 
Sak 34/19 Sluttrapportering – evaluering 

«Kompetanseløft Nord-Troms Foreløpig%20sluttr
apport%20K-løft%20NT.docx
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Totalregnskap 
K-løft 2014-2019.pdf

 

Nord Troms 
Regionråd Revisjonsberetning 2019 Kompetanseløft 2014 til 2018.pdf

 
 
 
 
OPPFØLGINGSSAK: 

 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter (fra 2020) 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Nordreisa kommune har fått gjennomført et forprosjekt:  
Halti III/Innovasjonssenter Nord  

o Vedlagt finnes rapport 
o Siden Halti-bygget huser mange regionale 

virksomheter og kontorene til regionrådet har 
administrasjonen utarbeidet et innspill til 
rapporten, se vedlegg 

 

Rapport 
Forprosjekt Halti III_Innovasjonssenter Nord_21062019 (1).pdf

 
Innspill - rapport 

forprosjekt Halti III-Innovasjonssenter Nord aug 2019.pdf

Kåfjord eldreråd – særutskrift vedr uttalelse fra felles 
eldrerådsmøte ad post og epikrise – referert i regionrådet i 
tidligere møte 

 Eldrerådet ber om at sakene følges opp videre, og 
behandles som politiske saker (legges som 
orienteringssak til regionrådet da henvendelsen ble 
mottatt i dag. Neste møte i regionrådet er ikke før 
november – derfor legges saken til orientering) 

 
Særutskrift - 

Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og epikrise- referert i Regionrådet (3).pdf

 
 
 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 
 
 
 
 
Svein O. Leiros 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Rådsordfører
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 28/19  Godkjenning av protokoll 25.06.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 25. juni 2019 i 
Olderdalen. 
 
 
Sak 29/19  Halvårsrapportering fra prosjekt Lyngshestlandet   
Saksdokumenter:  

 Halvårsrapport pr 12.07.09 
 Regnskap pr 30.06.19 

 
Saksopplysninger: 
Prosjekt Lyngshestlandet er et forprosjekt med 1 årig varighet. Prosjekteiere er 
Regionrådene i Nord-Troms- og Tromsøregionen ( i praksis Nord-Troms regionråd). 
Styringsgruppen består av representanter fra regionrådene.  
Prosjektleder: er Birgit D. Nielsen, Lyngshestlandet. 
 
Prosjektbeskrivelse 
Gjennom forprosjektfasen vil en kunne utforske ulike tiltak knytta til bruk av 
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med 
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.  
 
Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 
 
Forventet resultat av forprosjekt 
God oversikt overantall lyngshester og næringsaktører som bruker, eller ønsker å 
bruke lyngshesten i næring (reiseliv/"inn på tunet"). 
 
Etablert kontakt med destinasjonsselskaper og andre aktuelle samarbeidsparter som 
er interessert i å være med og utvikle reiseliv med lyngshest 
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Etablert nettverk med relevante samarbeidsparter/nettverk i Sverige, Finland og 
Russland om bruk av nasjonale hesteraser for å oppnå økt verdiskapning i reiseliv 
og økt boglede i regionene. Samarbeid om prosjekter for økt kunnskap om 
nasjonale hesteraser, opprinnelse og kultur knytta til bruk av hesten. 
 
Gjennomført små konkrete prosjekter:  
- avtale/gjennomført museumsutstillinga Lyngshestfortellinger i Tromsø 
- brosjyrer/bilder/musikk/YouTube-filmer/fortellinger er samla og tilgjengeliggjort 
 
Grunnlag for å avgjøre om man skal søke finansiering for et hovedprosjekt 
foreligger. 
 
Samarbeidspartnere 
Regionrådene i Nord-Troms og Tromsøregionen har vedtatt støtte til prosjektet. 
Det er etablert kontakt med Visit Tromsø sitt prosjekt Sommer i Nord. 
Lyngshestmiljøet i regionen. Kompetansemiljøet på Halti i Nord-Troms, Midt-Troms 
museum og Visit Lyngenfjord er aktuelle samarbeidsparter. 
 
Målgrupper 
Offentlig forvaltning, politikere og befolkning generelt i regionen. 
Eiere/brukere av lyngshest 
Reiselivsaktører (etablerte og potensielle), både tilbydere og 
destinasjonsselskaperog tilsvarende 
 
Tidsplan 
Forprosjektfasen er planlagt å vare ett år - med en prosjektleder i 30 - 40% stilling. 
 
Budsjett 
Forprosjektet har en ramme på kr 388.500. 8 kommuner har bidratt med kr 20.750, 
Sparebank1 Nord-Norge med samme beløp og Troms fylkeskommune med kr 
186.750. I tillegg kommer eget arbeid med kr 15.000. 
 
Regnskap 
Pr 30.06.19 er det kostnadsført kr 89.625, tilsvarende beløp er inntektsført slik at 
prosjektregnskapet er i balanse. 
 
Prosjektleder presenterer halvårsrapporten på regionrådets møte. 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd tar halvårsrapporten fra prosjekt Lyngshestlandet til 
orientering. 
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Sak 30/19    Regnskap pr 30.06.19 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 30.06.19 
 Delregnskaper 30.06.19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger:  
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og sekretariat rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter  
og prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms».  
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 
o Kompetanseløft Nord-Troms – avsluttes 30.06.19 
o Boligutvikling Nord-Troms – avsluttet 2018 
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt;  

 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar – avsluttes 31.08.19 
 Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage – avsluttes 

høst 2019 
 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage – avsluttes 

okt 2019 
 

 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med UiT og Halti 
næringshage 

 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører 
 Infrastrukturprosjekt Nord-Troms avsluttet febr 2019 
 Havneprosjektet, prosjektansvar: Skjervøy kommune – del I avsluttet, del II 

avsluttes nov 2019 
 Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» - oppstart juni 2019. 4 prioriterte 

områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, Unge og entreprenørskap, 
Grensetjenesten. Drivkraft Nord-Troms bygger på arbeidet som er gjort 
gjennom Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms  

 Prosjekt Lyngshestlandet – samarbeidsprosjekt med Tromsø-områdets 
regionråd. Prosjektansvar: Birgit D. Nielsen – oppstart jan 2019 
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Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget viser et overskudd pr 30.06.19 på kr 183.175. 
 
Kommentarer til avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - mindreforbruk skyldes reduksjon i 
lønnskostnad daglig leder og regnskapsmedarbeider som henføres til 
prosjekter og økonomioppfølging i studiesenteret (kostnadsfordeling) 

o «Annonser, div kostnader» – overforbruk skyldes innkjøp av billedmateriale 
og utarbeidelse av presentasjoner, i tillegg til gaver utdelt på studietur til 
Sogndal mai 2019 

o «Møtekostnader» og »reisekostnader» - merforbruk skyldes studietur til 
Sogndal 6.-9. mai. Totalkostnad for studietur: kr 132.446. Kommunene ble 
fakturert egenandel på kr 9.500. Nettokostnad reigonrådet kr 75.446.  

o Øvrige poster forventes brukt i 2. halvår (tiltak ungdom, data, profilering, 
samarbavt TIL) 

 
Kommentarer ikke budsjetterte poster: 

 «Prøv sjøl» - dette er et fond hvor kommunene har bidratt med midler. I 
tillegg er det gjort vedtak om å bruke deler av midler fra «Næringsprisen for 
Troms» som RUST mottok til å fylle på fondet. Ungdom kan søke midler fra 
fondet – bevilgninger kommer til uttrykk som kostnad – så inntektsføres 
tilsvarende beløp fra fondet. Dette påvirker ikke resultatet. 

  «Kjøp av tjenester»: omfatter flere aktiviteter: 
o Holm Rådgivning kjøp av tjenester i daglig leders sykefravær (medfører 

mindreforbruk lønn/ref sykepenger trekt fra) 
o Infrastrukturprosjektet – kjøp av tjenester fra Transportutvikling AS. 

Prosjekt i balanse - tilsvarende beløp er inntektsført (prosjektet er 
fullfinansiert) 

o Prosjekt Lyngshestlandet – kostnader og inntekter er ført – prosjekt i 
balanse 

o Kjøp av tjenester foto – til presentasjoner i regionrådet 
 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 22.089 pr 30.06.19. 
Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver i prosjektet 
«Kompetanseløft i Nord-Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ 
kostnadsfordeling. 
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Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som Troms 
fylkeskommune har bevilget til drift. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Delregnskap/sluttregnskap prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse. Dette 
utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

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

 
Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Prosjektet avsluttes 
regnskapsmessig 30.06.19.  Det er også utarbeidet en regnskapsoversikt for hele 
prosjektet (vedlegg) for perioden okt 2014-juni19. Sluttregnskapet for hele 
prosjektperioden og revisjonsrapport behandles i sak 34/19. 
 
Prosjekt Drivkraft og Lyngshestlandet 
Til orientering finnes en oversikt over inntekter og kostnader for prosjekt Drivkraft 
og Lyngshestlandet. Begge inngår i driftsregnskapet, men påvirker ikke resultatet. 
 
Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.19 på 
kr 205.265. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.19 til orientering. 
 
 
 
Sak 31/19    Budsjett 2020 
Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 
selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 
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kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 
etter folketall.  
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 
permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med 
ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge 
opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 
 
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 
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Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. En liten justering 
er gjort mellom posten «lønn» og «regnskap» - kr 100.000 er flyttet på, da dagens 
regnskapsfører slutter i regionrådet. Det er aktuelt å kjøpe regnskapstjenester fra 
vertskommunen. 
 
Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor 
justert opp forrige budsjettår.  
 
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en 
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til 
enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i 
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
 
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %. 
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Driftstilskudd studiesenteret: 
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen 
er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke 
på plass en fast finansiering. Det har også vært understreket at man ønsker en 
likebehandling mellom studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms 
har hatt finansiering over Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms 
tilskuddet via UiT. 
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I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 
hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-
Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
 
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med 
minimumsbemanning på 2 stillinger.  I påvente av avklaringer vedrørende 
studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og hvem som skal bidra til finansiering 
er det behov for å øke driftstilskuddet til studiesenteret med virkning fra 2020. Det 
foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med samme 
fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Det vil samtidig bli søkt/jobbet 
for å øke tilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskommune til 1.000.000. Dette er 
nødvendig for å sikre driften av studiesenteret fra 2020. 
 
Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Betydningen 
av studiebibliotekene i kroner og øre vil bli kartlagt, slik at vi synliggjør også denne 
aktiviteten overfor medfinansiører (eks fylkeskommunen i første omgang). 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med en  
økning av tilskudd til Nord-Troms studiesenter. Kommunale driftstilskudd for 2020  
fastsettes etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 %  
etter folketall).  
 
 
 
Sak 32/19    Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 
 Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Saksopplysninger: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord 
Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende 
Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.  
 
Planens hovedmål var: 

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 
2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 

nivå innen 2020  
3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi 

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte 
mål.  
 
Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, 
og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres. 
 
Nasjonale føringer: 
Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i 
forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. 
Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig. 
 
Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, der ei av fire 
utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".  
 
Status i arbeidet: 
De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en 
aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og 
energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en 
representant fra hver kommune. 
 
Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet 
da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at 
eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-
Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd 
med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til 
gjennom Paris-avtalen.  
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Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av 
klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må 
derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, 
drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv 

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om 
støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det 
ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å 
opprette et klimanettverk. 

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til 
kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens 
vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt 
frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på 
arbeidet med å rullere planen. 

Vedtak fra Rådmannsutvalget: 
«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN 
Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt 
sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom 
konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimat på 
kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-. 
 
Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune 
vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide 
energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»  

 
 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i 
budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for 
revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms. 

2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet. 
3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune. 

 
 
 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms 

Regionråd 
Saksdokumenter:  
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 Henvendelse fra Kautokeino kommune, med saksfremlegg og vedtak fra 
kommunestyret 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
 
Saksopplysninger: 
Kautokeino kommune har ved kommunestyresak 17/19 enstemmig vedtatt å 
fremme søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd. Ordfører og rådmann er 
gitt fullmakt til å gjennomføre nødvendige formaliteter før 
selskapsavtale/samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret for endelig 
godkjenning. 
 
Kautokeino kommune har bedt om møte med Nord-Troms Regionråd for å avklare 
videre prosess.  
 
Klipp fra saksprotokoll i Kautokeino kommunestyret - 27.06.2019:  
«Kommunestyrets vedtak, enst.  
1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann fremme søknad om medlemskap til 

Nord-Troms Regionråd.  
2. Fremforhandlet selskapsavtale og samarbeidsavtale legges frem for 

kommunestyret til endelig godkjenning.  
3. Kommunestyret sier opp medlemskapet i Ávjovárri urfolksregion med virkning 

fom. inntreden i Nord-Troms Regionråd.  
 
Saksfremlegg fra Kautokeino kommune: 
Sakens bakgrunn:   
Etter Porsanger kommunes utmeldelse av Ávjovárri urfolksregion i 2014 har regionrådet kun bestått av 
kommunene Kautokeino og Karasjok. De to gjenværende kommunene har i perioden 2014 - 2019 
fremdeles opprettholdt samarbeidet i regionrådet, men erfarer at en situasjon med kun to 
medlemskommuner og dermed små administrative ressurser har gjort det formelle regionrådsarbeidet 
svært utfordrende. Kautokeino kommune v/ordfører har diskutert situasjonen med Karasjok kommune 
v/ordfører der partene er enige om at begge kommuner trenger å se på alternativer for 
regionrådssamarbeid. Partene er gjensidig orientert om kontakten kommunene har hatt med hhv. 
Nord-Troms Regionråd (Kautokeino) og Øst-Finnmark Regionråd (Karasjok) om mulig medlemskap.  
 
Kautokeino kommune har etter drøfting om disse problemstillingene i formannskapet i 2018 tatt 
kontakt med Vest-Finnmark regionråd ang. mulig medlemskap. Vest-Finnmark regionråd behandlet 
henvendelsen på møte 1.– 2.10.18 med en konklusjon om å ikke øke antall medlemskommuner inntil 
regionrådet har revidert gjeldende strategiplan 2016 – 2019. Kautokeino kommune er ikke orientert 
om utfallet av en eventuell revidering.  
 
 
 
Vurdering:  
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 Kommunesektoren merker en sterkere dreining fra både regionale og statlige myndigheter i retning av 
dialog og samhandling med regionråd fremfor enkeltkommuner, noe det nye fylkesmannsembetet for 
Troms og Finnmark formelt også har ytret ønske om. Stadig flere av kontaktpunktene mellom 
kommune og region/stat fasiliteres gjennom regionale sammenkomster, der særlig regionråd har en 
økende formell rolle. Fylkeskommunene synes også i stadig større grad vektlegge høringsuttalelser 
fremmet av regionråd fremfor enkeltkommuner. I mange tilfeller er dette logisk, fordi tiltakene det 
gjelder omhandler fagfelt som berører flere kommuner, eksempelvis spørsmål rundt 
rammefinansiering, infrastruktur, nye lovpålegg etc. For politiske initiativ rettet fra kommune mot 
statlige myndigheter har det også vært en sterk dreining i retning av at regionråd er det foretrukne 
nivå å diskutere politiske saker med. Dette og øvrige politiske og administrative gevinster 
regionrådssamarbeid kan innebære tilsier at det vil være tilrådelig å være tilknyttet et funksjonelt og 
robust regionråd.  
 
Med henblikk til det høye politiske og administrative aktivitetsnivået i Nord-Troms Regionråd fremstår 
dette som et godt og funksjonelt alternativ til Ávjovárri urfolksregion, også målt opp mot prisen 
kommunen betaler gjennom medlemskontingenten. Kautokeino kommune vil gjennom Nord-Troms 
Regionråd få tilgang til et politisk kollegium der både kommunekategori og demografi er nokså 
sammenlignbart, noe som vil skape grunnlag til drøfting av mange felles utfordringer og muligheter. 
Videre ligger det historiske kulturelle og næringsmessige bånd mellom Kautokeino kommune og 
samtlige av kommunene tilknyttet Nord-Troms Regionråd, konkretisert særlig gjennom 
reindriftsnæringens tilhørighet til regionen. En relativt stor andel av innbyggerne i Kautokeino 
kommune har sommerbosted i Nord-Troms og benytter seg til en viss grad av de ulike tjenestetilbud 
som disse kommunene står for. Identitetsfølelse og tilhørighet er derfor også noe som taler for 
Kautokeinos deltakelse i Nord-Troms Regionråd.  
 
Av utfordringer kan manglende fysisk infrastruktur som binder Kautokeino til NordTroms utgjøre visse 
begrensninger for samarbeid, noe også språkforskjeller særlig ifbm. tjenesteproduksjon kan gjøre. 
Dette er imidlertid områder det finnes løsninger på. Av hensyn til geografiske avstander har 
regionrådet allerede i dag praksis med digitale møter, samt at fysiske møter settes i sammenheng med 
andre større sammenkomster der kommunene uansett deltar. Vedrørende samisk språk og kultur har 
kommunene i Nord-Troms de siste tiår utviklet seg relativt langt med tanke på samisk språk og kultur, 
der man i tillegg til Kåfjords status som språkforvaltningskommune også har språksentre og samiske 
tilbud i bla. Storfjord, Nordreisa og Kvænangen. I mange tilfeller kan Kautokeino med kommunens 
sterke posisjon for samisk språk, kultur og administrative kompetanse utgjøre en ressurs for disse 
kommunene med faglige og økonomiske gevinster for både kommuneorganisasjonene, næringsliv og 
innbyggere i hele regionen.  
 
Sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner med virkning fom. 01.01.2020 vil i dette 
tilfellet tale til fordel for Kautokeinos eventuelle rolle som medlem i Nord-Troms Regionråd. Regionråd 
har mye av sin aktivitet rettet mot det fylkeskommunale nivået, der en felles fylkeskommune fom. 
2020 vil fjerne eventuelle politiske og administrative skillelinjer. For Kautokeino kommune vil det også 
kunne virke positivt å være i allianse med flere kommuner i det som blir det geografiske sentrum i det 
nye fylket, bla. fordi dette er kommuner med inngående kjennskap til både det administrative og 
politiske miljøet i Troms, samtidig som Kautokeino med sin inngående kjennskap til Finnmark vil 
kunne være til nytte for kommunene i Troms.»  
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Vurdering: 
Hvorvidt det er aktuelt å gå i dialog med Kautokeino kommune for å drøfte 
deltakelse i Nord-Troms Regionråd må avgjøres av regionrådet (ordførerne).  
 
Som et innspill i vurderingen er det to forhold som administrasjonen vil trekke frem, 
i tillegg til de betraktninger som er gjort i saksfremlegget fra Kautokeino kommune 
vedrørende «nytt» regionalt nivå, med sammenslåingen av Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
 
Regionrådstruktur Troms: 
Regionrådsstrukturen i Troms er i endring. Pr i dag har vi 4 regionråd i Troms. Sør-
Troms, Midt-Troms, Tromsø-området og Nord-Troms Regionråd. 
 
Fra 2020 opphører Sør-Troms regionråd og erstattes av Hålogaland 
interkommunale politiske råd – Hålogalandsrådet. Hålogalandsrådet består av 8 
kommuner i Nordland/Troms (kommuner fra Ofoten og Sør-Troms regionråd). 
 
Salangen kommune som i dag er med i Sør-Troms regionråd, blir medlem i Midt-
Troms regionråd fra årsskiftet. Midt-Troms regionråd vil i tillegg få en endring med 
at Senja kommune etableres fra 2020. 
 
Pr i dag foreligger ikke planer om å endre strukturen i Tromsø-området og Nord-
Troms. 
 
Selskapsavtalen – ny kommunelov: 
Ny kommunelov pålegger dagens regionråd ny organisering – nytt navn skal være 
interkommunalt politisk råd. Tjenestesamarbeid skal organiseres som 
oppgavefellesskap, ref ny kommunelov. Det er gitt signaler om en 4-årig 
overgangsfase for interkommunale samarbeid. Det vil si at Nord-Troms Regionråd 
må endre organisasjonsform i løpet av valgperioden. Dette arbeidet er ikke startet i 
Nord-Troms. 
 
I dagens Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd heter det: 
«§ 1 Foretaksnavn og deltakere 
Selskapets foretaksnavn er Nord-Troms Regionråd DA og selskapsloven gjelder for 
selskapet.  

I henhold til selskapslovens § 1-1, 5. ledd kan ikke kommuner, fylkeskommuner 
eller interkommunale selskaper delta i ansvarlige selskaper eller 
kommandittselskaper etter loven. Nord-Troms Regionråd DA ble opprettet før lov 
om interkommunale selskaper trådte i kraft og kan fortsette å være organisert som 
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et DA etter selskapsloven.1 Det er dog ikke mulig å ta inn nye kommuner som 
deltakere.» 
 
Konsekvensen av vedtektene er at det ikke er mulig å innlemme Kautokeino 
kommune som medlem i Nord-Troms Regionråd før ny organisering som 
interkommunal politisk råd skal gjennomføres. 
 
Saken legges fram uten innstilling. Regionrådet bes drøfte videre prosess i saken, 
og tilsvar på henvendelsen fra Kautokeino kommune. 
 
 
 
Sak 34/19  Sluttrapportering – evaluering «Kompetanseløft Nord-Troms  
Saksdokumenter:  

 Sluttrapport 
 Prosjektregnskap 2014-2019 
 Revisjonsrapport 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Studiesenter er i avslutningsfasen av prosjektet «Kompetanseløft Nord-
Troms». Prosjektet har pågått over 5 år. Det overordna målet for prosjektet og 
studiesenteret er «Å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 
arbeidskraft.» 
 
Bakgrunn: 
I 2013 ble det avholdt en work-shop i regi av Troms fylkeskommune for å prioritere 
viktige satsingsområder for utviklingen av Nord-Troms. Dette ble grunnlaget for 
«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» som var forankret i «Regional 
planstrategi for Troms»: 

«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms 
Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen 
står overfor en rekke utfordringer og scorer relativ lavt i forhold til resten av 
fylket med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, 
utdanningsnivå, sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som 
fraflytting og alderssammensetning med økt antall eldre. 
 

 
1 IKS-loven trådte i kraft 1.1.2000. 
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Det er behov for å utarbeide en nærings- og utviklingsstrategi for regionen 
for å kunne møte disse utfordringene. 

 
Fylkeskommunen avsatte midler til satsing i en 3-5 årsperiode. For Nord-Troms ble 
følgende satsinger prioritert: 

 Kompetanseløft Nord-Troms 
 Boligprosjekt (for å bygge flere gjennomgangsboliger) 
 Entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 delprosjekter fra grunnskole til unge 

gründere) 
 
De andre 3 regionene i Troms deltok i satsingen «Byregionprogrammet», i nært 
samarbeid med Troms fylkeskommune. Byregionprogrammet var en satsing fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkeskommunen inviterte «Nord-
Troms satsingen» inn i arbeidet med byregionprogrammet gjennom deltakelse i 
regionale møter i Troms, men ikke i den nasjonale satsingen. 
 
 
Modell Kompetanseløft: 
 
Det har gjennom prosjektperioden vært gjennomført tre utviklingsprogram rettet 
mot utvikling av kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord-Troms 
Studiesenter. 
 

 
 
 
Nærmere beskrivelse av modellen, satsinger og resultat i vedlagte sluttrapport. 
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Regnskap og revisjon: 
Prosjektet fikk innvilget kr 5.000.000 over 5 år fra RDA-midlene i Troms 
Fylkeskommune. Dette skulle bidra til 75 % av finansieringen. Resterende 25 % var 
egenandel. Egenandelen består av egen inntjening og eget arbeidet, og 
overoppfyller kravet til egenandel. 
 
Som det går fram av vedlagte prosjektregnskap er det gjort opp i balanse. 
 
Revisor har ingen merknader til prosjektregnskapet. 
 
 
Vurdering: 
Troms fylkeskommune sin satsing på Nord-Troms har gitt rom og muligheter for å 
satse og utforme kompetansesatsingen som en utviklingsstrategi for regionen. 
Satsingen har vært viktig sett med utgangspunkt i de utfordringene regionen har på 
kompetansesiden. Også det momentet at dette har vært en satsing over 5 år, har 
bidratt til langsiktighet i arbeidet som skiller seg fra «ordinært» prosjektarbeid 
(maks 3 år). Det store løftet fra fylkeskommunen har gitt gode resultater i regionen. 
 
Mange aktiviteter er gjennomført, mange involverte har fått ny kunnskap/erfaring, 
og det er bygd flere nettverk som lever etter prosjektslutt, ikke minst koblingen til 
UiT. 
 
Videreutviklingen av modellen med Motor, Megler og Møteplass har også vært 
viktig. Den unike modellen som er distribuert og fleksibel mener vi passer godt for 
distrikter med samme utfordringer til Nord-Troms. 
 
For øvrig vises det til vedlagte sluttrapport. 
 
 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd tar den fremlagte rapporten fra Kompetanseløft 
Nord-Troms til orientering. Resultater fra den pågående evalueringen bør tas 
med i rapporten. 

2. Prosjektregnskap og revisjonsberetning fra Kompetanseløft Nord-Troms tas 
til orientering. 
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Uttalelse   

 

Til  
Kommunal og moderniseringsdepartementet  
Troms fylkeskommune 
 
 

23. august 2019 
 

Samiske barns rettigheter ved Sameskolen i Troms 
Sameskolen i Troms sin betydning for samisk kultur og språk i Troms 

Sameskolen i Troms er en skole som gir opplæring i og på samisk for samiske barn i Troms og nordre 
Nordland, samt fjernundervisning og språkbad for elever fra hele landet. Sameskolen i Troms 
oppleves som svært viktig for å ivareta samisk språk og kultur i et område hvor det samiske miljøet er 
lite og spredt og majoriteten av befolkningen er norsk.    

Skolen har hatt en stor betydning for det samiske miljøet i Troms og nordre Nordland. Det hevdes at 
det samiske språket har vært utdødd i den yngre samiske befolkninga i området hvis ikke skolen 
hadde eksistert.  

Sameskolen i Troms blei oppretta i 1983. Målsettingen var å gi opplæring i samisk språk og miljø. 
Målgruppen for Sameskolen var samiske barn i Troms og nordre Nordland. Dette ble definert som 
skolekrets og ga rettigheter til skoleskyss. Enten daglig skyss, eller skyss til og fra internatet mandag 
og fredag.  
 
For å komme i gang, ble Sameskolen i Troms ved opprettelsen definert som en kommunal skole, men 
skoledirektøren tok opp i brev til departementet at han ønska den skulle være en statlig skole. Dette 
ble stadfestet i brev fra departementet av 2. august 85.  

«I ot.prp nr. 48 (1984-1985) har kommunal og moderniseringsdepartementet gått inn for at 
sameskolen i Målselv blir statlig, og stortinget har sluttet seg til dette.»  
Vi finner ingen dokumentasjon på at dette vedtaket er opphevet. 

I starten var statlige myndigheter i stor grad delaktige aktører, og både departement og 
Fylkesmannen var involvert i beslutninger vedrørende Sameskolen i Troms.  

Videre sto departementet som leietaker når det ble oppført nybygg i 1987 og kontrakten ble 
forlenget av departementet i 2018.  

Den statlige deltakelsen har over tid gradvis minket. Fylkesmannen trakk seg ut fra styringsutvalget i 
2007. Dette ble begrunnet med at rollen i utvalget kom i konflikt med den nye rollen som 
tilsynsmyndighet. Samtidig med at Fylkesmannen trakk seg ut (2007-2008), minka deltakelsen fra 
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statlige myndigheter og gradvis ble det tydeligere at det var et ønske om å definere skolen som en 
kommunal skole.  

Utdanningsdirektoratet hadde imidlertid egne dialogmøter med Målselv kommune/Sameskolen i 
Troms fram til 2012. Etter det er det liten kontakt, og oppdraget fra Staten styres gjennom krav til 
kommunen gjennom oppdragsbrev og skriftlig rapportering. 

Utfordring 

Sameskolen i Troms fikk ved opprettelsen definert opptaksområde til Troms og nordre Nordland. 
Dette ble definert som skolekrets og ga rett til skoleskyss. Enten daglig skyss, eller skyss til og fra 
internatet mandag og fredag. Alle parter har hatt en forståelse av at samiske barn innenfor dette 
området hadde rett til å gå på Sameskolen, og at det dermed er foreldrene som i praksis har 
besluttet om barna skal gå på Sameskolen. 

Ut fra det som står ovenfor har skyssutgiftene blitt dekket for elever på Sameskolen på ordinært vis 
av Troms fylkeskommune.  

I 2014 betvilte Troms Fylkeskommune skyssretten til de elevene som bodde på internatet. 
Utdanningsdirektoratet svarte da at elevene som bor på internatet har skyssrett som alle andre. Det 
ble samtidig understreket at elevene på Sameskolen var hjemkommunens ansvar både hva gjaldt 
praktisk organisering og utgifter til skyss og spesialundervisning. Dette har nå Troms fylkeskommune 
varsla konsekvensen av, og vil gå bort fra å dekke skyssen.  

Skolens status 

Hvilken plass Sameskolen i Troms (skulle) skal ha, og spesielt avklaring av juridiske sider ved dens 
eksistens, har aldri blitt (ble aldri) tydeliggjort. Rettighetene knyttet til hvem som kan få gå på skolen 
er heller ikke avklart. UDIR /departementet har gradvis ut over 2000-tallet ensidig «tolka» skolen inn 
i det vanlige skolesystemet og prøvd å tilpassa forståelsen inn det dette og blant annet lagt 
nærskoleprinsippet til grunn. På den andre sida uttaler de at elevene ikke skal anses som 
gjesteelever. Ut fra forståelsen om nærskoleprinsippet og bestemmelsene om skyss i den 
forbindelsen, har skyssplikten blitt tillagt hjemkommunene.  

 
Når Troms fylkeskommune nå ut fra dette varsler at de endrer praksis, og at de ikke lengre påtar seg 
skyssansvaret for elever ved Sameskolen, skaper dette stor usikkerhet rundt elevenes rett til å få 
opplæringen ved Sameskolen. Dersom det er kommunene som skal beslutte hvilke barn som skal få 
opplæringen sin på Sameskolen, vil det være knyttet usikkerhet til om elevgrunnlaget til Sameskolen i 
Troms vil bortfalle. 

Etter vår oppfatning blir det helt galt å presse Sameskolen i Troms inn i den ordinære juridiske 
forståelsen av kommunal skole/nærskole. Det passer ikke inn. Sameskolen i Troms har nå hele landet 
som opptaksområde med en historisk skolekrets til Troms og nordre Nordland. Det er derfor behov 
for å avklare hvem som har rett til å være elev ved Sameskolen, og ikke minst hvilken rolle 
Sameskolen skal ha for det samiske miljøet i Troms og nordre Nordland. 
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Når skolen eksisterer som en statlig skole/statlig finansiert skole med et unikt samisk miljø, både 
språklig og kulturelt, er det helt gale at det skal være opp til den enkelte kommune og svingende 
kommuneøkonomi om samiske barn skal få gå der eventuelt om skolen skal eksistere eller ikke. I den 
enkelte kommune vil opplæring bare være i noen timer i samisk og ikke i og på samisk i et samisk 
miljø.   

Regionrådet er kjent med at Sametinget har rettet en henvendelse til Departementet i samme sak (Jf 
vedlegg) og vi vil med dette understreke viktigheten av at det blir opprettet dialog mellom 
departementet og sametinget/partene rundt sameskolen i Troms (berørte 
kommuner/foreldre/samiske organisasjoner/FAU) 

 

1. Regionrådet inviterer departementet til møte for å informere om og avklare 
hvilken rolle Sameskolen i Troms skal ha, og hvem som har rett til å være elev der.  

2. Videre ber Regionrådet Troms fylkeskommune om å opprettholde sin praksis med 
organisering av skoleskyss inntil endelig avklaring foreligger.  

 

 
Med vennlig hilsen 
Midt-Troms regionråd 
 
 
 

 
Geir- Inge Sivertsen      Louis S. Edvardsen 
regionrådets leder      daglig leder  
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Sluttrapport Entreprenørskapssatsingen i 
Nord-Troms del A 
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1. Prosjektbeskrivelse 
 

Bakgrunn:  

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og 

muligheter i lokalmiljøet og øker  sannsynligheten  for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises 

også til at elever som deltar i elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet 

for å etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.  

Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet har vi kunnskap om at unge har mangelfull kjennskap 

til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er et viktig virkemiddel for å øke 

kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt stolthet og forsterke regional identitet.  

Gjennom entreprenørskap og elevbedrift som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med 

lokalt næringsliv, ønsker vi å gi unge gode vilkår for gründersatsing. 

 

Hovedmål:  Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se mulighter i egen region.  

  

Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling,  øke bolyst og stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling  

 

Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk 

entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.   

 

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliter som 

fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  og 

implementeres i grunnskolene i regionen 

 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på 

entreprenørskap,  gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms 

(Utdrag fra styringsdokumentet Delprosjekt A – 6-16 år, versjon 7.10.16) 
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2. Generell informasjon  
Entreprenørskapsprosjektene hoppIDÉ A, B og C ble gjennomført uavhengig av hverandre i 

tidsrommet 2015-2019. For del A har denne prosjektperioden vart fra 1.1.16 – 30.8.19, prosjektleder 

har vært Tonny Mathiassen og kontorstedet var Burfjord, Kvænangen kommune. Han har jobbet med 

dette prosjektet i en 50% stilling, arbeidsgiveransvaret har vært lagt til Skjervøy kommune.  

Prosjektet har blitt gjennomført og styrt etter Milepælsplan Delprosjekt A Grunnskolen, dokumentet 

ble revidert og godkjent av styringsgruppa for prosjektet i 2017. Sen høst 2018 ble prosjektet 

forlenget til å vare ut skoleåret 18/19, denne perioden ble styrt etter ekstraordinær handlingsplan 

omtalt i dokumentet Tilleggsopplysninger til Søknad om forlengelse av november 2019.  

I tillegg til dette har prosjektet også blitt vurdert opp mot måltall satt av Ungt Entreprenørskap 

Troms, dette omhandler forventet elevaktivitet i regionen fordelt på entreprenørskapsprogrammene 

i grunnskolen.  

Totalt har prosjektet 2135 registrerte treffpunkter med elever og lærere i Nord-Troms fra oppstart til 

dags dato. Disse aktivitetene har blitt registrert gjennom portalen Perikum og detaljert informasjon 

om nøyaktig aktivitet, omfang og deltakere kan bestilles ved å kontakte Ungt Entreprenørskap 

Troms.  

3. Gjennomføring 
2016 startet med kursing og opplæring av prosjektleder, det ble raskt etablert kontakt med Ungt 

Entreprenørskap Troms som hadde den faglige rollen og satt på kunnskaps- og ressursbanken som 

skulle overføres til regionen.  

Det ble lagt en strategi om at alle lærere på alle skoler skulle få tilbud om opplæring i 

entreprenørskap i skolen og de tilgjengelige programmene de kan benytte seg av. I tillegg til dette 

skulle det etableres kontakt med skoleeiere og skolestedene slik at de fikk en mer grundig 

informasjon om bakgrunn, innhold og målsetning for prosjektet.  

Det ble raskt tydelig at det ikke eksisterte tilstrekkelig politisk og administrativ forankring av 

prosjektet, dette i tillegg til at samtlige kommuner i Nord-Troms fikk ny ordfører ved valget høsten 

2015 gjorde at det ikke eksistert et politisk eller administrativt trykk på skole og etatsledere for 

deltakelse og gjennomføring. Det må også legges til at flere av kommunene har byttet etatsleder for 

oppvekst en eller flere ganger i prosjektperioden, og med manglende skriftlig forankring har ikke 

denne satsingen blitt opplyst om og videreført til nye etatsledere.  

Dette gjorde det vanskelig å få til bindende avtaler med skolene om implementering av 

entreprenørskap i plan for oppvekst og omsorg, lokale læreplaner og årshjul for skolene. 

Det første året gikk derfor i hovedsak til informasjonsmøter og opplæring i tillegg til noen store 

enkeltarrangement som en felles Kick-Off for alle delprosjektene og en Innovasjonscamp. 

I år to av prosjektet var hovedfokuset på å knytte næringsliv og skole tettere sammen, det ble gjort 

mange bedriftsbesøk hvor verving og opplæring av veiledere til skoleprogrammer var agendaen. Det 

ble også startet opp en del gjennomføringer av program på enkelte skoler, i tillegg til de årlige store 

Innovasjonscamp arrangementene.  
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For siste år av prosjektet var det gjennomføring i skolene som var hovedprioritet, men selv med det 

forarbeidet som var lagt til grunne de to foregående årene var det vanskelig å få innpass på skolene, 

manglende føringer fra etatslederne gjorde at entreprenørskapsarbeidet i skolen måtte konkurrere 

med mange andre tilbydere om skolens tid. Og for enkelte kommuner hadde de allerede et utvalgt 

satsingsområde for denne perioden som hadde politisk og administrativ forankring.  

Dette resulterte i at prosjektet ikke fikk så mange gjennomføringer av entreprenørskapsprogrammer 

som ønsket, og igjen måtte det prioriteres møter med skoleledere og sentraladministrasjon for å 

jobbe mot en bedre forankring.  

Høsten 2018 ble det gjort en undersøkelse med skolene for å kartlegge hva som skulle til for å få flere 

gjennomføringer og mer entreprenørskapsaktivitet i skolen, svaret fra skolene var todelt, de ønsket 

en klar føring fra skoleeier om at dette skulle være et prioritert satsingsområde fra kommunens side i 

tillegg ønsket de en tettere oppfølging fra prosjektleder eller Ungt Entreprenørskap med fysisk 

tilstedeværelse ved gjennomføring i skolen fram til lærerne følte seg komfortable nok til å 

gjennomføre dette alene. Disse tilbakemeldingene ledet at styringsgruppa til hoppIDÉ del A valgte å 

sende en søknad til Troms fylkeskommune om en forlengelse av prosjektet ut skoleåret 2018/2019. 

Søknaden ble godkjent og prosjektperioden ble forlenget til 30.08.2019. 

Dessverre ble prosjektlederen langtidssykemeldt på slutten av 2018, og var ikke tilbake i jobb før 

midten av mars 2019, da i redusert stilling. Dette resulterte i at målene satt i handlingsplanen for 

2019 ikke ble møtt og et ekstraordinært styringsgruppe møte i mars 2019 fastsatte en ny 

handlingsplan for våren 2019.  

I april 2019 ble det avholdt et møte mellom hoppIDÉ del A, Ungt Entreprenørskap og alle 

avdelingslederne for oppvekst i de 6 Nord-Troms kommunene. Her var agendaen veien videre etter 

endt prosjektperiode. For kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen ble resultatet at de ikke ønsket 

en ny avtale om videre engasjement, mens Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen ønsket en videre 

dialog for videreføring, dette oppdraget ble overdratt til Ungt Entreprenørskap da det er de som vil 

overta ansvaret for entreprenørskapssatsingen i grunnskolen etter endt prosjektperiode. Men 

avgjørelse til Storfjord, Lyngen og Kåfjord gjorde at den reviderte handlingsplanen fra en mnd. 

Tidligere ikke kunne opprettholdes og det ble i stedet for lagt inn ekstra innsats i Nordreisa og 

Skjervøy.  

Den siste måneden av prosjektet har blitt brukt til avvikling av hoppIDÉ og overlevering av prosjektet 

fra prosjektleder til Ungt Entreprenørskap Troms.   

 

4. Erfaringer 
Vedtaket om å satse på entreprenørskap i grunnskolene i Nord-Troms var ikke godt nok forankret da 

prosjektet begynte, for de fleste ordførerne og etatslederne for oppvekstsektoren var dette helt 

ukjent. Det eksisterte heller ikke et sentralt styringsdokument som forklarte hvordan dette skulle 

innarbeides i de lokale læreplanene, eller et generelt dokument om at dette var en vedtatt satsing  
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for Nord-Troms de neste 3 årene, og at etter denne satsingen skulle entreprenørskapsprogrammene 

være implementert i hver enkelt skole. 

Møtet jeg og Ungt Entreprenørskap hadde med etatslederne for oppvekstsektoren på slutten av 

prosjektperioden hvor vi diskuterte kommunenes vilje og ønske om deltakelse, burde vært 

gjennomført før prosjektoppstart, helst i planleggingsfasen.  

Rent praktisk ser vi at skolene er veldig positive til programmene når de har fått erfaring med 

gjennomføring og ønsker flere programmer. I dag er det flere enkelt skoler som på eget initiativ 

gjennomfører entreprenørskapsprogrammene på skolen, men uten en kommuneavtale etter prosjekt 

slutt vil det bli vanskeligere å få fysisk oppfølging av Ungt Entreprenørskap og det er fare for at 

aktiviteten og engasjementet dør ut.  

For lokale bedrifter og næringsliv har prosjektet blitt svært godt mottatt, det har gitt de en arena for 

å vise seg fram for ungdommen som de ikke hadde tidligere. På prosjektets evalueringsskjemaer som 

ble sendt ut etter endt aktiviteter svarer over 90% at de ønsker å delta flere ganger.  

5. Måloppnåelse 
I Prosjektbeskrivelsen listes det opp et hovedmål, et aktivitetsmål og 3 delmål.  

Det finnes per dags dato ingen instrumenter som kan benyttes for en kvalitativ måling av 

måloppnåelse for hovedmålet Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i 

egen region. Men prosjektet har 2135 treffpunkter med elever og lærere i løpet av prosjektperiode, 

og på evalueringsskjemaene er den generelle oppfatningen at det oppleves som nyttig og spennende 

å jobbe med entreprenørskapsarbeid i skolen, og at elevene føler at de har blitt bedre kjent med 

egen kommune og lokalt næringsliv.  

For aktivitetsmålet gjelder den samme problemstillingen som ovenfor, vi kan kun måle dette 

kvantitativt per dags dato. Hvis vi derimot ser prosjektene under ett, ser vi en svært positiv trend på 

Nord-Troms VGS hvor Ungdomsbedriftene ved denne skolen ofte er de aller beste i fylket og at dette 

igjen er med på å øke rekruttering til entreprenørskapslinja der.  

Delmål 1 er ikke oppfylt i og med at det kommer nye læreplaner for grunnskolen i august 2020 

ønsket ikke skolene å utforme nye lokale læreplaner for kun en kort periode for så å lage nye i 2020. 

De nye læreplanene inneholder egne seksjoner om entreprenørskap og det vil derfor være naturlig 

legge inn entreprenørskapsarbeid i disse for de kommunene som har valgt å gå videre med dette. Det 

er kun 3 av 6 kommuner som har valgt en videre satsing i regi av Ungt Entreprenørskap. Storfjord og 

Lyngen kommune vil også satse på entreprenørskap med da i egen regi.  

Delmål 2 er delvis oppfylt, det har blitt gjennomført programmer som omhandler regionens 

stedskvaliteter i alle kommunene med gode tilbakemeldinger. Men som i punktet over har de ikke 

blitt vedtatt inn i lokale læreplaner pga. ventede nye læreplaner. For skolene på Skjervøy og 

Kvænangen har disse programmene blitt tatt inn i årshjulet for skolene, mens Nordreisa jobber med 

en lignende plan.  
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Delmål 3 må sees på som oppfylt i den grad det lar seg måle, de aktivitetene som har hatt best 

oppslutning er definitivt de der hvor skole og næringsliv har møttes på en felles plattform, da spesielt 

Innovasjonscamp og SMART. Her er tilbakemeldingene at nytteverdien har vært høy både fra elev, 

skole og næringslivssiden.    

6. Konklusjon 
En svak forankring i forkant av prosjektstart gjorde det vanskelig å gjennomføre prosjektet iht. 

milepælsplanen, dette har også fått innvirkning på resultatet og antall elevtreff.  

Varsel om ny læreplan for grunnskolen i 2020 gjorde at forankring i lokale læreplaner ikke ble 

iverksatt.  

Skolene i regionen har fått erfaring med gjennomføring av entreprenørskapsarbeid som 

undervisningsmetode, tilbakemeldingene er positive og de aller fleste ønsker å fortsette dette 

arbeidet. Dette sett i sammenheng med det økte fokuset på tverrfaglighet og temabasert læring i 

den nye læreplanen har gjort skolene beviste på viktigheten av å mestre slike undervisningsmetoder. 

Kun 3 av 6 kommuner jobber videre med å få i stand en kommuneavtale med Ungt Entreprenørskap 

og da tilgang til de programmene som har vært jobbet med i prosjektperioden. To kommuner ser på 

muligheten til å gjøre egne tiltak for entreprenørskapsarbeid i skolen. Og en kommune ønsker ikke å 

ta stilling til dette nå.  

Prosjektet har vært viktig for å gi barna våre en nærmere kunnskap om regionen de bor i, de har lært 

å se muligheter og fått erfaring med å gjøre noe med dette i ufarlige omgivelser. Noen av løsningene 

elevene kom fram til i programmene de jobbet med har blitt vurdert som så gode at oppdragsgiver 

har ønsket å benytte seg av disse. 

En videre felles satsing med politisk og administrativ forankring med en fysisk tilstedeværelse av en 

eller flere resurspersoner i regionen hadde vært den optimale løsningen for videreføring av 

prosjektet slik at jobben som er lagt ned de siste 3,5 årene ikke går tapt.  

 

34



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

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 7-2019 
STED: Kåfjord 
TIDSPUNKT: 25. juni 2019 kl 1000 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Sigleif Pedersen med fullmakt for Øyvind Evanger, Nordreisa  
Hanne Braathen for Knut Jentoft, Storfjord 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen (med pr telefon) 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

 
Godkjenning av fullmakt: Fullmakt fra Nordreisa kommune ved ordfører: 
«Fullmakt - møte i Nord-Troms regionråd 25.06.2019  
Da både ordfører Øyvind Evanger og varaordfører Olaug Bergset er forhindret til å 
møte i Nord-Troms regionråds møte 25.06.2019 gis det med dette fullmakt til 
Sigleif Pedersen å representere Nordreisa kommune i møtet 26.06.2019.» 
 
Vedtak: Fullmakten godkjennes. 
 
Ingen merknad til innkalling. I tillegg til utsendte saksliste tas følgende saker opp: 

 Orienteringssak: tildeling av mastergradsstipend 

 
REFERATSAKER: 
Fra kommunene i Nord-Troms: «Vedtak vedrørende plansamarbeid Nord-Troms» 
Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Språk – epikriser» 
Fra fellesmøte eldreråd Nord-Troms: «Postutlevering» 
Fra Lofotrådet: «Forsøksfiske etter rødåte og utvidet kvote – spørsmål til 
Fiskeriministeren» 

 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 26/19  Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.19   
Saksdokumenter:  

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

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

 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 
Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 
hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 
arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 
landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 
trenger. 
 
Saken ble sendt på høring til videregående skoler 16.05.2019, med vedlagt utkast til 
ny struktur.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole. Saken 
ble behandlet pr epost ved høringsfrist 14. juni 2019. 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nord-Troms videregående skole 
vedrørende ny struktur for yrkesfagene i Troms. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Rapport fra KomRev Nord vedr innkjøpssamarbeidet 
Brev fra Knut Teppan Vik, Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
KomRev NORD IKS: 
 
«Jeg viser til rådmannsutvalgets behandling av sak 33/19.  
  
Forvaltningsrevisjonsrapporten om innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms har i perioden fra 
april og til dags dato vært behandlet i kontrollutvalgene i Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, 
Kvænangen og Lyngen. Den behandles i dag i kontrollutvalget i Kåfjord. Etter at rapporten 
ble behandlet i kommunestyret i Nordreisa den 21. mai i år, ble revisor gjort oppmerksom 
på at innkjøpssamarbeidet/kommunene - til tross for hva som tidligere har blitt opplyst – 
likevel har dokumentasjon for de tre anskaffelsene som i rapporten omtales som helt eller 
delvis «ikke-etterprøvbare».  
  
Jeg har i de av kommunene der det har virket sannsynlig at rapporten vil kunne komme opp 
til behandling i kommunestyret nå i juni; Skjervøy, Storfjord og Kvænangen, orientert 
ordførerne om situasjonen og anmodet om at behandlingen av rapporten utsettes fram til 
alle forhold er avklart. Dialogen vi har hatt med nåværende innkjøpssjef, tyder på at en 
avklaring vil foreligge i løpet av inneværende måned.  
  
På bakgrunn av ovenstående antar jeg at rapporten vil kunne behandles i de respektive 
kommunestyrene til høsten og at de endringene/justeringene som er naturlige i lys av 
hendelsesforløpet her, vil bli formildet fra vår side – høyst sannsynlig i form av et notat som 
vedlegges rapporten i forbindelse med kommunestyrenes behandling.» 
 
 
Tildeling av mastergradsstipend juni 2019 
Stipendstyret har tildelt 4 stipend. En av stipendmottakerne har takket nei. De som 
har takket ja, vil alle levere sine masteroppgaver våren 2020. Om stipendtildelingen: 
 
Ane Marie Lindskog tar master i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Tittel på hennes 
masteroppgave er «Bærekraftig bruk av Lyngsalpan landskapsvernområde».  
 
Problemstillingen for prosjektet hennes er: «Hvordan tilrettelegger forvaltningsmyndigheten 
(verneområdestyret) til Lyngsalpan landskapsvernområde for bærekraftig bruk av området.» 
Dette vil hun undersøke gjennom å se på hvordan styret jobber med utgangspunkt i 
forvaltningsplanen som nylig ble vedtatt og hvordan de fortolker og gjennom 
saksbehandling, vedtak og planarbeid (besøksstrategien) faktisk praktiserer mandatet. 
Fokuset hennes vil være på medvirkning, nemlig hvordan brukerinteressene i området og 
andre aktører blir inkludert i forvaltningen av området og kunnskap - hvilke 
kunnskapsformer som inkluderes når avgjørelser skal tas og hva som oppfattes som 
relevant når det planlegges for en bærekraftig framtid av Lyngsalpan.  
 

37



 

4 

Jørgen Nicolai Berg tar master i geologi. Tittel på hans oppgave er: «An engineering 
geology model of the Jettan rockslide, Troms». 
 
Fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet. Arbeid og undersøkelse av fjellområdet vil gi viktig og 
god kunnskap, som kan hjelpe med å få en bredere forståelse om hvordan det ustabile 
fjellområdet kanskje vil gli ut i framtiden. Dette vil da kunne gi varslingssystemet bedre 
grunnlag til når det skal varsles samt at en tidligere varsling og evakuering kan iverksettes. 
I området som skal studeres er det funnet en sone i mellom de ulike bergartslitologiene. 
Denne sonen har blitt tolket til å være et bergartslag med ulik litologi til bergartene rundt, 
men sonen har senere ført til diskusjon da det er mulighet for at denne sonen er en 
svakhetssone som har fungert som et glideplan tidligere. Ved å bestemme om denne sonen 
er et bergartslag eller et tidligere forkastningsplan kan den geologiske historien forstås 
bedre og videre gi større kunnskap om hvordan fjellpartiet vil bevege seg. 
 
Synøve Jahr tar master i Samfunnsplanlegging og Kulturforståelse. Tittel på hennes 
oppgave er: «Samstyring av havfisketurisme i Nord»  
 
Gjennom denne oppgaven vil Synøve søke å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om og for 
havfisketurisme i Troms og Finnmark. Ettersom næringen har skutt fart de siste årene, er 
kunnskap om forvaltning, utfordringer og muligheter viktig for hele regionen, inkludert 
Nord-Troms. Hun tar for seg Skjervøy kommune som en av case-kommunene for 
havfisketurisme.  
 
 
 
SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 
 
Finansiering studiesenteret ved Svein Leiros 

 Oppfølging etter møtet med statsråden 30.04.19, hvor også rektorat ved UiT 
og fylkesrådene deltok. Det ble avtalt å sende et felles brev fra UiT, fylket og 
regionrådet til statsråden 

 Status: vært møte med fylkesrådene sist uke. Skal tilskrive ministeren. 
Fylkestinget har også vedtatt en felles uttalelse vedr desentralisert utdanning. 

 Må også kobles til Drivkraftprosjektet 

 
Drivkraft Nord-Troms – forankring (prosjektleder deltar) 

 Presentasjon av prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen, startet 1. juni.  
 Kort innledning ved prosjektleder 
 Drøfting – hvordan sikre god forankring? 
 Viktig med forankring i de nye kommunestyrene – godt grep med møter i de 

enkelte k-styrene. Sjekk møtekalender for de enkelte kommunene til høsten. 
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Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 

 Utsatt sak fra møte regionrådet 25. juni 
 Status: foreløpig ingen tilbakemelding vedr oppfølging av denne saken 

Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 
 Utsett sak fra møte regionrådet 25. juni 
 Enighet om å utsette denne saken til etter valget 

Nord-Troms konferansen 29. august, ved saksordførere 
 I regionrådsmøte i mai ble det orientert om at det skulle sendes ut info om 

saken 
 De som var tiltenkt å være teknisk arrangør har trukket seg. Det er kort tid til 

planlagt tidspunkt for konferansen. Det er ikke kapasitet til å følge saken opp 
i sekretariatet. Det medfører at det ikke blir Nord-Troms konferanse i 2019. 
Fylkesmannen og Troms fylkeskommune orienteres om saken 

 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

 (posten utgitt grunnet tidsmangel) 

 
Møtet hevet kl 1125 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Halvårsrapport 
12.juli 2019 

 

Lyngshesten i Nord-Troms- og Tromsø-regionene 
Identitetsbærer og berikelse 

 

 

 

 

Prosjektfase 01.02.2019 – 31.01.2020 

Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Troms 

fylkeskommune og SpareBank 1 Nord-Norge 

 
 

Lyngshestlandet, Birgit Dorothea Nielsen 
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Kort om godkjent forprosjektplan: 
På tross av stor innsats gjennom mange år står lyngshesten på FAO sin liste over utrydningstrua 

husdyrarter (FAO, 2013: kritisk truet). Det er ikke mange nok som ønsker å eie og bruke lyngshesten. 

Regionene trenger næringsutvikling og det pekes på opplevelsesnæringene, inkludert reiseliv og 

kulturnæringer som viktige satsingsområder.  

Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke lyngshesten i 

næringsvirksomhet. 

 

Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er etablert som 

«Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere og 

bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 

 

Prosjektmål (=effekter)* 
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et (eventuelt)* hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne 

vurdere om:   

interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg 

det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest 

lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner 

om attraktiviteten for regionen har øket både for tilreisende og fastboende  

det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor landbruk og 

helse 

det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen 

om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur) 

 

 

Resultater forprosjekt per juli 2019 
 

   oversikt over antall hester, bedekningstall og omsetning av hester  

Status per juli 2019:  

Det foreligger en oppdatert oversikt over lyngshester med eiere i alle de 8 

deltakerkommunene. Lista er oversendt Nasjonalt senter for 

nordlandshest/lyngshest som har bedt om at prosjektet melder til Norsk hestesenter 

om alle hester vi veit er døde, men som fortsatt er oppført i Stamboka. 

 

Oppdaterte tall i forhold til bedekninger og fødte føll 2018 er samla. Det jobbes 

videre med tall for 2019 når de foreligger. 

 

Foreløpig er det ikke sett på omsetning av hest. 

 

 reiselivsaktører, andre næringsdrivende  

  Status per juli 2019: 

1) Vi har kontakt med en potensiell tilbyder i Balsfjord (Stall Kjærnes), som 

planlegger oppstart høst/vinter 2019. Vi har bidratt til kontakt med Nord-Norsk 

reiseliv og har hatt et møte med Stall Kjærnes, hvor prosjektet (Birgit D. Nielsen 

og Georg Sichelschmidt) har gitt konkret veiledning og råd. 
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2) Prosjektet har etablert kontakt med et miljø i Lyngen som ser på ulike former for 

næring med lyngshest (psykisk helse og reiseliv) i samarbeid med FabLab. Dette 

følges opp i høst. FabLab holder på å lage en krok om lyngshesten i sine lokaler. 

Deler av museumsustillinga Lyngshestfortellinger vil tilbys FabLab når den er 

endelig avslutta. Flere ulike kontakter i Lyngen. 

 

3) Vi har hatt kontakt med en potensiell tilbyder i Nordreisa (Svartfoss Adventure), 

som har valgt å legge bort satsinga på hest.  

 

4) Vi er orientert om en tilbyder i Tromsø (Tromsø Lyngshest) planlegger å avslutte 

sin virksomhet. 

 

5) Vi har kartlagt mulige tilbyder(e) i Nordreisa og Kvænangen, som vil kunne være 

interessert i å tilby lyngshest i kombinasjon med annen aktivitet 

(gårdsbesøk/lokalmat). 

 

   synlighet, kunnskap i befolkninga 

o Oppslag i Dag og Tid (22.02.2019) 

o Oppslag på FramtidiNord nett om Skeid: 

https://www.framtidinord.no/pluss/2019/03/23/%E2%80%93-Det-er-viktig-

for-overlevelsen-av-hesterasen-%C3%A5-arrangere-skeid-18673736.ece:  

o Artikkel på NRK-Kvensk: https://www.nrk.no/kvensk/lyngshesten-kan-bli-

turistattraksjon-1.14495520?fbclid=IwAR2EFCAklDkeML36HAChfx82ssqpoj-

S5Fd2BpvbkLKqnK5TRfNaGFMX2-c  

▪ (lenke til andre artikler på NRK med søkeord lyngshest): 

https://www.nrk.no/sok/?q=lyngshest&scope=all 

o Radioinnslag NRK P1 29.03.2019 (etter oppstartsmøtet): 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI01006319/29-03-

2019#t=2h14m39.68s 

o Lise, Birgit og Heidi er i gang med arbeidet med å finne gode 

lyngshestfortellinger fra alle kommunene 

o Paaskivikko: foredrag og lyngshester på Nord-Troms museum sitt seminar om 

immateriell kulturarv på Tørrfoss 16. juni 2019. 

o En forenkla versjon av museumsutstillinga Lyngshestfortellinger tilbys fra 

Nord-Troms museum som vandreutstilling til museer i Troms og Finnmark. 

Oppstart arbeid 1. september. Prosjektet bidrar med eventuell ny tekst og 

tilbyr åpningsforedrag. 

o Bidrag til e-bok, som er presentasjon av prosjektresultater i InterReg-

prosjektet Our Stories: https://ourstories.info/our-stories-sharing-

experiences-along-the-northern-lights-route/ 

 

kontakter/nettverk med relevante samarbeidsparter/kompetansemiljøer i regionen og i 

våre naboland på Nordkalotten, for å utvikle felles prosjekter med utgangspunkt i 

lyngshesten opprinnelse, kultur og næring 

a) Nord-Troms museum ønsker å se på et samarbeidsprosjekt mellom aktuelle  

museer i Sverige og Finland. Først forprosjektsøknad i høst, har en potensiell 

medarbeider som kan skrive hovedsøknad og være prosjektleder om man får 
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finansiering. Lyngshestlandet bistår med lyngshestfaglig kompetanse i 

forprosjektsøknad og en eventuell hovedprosjektsøknad – og eventuelt inn i 

hovedprosjektet. 

  

b) Dialog med NMBU om en eventuell søknad til Nordisk ministerråd i følgende 

utlysning: Nordic-Russian call for use of scientific, traditional and local 

knowledge to support communities and their livelihoods in the Arctic – 

feasibility study for co-production between researchers and local indigenous 

communities. 

 

c) Kontakt med Nord-Norsk reiseliv om lyngshest. Samtale med deres 

utviklingsmedarbeider i Troms er avtalt etter ferien. Det er etterspørsel etter 

lyngshestopplevelser, men tilbudene må skreddersys til markedet. Kontakten 

med Visit Lyngenfjord er godt etablert med Georg Sichelschmidt i 

forprosjektets arbeidsgruppe. 

 

 

Ekstern finansiering for noen mindre, gjennomførbare prosjekter i forprosjektperioden. 

Søkt Sparebank1 Nord-Norge; avslag 

Ser på flere muligheter som «Fritt ord», eventuelt en omarbeida søknad til Sparebanken 

 

 

Planlagte aktiviteter utover oppfølging av det som er beskrevet over 

- Deltakelse i en promofilm (foreløpig ikke offisielt) 

- Kort orientering på Regionrådet i Nord-Troms sitt møte 19.september 

- Bidrag under forskningsdagene i Nord-Troms 

- Deltakelse i landsbyspel i Nordreisa 

- (Skeid: Nordreisa, Lyngen, mulig Vesterålen) 

 

 

 

Aktivitet Tid/milepæl budsjettpost 

prosjektorganisasjon på plass 
 
halvårsrapport: 
 

Innen 01.03.2019  
Gjennomført innen 
tidsfrist 
Innen 01.08.2019 
Gjennomført innen 
tidsfrist 

honorar PL 

etablere oversikt over: 
antall hester, bedekningstall og omsetning av hester  
reiselivsaktører 
andre næringsdrivende  
synlighet og kjennskap til 

innen 01.04.2019 
Gjennomført innen 
tidsfrist, bortsett fra 
omsetningstall  

honorar PL 

etablere kontakt med: 
potensielle reiselivs-/næringsaktører (eks. 
destinasjonsselskaper) 
relevante fagmiljøer på Nordkalotten 

Innen 01.05.2019 
Gjennomført innen 
juli 

honorar PL 
reiser 
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møter: 
oppstartmøte fagteam og styringsgruppe.  
 
 
 
oppsummering fagteam og styringsgruppe med 
avgjørelse om man skal søke hovedprosjekt 
 
styringsgruppe to møter i tillegg til oppstart og 
avslutningsmøter 
 
fagteam tre møter i tillegg til oppstart og avslutning 
 
destinasjonsselskaper i Nord-Troms og 
Tromsøregionen 
 
(seminar i Haparanda (i prosjekt Our Stories) – 
nettverks-/kunnskapsbygging) 
Avslutningsseminar Our Stories, Storslett 
 
Nord-Troms museum/Midt-Troms museum/Tromsø 
museum 

innen 1 måned etter 
prosjektstart 
Gjennomført, men 
litt forsinka (mars) 
 
innen 1 måned før 
avslutning 
 
 
fordelt på andre og 
tredje kvartal av 
prosjektet 
 
innen 01.01.2019 
kontakt etablert per 
juli 2019 
(18. – 19.10.2018) 
Ok 
26.03.2019: Ok 
 
01.01.2019 
kontakt etablert per 
juli 2019 
 

honorar PL, fagteam  
og  
styringsgruppe (egeninnsats)  
 
reiser 
 
(møtelokaler) 

tverrfaglig nettverkssamling (Tromsø/Nordreisa) innen 01.10.2019 honorar PL 
honorar fagteam 
reisekostnader  
møtelokale 

søke ekstern finansiering av nettverkssamling, 
brosjyrer, film/musikk 

01.04.2019 
En søknad sendt: 
avslag 

honorar PL 
 

brosjyrer med foto og fortelling fra hver kommune er 
samla og klar til trykking 
 

innen 01.08.2019 
under arbeid – vil bli 
noe forsinka. Medio 
september(?) 

honorar PL 
honorar fagteam 
produksjonskstnader 
brosjyrer; søkes finansiert 
eksternt 

musikk/YouTube-filmer/fortellinger, publisert Innen 01.07.2019 
Ikke gjennomført  

honorar PL 
honorar fagteam 

vi skal ha hatt flere medieoppslag om lyngshest, 
kultur, samarbeid, verdiskapning. 

hele 
prosjektperioden 
flere oppslag - 
fortløpende 

honorar PL 
honorar fagteam 

rapportering forprosjekt eventuelt skrive 
hovedprosjektsøknad (avhengig av styringsgruppa sin 
konklusjon), søke midler til hovedprosjekt 

innen prosjektets 
avslutning 

honorar PL 
honorar fagteam 
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6 
 

Økonomisk oversikt juli 2019 

 

Budsjettplan 2019 brukt      igjen 

       

møtekostnader(møtelokal
er og bevertning)   10 000 2 185      7 815 

møter og arbeid fagteam   50 000 2 500*      47 500 

møter/arbeid 
styringsgruppe   32 500       32 500 

Prosjektleder (PL), 480 t á 
500,-   240 000 85 000       155 000 

regnskap og revisjon   6 000       6 000 

reiser   50 000 315**      49 685  

Sum kostnad 388 500 90 000    298 500 

 

*ikke mottatt faktura fra arbeidsgruppa, utover ett møte/en person 

**ikke mottatt reiseregning fra arbeidsgruppa 

 

 

 
 

Årets føll hos Lyngshestlandet Reisa Ávvu (= Jubel) 
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Nord-Troms Regionråd DA 

Lyngshesten 

Regnskap per 30.06.2019 
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Nord-Troms Regionråd DA 

lyngshesten 

Regnskap per 30.06.2019 

Inntekter: 

Tilskudd fra Troms fylke 

Tilskudd fra to kommuner 

Sum inntekter 

Kostnader: 

Kjøp av tjenester 

Sum kostnader 

Resultat 

Storslett 31.08.2019 

30.06.19 

48.125 

41.500 

89.625 

89.625 

89.625 

0 
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oir Troms Regionråd D 

Drift 

30.06.2019 
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Nord= Troms Regionråd DA 
9151 STORSLETT 

DRIFT Daglig leder: Berit Fjellberg 

Resultatregnskap pr. 30.06.2019 

Inntekter: 

Driftsstøtte kommuner 
Tilskudd Troms fylke 
Inntekter fra prosjekter 

Sum inntekter 

Kostnader: 

Lønn og feriepenger - ref. sykepenger 
Andre personalkostn. 
Husleie, telefon, renhold, strøm o.l 
Regnskap og revisjon 
Bil, diett og reisekostnader inkl. Sogndal 
Diverse kostnader inkl. møter 
Datasider - arkivsystem 
Annonser, div.kostn - renteinnt. 
Kjøp av datautstyr 
Tiltak ungdom 
Mastergradsstipend 
Arbeidslivsdag I profilering 
Samarbeidsavtale TIL 

Delsum kostnader 

Ikke budsjetterte kostnader - kjøp av tjenester 

Sum kostnader 

Resultat 

30.06.19 

1.047.500 
348.125 
362.780 

1.758.405 

383.046 
81.726 
58.674 
4.250 

114.158 
125.830 
24.925 
95.994 

0 
13.750 
20.000 

0 
0 

922.353 

652.877 

1.575.230 

183.175 

Budsjett Avvik 

1.047.500 0 
0 348.125 

362.780 

1.047.500 710.905 

610.000 226.954 
92.500 10.774 
50.000 8.674 

7.500 3.250 
57.500 - 56.658 

112.500 - 13.330 
15.000 9.925 
17.500 - 78.494 
10.000 10.000 
25.000 11.250 
20.000 0 
25.000 25.000 

5.000 5.000 

1.047.500 125.147 

652.877 

1.047.500 

0 183.175 

Lønn er redusert med administrativ kostnadsfordeling med RUST, Nord-Troms Studiesenter 
og Kompetanseløft i Nord-Troms for strategiarbeid og økonomioppfølging - kr. 192. 750,-. 

Sørkjosen 4. september 2018 
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Nord-Troms Regionråd DA 

Drivkraft 

Regnskap per 30.06.2019 
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Nord-Troms Regionråd DA 

Regnskap per 30.06.2019 Drivkraft 

Prosjektleder: Gunbjørg Nygård Melkiorsen 

Inntekter: 

Drivsstøtte kommuner 

Tilskudd Troms fylke 

Sum inntekter 

Kostnader: 

Lønn og personal 

Husleie 

Kontorhold 

Møtekostnader 

Reisekostnader 

Annonser 

Sum kostnader 

Resultat 

Storslett 31. august 2019 

30.06.19 

42.000 

91.964 

133.964 

58.934 

3.250 

10.646 

6.510 

9.728 

44.896 

133.964 

0 

I fortsettelsen vil regnskapet bli satt opp mot budsjett. 
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ord-Tro s Regionråd 

ompetanseløft i Nord-Troms 

Regnskap per 30.06.2019 
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Nord-Troms Regionråd DA 

Kompetanseløft i Nord-Troms 

Prosjektansvarlig: Nord-Troms Studiesenter v/Jan Frode Fjære og Kristin Vatnelid Johansen 

Totalregnskap Regnskap Total 
Kompetanseløft 30.06.2019 prosjekt 
Nord-Troms regnskap 
31.12.2018 30.06.2019 

Inntekter: 

Inntekter fra prosjekter/diverse inntekter 2.093.840 13.600 2.107.440 
Tilskudd Kompetanseløft 4.602.556 397.444 5.000.000 

Sum inntekter 6.696.396 411.044 7.107.440 

Kostnader: 

Lønn og personal 2.140.555 178.286 2.318.841 
Husleie/kontorhold 457.050 30.993 488.043 
Datakostnad 85.288 4.065 89.353 
Regnskap og revisjon 57.888 6.000 63.888 
Møtekostnader 201.556 61.768 263.324 
Eksterne tjenester/studie- og kurs 791.657 35.785 827.442 
Reisekostnader 162.329 8.696 171.025 
Administrativ kostnadsfordeling 2.664.279 85.451 2.749.730 
Overførte kostnader 135.794 0 135.794 

Sum kostnader 6.696.396 411.044 7.107.440 

Resultat 0 0 0 

Kommentar: 

Administrativ kostnadsfordeling foretatt mellom avdelingene Drift, Nord-Troms Studiesenter 
og Kompetanseløft i Nord-Troms henfører seg til personal- og kontorkostnader for daglig 
leder og prosjektleder Kompetanseløftet-kommunestrategi og MMM-strategi. 

Storslett 31. august 2019 
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ord-Troms Regionråd DA 

Kompetanseløft i Nord-Troms 

Total prosjektegnskap 

per 30.06.2019 

mot budsjett 

Periode 2014 - 2019 
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Nord-Troms Regionråd DA 

Kompetanseløft i Nord-Troms 

Prosjektansvarlig: Nord-Troms Studiesenter v/Jan Frode Fjære og Kristin Vatnelid Johansen 

Inntekter: 

Inntekter fra prosjekter/egenandeler 
Tilskudd Kompetanseløft 

Sum inntekter 

Kostnader: 

Kontorhold/utstyr slått sammen med 
Markedsføring, spredning, seminar 
Møter 
Prosjektledelse, medarbeidere, 
frikjøp, kjøp av tjenester 
Regnskap/revisjon 
Reiser 
Uforutsett 

Sum kostnader 

Resultat 

Storslett 31. august 2019 

Nord-Troms Regionråd DA 

Berit Fjellberg 
-daglig leder-

Total Budsjett 
prosjekt 2014 til 
regnskap 30.06.2019 
30.06.2019 

2.107.440 1.775.000 
5.000.000 5.000.000 

7.107.440 6.775.000 

577.396 1.050.000 
263.324 150.000 

5.896.013 5.000.000 
63.888 250.000 

171.025 225.000 
135.794 100.000 

7.107.440 6.775.000 

0 0 

Nord-Troms Studiesenter 

Kristin Vatnelid Johansen 
-prosjektleder-

Avvik 

332.440 
0 

332.440 

472.604 
- 113.324 

- 896.013 
186.112 
53.975 

- 35.794 

- 332.440 

0 
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ord-Troms egionråd DA 

tudiesenteret 
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Nord-Troms Regionråd DA 

Nord-Troms Studiesenter 

Leder: Kristin Vatnelid Johansen 

Regnskap Budsjett Avvik 
30.06.19 30.06.19 

Inntekter: 

Kurs 10.500 40.000 - 29.500 
Diverse inntekter 127.892 5.000 122.892 
Kommunene i Nord Troms 250.000 250.000 0 
Troms fylke 250.000 250.000 0 

Sum inntekter 638.392 545.000 93.392 

Kostnader: 

Lønn og personalkostnader 503.059 400.000 - 103.059 
Husleie og kostnader lokale 50.936 45.000 5.936 
Nettside/EDB 12.674 17.500 4.826 
Revisjon 3.875 5.000 1.125 
Kontorkostnader 11.575 15.000 3.425 
Møtekostnader 3.177 5.000 1.823 
Studie- og kurskostnader 9.508 35.000 25.492 
Reisekostnader 2.771 12.500 9.729 
Annonser/markedsføring/gebyr 18.728 10.000 8.728 

Sum kostnader 616.303 545.000 - 71.303 

Resultat 22.089 0 22.089 

Kommentar: 

Nord-Troms Studiesenter har per 30.06.2019 et overskudd på kr. 22.089. Lønn til Daniel 
Vollstad Johnsen er for de fire første måneder ført på Kompetanseløft i Nord-Troms. 
Regnskapet for Kompetanseløft i Nord-Troms er ved avslutning av prosjektet nullstilt ved at 
administrativ kostnadsfordeling ble regulert mot Nord-Troms Studiesenter. Nord-Troms 
Studiesenter blir belastet for en fordeling mot avdeling Drift for arbeide som henføres til 
daglig leder og regnskap. Totalt er Nord-Troms Studiesenter belastet med kr. 107.299 for 
første halvår 2019 og beløpet er slått sammen med lønn og personalkostnader. 

Storslett 4. september 2019 
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ord-Troms Regio råd DA 

Totalregns ap 

30.06.20 9 

Totalregnskapet består av: 

Drift I Rust 
Nord-Troms Studiesenter 
Drivkraft 
Kompetanseløft i Nord-Troms 
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Nord-Troms Regionråd DA 
9151 STORSLETT 

Org.nr. 979 470 452 

Resultatregnskap per 30.06.18 og 30.06.19 

Inntekter: 

Driftsstøtte kommuner 
Tilskudd/krav på tilskudd Troms fylke 
Andre inntekter 

Sum inntekter 

Kostnader: 
Lønn og personalkostnader 
Husleie 
Mindre utstyr, lokale tjenster I EDB 
Revisjon 
Kontorrekvisita, porto og telefon 
Reise, diett og bilgodtgjørelse 
Møtekostnad, annonser og diverse kostnader 
Prosjekt, studiekostn. kjøp av tjenster 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

Ren te inntekter/kostnader 

Resultat 

30.06.18 30.06.19 

1.247.500 1.339.500 
743.421 995.569 
386.845 606.736 

2.377.766 2.941.805 

1.327.646 1.290.502 
86.434 94.280 
33.741 84.455 
14.094 14.125 
49.305 75.485 
76.736 135.352 

195.993 310.383 
518.690 731.920 

2.302.639 2.736.502 

75.127 205.303 

169 38 

75.296 205.265 
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Nord-Troms Regionråd DA 
9152 SØRKJOSEN 
Org. nr. 979 470 452 

Balansen pr. 30.06.18 og 31.12.19 

Eiendeler: 

Aksjer Halti Næringshage/Kvenkultur 
Debitorer 
Krav på tilskudd 
Andre kortsiktige fordringer 
Bank 

Sum eiendeler: 

Egenkapital og gjeld: 
Eierandeler 
Kompetansefond 
Fond RUST 
Mastergradfond 
Frie fond 

Sum egenkapital 

Kortsiktig gjeld: 

Leverandører 
Forskudd fra samarbeidspartnere/ studenter 
Skattetrekk 
Feriepenger/annen kortsiktig gjeld 

Sum kortsiktig gjeld 

Sum egenkapital og gjeld 

Storslett den 4. september 2019 

30.06.18 30.06.19 

33.200 33.200 
127.142 71.577 

1.338.466 1.790.089 
3.127 895 

2.509.647 2.792.680 

4.011.582 4.688.441 

75.000 75.000 
100.000 100.000 
100.000 100.000 
80.000 80.000 

1.326.165 1.480.886 

1.681.165 1.835.886 

30.568 66.693 
2.090.045 2.538.355 

75.839 84.341 
133.965 163.166 

2.330.417 2.852.555 

4.011.582 4.688.441 



 

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

FORSLAG TIL BUDSJETT 2020  
– driftstilskudd fra eierkommuner 

Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd fra eierkommunene dekker: 
 Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget 
 Drift Ungdomssatsingen RUST 
 Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter 
 Tilskudd/egenandeler prosjekt/vedtatte aktiviteter 

 
Regionrådet økte budsjettrammen fra 2019 med en pott som skal dekke 
egenandeler i vedtatte aktiviteter. Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT 
NORD-TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms 
fylkeskommune bidrar med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 
av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. 
De øvrige aktivitetene er midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering 
og rekruttering på Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale 
med TIL (fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Det er foreslått en ytterligere økning av budsjettrammen fra 2020 for å sikre driften 
av Nord-Troms Studiesenter. Det foreslås å øke beløpet fra kr 500.000 til 
1.000.000. 
 
Budsjettforutsetninger 2020: 

 Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 
medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 
sentrale myndigheter).     

 Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

 Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

 Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter fra kommunen for 2020 
foreslås på økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret. Dette er 
ikke aktuelt fra 2020. 

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@halti.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
 
 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

 2.845.000  3.345.000 

Sum inntekter  2.845.000  3.345.000 
   
Lønn  1.220.000  1.120.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000     115.000 
Møtekostnader     225.000     225.000 
Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       30.000 
Annonser/informasjon       35.000       35.000 
Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 
Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 
Tilskudd til studiesenteret     500.000   1.000.000 
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000     250.000 
Avsetning av midler til 
Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 

Avsetning av midler til 
Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000       50.000 

Avsetning av midler til oppfølging 
samarbeidsavtale TIL 

      10.000       10.000 

Sum kostnader  2.845.000  3.345.000 
 
 
Forslag til møte 19.09.19 
Berit Fjellberg 
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Fra:                                    Johan Vasara
Sendt:                                26. juli 2019 13:19
Til:                                      Svein Oddvar Leiros;Berit Fjellberg;regionrad
Cc:                                      Kent Valio;Anders S. Buljo;Inger Marit Bongo
Emne:                                Søknad om medlemskap i Nord-Troms regionråd
Vedlegg:                           Kautokeino kst vedtak NT regionråd.pdf

Buorre beaivvi, Svein!
 
Viser til vår dialog de siste månedene angående Kautokeino kommunes mulige deltakelse i Nord-Troms 
Regionråd. Kautokeino kommune har ved kommunestyresak 17/19 enstemmig vedtatt å fremme søknad 
om medlemskap i Nord-Troms regionråd (se vedlegg), med fullmakt til ordfører og rådmann om å 
gjennomføre nødvendige formaliteter med dere som regionråd før selskapsavtale/samarbeidsavtale 
legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning. Søknaden anses med dette som fremmet.
 
Ber samtidig om anledning til et møte med deg, daglig leder og eventuelt andre dere ønsker å ha med fra 
regionrådet om søknaden og prosessen videre. Fra Kautokeino kommune deltar undertegnede, 
varaordfører Anders S. Buljo og rådmann/rådmannens stab. Fra og med uke 34 vil det for mitt 
vedkommende være mange mulige møtedatoer, enten i Kautokeino, en av kommunene i NT eller 
Tromsø dersom det skulle være enklest.
 
Med ønske om en fortsatt fin sommer til dere! 
 
(Hele saksfremlegget fra kommunestyrets behandling kan leses her under sak 17/19 - 
http://postlister.avjovarre.no/Innsyn_Kautokeino/Dmb/ShowDmbDocument?mId=832&documentTypeI
d=MI) 
 
Dearvuođaiguin / Med vennlig hilsen

Johan Vasara
Sátnejođiheaddji / Ordfører
Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
 
Tlf.: 78 48 71 11
Mob.: +47 930 99 520
 
Vuostáiváldin - servicetorg

Telefon 78 48 71 00

Fax 78 48 71 99

 

Guovdageaidnu – Kautokeino

Ofelaš sámis | Veiviseren i Sápmi | The pathfinder of Sápmi
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.06.2019  
 
 
Kommunestyrets behandling:  
 
Leder fremmet formannskapets innstilling til vedtak.  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak, enst.   
 
1. Kommunestyret ber ordfører og rådmann fremme søknad om medlemskap til             

Nord-Troms Regionråd. 

2. Fremforhandlet selskapsavtale og samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret 
til endelig godkjenning. 

3. Kommunestyret sier opp medlemskapet i Ávjovárri urfolksregion med virkning fom. 
inntreden i Nord-Troms Regionråd. 

 
 
 

Vedlegg: Kautokeino kst vedtak NT regionråd.pdf
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ord-Troms Regionråd DA 

Kompetanseløft i Nord-Troms 

otal prosjektegnskap 

per 30.06.2019 

mot budsjett 

Periode 2014 - 2019 
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Nord-Troms Regionråd DA 

Kompetanseløft i Nord-Troms 

Prosjektansvarlig: Nord-Troms Studiesenter v/Jan Frode Fjære og Kristin Vatnelid Johansen 

Inntekter: 

Inntekter fra prosjekter/egenandeler 
Tilskudd Kompetanseløft 

Sum inntekter 

Kostnader: 

Kontorhold/utstyr slått sammen med 
Markedsføring, spredning, seminar 
Møter 
Prosjektledelse, medarbeidere, 
frikjøp, kjøp av tjenester 
Regnskap/revisjon 
Reiser 
Uforutsett 

Sum kostnader 

Resultat 

Storslett 31 . august 2019 

Total Budsjett 
prosjekt 2014 til 
regnskap 30.06.2019 
30.06.2019 

2.107.440 1.775.000 
5.000.000 5.000.000 

7.107.440 6.775.000 

577.396 1.050.000 
263.324 150.000 

5.896.013 5.000.000 
63.888 250.000 

171.025 225.000 
135.794 100.000 

7.107.440 6.775.000 

0 0 

Nord-Troms Studiesenter 

c~tl 
Kristin V atneli 
-prosjektleder-

Avvik 

332.440 
0 

332.440 

472.604 
- 113.324 

- 896.013 
186.112 
53.975 

- 35.794 

- 332.440 

0 
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IP REVISJON AS 
Godkjent revisjonsselskap - Foretaksnr. 989 769 715 

Strandveien 41 , Postboks 53 

Til Troms Fylkeskommune 

9189 Skjervøy 
Tlf: 777 63 530 I Mobil: 41 60 48 02 

e-post: post@iprevisjon.no 

REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP - KOMPETANSELØFT FOR 
NORD-TROMS 2014-2018 - TILSAGN TFK2014-118-DERES REF 14/4815-7 

Konklusjon 
Vi har revidert prosjektregnskapet for Nord Troms Regionråd for «Kompetanseløft for Nord
Troms 2014-2018», som ble avsluttet per 30.06.2019. Prosjektregnskapet består av oppstilling 
over kostnader på totalt kr 7 .107.440. Prosjektregnskapet er utarbeidet av ledelsen. 

Etter vår mening gir prosjektregnskapet for Nord Troms Regionråd DA for «Kompetanseløft 
for Nord-Troms 2014-2018», som ble avsluttet per 30.06.2019, i det alt vesentligste et uttrykk 
for prosjektets resultat og stilling i samsvar med kommentarene til prosjektregnskapet. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som 
ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, veken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og 
å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en grad 
av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og 
god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene alltid vil avdekke feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar basert på 
prosjektregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
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• Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet, 
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av intern kontroll. 

• Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, 
for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men 
ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige. 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forho ld av 
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning for den interne kontrollen. 

Grunnlaget for regnskapsavleggelsen og begrenset distribusjon 
Vi gjør oppmerksom på kommentarer til prosjektregnskapet, som beskriver grunnlaget for 
regnskapsavleggelsen. Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Troms 
Fylkeskommune. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår 
uttalelse er kun beregnet på Troms Fylkeskommune, og skal ikke distribueres til andre parter. 

Skjervøy, 5. september 20 19 

IP Revisjon AS 

O!Jcild ~~ 
Ingvild Pedersen 
Registrert Revisor 
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Til Nordreisa kommune 

Att: Jan Fjære 

Nord-Troms Regionråd DA 

INNSPILL TIL RAPPORT 

FORPROSJEKT HALTI Ill / INNOVASJONSSENTER NORD 

Det vises til rapport datert 20.06.19, og invitasjon fra næringskonsulenten i 

Nordreisa kommune 08.08.19 om å gi tilbakemelding på rapporten. 

Generelle betraktninger 

Vi synes det er positivt at det er gjennomført et slikt forprosjekt. Det er også bra at 

man ser flere prosjekter i sammenheng. Men det er noen ting vi savner; det ene er 

en tydelig-gjøring av tidshorisont for kartleggingen. Kanskje kunne den omfattet 

både en kortere og en lengre tidshorisont. 

I tillegg hadde det vært interessant om en slik utredning hadde et utvidet mandat, 

hvor utviklingsperspektivet for kommunen og regionen hadde vært utgangspunktet. 

Haiti-bygget huser i hovedsak regionale aktører, som jobber i ett 

nordtromsperspektiv med kompetanse som utviklingsstrategi. 

Samlokaliseringen av ulike virksomheter har gitt mange positive resultater på tvers. 

Dette hadde sannsynligvis ikke skjedd dersom vi ikke hadde vært i samme bygg. 

Mange som besøker oss og får presentert Haiti-modellen for å få til utvikling i 

distrikts-Norge er imponert over resultatene og den store aktiviteten. Slike miljø er 

viktig for å bygge et godt omdømme og kan bidra til attraktivitet i ulike 

sammenhenger, for eksempel rekruttering. 

Det hadde derfor vært spennende om regionsenterkommunen satte seg i førersetet 

og drøftet hvordan vi skal få til økt vekst og utvikling i regionen og kommunene. 

Gjerne med utgangspunkt i attraktivitetsmodellen (drivkrefter for steders vekst) og 

ulike samarbeidskonstellasjoner (samarbeid kommunalt, regionalt og 

interregionalt). 

Vi tror det er viktig og riktig å koble på en strategisk dimensjon i dette arbeidet, det 

tror vi vil bidra til å løfte arbeidet og sette det inn i en sammenheng. 

Adr.: Hovedveien 2, 9 7 5 7 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 9 79 410 452 
E-post: reqionrad@ntroms. no 
www. nordtromsporta/en. no 

~ DER_ KOrIRASTI-R FORMER_ FOLK 
~ NORD-TROMS 
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Om Nord-Troms Studiesenter (NTSS) 

Nord-Troms Studiesenter ble etablert som et ledd i regionens strategi for å utvikle 

en kompetansestruktur for høyere utdanning i de 6 kommunene Kvænangen, 

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord i 2006. 

Hovedmål er ''å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 
arbeidskraft': 

Den typiske studenten er etablert, voksen og i jobb. De velger denne form for 

desentralisert høgere utdanning. Men også unge som er etablert i regionen, velger 

desentralisert. Nord-Troms modellen er en fleksibel og desentralisert modell, der 

alle kommunene i regionen har etablert studiebibliotek. Studiesenteret har siden 

etableringen i 2006 hatt et tett samarbeid med UiT, både med hensyn til 

utdanninger, forskning og oppgaver relatert til studentene (for eksempel 

praksisplasser og internship). Administrasjonen på to stillinger har kontor i 

Nordreisa, men studiesenterets aktiviteter foregår i alle de seks kommunene. 

Studiesenteret skal fylle tre roller som Møteplass, som Megler og som Motor. 

Møteplass - studiebibliotekene 
Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for de som tar 

utdanning. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til 

godt kjente og etablerte lokaler 

Tilbudet "studiebibliotek" og møteplass er et tilbud for alle voksne studenter i 

regionen, ikke bare for NTSS sine studenter. Studiebibliotekene har pågang av andre 

voksne studenter som benytter seg av tilbudene som gis. Gjennom 

studiebibliotekene har studentene tilgang på leseplasser, grupperom, lyd-bilde 

studio, faglitteratur og utstyr, og ikke minst kompetente bibliotekansatte. 

Megler og motor 
Funksjonene som megler og motor griper inn i hverandre, men distinksjonen gjøres 

for å tydeliggjøre den viktige, men mindre konkrete "motorrollen". 

Et særpreg ved modellen er nettopp Nord-Troms Studiesenters viktige rolle. Som 

"motor" i utviklingen av kompetanse i regionen. Det innebærer blant annet å inneha 

bestiller-kompetanse, slik at regionens behov kan legges til grunn for de bestillinger 

som gjøres til universiteter og høgskoler. Meglerrollen innebærer den direkte kontakt 

med de som leverer utdanninger for å etablere tilbud i regionen. 

Adr.: Hovedveien 2, 9 I 5 I Storslett 
Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452 
E-post: reqionrad@halti.no 
www. nordtromsporta/en. no NORD-TROMS 
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Innspill vedr Campus og Nord-Troms Studiesenter 

I rapporten framgår det et det i dag er to bibliotek i Nordreisa, vi er usikker på om 

dette er korrekt. Uansett er det Nordreisa folkebibliotek på Haiti som også er 

utrustet og har kompetanse som studiebibliotek, og utgjør møteplass for 

Studiesenteret i Nordreisa. Den enkelte kommune i regionen har inngått avtale med 

Studiesenteret om å ivareta rollen som studiebibliotek. Studiebibliotekene har ett 

eget samarbeid om utvikling og kompetansepåfyll. 

Forslaget om å flytte studiebibliotek-delen til Nordreisa videregående skole er ikke 

mulig pr i dag. Videregående skole drives av fylkeskommunen, og ikke av 

kommunen. Tror ikke det er hensiktsmessig å flytte biblioteket fra Haiti, de har 

mange tilbud til barnehager og skoler hvor de samarbeider med andre aktører på 

Haiti. I tillegg er det tilgjengelig for barnehager, skoler og befolkning i gangavstand, 

noe som også bør tillegges vekt. 

Det samarbeides allerede i dag med videregående skole vedr undervisningslokaler 

for studiesenteret. Om det skal være aktuelt å flytte all aktivitet ved studiesenteret 

til videregående skole må dette utredes nærmere. 

Noen momenter som må ses nærmere på; 

• Skal både administrasjon og undervisningsaktivitet i NTSS flyttes til vgs? 

• Hva med ungdomssatsing RUST, prosjekter og regionrådet? 

• Studiebibliotekets rolle? 

• Studentene - vil de ønske at møteplassen er videregående? (tidligere 

undersøkelser har vist at studentene ønsker å være i et voksent miljø - ikke 

være «elever») 

• Hvordan beholde samlokaliseringsgevinsten fra Haiti? Tilgang på tverrfaglig 

miljø 

• Hva vil videregående skole / fylkeskommunen? 

• Studiesenteret skal ivareta 6 kommuner - hvordan sikre dette ved 

samlokalisering med videregående skole som i hovedsak har nedslagsfelt i de 

4 nordl igste kommunene? 

Listen er ikke uttømmende, men et forsøk på å problematisere at det er flere forhold 

som må ses nærmere på. Når det gjelder satsingen Drivkraft Nord-Troms hvor 

Campus Nord-Troms inngår som en av hovedstolpene, er hovedmålet å jobbe for 

flere kompetansearbeidsplasser til regionen. Hva resultatet blir er for tidlig å si, 

prosjektet startet opp juni 2019 og har en tidshorisont på 2 år. 

Adr.: Hovedveien 2, 91 51 Storslett 
Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452 
E-post: reqionrad@halti.no 
www. nordtromsporta/en . no NORD-TROMS 
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Vi synes det er viktig at Nordreisa kommune som vertskommune og regionsenter 

avklarer om de ønsker at Haiti fortsatt skal være «regionens hus» slik visjonen var 

ved etableringen. Og eventuelt hvordan vi kan utvikle den regionale funksjonen 

videre for vekst og utvikling i hele regionen. 

Vi håper at våre innspill blir tatt med i en videre prosess. 

Adr.: Hovedveien 2, 9157 Storslett 
Tlf 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452 
E-post: reqionrad@halti.no 
www. nordtromsporta/en. no 

F\MER_FOLK 
NORD-TROMS 
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Særutskrift - Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og epikrise- referert i 
Regionrådet 

 
Vedlagt følger særutskrift fra møte i Kåfjord eldreråd 27.8.19 for oppfølging og til orientering. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/3-69 
 
 
 
Kopi: 
Reidar Pedersen Breivik Rismovegen 1 9146 Olderdalen 

 
Intern kopi: 
Svein Oddvar Leiros  
Einar Pedersen  
Trond Skotvold  
Arthur Kjelstrup Olsen  
Gro Søland  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/3 -64 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 05.09.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kommunalt råd for eldre 27.08.2019 

 

Uttalelse fra felles eldrerådsmøte ad Post og epikrise- referert i Regionrådet 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1    Uttalelse fra Regionrådet 
2 Forslag fra Kåfjord eldreråd - Språk epikriser 
3 Forslag til uttalelse - postutlevering 

 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 27.08.2019  

Behandling: 
Saken var satt opp som referatsak 9/19 i eldrerådet. Rådet ønsket at dette ble endret til politisk 
sak. 
 
Eldrerådet merker seg at regionrådet har behandlet begge disse sakene som referatsaker, og 
dermed ikke følges opp videre. Dette er uakseptabelt, og rådet ber om regionrådets oppfølging og 
støtte. Både post og epikrise angår hele befolkningen, og ikke minst eldre. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Eldrerådet merker seg at regionrådet har behandlet begge disse sakene som referatsaker, og 
dermed ikke følges opp videre. Dette er uakseptabelt, og rådet ber om regionrådets oppfølging og 
støtte. Både post og epikrise angår hele befolkningen, og ikke minst eldre. 
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Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken var satt opp som referatsak 9/19 i eldrerådet. Rådet ønsket at dette ble endret til politisk 
sak. 
 
 
 
 

Vurdering 
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Utført av: ihana! as/ Halti næringshage AS 

  

 

RAPPORT 
Forprosjekt Halti III/Innovasjonssenter Nord 

SAMMENDRAG 
      
Nordreisa kommune igangsatte våren 2019  
et forprosjekt for å kartlegge uløste behov  
for innovasjonslokaler blant dagens aktører i 
Nordreisa.  
Det ønskes svar på om behovet skal løses 
gjennom bygging av et nytt innovasjonssenter 
eventuelt gjennom utvidelse av Halti,  
samt hvilke av disse behovene som alternativt 
kan løses gjennom private tilbydere. 
 
ihana! as/Halti næringshage AS 
Oppdragstaker 
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1. RAPPORT 
Oppdragsgiver: Nordreisa kommune 

Gjennomføringsperiode: 1. mai – 20. juni 2019 

Oppdragstaker: ihana! as/Halti næringshage 

 

2. FORMÅL MED FORPROSJEKTET 
Avklare fysisk tilrettelegging for prosjektet Innovasjonssenteret Nord gjennom å utrede et nytt 

byggetrinn i tilknytning til Halti-bygget. Forprosjektet skal kartlegge behov, roller, økonomi, 

muligheter, løsninger og aktuelle interessenter. Et mulig nybygg/tilbygg skal prosjekteres, og 

potensielle leieinntekter og finansiering skal kartlegges.  

 

3. BAKGRUNN 
Forprosjektet ble startet på bakgrunn av møte i Formannskapet februar 2019 der 4 ulike 

utviklingsprosjekter i regi av Halti-aktører uttrykte et framtidig økt behov for leieareal i Halti, 

om prosjektene ble realisert. Prosjektene var; Drivkraft Nord-Troms (eier: Nord-Troms 

Regionråd), Kventeateret (eier: Halti kvenkultursenter), Nord-Troms Studiesenter (eier: Nord-

Troms Regionråd), Reisa Villakssenter (eier: Nordreisa kommune), Offentlige arbeidsplasser 

(eier: Nordreisa kommune) 

Forprosjektet har også kartlagt evt. behov for økt areal i dagens virksomhet i Halti. 

 

3.1 Kventeater 
Kventeaterprosjektet har pr 20. juni 2019 akkurat avsluttet et forprosjekt, og søker nå midler 

til etablering av Kventeater. Målsettingen er oppstart 1. januar 2020, men der er usikkert hvor 
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mye av de budsjetterte utgiftene som vil bli finansiert. Teateret vil uansett starte opp, men det 

vil ta fra 2-5 år før en driftsfinansiering er sikret. 

3.2 Drivkraft Nord-Troms 
Prosjektets idé er at regionen gjennom tettere og forpliktende samarbeid kan utvikle flere 

kompetanse-arbeidsplasser på delprosjektene Campus Nord-Troms, ungdomssatsing og 

kvenkultur. I tillegg er grensesamarbeid en del av satsningen, men den er planlagt knyttet til 

eksisterende grensetjeneste i Storfjord.  

Campus er den satsingen som på sikt, og dersom den lykkes, vil kreve mest areal i form av 

økt behov for undervisningslokaler, gode digitale undervisningsløsninger, møterom for 

forskningsseminarer/kompetansetiltak, kontor, midlertidige forskerarbeidsplasser mm. 

Kvenkultur har pr 20. juni 2019 et konkret arealbehov knyttet til kventeater. Satsingen er 

imidlertid på prosjektstadiet og er arealmessig beskrevet under pkt 3.1 

Ungdomssatsing har et solid faglig og aktivitetsmessig innhold, men vil sannsynligvis i 

mindre grad utløse store arealbehov og er en sak som også koordineres med 

nabokommuner (Nord-Troms Regionråd). 

3.3 Nord-Troms studiesenter 
Studiesenteret organiserer ulike studier og benytter lyd/bilde studio, studierom og møterom 

på Halti til studentgrupper. Fordi de etter hvert har mange studenter/studentgrupper blir det 

stort press på rommene. Etter at samlingsbasert master lærerutdanning kom i gang er det 

økt behov for rom med flere kull studenter/ flere grupper samtidig. Studiesentret vil på det 

meste ha 5 kull lærerstudenter samtidig, fordelt på flere fag. Høsten 2019 starter kull nr. tre. I 

tillegg har studiesentret to kull desentralisert sykepleie og 20- 25 studenter pr år på ulike 

bedriftsøkonomiske fag og ledelse.  

3.4 Offentlige arbeidsplasser 
Nordreisa kommune utreder mulighet for å få flere offentlige arbeidsplasser til regionen som 

følge av regionreformen og andre strukturelle, statlige omstillinger. 

Der jobbes pr 20. juni 2019 fra flere hold for å opprettholde tilbud som er foreslått nedlagt 

(trafikkstasjon), og samtidig jobbes det med å ta posisjon for å få offentlige arbeidsplasser 
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lagt til regionen gjennom kontakt mot instanser som skal flyttes/omstruktureres som følge av 

regionreformen.  

Dette arbeidet vil pågå framover, og det mest hensiktsmessige grep for Nordreisa kommune 

er å ha oversikt over tilgjengelige areal som raskt kan tilpasses mulig utflytting av 

arbeidsplasser. 

3.5 Reisa Villakssenter 
Nordreisa kommune har igangsatt et forprosjekt for etablering av et villakssenter i Nordreisa. 

Målsettingen er et nasjonalt autorisert besøkssenter. På besøkssenteret skal en få lære om, 

se og oppleve villaks i naturlige omgivelser. Villakssentret skal utvikles i samspill med reiseliv 

og bidra til økt kunnskap og kompetanse om den truede villaksbestanden. 

3.6 Fagskole 
Senere er også fagskoleprosjektet kommet til som aktuell interessent for leie av lokaler. 

Changemaker Educations – Futuregames planlegger en fagskole i Nordreisa for 25-30 

studenter. Fagskolen skal godkjennes av NOKUT, noe som vil ta fra 6-18 måneder. Det har 

vært møter med Troms Fylkeskommune om prosjektet. De danske eierne sammen med 

ledelsen for en avdeling i Boden kommer til Nordreisa i slutten av august 2019 for å se på 

lokaliteter, samt for nye møter med fylkeskommunen. Igangsetting av fagskolen kan starte 

raskt etter at godkjenning er kommet på plass. Om forsinkelser, så vurderes oppstart av en 

testpilot. Sammy Jeridi er lokal kontaktperson for fagskoleprosjektet.  
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4. AKTIVITETER 
Forprosjektet har vært gjennomført i perioden 1. mai til 20. juni 2019. I løpet av relativt kort 

tid har følgende aktiviteter vært gjennomført: 

 
4.1 Styringsgruppemøter 
Styringsgruppa har bestått av Øyvind Evanger, Dag Funderud og Jan Fjære for Nordreisa 

kommune. Det har vært avhold fire møter i forprosjektperioden. Fra oppdragstaker har Rune 

Steinsvik, Trude Indrebø og Inger Birkelund møtt. Hensikten med møtene har vært at 

oppdragsgiver skulle ha tett kontakt og optimale påvirkningsmuligheter på 

prosjektprosessen. Jan Fjære har referert alle møtene på vegne av oppdragsgiver. 

 
4.2 Kartlegging av behov 
Forprosjektet skulle avklare behov, roller, økonomi, muligheter, løsninger og aktuelle 

interessenter for eventuelt nybygg/tilbygg, samt drøfte realisme og tidsaspekt i evt. 

finansiering av løsninger. 

Vi valgte følgende metoder for å kartlegge behovene; digitalt kartleggingsskjema, intervju, 

workshop, innspillmøte. Videre beskriver vi de ulike metodene, innsamlet resultat og tilslutt 

en drøfting av disse. 

 

4.3 Digital kartlegging  

Metode 

Digitalt kartleggingsskjema ble utviklet for å konkretisere og samle behov fra ulike 

interessenter, både de interne aktørene på Halti, samt eksterne interessenter.  

De interne interessentene var allerede kjent for prosjektteamet, men de eksterne 

interessentene var også viktig å få kartlagt. Vi valgte å rykke inn en annonse i Framtid i Nord 
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(21.5.2019) for å få kontakt både med interesserte leietakere, samt private tilbydere av ledige 

lokaler. 

Resultat 

Vi fikk 16 svar. Av de er 6 klassifisert som tilbydere av lokaliteter, mens 10 er interessert i økt 

leieareal. Av de 10 siste er 2 interessenter eksterne, dvs ikke lokalisert på Halti i dag.  

 
4.4 Kartlagt arealbehov 

Arealbehov oppsummert:  
   

Alle tall m² 
Innrapporterte 
behov 

Anslag v/koordinering 
samlokalisering 

Prosjektuavhengige 
behov 

Lager: 100 100 60 
Kontor: 150 150 90 
Møterom: 225 100 60 
Undervisningsrom: 255 120 60 
Scene, auditorium, 
etc. 150 100 0 
Verksted 80 80 40 
Mer fellesareal 100 100 0 
TOTALT: 1060 750 310 

 

Forklaring  

Innrapporterte behov: I denne kolonnen er alle innrapporterte behov summert. 

Koordinering samlokalisering: Stipulert effekt av samlokalisering og koordinering av de 

ulike bruksområdene, dvs. sambruk av møterom/spesialrom. 

Prosjektuavhengige behov: Behov som i dag beskrives av virksomheter med fast 

finansiering og drift. 

 

Andre interessenter 

En større privat næringsaktør i Nordreisa utreder også mulige lokaliteter, og ser på 

samlokalisering med attraktive miljøer som svært interessant. De er imidlertid ikke avhengig 
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av å være i Halti, og er ikke satt inn i tabellen ovenfor. De har behov 5-600m² kontor, 

møterom, fellesareal og kundemottak. De ønsker en langsiktig leiekontrakt. De vil vurdere 

tilgjengelighet for sine kunder, deri parkeringsmuligheter, som viktige kriterier når de inngår 

leieavtale. 

 

4.5 Vurdering av kartlagte behov 
Dagens drift 
Dagens aktører på Halti har realistiske arealbehov på rundt 310 m², disse er knyttet til økt 

behov for 2 fleksible møterom på 60-100m², lagerfasiliteter for 6-10 bruker på 60-100m², 

verksted på 40-50 m² og 7-10 kontorer.  

Studiesentret igangsetter allerede fra høsten 2019 studier som medfører at dagens lokaler 

på Halti ikke er tilfredsstillende angående undervisningsrom og grupperom. De har innledet 

et samarbeid med Nord-Troms videregående skole for høstens studier; sykepleierutdanninga 

ha fått fast avtale om lokaliteter og øvrige studier har en intensjonsavtale om å benytte ledig 

kapasitet på videregående når presset blir for stort på Halti.  

Utviklingsprosjekter 

På prosjektsiden finnes det samordningspotensiale rundt øvescene, undervisningsrom og 

evt. auditorium om fagskole og kventeater blir realisert. Disse prosjektene vurderes som 

usikre finansielt på nåværende tidspunkt. De nevnte rommene (samlet ca. 400-450 m²) har 

også potensiale for sambruk med studiesentret, og kan om de realiseres på Halti gi økt 

mulighet for kino- og konferansetilbud.  

Offentlige arbeidsplasser 

Foreløpig er det stor usikkerhet rundt arbeidsplassene knyttet til regionreformen og statlige 

omstillinger fordi det foregår politiske prosesser og utredninger som ikke er landet ennå. Men 

Nordreisa kommune må være på tilbudssiden og ha fasiliteter å tilby dersom vi kommer i 

posisjon til få funksjoner lagt hit. 
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Etablering av Villakssenter 

Nordreisa kommune har igangsatt forprosjekt Reisa Villakssenter.  En etablering av 

villakssentret er prosjektert for en utbygging på totalt 315 m². I dette inngår en kontorfløy i 2. 

etasje med 9 kontorer, 1 møterom på 20 m² samt fellesarealer.  

I tillegg er det prosjektert 175 m² utvidelse av de eksisterende utstillingslokalene i 1. etasje.  

 

4.6 Digital kartlegging eksisterende lokaler  
Innrapporterte ledige lokaler pr. 15. juni 2019 

Aktør Bruksområder Ledig areal (m2) 
Nord-Troms videregående 
skole, avd. Storslett  

Undervisningsrom (mulighet for 
kontorer og fellesareal) 

235 

Rejosgruppen AS Kontor 340 
Sentrum 18 Eiendom AS Kontor, forretningslokale 300 
Nyvoll-bygget Kontor, verksted, butikk, lager 650 
Nygård Eiendom Kontor, messeområde, åpent 250 
Storslett Auto Kontor, butikk, åpent 1000 
TOTALT 

 
2775 

 

I kartleggingsresultatet ser vi at det i Sørkjosen/Storslett finnes 2540 m² ledige lokaler på 

flere lokaliteter fra til sammen 5 private tilbydere. Bruksområdene er kontor, verksted, butikk 

og lager. Deler av tilgjengelig areal er mulig å bygge om for ethvert behov, i tillegg er alle 

tilbyderne åpne for tilpasninger utfra leietakers ønsker. 

Nord-Troms videregående skole har 235 m² ledig undervisningsareal, de har også mulighet 

for tilrettelegging av noe tilliggende areal om ønskelig, og de kan bygge ut for å tilrettelegge 

for kontorer. 

Sørkjosen skole  

Nordreisa kommune vil få ledige lokaler når Statnett flytter ut av Sørkjosen skole 30. 

november 2020. De leier i dag 413 m². Kommunen antar at skolelokalene vil være klargjort 
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for nye leietakere f.o.m. sommeren 2021. Skolemeldingen som kommer kan gi endringer 

som medfører at voksenopplæringen flytter, noe som vil frigjøre ytterligere arealer knyttet til 

Sørkjosen skole. 

 

4.7 Workshop 
Metode 

Alle interne aktører på Halti, samt fagskoleprosjektet ved Sammy Jeridi, ble invitert til 

workshop der hovedproblemtema var verdien av samlokalisering. Hensikten vår var å drøfte 

sambruk og hvilke behov som kunne koordineres, samt å få innspill på hvilke fysiske og 

miljømessige egenskaper som opplevdes som attraktive for leietakerne. 

Resultat - attraktive miljømessige egenskaper 

Vi opplever at Halti i dag har puls, energi, trøkk, sjel – noe som genererer kreativitet. Verdien 

av nettverk, kompetansedeling, uformelle og formelle møteplasser trekkes fram som 

betydningsfullt for samlokalisering. Begrepet «voksent ungdomshus» ble brukt om dagens 

Halti. Det er viktig å feire seire sammen – bygge en stammekultur der styrken i fellesskapet 

blir fremmet. Vi opplever at omdømmet vårt er bra, og gode resultater for en av aktørene 

kommer alle på huset til gode. 

Generelt for attraktive innovative miljøer nevnes en sammensetning av ulike profesjoner og 

virksomheter og et raust miljø. Et levende miljø med aktiviteter 24/7 der det oppleves som 

sosialt og artig å være på jobb, samtidig som fokuset på arbeidsoppgaver og å tjene penger 

blir vektlagt. Slike miljø krever innsats, både fra leietakerne som må bruke egentid på felles 

utvikling, men også for ressurser til en «Lekeleder» - en som ivaretar behovet for samordning 

av felles utvikling og sosiale møteplasser. 

Resultat - attraktive fysiske tilrettelegginger 

De fysiske lokale må være tilpasset de ulike virksomhetenes behov, og det er viktig med god 

teknisk infrastruktur, funksjonelle og moderne møterom i ulik størrelse. 
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Attraktive lokaler kjennetegnes også av at de er godt vedlikeholdt, og at innredning og 

fargevalg er tidsriktige, moderne og spreke. Det oppleves som en stor styrke at naturen og 

kunsten tas inn bygget. Møterommet Store Ste brukes som en illustrasjon på dette, der 

utsikten til fjelltoppen Store Ste er tilstede gjennom store vinduer, samtidig som tapetveggen 

bringer inn moderne og urban kunst. 

Attraktive, sosiale møteplasser oppleves også som svært verdifullt.  I dag savnes en kaffebar 

eller et Mini-Bios på Halti – et sted for uformelle møter kombinert med gode matopplevelser.  

Resultat - samlokalisering 

Både i digitalt kartleggingsskjema og i workshop ble samlokalisering tema. Det framkommer 

at samlokalisering med andre er en viktig verdi for alle, men også at det har betydning hvem 

som er sammen med hvem.  

 

Vedlikehold av eksisterende bygg 

Lokalene i gammel del av Halti har behov for oppgradering både innvendig og utvending. 

Dette har betydning for å opprettholde attraktivitet for leietakerne i denne delen av bygget. 

Det er også sterke signaler fra leietakerne om at dagens leveranse på internett og mobilnett 

ikke er konkurransedyktig.  
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Behov for økt parkering 

Økt antall kontorplasser vil gi økt behov for parkeringsplasser, noe som har vært tema også i 

tidligere kartlegginger. Det ble gjennomført en markedsundersøkelse i 2018 på vegne av 

Nordreisa kommune.  

Undersøkelsen konkluderte med at det ved arrangementer ikke er tilstrekkelig 

parkeringskapasitet ved Halti pr 2018, og at dette var noe som opplevdes som et problem for 

daglige brukere av bygget. Daværende situasjon var at det ble avholdt arrangementer av en 

slik størrelse 1-2 ganger i måneden, men at dette var økende. Ved en vanlig hverdag ble 

rundt 70% av parkeringsplassene benyttet av ansatte ved organisasjonene ved Halti, noe 

som begrenset tilgjengelig besøksparkering.  

Dette vil forsterke seg ved en evt. utbygging av Halti, og vil medføre økt behov for 

parkeringsplasser. Markedsundersøkelsen er vedlagt (Vedlegg 1) 

Konklusjon 

Workshopen ga klare innspill på at samlokalisering oppleves som avgjørende for alle 

aktørene, samtidig som det kreves både fysiske og miljømessige investeringer for å 

opprettholde og skape et attraktivt samlokaliseringsmiljø. 

Det ble også gitt innspill på hvilke preferanser de ulike aktørene har i en potensiell framtidig 

endret lokalisering, noe som har betydning om behov etterhvert løses ved at Nordreisa 

kommune som utleier av Halti endrer sammensetning av leietakere i bygget.  

 

4.8 Innspillmøte 
Metode  

I oppstartsmøtet for forprosjektet ble det referert til ledig kapasitet på næringslokaler i privat 

eierskap i kommunen. Det skulle tillegges vekt i vurderingen av prosjektets potensiale, og vi 

inviterte interessenter på innspillsmøte for å diskutere ulike løsninger for å dekke de kartlagte 
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behovene. Møtet ble avholdt 7. juni 2019. Møtedeltakerne representerte tilsammen omtrent 

halvparten av ledig areal kartlagt i den digitale undersøkelsen. 

Resultat 

Møtedeltakerne var naturlig nok opptatt av å tilby eksisterende ledige lokaler til aktørene, de 

så det som lite hensiktsmessig om kommunen skulle bygge ut lokaler i konkurranse med 

ledig kapasitet i privat næringsliv.  

Nord-Troms videregående har også ledig kapasitet. De ser i tillegg at det kan være positive 

signaler fra Fylkeskommunen for utbygging om det finnes nye leietakere som passer inn i 

deres opplæringsvirksomhet. De ser også at nye aktører kan bidra til økt faglig samarbeid 

rundt opplæring, noe som kan heve innovasjons- og utviklingsaktivitet for alle, jfr. punkt om 

attraktive miljømessige egenskaper. 

Nord-Troms regionråd har vært på studietur på Vestlandet der modellen for Campus Sogndal 

ble presentert. Ordføreren informerte kort om denne modellen, der privat utbygger har 

bygget lokaliteter for campus rundt fotballarenaen.  Sambruk av lokaliteter for forskning, 

utdanning, næring og idrett utgjorde sammen et innovativt og bærekraftig miljø. 

På innspillsmøtet ble det diskutert en desentralisert modell hvor følgende punkter ble spesielt 

nevnt: 

• Forvaltning, formidling og kultur hører sammen på Halti (natur-kultur-næring), og bør 

fortsatt knyttes til elva og den etablerte virksomheten. Villakssentret hører naturlig inn 

sammen med disse.  

• Nord-Troms videregående ønsker Nord-Troms studiesenter og fagskolen lokalisert i 

tilknytning til deres etablerte opplæringslokaler.  

• Det er i dag to bibliotek i Nordreisa. Studenttilbudet, som i dag er lagt til biblioteket på 

Halti, ble drøftet lokalisert på videregående om Studiesentret flyttes dit.  

• Kunnskapsparken ønsker å bygge et sterkere fagmiljø rundt sine lokaler, spesielt med 

fokus på sparebankens ønske om samlokalisering med andre utviklingsmiljøer. De har 

ledig kapasitet på det gamle ICA-bygget, og ser at noe virksomhet evt. kan flyttes dit 

for å frigjøre areal for utviklingsaktører i bygget. 
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• Flortex ønsker å knytte sine utearealer og lokaler opp til Villakssenteret og Halti, 

gjerne i kombinasjon med planene om bobilparkering. De håper planene fra 

Veivesenet for ny bru sees i sammenheng med dette. 

 

Desentralisert Halti-modell 

Deltakerne ba forprosjektet ta med seg videre en modell hvor de positive erfaringene fra 

Halti-modellen overføres også til de andre eksisterende kompetanselokalitetene i Nordreisa, 

f.eks. Sørkjosen skole, Multi-Nord bygget, Nyvoll-bygget, Nord-Troms videregående skole 

avd. Nordreisa, Kunnskapsparken, ICA-bygget, Postbygget, Kommunehuset, Veigarasjen. 

De ulike eierne kan jobbe med attraktive, fysiske løsninger og sammensetning av leietakere 

som fremmer innovasjon og utvikling. 

I tillegg kunne det vært interessant å se på muligheter for felles uformelle og uformelle 

møteplasser/aktiviteter, satt sammen i år syklus; felles julebord, langhelg i Riga, fredagskaffe 

på omgang, møterullering (frokostmøtet), Landsbymøtet. Felles digital plattform ble også 

nevnt.  

En desentralisering av Halti-modellen vil kreve at det blir satt av ressurser til involvering fra 

deltakernes side, men også til en felles ressurs som kan samordne de ulike miljøene.  

Det ble også påpekt at en slik modell kunne inkluderes i sentrumsplanen, da tiltak for 

klimatilpassing og effektiv forflytning mellom de enkelte 

«nodene» ville kunne utvikles: sykler, elektriske 

sparkesykler, oppvarmede fortau, innbygd overgang på 

brua. 

Innspillsmøtet sa videre at det ville være hensiktsmessig å 

satse på en pilot med begrenset antall miljøer som start.  

Og at suksess betinget en klar strategisk retning fra 

interessentene i satsingen. 
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Konklusjon 

Halti-miljøet bør ivaretas og styrkes, men enkelte fag-/ virksomhetsområder kan vurderes 

flyttet til andre ledige lokaler. Det er en fordel for kommunen om også andre 

kompetansemiljøer hever sin attraktivitet for å kunne tilby lokaliteter om nye interessenter 

dukker opp. En overføring av innovasjonssenter-ideen til disse kan være en vei å gå. 

 

 

4.9 Intervju 
Valg av digital kartlegging som metode, workshop med interne interessenter samt åpent 

innspillmøte for eksterne bidro til god dialog med interessentene. Intervju ble derfor bare 

nødvendig punktvis, for å gjøre konkrete avklaringer knyttet til de ulike innspillene og 

dataene vi fikk inn.  

Resultat 
Om Villakssentret blir realisert som prosjektert, vil en stor del av de behov knyttet til dagens 

drift for allerede etablerte aktører i Halti dekkes. Kontor- og møterom i Villakssentret vil dekke 

de innrapporterte behovene fra Halti nasjonalparksenter, Nord-Troms museum og Reisa 

nasjonalparkstyre. Utbyggingen vil også frigjøre et kontor i Halti næringshage, og med det 

dekke næringshagens behov for utvidelse. Disse behovene er vurdert som realistiske 

økonomisk. Den nåværende prosjekterte utbygginga av Reisa Villaksenter vil ikke dekke det 

innrapporterte behovet for lager og verksted lokaliteter (100-120 m²), se pkt. 4.4 

  

91



15 

 

5. VURDERING AV ALTERNATIVER 
5.1 Ulike løsninger 
Som vi har sett i behovskartleggingen er det av naturlige grunner vanskelig å vurdere hvilke 

behov som en i dag ser som mulige, som vil være reelle om 5 år. Dette skyldes hovedsakelig 

at mange av behovene er fremmet av prosjekter som per dags dato hverken har a) 

fullstendig oversikt over behovene eller b) oversikt over egen betalingsevne på kort og lang 

sikt grunnet manglende fast driftsfinansiering. Dette innebærer at behovene som er kartlagt 

varierer fra rundt 250 m² til rundt 750 m². Vi har beskrevet tre potensielle tiltak som kan 

fungere som løsninger på både nåværende og fremtidige behov ved Halti. 

 
5.2 Nytt bygg «Innovasjonssenter - Halti III» 
Forprosjektet ble igangsatt for å vurdere en utbygging av et tredje byggetrinn som skulle 

huse ulike foretak og funksjoner i tett tilknytning til det nåværende Halti-miljøet. En utbygging 

gir mange muligheter til å utforme infrastruktur, spesialrom og utforming til moderne 

kravspesifikasjoner som beskrives som ønskelige av respondentene i behovskartleggingen.  

Et nybygg vil også muliggjøre synergieffekter opp mot den nåværende byggmassen/miljøet. 

Ulempene med dette er investeringskostnadene som må bæres av byggeier alene om ikke 

alternative finansieringsmuligheter som statlige tilskudd eller lignende gis.  

Vår vurdering av dette er likevel at usikkerhetene rundt størrelsen på de faktiske behovene 

samt at det er kartlagt et stort udekket tilbud av tilsvarende lokaler i området 

Storslett/Sørkjosen vil medføre vanskeligheter å få på plass en tilfredsstillende finansiering 

av dette per dags dato. En annen faktor er at et alternativ «Innovasjonssenter - Halti III» kan 

komme i konkurranse med en annen alternativ løsning – nemlig Halti Villakssenter, som 

beskrives nærmere under. 

Om finansieringsmuligheter/ordninger: 
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• Finansieres av kommunale midler og låneopptak alene: Nordreisa kommune har i dag 

en stor byggmasse som bærer større eller mindre preg av manglende midler til 

vedlikehold. En utbygging bør derfor innebære en markedsmessig vurdering av 

fremtidige driftsinntekter gjennom sikre leietakere over tid til å dekke drifts- og 

kapitalkostnader.  

Dette vanskeliggjøres av at mange av de kartlagte behovene er avhengige av 

prosjekter som per dags dato ikke kan garantere en slik sikkerhet. Det store tilbudet 

av private ledige lokaler i området, kan også medføre prispress og stor konkurranse 

mot potensielle leietakere. Det bør også vurderes om det er ønskelig at Nordreisa 

kommune skal gå i konkurranse med eget næringsliv på utleiemarkedet om det ikke 

finnes tungtveiende grunner for dette. 

• Delfinansiert av statlige midler: Om man kan få statlige tilskudd til bygget minsker 

usikkerhet for byggeier og man kan bygge med lavere risiko. Dette krever lange 

prosesser som inkluderer politisk påvirkning opp mot beslutningstakere sentralt, både 

av politisk karakter og i departementene. Også for investeringstilskudd er de kartlagte 

behovene kommet for kort til å kunne garantere en slik sikkerhet.  

Det finnes en rekke instanser som kan gå inn med lån og tilskudd til utbygging. 

Tilskudd og lån vurderes ut ifra hvem som er a) eier av bygget b) hvilket formål bygget 

har og c) hvilke leietakere som skal inn. I tillegg til bank er disse mulige finansiører: 

Innovasjon Norge, Sametinget, fylkeskommunen, ulike departement, SIVA og private 

investorer. 

• SIVA som eier: SIVA har tradisjonelt fungert som en katalysator for realisering av 

næringsbygg i områder hvor det av markedsmessige grunner mangler privat kapital 

eller evne til å gjennomføre nødvendige investeringer i nærings- og industrieiendom. 

SIVA var involvert i Halti 1 som konseptutvikler, men har ikke i de tidligere 

byggetrinnene vært inne som investor. Vi har i løpet av forprosjektperioden vært i 

uformelle samtaler med SIVA for å kunne få signalisert i hvilken grad de kunne være 

interessert i å ta en rolle i et nytt byggetrinn av Halti. Signalene var i stor grad 

negative, da de i større grad ønsker å bidra direkte mot næringsliv (en stor grad av 

kartlagte behov er offentlige eller halvoffentlige av natur) samt at nåværende tilbud av 

ledige lokaler tyder på at det ikke er noen markedssvikt på tilbudssiden i Nordreisa 
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kommune. Vi vil likevel ikke utelukke SIVA som bidragsyter, men det vil kreve utvikling 

av prospekter som vekker deres interesse. 

• Privat utbygger: Vår vurdering er at det ikke er sannsynlig at private aktører vil ta 

risikoen som ligger i å finansiere et slikt bygg gitt nåværende usikkerhet rundt behov 

og inntekter, samt at det vil være stor konkurranse om leietakere gitt nåværende 

situasjon på utleiemarkedet i Nordreisa. 

 

 

5.3 Villakssenter Nordreisa 
Prosjektet Villakssenter Nordreisa er et eksisterende prosjekt som planlegger nybygg av 

lokaler i sammenknytting med Halti. Dette prosjektet vurderes av oss til å inneha en større 

grad av realisme i forbindelse med potensiell realisering, grunnet muligheter til fast statlig 

grunnfinansiering og med det minske finansieringsrisiko for byggeier. Et slikt bygg vil om 

realisert, minske flere av utfordringene som er kartlagt i denne undersøkelsen. Blant annet 

ved at nåværende leietakere i Halti 1 og 2 flytter over i nye lokaler og med det frigir arealer 

som kontor, møterom, med mer til andre aktører. Om Villakssenteret blir realisert i kommunal 

regi vil det også kunne tilpasses til å dekke andre av de kartlagte behovene, slik som 

lagerplass med mer.  

En viktig faktor i dette prosjektets realiseringsmuligheter er også at dette ikke i 

utgangspunktet vil være i konkurranse med lokalt næringsliv da leietakerne i stor grad vil 

være offentlige aktører, samt at lokaliseringene er definert til å ligge i umiddelbar tilknytning 

til Reisaelva, Nord-Troms museum, kvenkultursentret og forvaltningsknutepunktet i 

nåværende Halti. 

 

5.4 Benytte eksisterende kommunal byggmasse eller benytte 
private tilbydere av lokaler  
Det er i kartleggingsjobben kartlagt at opp mot 3000 m² arealer står ledig i Nordreisa i dag, 

hvor private tilbydere står for hovedvekten av disse. De private tilbyderne har gitt et sterkt 

signal om at de er villige å gjøre nødvendige tilpasninger i deres bygg for å kunne tilpasse 
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seg de spesielle behov som måtte finnes. I tillegg har Nord-Troms videregående skole 

ønsket en nærmere dialog om å kunne huse de behov som går rundt opplæring 

(Studiesentret, fagskoletilbud, Campus etc.) om disse prosjektene skulle realiseres. 

Nordreisa kommune har også tilgang på annen byggmasse som gamle Sørkjosen skole som 

også kan benyttes til aktuelle behov.  

Nordreisa kommune sitter, som byggeier i dagens Halti, med mulighet til å gjøre endringer i 

hvilke aktører som skal befinne seg i bygget nå og i fremtiden, og det kan derfor være at en 

gjennomgang av dagens aktører på bygget og aktørenes faktiske behov kan medføre 

muligheter til å frigi arealer i dagens bygningsmasse. En konstruktiv dialog med aktørene på 

bygget kan gi avklaringer på om deres behov kan løses på andre lokalisasjoner i kommunen. 

 

5.5 Konklusjon 
Prosjektresultatene ble drøftet i forprosjektets styringsgruppemøte 19. juni 2019, og følgende 

konklusjon ble gjort: 

Det som er realistisk, hvis det skal være et nybygg, er en mindre utbygging av Halti rundt 

prosjekt Villakssentret (Halti III). Villakssentret vil ha mulighet for å utløse statlig finansiering, 

og kommer ikke i konkurranse med private utleiere. En slik utbygging vil også løse mange av 

de andre behovene som per i dag er kartlagt rundt dagens drift på Halti. 

Det er vanskeligere å tilrettelegge for Studiesentret/Campus sitt behov for 

undervisningsfasiliteter, de trenger fleksibilitet i forhold til gruppeundervisning, forelesninger 

samt digitale læringsplattformer.  Studiesentrets behov vil også være varierende med 

studietilbudene framover, og tilrettelegging av fleksible lokaliteter er derfor viktig.  

Pr i dag har Nord-Troms videregående 350 m2 ledig areal på skolested Nordreisa, og 

utdanningsaktiviteten kan vurderes flyttet dit. Det vil gi samordning både på infrastruktur 

(eks. digitale klasserom) og fag. Virksomheten rundt studiebibliotek kan evt. flytte med slik at 

tilbudet følger studentene. Ved å samordne Studiesentret/Campus med Nord-Troms 

videregående, vil en støtte opp om det videregående skoletilbudet i regionen og skape 

synergieffekter rundt utdanning i regionen.  
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Fagskoleprosjektet kan også knyttes til videregående, evt. kan de tilbys å leie Sørkjosen 

skole. Kventeateret kan også tilbys Sørkjosen skole, midlertidig eller evt. permanent om 

frigjøring av lokaler på Halti etterhvert blir tilfredsstillende for deres behov.  

Halti næringshage og/eller næringshagebedriftene kan ved behov for økt kapasitet evt. 

ekspandere i Kunnskapsparken. 

Attraktive lokaliteter og kunnskapsmiljøer er svært viktige for kommunen i framtiden. Idéen 

om desentraliserte modeller for innovative kunnskapsmiljøer (Innovasjonssenter Nord) 

anbefales tatt med videre, som et konsept mer enn et eget bygg. 

 

Storslett 20.6.2019 

Inger Birkelund, ihana! as 

Trude Indrebø og Rune Steinsvik, Halti næringshage AS 

 

VEDLEGG 
1. MARKEDSUNDERSØKELSE BOBILPARKERING STORSLETT, FRA 2018 
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FORORD 

 

 

1.SAMMENDRAG 

 

Kompetanseløft i Nord-Troms er et utviklingsprogram som har vært med på å skape større fokus på 
kompetanse som et av virkemidlene til å utvikle næringsliv og offentlig virksomhet, som får tilgang på 
kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget personale.  

Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttet våren 2019. Det har vært inndelt i 3 hovedaktiviteter: 
Strategisk rekruttering- og kompetanseutvikling i kommunene, strategisk rekruttering og 
kompetanseutvikling i bedrifter og fellesområder motor - mekler - møteplass.  

Prosjektet har hatt en bredt sammensatt styrings- og ressursgruppe med åtte representanter fra UiT 
Norges arktiske universitet, Troms Fylkeskommune, kommunene i regionen, næringslivet, 
videregående skole og studiebibliotekene.  

Rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke områder som har vært prioritert innen hver 
hovedaktivitet og hvordan vi har gjennomført aktivitetene. Innenfor offentlig sektor ble det gjort et 
stort arbeid innen helse- og omsorgsektoren med kartlegging av stillinger og regional 
kompetanseplan med tiltaksdel. Mange av tiltakene er iverksatt og ønskes videreført også etter at 
prosjektet er slutt. For næringslivet ble det utarbeidet kursplan og gjennomført mange kurs- og 
kursrekker. Størst oppmerksomhet fikk vertskaps- og lokalkunnskaps opplæringa. Gjennom 
prosjektet har Nord-Troms studiesenter fått større oppmerksomhet og anerkjennelse. 

Vi håper at større interesse for felles-satsinger i Nord-Troms vil bli en effekt av Kompetanseløft i 
Nord-Troms, og de tiltakene som er gjennomført som del av dette prosjektet. 

 

2. BAKGRUNN 

 

Kompetanseløft i Nord-Troms har vært et utviklingsprogram i regi av Nord-Troms Studiesenter basert 
på strategidokument. Programmet var forankret i Nord-Troms Strategier og Regional Planstrategi for 
Troms. Troms Fylkeskommune har vært medfinansiør. Troms Fylkeskommunes økonomiske satsing 
muliggjorde en forsterket innsats på alle de tre områdene strategiplanen skisserte. 

Offentlig sektor: Et utviklingsprogram for strategisk kompetanseutvikling i kommuneorganisasjonene, 
der kunnskap om kommunenes utfordringer og behov for kompetanse danner grunnlag for 
utdanninger både på fagskole – og høyere nivå. Videre – og etterutdanninger vil ha en sentral rolle i 
bildet. 

Bedrifter: Et utviklingsprogram basert på nettverk og klynge-tenking på tvers av kommunegrenser. 
Hver klynge har kompetanse som tema. Tilrettelegge for mer tilpasset kompetanse for bedriftene. 
Samhandling med Nærings – og utviklingsplan for Nord-Troms; ressursdisponering – samordne 
ressurser 

Felles områder: Strategiske utviklingsområder som er suksesskriterier, og studiesentrets forutsetning 
for innovasjon og samfunnsutvikling på tvers av sektorer 
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3. VISJONER OG MÅL 

 

3.1 VISJON   
Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende 

3.2 HOVEDMÅL  
Å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å 
rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 

3.3 DELMÅL 
I løpet av prosjektperioden skal det gjennomføres tre utviklingsprogram rettet mot utvikling av 
kompetanse i kommunesektoren, næringslivet og Nord-Troms Studiesenter. 
 

 

4. ORGANISERING 

 
Prosjekteier                        Nord- Troms Regionråd 
Prosjektansvarlig               Berit Fjellberg 
Prosjektleder                     Lisbeth Holm/ Kristin Vatnelid Johansen 
 
Styringsgruppe                  Inger-Ann Hanssen, UiT- SKA, leder 
                                             Øyvind Evanger, Regionrådet - saksordfører 

  Cissel Samuelsen, Rådmannsutvalget - saksrådmann 
   Margrethe Haslund, Studiebibliotekene 

  Sedolf Slettli, Troms Fylkeskommune 
  Jens Kristian Nilsen, NUNT/ Næringslivet 
  Mona Salamonsen, Næringslivet 
  Olaug Bergset, Nord-Troms videregående skole 
 

Prosjektmedarbeidere     Lisbeth Holm (1.12.15 – 1.02. 2017) 
  Jan Fjære (5.01.2015- 31.10.2018) 
  Daniel Vollstad Johnsen (1.11.2018 – 30.04.2019) 
  

 

      
      Møte i Styrings og ressursgruppa    Foto: NTSS 
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5. PROSJEKTMODELL 
 

 

 

 

6.      STRATEGISK REKRUTTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING I  

KOMMUNENE 

 

6.1     MÅLSETTING  
Den kompetente kommuneorganisasjon basert på et personale med rett kunnskap for å løse 
oppgavene. 
 
6.2     AKTIVITETSMÅL 
Gjennom kartlegging og annen kunnskapsinnhenting skal det lages bemanningsplaner for 
kommunene.  Det skal lages strategiske rekrutterings – og kompetanseplaner på regionalt nivå som 
kan brukes målrettet i arbeidet med å sikre kommuneorganisasjonene rett kompetanse for 
utfordringer på kort og lang sikt. 
På bakgrunn av dette vil Nord-Troms Studiesenter jobbe opp mot kunnskapsleverandører for å sikre 
at regionen får tilgang på den kompetanse det er behov for. Nord-Troms Studiesenter skal være den 
infrastrukturen for kompetanse som både kartlegger, utformer strategier og gjennomfører 
kompetansetiltak sammen med de 6 Nord-Troms kommunene.  

 

6.3     PLANLAGTE AKTIVITETER 

 Kartlegging av felles utfordringer i forhold til framtidig bemanning og rekruttering. 
 Bearbeiding av innsamlet materiale 
 Regionale nettverk 
 Mekle etterspurt kompetanse 
 Plan for profesjonsutdanning 
 Lederutviklingsprogram 
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 Nettverk for personalmedarbeidere 
 Samarbeidsmøter 
 Evaluering- rapportering- informasjon og spredning 

 

 

6.4     GJENNOMFØRING 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1    HELSE 

Rådmannsutvalget i Nord- Troms har vært styringsgruppe for strategisk kompetanseutvikling i 
kommunene. Rekruttering til, og kompetanseheving i, helsesektoren var første prioritet.  I 
samarbeid med UiT ble stillinger innen helse i Nord-Troms kartlagt. Rapporten, "Levende studie- og 
læringssentra? Varsel om en mulig krise", forelå våren 2016 og dannet grunnlaget for det videre 
arbeidet i prosjektet. 

Med bakgrunn i kartlegging av behov jobbet prosjektansvarlig sammen med sektorlederne for helse- 
og omsorg i 2016 fram en Regional rekrutterings- og kompetanseplan (2016-2020) med egen 
tiltaksdel for de 6 Nord-Troms kommunene. Planen tar for seg tre dimensjoner, rekruttering, 
mobilisering og kompetanseutvikling. Denne planen ble vedtatt i alle kommunene og de fleste 
tiltakene er gjennomført eller i gang.  

Sektorlederne har fortsatt sitt samarbeid i Ledernettverk helse med Nord-Troms Studiesenter som 
koordinator. Helse er det området innen kommunal forvaltning det er brukt mest tid på i 
Kompetanseløft for Nord-Troms. 

 

6.4.2    OPPVEKST 

Det andre store behovet i kommunene var innen oppvekst. Her ble det foretatt en kartlegging av 
behov for videreutdanning av lærerne for å møte sentrale krav. Kartlegginga ble i 2017 gjort i nært 
samarbeid mellom prosjektansvarlig og kommunene. Kommunene har gjennom fokus på dette økt 
sin andel lærere som tar videreutdanning på statlige midler.  

Vi har også kartlagt behovet for rekruttering av nye lærere til regionen. I 2017 var om lag halvparten 
av lærerne i Nord-Troms 50 år eller eldre. I samarbeid med UiT campus Alta tilbyr vi nå fleksibel 
lærerutdanning master 1-7 og 5-10 halvt om halvt med samlinger på Storslett og i Alta, og all praksis 
på Storslett.  

Oppvekst Ledelse PersonalHelse

STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING I KOMMUNENE

Drift
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6.4.3    DRIFT 

Kommunene melder om behov for planleggere, oppmålere, ingeniører etc. Det er svært få med slik 
utdanning i hver kommune og relativt hyppig utskifting. Dessuten er snittalder for de som er i slike 
stillinger høy. Lovverk og planverk endres, og det er behov for kompetanseheving og oppdatering.  

Nord-Troms Studiesenter har arrangerte kurs i Plan og bygningsloven for aktuelle deltakere i alle 6 
kommunene. Dessuten har vi arrangert ei kursrekke over to semester i kommunal 
prosjektlederkompetanse.  

 

6.4.4    LEDELSE 

Rådmannsutvalget ønsket et regionalt lederutviklingsprogram/lederseminar organisert gjennom 
Nord-Troms Studiesenter. Det ble søkt og innvilget OU- midler til to seminar i 2019 Tema for det 
første seminaret var internkontroll og tema for det andre er arbeidsgivers styringsrett. Målgruppe er 
rådmenn, sektor- og enhetsledere med ansvar for faglighet, økonomi, personal- og tjenestekvalitet.  

 

6.4.5    PERSONAL 

Kommunene i Nord-Troms har ulik organisering av personalmedarbeidere. Noen har personalleder, 
noen personalrådgiver eller personalkonsulent(er). Det er opprettet et HR-nettverk som skal jobbe 
med rekruttering i større sammenheng og samarbeid om rekruttering, gulrøtter som gjelder hele 
Nord-Troms – kompetansehevning etc., helhetstenking og fortrinn i hele Nord-Troms 
Kompetansekartlegginger som er gjort brukes som redskap til videre arbeid. HR-nettverket har et 
fysisk møte pr år, ellers på nett ved behov.  

 

6.5     RESULTATER 

                              
 Temadag helse juni 2017    Foto: NTSS                                                     Lærerstudenter i Nord- Troms    Foto: Framtid i nord 

 

6.5.1   HELSE 

Resultatene av kartleggingsundersøkelsen innen helse, og arbeidet med forankring og involvering av 
arbeidet i kommunene har vakt stor interesse. Vi har fått flere henvendelser om å stille opp i ulike 
fora for å fortelle om arbeidet, blant annet på Samhandlingskonferansen til UNN  og Helse- og 
omsorgskonferanse i Tromsø . Sektorlederne for helse- og omsorg i kommunene har dannet nettverk 
med fastlagte, jevnlige møter hvor blant annet tiltakene i  Regional kompetanseplan - helse følges 
opp.  

104



                                                  

8 

Igangsatte og gjennomførte tiltak: 

 Regionalt ledernettverk med Nord-Troms Studiesenter som koordinator 
 Ulike temanettverk (bl a. hverdagshabilitering og samstemming av legemidler) 
 Fag- og temadager: “Barn som pårørende”, “Framtidas helse og omsorgsutfordringer i Nord-

Troms" og “Vold og trusler på arbeidsplassen”. 
 Vi fikk lagd rekrutteringsfilmen «Menn til helse»  
 Etter inngått avtale med Helsefakultetet er NTSS koordinator for praksisplasser i NT for 

sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, helsesøstre, spesial sykepleie og vernepleie 
 Til enhver tid to kull i gang på desentralisert sykepleie (pr dato 24 studenter) 
 Tilbud om fagbrev som helsefagarbeider 
 Økte stillingshjemler  
 Stipendordninger i kommunene ved kompetanseheving  
 Kurs i praksisveiledning 
 Andelen sykepleiere fra Nord-Troms på videreutdanning er økt (bl. a. master i helseledelse, 

master i folkehelse, master i psykisk helse, master i helsesykepleie, studie i velferdsteknologi, 
familieterapi, geriatri og distriktsykepleie) 

 Aktiv omsorg 
 Dokumentasjon av helsehjelp 
 Helsefagarbeiderløftet (eget prosjekt, men nært knyttet opp til Kompetanseløftet) 
 Velferdsteknologiprosjektet (eget prosjekt, men nært knyttet opp til Kompetanseløftet) 
 Deltatt på konferanse om digitalisering og velferdsteknologi 2017 
 Nær dialog med videregående skole om vekslingsmodellen  
 Tilbud om master i sosialt arbeid, samlingsbasert i Nord-Troms fra høsten 2019.  

 

6.5.2   OPPVEKST 

Sektorlederne for oppvekst hadde allerede et nettverk hvor vi inviterte oss inn. Kartlegging innen 
oppvekstsektoren har vært noe utfordrende fordi ulike fagbehov varierer fra år til år etter hva de 
tilsatte til enhver tid innehar av kompetanse. Det har også variert i hvor stor grad de ulike 
kommunene har benyttet seg av statlige ordninger for videreutdanning, men fokus på dette har økt 
antallet lærere på videreutdanning i alle kommunene.   

Det ble tatt opp studenter til samlingsbasert lærerutdanning master 1-7 og 5-10 med oppstart høsten 
2017. Nytt kull startet opp høsten 2018 og tredje kull denne høsten. Pr dato har vi 15 studenter på 
fleksible samlingsbaserte lærerutdanninger. 

Økte krav til opptak på lærerutdanninga gjorde at vi i samarbeid med UiT Campus Alta arrangerte 
prekvalifiseringskurs til lærerutdanning i norsk og matematikk over 10 uker i 2017. Undervisningen 
var nettbasert. Vi informerte også om nytt nettbasert prekvalifiseringstilbud ved UiT våren 2019. 

 

6.5.3   ANNET 

Lederseminaret om internkontroll hadde 75 påmeldte fra de 6 Nord-Troms kommunene. 
Tilbakemeldingene var svært gode, og deltakerne ser fram til det neste seminaret i september med 
tema “Arbeidsgivers styringsrett”. Til dette seminaret har deltakerne fra kommunene meldt inn 
utfordringer og problemstillinger som vil bli tatt opp. Det tas sikte på å fortsette med årlige slike 
seminar for de kommunale lederne med Nord- Troms Studiesenter som koordinator og fasilitator.  

Kursrekka om prosjektlederkompetanse besto av 7 utvalgte moduler: Lederskap i prosjekter, 
Byggejus, Offentlige anskaffelser, Prosjektøkonomi, Framdriftsstyring, Planprosesser og 
omfangsledelse. Vi hadde et varierende antall deltakere alt etter hvilke moduler ansatte i 
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kommunene hadde behov for kompetanse i. Til sammen hadde vi 50 deltakere, 20 av disse deltok 
bare på modulen Lederskap i prosjekter.  De to siste modulene ble dessverre avlyst pga for få 
påmeldte. 

I samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Storfjord kommune har vi gjennomført kurs i Plan- og 
bygningsloven for 28 kommunalt ansatte fra hele regionen. 

Deltakerne i HR- nettverket ser verdien i å ha et slikt nettverk til utvikling av personalarbeidet i egen 
kommune, utveksling av erfaringer og samarbeid om rekruttering og kompetanseheving. Nettverket 
vil bli videreført med 2 –4 møter pr år etter behov. For å sikre at nettverket opprettholdes er det et 
ønske at Nord-Troms Studiesenter fortsetter som koordinator for nettverket. 

 

 

7.      STRATEGISK REKRUTTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING I   

BEDRIFTER 

 

7.1     MÅLSETTING 

Å identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av viktige næringer i regionen, med fokus på 
rekruttering og kompetanse i bedrifter og bransjer. 

 

7.2     AKTIVITETSMÅL 

Gjennom et utviklingsprogram basert på klynger og nettverk på tvers av kommunegrenser, skal en 
identifisere behov for rekruttering og kompetanseheving i næringslivet slik at Nord-Troms kan ta del 
av veksten i landsdelen.  

Arenaskaping – møteplasser for bransjer der rekruttering og kompetanse blir satt på dagsorden. 

På bakgrunn av dette vil Nord-Troms Studiesenter jobbe opp mot kunnskapsleverandører for å og 
sikre at regionen får tilgang på den kompetanse det er behov for. Nord-Troms Studiesenter skal være 
den infrastrukturen for kompetanse som både kartlegger, utformer strategier og gjennomfører 
kompetansetiltak i samarbeid med næringslivet i regionen. 

  

7.3     PLANLAGTE AKTIVITETER 

 Kartlegge behov for rekruttering og kompetanse 
 Plan for prioriterte områder 
 Jobbe fram relevante kvalifiseringstiltak 
 Etablere faste strukturer for samhandling med bransjer og næringskonsulentene 
 Konferanser/arenabygging for næringslivet – tema kompetanse og utvikling 
 Evaluering- rapportering – informasjon og spredning 
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7.4     GJENNOMFØRING 

 

 

7.4.1   PRIORITERING OG KARTLEGGING  

Reiseliv og matproduksjon (herunder havbruk) ble prioritert som bransjer. I tillegg til arbeid mot 
havbruk og reiseliv, har oppmerksomheten og arbeidet etter hvert også vært rettet mot landbruk og 
fiskeri, bygge- og anleggsbransjen og handelsnæringen.  

Kartleggingsarbeidet ble gjennomført parallelt med å sjekke interessen blant bedriftene for å 
engasjere studenter på internship eller skrive bedriftsrelatert studentoppgave. På den måten kunne 
vi henvende oss til bedriftene med et konkret kompetansetilbud, samtidig med at vi kunne kartlegge 
bedriftenes kompetansebehov og ønsker om kompetansetiltak.  

Kartleggingen innenfor reiselivsnæringen tok utgangspunkt i bedrifter fra workshop (august 2015). 
Det ble gjennomført møter med bortimot 20 bedrifter. 

Kartleggingen innenfor havbruksnæringen omfattet alle 6 bedrifter som er engasjert i næringen i 
Nord-Troms. Havbruksbedriftene ønsker direkte kontakt med kompetanse og rekrutteringsmiljøene, 
så det viste seg vanskelig for utviklingsprogrammet å finne en aktuell rolle innenfor denne bransjen. 

Det ble ved flere anledninger vurdert hvordan kartleggingsarbeidet kunne bli bedre i forhold til andre 
bransjer, men det ble i den sammenheng påpekt at modeller som er egnet for kartlegging innenfor 
offentlig sektor ikke nødvendigvis egner seg i forhold til næringslivet. Til det er bedriftene altfor ulikt 
fungerende og organisert. 

 

7.4.2 KVALIFISERINGSTILTAK – KURS OG UTDANNINGER 

Utviklingsprogrammet for næringslivet har lagt vekt på å være lydhør for bedriftenes ønsker og 
behov. Det innebærer at kurs eller kompetansetiltak har blitt organisert raskt og tilbudt næringslivet 
på bakgrunn av slike ønsker. I arbeidet med innmelding av behov og rekruttering til ulike kurs og 
kursrekker har vi samarbeidet med Halti næringshage, næringsforeningene i regionen og de 
kommunale næringskonsulentene. 

Gjennom kartlegging og kontakter fikk vi innmeldt behov/ ønske om fagutdanning i 
reiseliv/reiselivsfagskole. I prosjektet har vi jobbet med å få til en slik utdanning for og i Nord-Troms. 
Studietilbudet ved UiT campus Alta dekker ikke behovet for den kunnskap små reiselivsbedrifter har 
for å drive sin virksomhet. En del av aktørene har heller ikke studiekompetanse. Et fagskoletilbud 
innen reiseliv vil være et supplement til høyere utdanning og kan også rekruttere til dette. Vi er ikke i 
mål, men har dialog med Lofoten reiselivsfagskole. 

Gjennom prosjektet har vi erfart at store aktører innen havbruk greier seg selv og ikke har behov for 
tilbud gjennom oss. Vi har likevel samarbeidet med studiesenteret Midt-Troms om 
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desentraliserte studier i sjømatproduksjon og oppdrettsteknologi gitt av UiT, og med Blått 
kompetansesenter Nord om rekruttering og fagkurs.  

 

7.4.3 STRUKTURER FOR SAMHANDLING - ARENABYGGING 

Etablering av faste strukturer med bransjer i næringslivet ble forsøkt i startfasen. Etter hvert ble det 
klart at bedriftene og aktuelle bransje- og næringsorganisasjoner i regionen i liten grad var klare for å 
jobbe i faste strukturer med studiesenteret rundt kompetanseheving. Interessen var der når vi 
presenterte tiltak det var spesifikk interesse for i hvert enkelt tilfelle. Kun i forhold til 
reiselivsnæringen og gjennom et godt samarbeid med Visit Lyngenfjord har det vært mulig å etablere 
noe som kan ligne en samarbeidsarena. 

Gjennom prosjektet og deltakelse på mange ulike arenaer er det knyttet kontakt med en lang rekke 
kompetansemiljøer innenfor interessante fagområder. 

Utviklingsprogram næring var også involvert i å initiere et Campingnettverk med basis i Storfjord, 
men med deltagelse også utenfor Storfjords grenser gjennom 2015. Dette nettverket involverte 10 
campingbedrifter. Samlinger pekte på viktige problemstillinger som campingbransjen står overfor, og 
som begrenser en videre vekst for campingnæringen i Nord-Troms. På grunn av svært sprikende mål 
og strategier bedriftene imellom ble det ikke funnet grunnlag for å fortsette denne satsningen. 

 

7.4.4 INTERNSHIP OG OPPGAVESKRIVING 

Parallelt med kartleggingsarbeidet ble interessen hos bedriftene for å engasjere studenter på 
internship eller skrive bedriftsrelatert studentoppgave sjekket. Det ble gjennomført bedriftsbesøk 
hos rundt 25 aktører for å kartlegge kompetansebehov og samtidig introdusere tilbudet til bedriftene 
gjennom internship-ordningen og muligheten for å engasjere studenter til å skrive bachelor- eller 
masteroppgaver med utgangspunkt i bedriftsrelaterte problemstillinger. 

Et godt samarbeid med UiT er etablert i forhold til internship. Det ble jobbet med internship-
ordningen i forhold til 13 bedrifter innenfor reiseliv og havbruk. Noen av disse ble etterhvert gjort om 
til oppgaveskriving for bedriften eller annen type avtale/engasjement 

Arbeidet mot bedrifter har fått opp næringslivets øyne for hvordan de kan bestille tilbud fra og 
benytte seg av studiesenteret. Og studiesenteret har fått mange nye, nyttige kontakter. Arbeidet 
med internship er viet stor interesse. Nord-Troms Studiesenter deltok på rekrutterings- og 
sjømatseminar i 2016 med innlegg om tema. 

 

7.5     RESULTATER 

   
     Kurs: Lønnsomhet for bedrifter Foto: NTSS             Lokalkunnskapskurs 
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7.5.1    KVALIFISERINGSTILTAK 
       Gjennom prosjektet er det utarbeidet en egen kursplan, og følgende kurs og kursrekker er  
       gjennomført:  

 Markedsføring på sosiale medier 
 Coachende ledelse I 
 Coachende ledelse II 
 Økonomi for ikke- økonomer (i Kåfjord og i Nordreisa) 
 Lønnsomhet som mål for bedriftsutvikling 
 Surdeigsbaking 
 Adobe InDesign 
 Netthandel 
 Lag film med mobilen (bl.a. med tanke på markedsføring) 
 Grunnleggende styrekurs 
 Utfordringer som underentreprenør (bygg og anlegg) 
 Salg – og service  
 Workshop: Konkurransekraft og lønnsomhet 
 Vertskaps- og lokalkunnskapskurs i 2016, 2017 og 2018 med kurs, webinar og besøksprogram 

 

       Reiselivsfagskole        
       Nord-Troms får stadig flere aktører innen reiseliv, og behovet for kompetanse er klart tilstede.  

Vi fortsetter arbeidet med samlingsbasert fagutdanning i reiseliv i Nord- Troms. Da fagskolen i 
Troms ikke kommer til å starte slikt tilbud kontaktet vi Lofoten Reiselivsfagskole i Svolvær. De har 
fått NOKUT godkjent (2018) samlingsbasert årsstudium i reiseliv tatt over et eller to år, og vil 
prøve det ut i Stjørdal og Mo I Rana før de ev tilbyr det til Nord-Troms. 
 
Sjømatproduksjon 
I Nord-Troms fikk vi for kort tid til å rekruttere søkere til dette studieemnet og fikk ingen 
deltakere. Gjennom Blå fond og tilsagn fra TFK har vi sammen med Midt-Troms finansiering for 
emnet oppdrettsteknologi. Det gjenstår å se om UiT har kapasitet til å starte slikt fleksibelt studie 
i 2020. Ved besøk hos havbruksbedrifter i Alta og Nord-Troms vinteren 2019 fikk vi bekreftet 
interesse for dette. 

 

7.5.2 SAMHANDLING - ARENABYGGING   
       I tillegg til utstrakt møtevirksomhet med ulike bransjer og bedrifter har vi arrangert  
       Kulturnæringsseminar i juni 2015, samt to store konferanser: 
 

 Reiselivskonferansen “Vi møtes i Nord-Troms" - oktober 2015 med 70 deltakere.  
 “Nord-Troms når nye markeder” - september 2017 med 160 deltakere. 
 

       Vi har også deltatt på ulike arenaer for å få kunnskap og bygge nettverk 
 TFK - Næringsarena Troms 
 Tromskonferansen   
 Møte om næring i nord med statsministeren   
 Forskningsseminarer 

 
Gjennom Kompetanseløftet har næringslivet fått opp øyne for hvordan de kan bestille tilbud fra og 
benytte seg av  studiesenteret. Og studiesenteret har fått mange nye, nyttige kontakter. Arbeidet 
med internship er også viet stor interesse. Vi erfarer at sjømatnæringa er stor og på mange måter 
«klarer seg sjøl». I arbeidet med andre næringer i Nord-Troms har vi erfart at mange små bedrifter 
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ikke mulighet til, eller ønske om, studiepoenggivende kompetanseheving. Derimot har dagskurs og 
korte kursrekker blitt tatt godt imot. 

Når vi stiller spørsmålet om prosjektet har gitt de resultatene vi ønsket oss og håpet på, blir nok et 
svar at vi fremdeles ser at konkrete interkommunale samarbeidsprosjekter i form av kurs- og 
utdanningstilbud og andre kompetansetiltak er relativt lavt prioritert i regionen. Det er også store 
sprik mellom de enkelte kommuners mål og strategier. Det gjør det ofte langt tyngre å jobbe med 
slike prosjekter enn det burde være, og langt vanskeligere å ta ut de synergieffektene man burde 
kunne få ut av slike samarbeid. Det har nok gitt prosjektet mindre gjennomslagskraft enn det burde 
gitt gjennom denne prosjektperioden.  

Tilbud til næringslivet må oppfattes som nyttige og med konkret nytteverdi for bedriftene for å få 
oppslutning om disse. Det har vært en viktig ledetråd i utviklingen av dette prosjektet, og etter hvert 
fikk vi gode tilbakemeldinger om at kurstilbud traff godt i forhold til mange bedrifters 
kompetansebehov. 

 

8.      FELLESOMRÅDET: MOTOR - MEKLER - MØTEPLASS  

 
8.1     MÅLSETTING 
Utvikling av Nord-Troms Studiesenter for å handtere de nye utviklingsstrategiene.  
 

 8.2    PLANLAGTE AKTIVITETER 
 Strategisk arbeid med rekruttering og kompetanse 
 Videreutvikle møteplassen – studiebibliotekene, etablere avtale med Universitetsbiblioteket 
 Utvikle og vedlikeholde nettverk –arenaskaping 
 Samhandling med utdanningsinstitusjonene – meglerrollen 
 Arbeide for større synlighet gjennom egen markedsføringsprofil 
 Strategisk kompetansearbeid sett i samfunns- og utviklingsperspektiv - motorrollen 
 Evaluering – rapportering – informasjon og spredning 

 

8.3    GJENNOMFØRING 

 

 

8.3.1 Samhandling og avtaler                                

Det er gjennomført mange møter med kommunene, næringslivet, videregående skole og 
enkeltpersoner for å registrere og kvalitetssikre behov for kurs og utdanning. Det er jevnlig dialog og 
møter med ulike utdanningstilbydere for å få i gang kurs og studier i regionen.  
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Nord-Troms Regionråd/ Nord-Troms Studiesenter har overordnet samarbeidsavtale med UiT Norges 
arktiske universitet, og flere underavtaler med ulike fakultet og institutt. 

Vinteren 2016/17 ble en samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Studiesenter og de seks Nord-Troms 
kommunene om Studiebibliotek vedtatt i alle kommunene. Med bakgrunn i den kommunale avtalen 
inngikk Nord- Troms Studiesenter i desember 2017 løpende avtale med Universitetsbiblioteket (UB) 
for å sikre best mulig service for studentene.  

 

8.3.2 Rekruttering og utdanning  

Prosjekt Kompetanseløft har i hele perioden hatt avtale med Helsefakultetet om å skaffe 
praksisplasser innen helse i regionen. Dette mener vi vil være et virkemiddel for å rekruttere nye 
sykepleiere, helsesøstre, ergoterapeuter og fysioterapeuter til Nord-Troms. Ny avtale er inngått med 
virkning tom 31.07.2020.  

Våren 2017 deltok vi i møter i Alta med Kunnskapsdepartementet og Kunnskapsministeren, om 
fleksibel lærerutdanning og rekruttering til læreryrket. 

Leder av Nord –Troms Studiesenter har i prosjektperioden deltatt i to utvalgsarbeid initiert av UiT: 

 Utdanningssamarbeid 2018-2019 «Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid»: 
Mandatet for arbeidet var å gi råd om hvordan universitetet kan bidra til å møte sentrale 
kompetanseutfordringer i landsdelens arbeidsliv. 

 Arbeidsplassbasert lærerutdanning. (Stoppa pga økonomi, men startes opp igjen 2019 
med prosjekt fullføring av tidligere påbegynt lærerutdanning). 

 

NTSS har deltatt aktivt på Yrkes- og utdanningsmessa arrangert av Halti næringshage i samarbeid 
med Nord-Troms videregående skole, og vi har hatt egne informasjonsmøter for avgangselevene om 
muligheter for videre studier og arbeid i regionen. 

Nord-Troms har hvert år egen stand i forbindelse med Arbeidslivsdagen ved UiT Norges arktiske 
universitet. Kvelden før arrangerer regionen treff for studenter fra Nord-Troms. NTSS har deltatt på 
begge disse arrangementene. Vi informerer om regionens kompetansebehov og studiemuligheter, 
muligheter for mastergradsstipend og om fordeler ved å jobbe i Nord-Troms. 

I god tid før søknadsfrister arrangerer vi informasjonsmøter om ulike nett- og samlingsbaserte, 
fleksible studier. Med bakgrunn i kartlegginger og meldte behov har vi hatt særlig fokus på sykepleie- 
og lærerutdanning.  

Åtte utviklingsaktører i Nord-Troms gikk i 2016 sammen å etablere mastergradsstipend til studenter 
som skriver oppgaver med relevans for regionen. Det er til nå delt ut 9 slike stipend. Nord-Troms 
Studiesenter informerer og annonserer for dette stipendet, og er sekretær for stipendet. 

 

8.3.3 Arena og nettverk  

Deltakelse på konferanser, seminar og møter utvider vårt nettverk og holder oss oppdatert på 
aktuelle problemstillinger. Dessuten gjennomfører vi jevnlige møter med kommuner, næringsliv, 
videregående skole og enkeltpersoner for å registrere og kvalitetssikre nye behov for kurs og 
utdanning.  

Nord-Troms Studiesenter har hatt stor nytte av nettverket «Vi i Nord», initiert og drevet av UiT for 
studiesenter og kunnskapsparker i Nord-Norge. Det har vært en arena for utveksling av erfaringer, 
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skaffe kontakter og få nye ideer. I dette nettverket ble vi også bedre kjent med Midt-Troms 
Studiesenter (tidligere Studiesenteret Finnsnes) som vi har hatt en del samarbeid med om 
utdanninger. 

Vi har skaffet oss større kontaktnett gjennom deltakelse på blant annet PF Hjort seminarene, ReTenk 
konferansen i Harstad, Sjømatkonferanser på Skjervøy, UNNs årlige Samhandlingskonferanse og våre 
egne konferanser i Nord-Troms. I flere av disse fora har vi blitt invitert til å informere om, og 
presentere Kompetanseløftet, funn og metoder. 

 

8.3.4 Markedsføring 

Som ledd i profilering og oppmerksomhet rundt Studiesenteret fikk vi i 2016 utarbeidet ny logo og ny 
nettside. Sammen med egen Facebookside har dette gjort det lettere for oss å nå ut med relevant 
informasjon og lettere for våre studenter og kursdeltakere å nå oss. 

Vi bruker aktivt logoen ved informasjonsmøter om utdanning, og ved annonsering av kurs og studier, 
både digitale annonser og i papiraviser. I forbindelse med saker om finansiering av studiesenteret og 
i andre sammenhenger hvor det er relevant, har vi også brukt logoen som viser at prosjektet er 
finansiert av Troms Fylkeskommune. 

Gjennom prosjektperioden har vi hatt flere oppslag på radio og i lokalavisa om studiesenteret, våre 
tilbud og vårt arbeid, jfr årsmeldinger fra NTSS.  

 

8.3.5 Studiebibliotekene 

De 6 kommunene i regionen drifter egne studiebibliotek som er møteplasser for studentene i 
regionen. Det er utarbeidet felles minstestandard for studiebibliotekene. Bibliotekarene server disse 
studentene etter behov. Det variere hvor mange studenter det er i hver kommune, men til sammen 
server studiebibliotekene om lag 100 studenter pr. år. 

Nord-Troms Studiesenter deltar på en del regionale møter i bibliotekene, besøker alle bibliotekene 
jevnlig, og er bindeleddet til UB, jfr avtale.  

Studiesenteret har i prosjektperioden holdt innlegg på konferansen Folkebiblioteket som 
tilrettelegger for læring og på seminaret: Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 

 

8.4    RESULTATER 

   
Mottakere av mastergradsstipend fra Nord Troms  Elever og UiT på Yrkes- og utdanningsmessa.               Begge foto: NTSS 
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8.4.1 Samhandling /avtaler  

Næringslivet etterspør kortere kurs/ seminarer.  Vi har planlagt og gjennomført 15 ulike kurs og 
kursrekker for næringslivet i perioden 2015- 2019 og i tillegg 2 konferanser.  

 Vi har inngått samarbeidsavtaler med: 
 UiT, Handelshøgskolen i Alta om bedriftsøkonomiske fag og ledelse 
 UiT, Helsefakultetet om desentralisert sykepleieutdanning  
 UiT, Helsefakultetet om praksiskoordinator (for å skaffe praksisplasser innen helse i 

regionen) 
 UiT, lærerutdanninga i Alta om master 1-7 og 5-10 
 Universitetsbiblioteket 
 UiT, Idrettshøgskolen i Alta om samlingsbasert årsstudium i Nordreisa 
 Nord-Troms videregående skole om leie/lån av lokaler ved behov 
 Avtaler med hver av de 6 kommunene i NT om praksisplasser innen helse   
 Avtaler med hver av de 6 kommunene i NT om Studiebibliotek 

 

8.4.2 Rekruttering og utdanning 

 Videreføring av studier innen bedriftsøkonomi og ledelse   
 Samlingsbasert Master lærerutdanning 1-7 og 5-10 i gang 2017. Fra høsten 2019 er tre kull i 

gang. 
 DSU fortsatt to kull (opptak annethvert år)  
 Helsesykepleier: Nord-Norge kvota ble etter påtrykk fra Nord-Troms økt fra 30 til 80 %, antall 

studieplasser ble økt, men søkere som jobber i helsesøsterstillinger kommer likevel ikke inn.  
 I prosjektet fikk vi lagd rekrutteringsfilmen «Menn til helse». Filmen brukes av kommunene i 

forbindelse med utlysning av stillinger og av NTSS og kommunene for å rekruttere søkere til 
utdanning innen helse.  

 Etter mange år med megling fikk vi UiT med på å starte årsstudium i idrett i Nordreisa denne 
høsten. Det var nok søkere, men ikke nok som svarte ja på tildelt plass. Tilbudet forsøkes satt 
i gang fra høsten 2020. 

 Det ble i høst tilbudt samlingsbasert Master i sosialt arbeid i Nord-Troms.  
 

 

8.4.3 Annet 

 Lørdagsuniversitetet i Nord-Troms er etter mange års pause «oppe og går» igjen. Dette er en 
times foredrag gitt av forskere ved UiT. Kvener, kulturarv og turisme var tema for 16. mars. I 
forbindelse med Forskningsdagene arrangeres lørdagsuniversitet 21. september med tema 
betydning festivaler og arrangementer har for lokalsamfunn og turismeutvikling. To nye 
lørdagsuniversitet er avtalt for 2020. 
 

 Markedsføring av studietilbud gir resultat i forhold til antall søkere, men økte karakterkrav 
fører til at færre søkere er kvalifisert. Eksempelvis hadde vi 24 søkere til lærerutdanning 
master det første året men bare 6 begynte på utdanninga det året. 
 

 Gjennom arbeid med Kompetanseløftet har de ansatte blitt inspirert til egenutvikling. Vi har 
deltatt på PLP – kurs med Innovasjon Norge, LEAN –kurs og vi har gjennomført studieemnene 
Prosjektstyring og Ledelse av prosjekt ved UiT. 
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 Nord-Troms Studiesenter har fått større oppmerksomhet gjennom vår nye nettside og bruk 
av facebook. Vi har slitt med noen små tekniske løsninger, men vår nye nettside har gjort det 
lettere for oss å legge ut nyheter og for brukerne å navigere på sida.  
 

 Arbeidsmetodene og resultatene har vakt stor interesse hos ulike parter. Dette gjelder særlig 
resultatene av kartleggingsundersøkelsen innen helse, og arbeidet med forankring og 
involvering av arbeidet i kommunene. Vi har fått flere henvendelser om å stille opp i ulike 
fora for å fortelle om arbeidet. HR-medarbeiderne og helse- og omsorgslederne i 
kommunene ønsker å fortsette samarbeidet i nettverk med NTSS som koordinator også etter 
at Kompetanseløftet er avsluttet.  
 

 I mange møter i ulike fora har vi presentert Nord-Troms Studiesenter og 
«Kompetanseløftet». Vi blir lagt merke til, og vi får mange tilbakeldinger på at vi gjør godt 
arbeid og at det er stort behov for de tilbud vi gir, og det arbeidet vi utfører. 

 

 

9.       EFFEKTER AV KOMPETANSELØFT I NORD-TROMS   

 

Interkommunale tilbud innebærer som regel å få langt mer ut av disponerte midler og ressurser. Vi 
håper at større interesse for felles-satsinger i Nord-Troms vil bli en effekt av Kompetanseløft i Nord-
Troms, og de tiltakene som er gjennomført som del av dette prosjektet. 

Gjennom tilbakemeldinger mener vi å kunne hevde at flere enn før vet hva Nord-Troms Studiesenter 
er og hva vi kan tilby. Vi brukes aktivt som fasilitator i forbindelse med seminarer, kurs og 
konferanser. Ikke minst er vi en respektert, akseptert og aktivt brukt samarbeidspart for kommunene 
og næringslivet i Nord-Troms i arbeidet med å skaffe den kompetanse det er behov for til regionen. 

 

10.    VIDERE ANBEFALINGER 

 

 Fortsatt tilby de utdanningene som er i gang i Nord-Troms 
 Mekle fram nye utdanninger (bl. a. innen reiseliv og barnehagelærer) 
 Fortsatt kunne tilby kurs for næringslivet 
 Fortsette som koordinator for ledernettverk helse, HR- nettverk, lederseminar 
 Følge opp tiltakene i den regionale helseplanen (2016-2020) 
 Følge opp samarbeidsavtalene med UiT om utdanninger, praksiskoordinator, 

universitetsbiblioteket,  
 Følge opp avtalene med kommunene om studiebibliotekene og praksisplasser helse 
 Videreføre Mastergradsstipend Nord-Troms 
 Arrangere Lørdagsuniversitet
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Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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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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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2016/33 -72 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 21.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Samepolitisk utvalg 28.08.2019 
13/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 2020-2022 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 3-årig aktivitetsplan 2020-2022 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Aktivitetsplan for tospråklighetsmidlene 2020-2022 vedtas som forelagt. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
3-årig aktivitetsplan for tospråklighetsmidlene ble for første gang gjennomført i 2018. Planen 
skal rulleres hvert år. Aktivitetsplanen skal vise hvilke tiltak kommunen ønsker å gjennomføre 
og hvordan Sametingets tilskudd brukes. Det er Sametinget som godkjenner aktivitetsplanen.  
 
Sametinget sitt skjema er todelt. Den første delen knyttes opp mot basis- og betjeningsdelen av 
tospråklighetsmidlene, og videre opp mot kommunens lovpålagte oppgaver. Den andre delen 
knyttes opp mot kommunens språkutviklingstiltak, som igjen har et hovedfokus på barn og 
unge.  
 

Vurdering 
Aktivitetsplanen 2020-2022 – kommunens lovpålagte oppgaver tar utgangspunkt i Samelovens 
kap. 3. – Samisk språk, §§ 3-1 – 3-12, men omfatter ikke samisk rettsvesen og individuelle 
kirkelige tjenester. Kommunes overordna tospråklighetsplan 2018-2020 er sentral, samt 
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Foreløpig samarbeidsavtalen mellom Kåfjord kommune og Sametinget. Forøvrig vises det til de 
enkelte punkt med utdypning i vedlagte aktivitetsplan.  
Del II, tospråklighetsmidlenes utviklingstiltak 2020-2022, tar utgangspunkt i Overordna 
tospråklighetsplan 2018-2020 og Foreløpig samarbeidsavtalen med Sametinget. Administrasjon 
har involvert leder og mellomledere i arbeidet med oppsett av tiltak for perioden 2020-2022. 
Tiltakene er i hovedsak retta mot prioritert gruppe barn og unge. Tiltakene er ikke satt i prioritert 
rekkefølge.  
 
I K.sak 27/19, 24.06.2019, ble det vedtatt at Fossen barnehage blir en samisk barnehage. I den 
forbindelse er det åpnet for at leder for Fossen barnehage kan komme med tiltak som knyttes til 
aktivitetsplanens utviklingsdel. På grunn av manglende kapasitet og ferieavvikling er det ikke 
vært mulig å se på dette tidligere.  Eventuelle nye tiltak vil bli lagt frem på møtet i utvalget.  
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Doaibmplána suohkaniidda/gielddaide 2020-2022/  

Aktivitetsplan for kommunen 2020-2022 

 

Guovttegielatvuođadoarjagat suohkaniidda/gielddaide 

Skovvi sáddejuvvo Sámediggái ovdal 31.08.19 

Tospråklighetsmidler til kommuner 

Skjema sendes til Sametinget innen 31.08.19 
 

Dieđut suohkana/gieldda birra/ Opplysninger om kommunen: 

Suohkan/gielda/Kommune:  
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni 

 

Gulahallanolmmoš/Kontaktperson: Inger M. Åsli 

Čujuhus/Adresse:  
Postboks 74, 9148 Olderdalen 

 

Telefuvdna/Telefon: 77 71 92 32/ 
995 52 312 

 

E-boasta/E-post: 
inger.marie.asli@kafjord.kommune.no 
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2020 doaibmaplána /Aktivitetsplan for 2020 

Vuođđo- ja bálvalusdoarjja / Basis- og betjeningstilskudd 

1. Suohkana/gieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2020/ Kommunens lovpålagte oppgaver 2020 

Doarjjaortnega mihttu: 
Sii geat ásset sámegiela hálddašanguovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet almmolaš ásahusaiguin. 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. 

Láhkavuođđu/ Lovgrunnlag Láhkateaksta/Lovtekst Čilgehus/Utdyping Bušeahtta/Budsjett  

§ 3-2. Láhkaásahusaid 
jorgaleapmi. Dieđáhusat ja 
skovit  

Lágat ja láhkaásahusat maidda oppa dahje oassi sámi álbmogis lea 
erenoamáš beroštupmi, galget jorgaluvvot sámegillii. 
Dieđáhusat almmolaš orgánain mat galget olles dahje osiide 
álbmogis hálddašanguovllus, galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. 
Skoviid maid galgá atnit báikkálaš dahje guovllu almmolaš 
orgánaide hálddašanguovllus galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. Gonagas addá dárkilet njuolggadusaid dán mearrádusa 
fápmuibidjamis. 
 

Som hovedregel skal all informasjon fra 
kommunen som særlig retter seg mot hele 
eller deler av den samiske befolkning, være 
både på norsk og samisk. Lokalt utformede 
skjemaer med tilhørende retningslinjer, 
informasjonsfoldere osv skal være både på 
norsk og samisk. Overordna 
tospråklighetsplan og kommuneplanens 
samfunnsdel skal være på norsk og samisk. 
Når det gjelder andre planer og 
pressemeldinger gjøres en konkret vurdering i 
hvert enkelt tilfelle. 
 
Annonsering og kunngjøring skal skje både på 
norsk og samisk. Det annonseres på norsk i 
norskspråklige aviser, og på samisk i 
samiskspråklige aviser og i lokalaviser. 
Kostnader for samiskspråklig annonsering, og 
annonsering knytta til formålet med 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent samisk 
språk og kultur: 

• 144 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 100 000 
 
Ekstern 
oversetting: 

• 60 000 
 

Annonsering i 
Ávvir og lokale 
aviser: 

§ 3-2 Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele 
eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på 
samisk og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen 
gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen 
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tospråklighetsmidlene.  
 
Kommunen gir inntil 100 gratisabonnement på 
samiskspråklig avis til de av kommunens 
befolkning som ønsker det. Pr dato har er det 
41 abonnementer knytta til denne ordningen. 
 
Fast tekst på kommunens hjemmeside skal 
være på samisk og norsk. Det samme gjelder 
faner, underfaner, snarveier m.m. Dette 
gjelder også lokalt utformede skjemaer, 
retningslinjer m.m.  
 
Artikler skal oversettes fortløpende, så langt 
det er kapasitet. Alle artikler skal finnes både 
på norsk- og samiskspråklig side. Dette for å 
sikre lik informasjon. Samisk språksenter har 
et særlig ansvar for oversetting av tekst til 
samisk. Rutinebeskrivelse etableres for dette.  
 
Samisk språksenter bidrar i den grad de har 
kapasitet til oversetting fra norsk til samisk. 
Ekstern oversetting ved behov.  
 

• 150 000 
 
 

Gratisbonnement
62 000 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

Sus gii sámegillii váldá oktavuođa báikkálaš almmolaš orgánain mii 
lea hálddašan-guovllus, lea vuoigatvuohta oažžut vástádusa 
sámegillii. Dát ii dattetge gusto go njálmmálaččat váldojuvvo 
oktavuohta virgeolbmuin guhte lea doaibmamin eará sajis go 
orgána kantuvrras. 
 

Det antas at Kåfjord kommune fortsatt vil ha 
få skriftlige og muntlige henvendelser på 
samisk. Skriftlige henvendelser blir besvart på 
samisk. I disse tilfellene bistår Kåfjord 
kommunes samiske språksenter med 
oversetting til samisk. Samisk språksenter 
bistår også ved behov for tolk.  

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 78 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 

§ 3-3 Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder likevel 
ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som utfører 
oppdrag utenfor organets kontor. 
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Giellasiida: 
• 50 000 

§ 3-5. Viiddiduvvon 
vuoigatvuohta atnit sámegiela 
dearvvasvuođa- ja 
sosiálasuorggis 

Sus guhte háliida sámegiela atnit suodjalan dihtii beroštumiidis 
báikkálaš ja guovlulaš almmolaš dearvvasvuođa- ja 
sosiálalágádusain, lea vuoigatvuohta oažžut bálvalusa sámegillii. 

Inntil en oppnår god nok samiskkompetanse 
blant ansatte er det være mulighet å benytte 
kvalifisert tolk eller bruk av fjernkonsultasjon 
med samiskspråklig personell. Dette for å 
imøtekomme samiske brukeres rett til å bli 
betjent på samisk om de ønsker det. Retten til 
å bruke samisk språk i møte med helse- og 
omsorgstjenesten skal informeres om, også 
muntlig, ved oppstart av tjeneste. 
 
Informasjon gis barnefamilier allerede før 
barna er født. Skal informeres om retten til og 
mulighet for å lære å utvikle samisk språk hos 
barn. 
 
Iverksetting av «Plan for tilrettelagt og 
likeverdig tjenestetilbud til den samiske 
befolkningen i Helse- og omsorgsetaten i 
Kåfjord kommune». Arbeid med planen  
påbegynt i 2019. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

§ 3-5 Utvidet rett til bruk av 
samisk i helse- og sosialsektoren 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor 
lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i 
forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk. 

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

Sis guđet barget báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánas mii lea 
hálddašanguovllus, lea vuoigatvuohta oažžut bálkáhuvvon 
virgelobi háhkan dihtii alcceseaset sámegielmáhtu go orgána 
dárbbaša dakkár máhtu. Lea vejolaš mearridit ahte vuoigatvuohta 
geatnegahttá bargi joatkit orgánas bargat dihto áiggi maŋŋá 
oahpu. Gonagas mearrida dárkileabbo njuolggadusaid dáid 
mearrádusaid čađaheami birra 

Målsettingen er å bygge opp kommunens 
kompetanse i samisk ved alle av kommunens 
virksomheter. Kompetanseheving i samisk må 
legges inn i årshjulet i de ulike avdelingene i 
kommunen. Et sentralt virkemiddel er Samisk 
språksenter som undervisnings- og 
kompetansesenter i samisk i Kåfjord. 
Opplæring i samisk språk til voksne skal 
fortsatt være et prioritert område. 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 144 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 

§ 3-7 Rett til 

utdanningspermisjon 

Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg 
kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap. Retten 
kan gjøres avhengig av at den tilsatte forplikter seg til å arbeide for 
organet en viss tid etter utdanningen. Kongen gir nærmere regler 
om gjennomføringen av disse bestemmelsene. 
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Lønnskostnadene i forbindelse med 
samiskopplæring dekkes over 
tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes 
annen finansiering. 
 
Hospitering ved en samiskspråklig 
virksomhet/avdeling kan også vurderes som 
opplærings arena ved opparbeiding av 
kompetanse i samisk. 
 
Kommunalt ansatte som får permisjon med 
lønn for å delta på 
kurs/studier/hospitering/praksisplass i samisk 
språk plikter å bruke sin språkkompetanse i 
arbeidsgivers virksomhet, samt delta i språklig 
oppfølging, eks. Giellaboddu. Bindingstid og 
dekning av kostnader knytta til 
kurs/studier/hospitering (avgifter, transport, 
materiell mv) er ihht kommunens 
permisjonsreglement. 
 
Ansatte i Kåfjord får uttelling for relevant 
videreutdanning tatt ved universitet, høyskole 
eller annen godkjent utdanningsinstitusjon: 
•60 stp. eller tilsvarende: 20 000 
•45 stp. eller tilsvarende: 15 000 
•30 stp. eller tilsvarende: 10 000 
•15 stp. eller tilsvarende: 5 000 
 
 

• 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdanningspermi
sjoner: 

• 550 000 
Inkl. materiell, 
avgift, kjøring, 
ekskursjons-
kostnader. 
 
 
 
 
Kompetanse-
tillegg: 

• 20 000 
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Realkompetanse samisk: 5 000 
Samisk språksenter forestår språktesting av 
ansatte i forhold til realkompetanse samisk. 
 
Kompetansetillegget går over de ulike 
virksomhetenes budsjett. Det er kun det 
første året at kostnaden belastes på dette 
kapitlet.  
 

 
 
 

§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut 
oahpu sámegielas 

Juohkehaččas lea vuoigatvuohta oažžut oahpu sámegielas. 
Gonagas sáhttá addit dárkileabbo njuolggadusaid dán mearrádusa 
čađaheami birra. 
Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla sámegiela ja sámegillii 
oahpaheami várás gustojit dat njuolggadusat mat leat 
vuođđoskuvlalágas ja joatkkaoahpahuslágas (oahpahuslágas), ja 
dat njuolggadusat mat leat daidda lágaide lassin. 
 

Elever i kåfjordskolen har rett til opplæring i 
samisk i grunnskolen jfr. Opplæringsloven. 
 
Arbeide aktivt med å stimulere til 
kompetanseheving i samisk, i tillegg til 
styrking av ansattes kunnskap om lokal og 
genrell samisk kultur, samt kunnskap 
tospråklighet. 
 
Fortsatt fokus på etablering en sterk 
språkbadsmodell i 2.språksundervisningen i 
grunnskolen. Knyttes opp mot helhetlig plan 
for barnehage og grunnskole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samisk opplæring i den videregående skole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samiskopplæring i grunnskolen allerede når 
barna er i sitt siste barnehageår, ogi god tid 
før innskriving i grunnskolen. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

§ 3-8.Rett til opplæring i samisk Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere regler 
om gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av lov 
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 
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§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

Gielddastivra sáhttá mearridit ahte sámegiella galgá leat 
dássálagaid dárogielain olles dahje muhtin osiin gieldda 
hálddahusas. 

Kåfjord kommunestyre har bestemt at samisk 
er likestilt med norsk i hele den kommunale 
forvaltning. 
 
I denne kategorien kommer øvrige utgifter 
knytta til tospråklig forvaltning. Det omfatter 
øvrige administrative kostnader knytta til 
forvaltning og administrasjon av dette feltet. 
Det være seg møter og møtekostnader, reiser, 
abonnement, husleie, kontorutgifter, 
kontingenter, lisenser m.m. 
 
Det kan også nevnes at Kåfjord kommune har 
et Samepolitisk utvalg bestående av 5 
medlemmer  
 
Kåfjord kommune bidrar også til ulike tiltak i 
forhold til barnehage og skole. Eksempler kan 
være samiske medier i biblioteket, dekning av 
ekstra transportkostnader for barnehage og 
skole i Olderdalen/Birtavarre til 
aktiviteter/tiltak i Manndalen som også 
omfatter samisk språk- og kulturutvikling. 
Aktiviteter /tiltak i tilknytning til Samefolkets 
dag, teaterforestillinger i regi av Beaivváš og 
andre tiltak som kommer på toppen av 
ordinær barnehagehverdag og 
grunnskoleundervisning og som bidrar til å 
fremme, styrke og synliggjøre samisk språk og 
kultur spesielt knytta til målgruppa barn og 
unge.   
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  

• 324 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 50 000 
 
 
 
Andre 
administrative 
kostnader/andre 
tiltak: 

• 409 000 
 
 
• 195 000 
Bla dekker: 
Husleie, 
kontingenter, 
lisens data, 
leasing 
kopimaskin, porto 
og svar ut 
tjeneste. 
 
 
 

§ 3-9 Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med 
norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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Andre administrative kostnader i den 
kommunale administrasjon – omfatter 
merarbeid i tilknytning til at Kåfjord er 
underlagt samelovens språkregler – kap. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Merarbeid 
kommunal 
forvaltning: 

• 407 000 
 
Fordeler seg slik: 

- Rådmann 
10% 

- Utvikling 
20% 

- Regnskap 
10% 

- Lønn/pers
onal 10 % 

- Service/IT 
20 % 

- Omsorg 
10% 

- Oppvekst 
20 % 
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2. Suohkaniid/Gielddaid giellaovdánahttinbargu 2020/Kommunens språkutviklingsarbeid 2020 

Ovddidandoarjja/Utviklingstilskudd 

Doarjjaortnega mihttu: 
Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovddidit sámegiela 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket 

Mánáidgardimánáide/Tiltak for barnehagebarn  
 

Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Språkstøtte for barn i barnehage og i grunnskole. 
Ressurs for personalet. 
 
Ansvarlig: Samisk språksenter 
 

Styrke arbeidet med samisk språkutvikling i barnehage og i 
grunnskole, og overgangen mellom disse. 
 

Del av lønnskostnad 
inkl. sos.utgifter: 
250 000 
 

 

 Giellačeahppi - Ekstra språkressurs som har som 
oppgave og være i våre tre barnehager i Kåfjord 
kommune. Bruke samisk språk med barn og voksne. er 
stort behov å styrke det samiske språket i barnehagene 
i kommunen. 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 
 

Språkstyrking i barnehagene i Kåfjord. 
 

Del av lønnskostnad 
inkl. sos.utgifter: 
250 000 
 

 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. Dette formålet knyttes sammen med 
kursstøtte til nært pårørende til demenssyke.  
 
Ansvarlig: Konsulent for samisk språk og kultur 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er 
at de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå 
og videre kunne fungere som språkressurs. 
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018. 
 
Inntil kr. 50 000 pr kurs 

200 000 
 
 

 

128



10 

 

 

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) 
barnehagelærerutdanning (Kautokeino) 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst 
 
 

• Vitalisere samisk språk 

• Styrke samisk språkkompetanse i barnehagene 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr sem.: 25 000 

Ml 15 og 29 stp pr. sem.: 15 000 

Ml 10 – 14 stp pr. sem.: 5 000 

 

50 000 5
0
 
0
0
0 

 Sang- og fortellerstund på samisk 4 -6 ganger i året på 
Kåfjord helsetun, med spesielt fokus på lokal og samisk 
musikk og kultur. Kåfjord kulturskole organiserer et 
opplegg som involverer alle barnehagene i kommunen. 
 
I og med at barnehagene er spredt, er det nødvendig å 
inkludere skysskostnader for å få gjennomført dette 
tiltaket.  
 
Vi vil også gjøre lydopptak som kan resultere i en digital 
utgivelse. 
 
Ansvarlig: Kåfjord kulturskole 
 

Målet med tiltaket er å skape en arena for møte mellom 
generasjoner. Verktøyet er sang og musikk. Vi vil synge på 
samisk, men også på norsk og kvensk.  
 
Barna vil i en slik setting få økt fokus på vår flerspråklige 
tilhørighet, i tillegg til å møte eldre som selv har levd og 
lever i et flerspråklig samfunn. Beboerne på Kåfjord 
helsetun vil få anledning til å møte barn fra våre ulike 
bygder.  
 
Forskning viser at sang og musikk har en utelukkende 
positiv helseeffekt for alle. Eldre med demens har et 
spesielt stort utbytte av å delta i musikkaktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportutgifter: 

12 turer á 6000 

72 000 

 

Prosjektledelse: 

25 000 

 

Bevertning og utstyr: 

30 000 

 

127 000 

 

 

 

Skuvlaohppiide/Tiltak for grunnskolebarn  
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. Dette formålet knyttes sammen med 
kursstøtte til nært pårørende til demenssyke. 
 
Ansvarlig: Konsulent for samisk språk og kultur 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er 
at de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå 
og videre kunne fungere som språkressurs. 
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018. 
 
Inntil kr. 50 000 pr kurs. 
 
 
 

Se over  

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) lærerutdanning 
(Kautokeino) 

 
Ansvarlig: Etatsleder oppvekst 

• Vitalisere samisk språk 
• Gi samiskspråklig opplæringstilbud etter sterk 

språkbadsmodell 
 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr sem.: 25 000 

Ml 15 og 29 stp pr. sem.: 15 000 

Ml 10 – 14 stp pr. sem.: 5 000 

50 000 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Prosjektet fikk støtte i fjor, og har fått det samiske 
navnet Dáppego?  Prosjektets hovedaktivitet er å få 
samlet informasjon fra andre verdenskrig i vårt område, 
med særlig interesse for historien rundt 
sovjetfangeleiren i Djupvik som ikke har blitt løftet fram 
tidligere. Vi søker å fokusere på hvordan krig, 
evakuering, nedbrenning og gjenreisning av Nord-Troms 
har gitt et blankt lerret for fornorskning. Har historien 
«vasket bort» samisk språk, hverdagsliv, kultur og 

Formålet med tiltaket er bevisstgjøring rundt lokal historie 
og fornorskning. Dáppego? skal formidle historier som har 
vært fortiet og nesten er glemt. Formidlingsprosjektetne vil 
ha som mål å aktivt bruke samisk språk i dagligtale. 
Gjennom Dáppego? ønsker vi å skape samhold i 
lokalsamfunnet gjennom å samles til hyggelige lag med 
historiefortelling, filmvisning, kaffeslabberas og hygge for 
folk i alle aldre. 

Lønnsmidler ved 30% 
prosjektleder, 25% 
produsent, 15% 
dokumentasjon 
film/foto: 
450 000 
 
Teknisk utstyr:  
30 000  
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identitet i Nord-Troms? Arbeidet med å intervjue og 
filme tidsvitner og andrehandsvitner er godt i gang og 
vil fortsette. Vi samarbeider med Statsarkivet i Tromsø 
som ønsker å ta vare på det vi finner for ettertiden. 
Flere har gjort lignende arbeid tidligere, men lite er tatt 
ordentlig vare på. I samarbeid med Statsarkivet vil 
Dáppego? bidra til at også tidligere arbeidsinnsats i 
feltet blir brukt og forsvarlig arkivert.  
 Dáppego? har knyttet til seg flere samarbeidspartnere 
og er i dialog med flere instanser for å utvikle ulike 
formidlingsprosjekter. Samarbeidet involverer blant 
annet Senter for nordlige folk, Sametinget, Nord-troms 
museum, Riksantikvaren, Festspillene i Nord-Norge, 
HATS og Troms og Finnmark fylkeskommune.  
 
Prosjektets funn skal i første omgang formidles 
gjennom åpne temakvelder der også publikum 
oppfordres til å bidra med egen kunnskap inn i 
prosjektet. Større formidlingsprosjekter er under 
utvikling. Foreløpig er det planlagt samarbeid med HATS 
som sammen med Filmhuset Tvibit vil finansiere og 
arrangere filmkurs for skuespillere med manus fra 
historiene Dáppego? har innhentet. 
 
Dáppego? har behov for å hyre inn en profesjonell 
produsent som kan være ansvarlig for å søke om 
ytterligere midler, søke og stå for kontakt med 
samarbeidspartnere i inn- og utland og koordinere 
aktivitetene i prosjektet.   
 
Ansvarlig: Kåfjord kulturskole 
 

 
Reise: 
70 000 
 
550 000 
 
(prosjektet skaleres 
etter tildelte midler) 
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 Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
 Bibliotek- og kulturbussen, i samarbeid med Samisk 
språksenter besøker alle 1.klasseinger i kommunen som 
får en tospråklig (samisk/norsk) barnebok i gave fra 
Bokbamsen Ole Bok/ Ovvlá Girji. Alle skolene får også 
ett eksemplar til høytlesning i klasserommet. Boka gis i 
forbindelse med et egne arrangementer utenfor de tre 
skolene i kommunen, og arrangeres i etterkant av 
6.februar hvert år. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 

Målet er å til god språkutvikling og øke leselyst og 
leseferdigheter på begge språk. Det er også et tiltak for å 
synliggjøre samisk språk for denne gruppen av barn. 

11 500 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 18 500. 
Kostnadene omfatter 
administrasjon, lønn, 
drift, innkjøp av 
tospråklig barnebok, 
kunngjøring, 
vedlikehold/for-
sikring – buss. 
 
 

 

 Trespråklig eventyrturné i Nord-Troms 
Tilbudet gis alle førskolebarn og elever i 1.klasse i Nord-
Troms kommunene. Turneen er et samarbeid mellom 
Bibliotek- og kulturbussen, bibliotekene i Nord-Troms, 
Kåfjord kommunes samiske språksenter og Halti 
kvenkultursenter. Tilbudet inneholder lesestund på 
samisk, kvensk og norsk, sang og musikk og enkle 
språkkurs med fokus på setninger, tall, rim og regler 
m.m. 
 
Ansvarlig:  Kåfjord bibliotek 
 

Målet er å synliggjøre regionens trespråklige kulturarv for 
denne gruppen av barn. Det ansees som viktig å også 
synliggjøre kvensk språk og kultur i og med at det også vil 
bidra til å synliggjøre den samiske kulturarven som vi har i 
vårt område.  
 

40 500 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til  
67 300.  Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, lønn, 
drift, kunngjøring, 
vedlikehold/for-
sikring – buss. 
 

4
0
 
5
0
0 
 

 
 

 Vinterles! Oppstart i Kåfjord i 2019. 
Vinterleskampanje rettet mot barn fra 1.-7.klasse (mulig 
tom 10.klasse) i regi av Kåfjord bibliotek /Bibliotek- og 
kulturbussen i Nord-Troms. Barna som vil delta skal lese 
minst 5 samiske bøker.  Kravet er at bøkene skal være 
på samisk språk, på norsk av klart definerbare samiske 
forfattere, oversatte fra samisk til norsk eller andre 

Målet er å stimulere leselys hos barn og unge, samt å bli 
bedre kjent med samiskspråklig litteratur, litteratur skrevet 
av samiske forfattere og/eller litteratur som omhandler 
samiske forhold. 

10 500 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 17 500. 
Kostnadene omfatter 
administrasjon, lønn, 
drift, premier og 
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språk og/ eller at det skal klart definers med innhold om 
samiske forhold og kultur. Samarbeid mellom de 
samiske bibliotekbussene og Sametinget, samt 
kommunale folkebibliotek vil komme når vi har fått 
testet konseptet. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 

diplom, kunngjøring.  
 
 

Eará doaimmat/Andre tiltak 
 

Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Samisk/norsk salmekveld, Kåfjord helsetun, Birtavarre. 

Ansvarlig: Kåfjord menighetskontor 

 

Fremme og synliggjøre samisk samisk språk og 
kulturtradisjon i Kåfjord blant beboere og andre på Kåfjord 
helsetun, Birtavarre.  
Samisk språkarena. 
 
1 x pr måned 

19 000 
 
Omfatter kostnader 
knytta til honorar, 
kjøregodtgjøring og 
annonsering av 
tiltaket. 
 

 

 Samiskspråklig snakkekontakt i helse- og omsorg 
 
Ansvarlig: Leder, Kåfjord helsetun 

Samiskspråklig snakkekontakt med beboere og ansatte på 
Kåfjord helsetun, Birtavarre. 
 
 

21 000 
 
Omfatter kostnader 
knytta til honorar og 
kjøregodtgjøring.  
 

 
 

 Stipend til elever i videregåendeskole med samisk i  
Fagkretsen 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Stimulere til å velge samisk i fagkretsen i videregående 
skole. Ingen differensiering mellom nivå. 
 
3 000 pr stipend. 
 

21 000 1
5
 
0
0
0 

 Styrking og videre oppbygging av samisk mediestamme. 
Innkjøp av ulike samiskspråklige medier, samt medier 

Synliggjøre og styrke det samiske medietilbudet til 
befolkningen i Kåfjord. Fremme kunnskap om samisk språk 

20 000  

133



15 

 

om samiske forhold. 

Midlene kan også benyttes til andre type tiltak i 
tilknytning til biblioteket og kulturbussen eks. 
Forfatterbesøk og duodji til bruk i utstillinger og 
arrangementer. 

Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 

 

og om samiske forhold. 

 Søkbare midler – lag, foreninger og andre 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

 

Kåfjord kommune ser behovet for samarbeid med lag, 
foreninger og andre for å fremme og synliggjøre samisk 
språk og kultur i kommunen, og ser på et slikt samarbeid 
som en forutsetning for en videre positiv utvikling av 
samisk språk og kultur i kommunen. 

70 000  

 Kursstøtte (Lønnskompensasjon) til nært pårørende til 
samiskspråklige foreldre med demens.  
 
Denne knyttes sammen med kurrstøtte til foreldre med 
barn barnehage i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er 
at de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå 
og videre kunne fungere som språkressurs. 
 

Se over  
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2021 doaibmaplána /Aktivitetsplan for 2021 

Vuođđo- ja bálvalusdoarjja / Basis- og betjeningstilskudd 

1. Suohkana/gieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2021/ Kommunens lovpålagte oppgaver 2021 

Doarjjaortnega mihttu: 
Sii geat ásset sámegiela hálddašanguovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet almmolaš ásahusaiguin. 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. 

Láhkavuođđu/ Lovgrunnlag Láhkateaksta/Lovtekst Čilgehus/Utdyping Bušeahtta/Budsjett  

§ 3-2. Láhkaásahusaid 
jorgaleapmi. Dieđáhusat ja 
skovit  

Lágat ja láhkaásahusat maidda oppa dahje oassi sámi álbmogis lea 
erenoamáš beroštupmi, galget jorgaluvvot sámegillii. 
Dieđáhusat almmolaš orgánain mat galget olles dahje osiide 
álbmogis hálddašanguovllus, galget leat sihke sámegillii ja dárogillii. 
Skoviid maid galgá atnit báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánaide 
hálddašanguovllus galget leat sihke sámegillii ja dárogillii. Gonagas 
addá dárkilet njuolggadusaid dán mearrádusa fápmuibidjamis. 
 

Som hovedregel skal all informasjon fra 
kommunen som særlig retter seg mot hele 
eller deler av den samiske befolkning, være 
både på norsk og samisk. Lokalt utformede 
skjemaer med tilhørende retningslinjer, 
informasjonsfoldere osv skal være både på 
norsk og samisk. Overordna 
tospråklighetsplan og kommuneplanens 
samfunnsdel skal være på norsk og samisk. 
Når det gjelder andre planer og 
pressemeldinger gjøres en konkret vurdering 
i hvert enkelt tilfelle. 
 
Annonsering og kunngjøring skal skje både 
på norsk og samisk. Det annonseres på norsk 
i norskspråklige aviser, og på samisk i 
samiskspråklige aviser og i lokalaviser. 
Kostnader for samiskspråklig annonsering, 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 149 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 130 000  
 
Ekstern 
oversetting: 

• 60 000 
 

Annonsering i 
Ávvir og lokale 
aviser: 

§ 3-2 Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller 
deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk 
og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen 
gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen 
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og annonsering knytta til formålet med 
tospråklighetsmidlene.  
 
Kommunen gir inntil 100 gratisabonnement 
på samiskspråklig avis til de av kommunens 
befolkning som ønsker det. Pr dato har er 
det 41 abonnementer knytta til denne 
ordningen. 
 
Fast tekst på kommunens hjemmeside skal 
være på samisk og norsk. Det samme gjelder 
faner, underfaner, snarveier m.m. Dette 
gjelder også lokalt utformede skjemaer, 
retningslinjer m.m. 
 
Artikler skal oversettes fortløpende, så langt 
det er kapasitet. Alle artikler skal finnes både 
på norsk- og samiskspråklig side. Dette for å 
sikre lik informasjon. Samisk språksenter har 
et særlig ansvar for oversetting av tekst til 
samisk. Rutinebeskrivelse etableres for 
dette.  
 
Samisk språksenter bidrar i den grad de har 
kapasitet til oversetting fra norsk til samisk. 
Ekstern oversetting ved behov.  
 

• 150 000 
 

 
Gratiabonnement 

• 62 000 
 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

Sus gii sámegillii váldá oktavuođa báikkálaš almmolaš orgánain mii 
lea hálddašan-guovllus, lea vuoigatvuohta oažžut vástádusa 
sámegillii. Dát ii dattetge gusto go njálmmálaččat váldojuvvo 
oktavuohta virgeolbmuin guhte lea doaibmamin eará sajis go orgána 
kantuvrras. 

Det antas at Kåfjord kommune fortsatt vil ha 
få skriftlige og muntlige henvendelser på 
samisk. Skriftlige henvendelser blir besvart 
på samisk. I disse tilfellene bistår Kåfjord 
kommunes samiske språksenter med 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 83 000 § 3-3 Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 

forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder likevel 
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ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som utfører oppdrag 
utenfor organets kontor. 

oversetting til samisk. Samisk språksenter 
bistår også ved behov for tolk. 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 50 000 
 

§ 3-5. Viiddiduvvon 
vuoigatvuohta atnit sámegiela 
dearvvasvuođa- ja 
sosiálasuorggis 

Sus guhte háliida sámegiela atnit suodjalan dihtii beroštumiidis 
báikkálaš ja guovlulaš almmolaš dearvvasvuođa- ja 
sosiálalágádusain, lea vuoigatvuohta oažžut bálvalusa sámegillii. 

Inntil en oppnår god nok samiskkompetanse 
blant ansatte må det være muligheter for å 
benytte kvalifisert tolk eller bruk av 
fjernkonsultasjon med samiskspråklig 
personell. Dette for å imøtekomme samiske 
brukeres rett til å bli betjent på samisk om 
de ønsker det. Retten til å bruke samisk 
språk i møte med helse- og 
omsorgstjenesten må informeres om, også 
muntlig, ved oppstart av tjeneste. 
 
Fokus på iverksetting av planen påbegynt i 
2019.  
 
Informasjon skal gis barnefamilier allerede 
før barna er født. Skal informeres om retten 
til og mulighet for å lære å utvikle samisk 
språk hos barn. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

§ 3-5 Utvidet rett til bruk av 
samisk i helse- og 
sosialsektoren 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor 
lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i 
forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk. 

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

Sis guđet barget báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánas mii lea 
hálddašanguovllus, lea vuoigatvuohta oažžut bálkáhuvvon virgelobi 
háhkan dihtii alcceseaset sámegielmáhtu go orgána dárbbaša dakkár 
máhtu. Lea vejolaš mearridit ahte vuoigatvuohta geatnegahttá bargi 
joatkit orgánas bargat dihto áiggi maŋŋá oahpu. Gonagas mearrida 
dárkileabbo njuolggadusaid dáid mearrádusaid čađaheami birra 

Målsettingen er å bygge opp kommunens 
kompetanse i samisk ved alle av kommunens 
virksomheter. Kompetanseheving i samisk 
må legges inn i årshjulet i de ulike 
avdelingene i kommunen. Et sentralt 
virkemiddel er Samisk språksenter som 
undervisnings- og kompetansesenter i 
samisk i Kåfjord. Opplæring i samisk språk til 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 149 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 

§ 3-7 Rett til 

utdanningspermisjon 

Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet 
har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når 
organet har behov for slik kunnskap. Retten kan gjøres avhengig av at 
den tilsatte forplikter seg til å arbeide for organet en viss tid etter 
utdanningen. Kongen gir nærmere regler om gjennomføringen av 
disse bestemmelsene. 
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voksne skal fortsatt være et prioritert 
område. 
 
Lønnskostnadene i forbindelse med 
samiskopplæring dekkes over 
tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes 
annen finansiering. 
 
Hospitering ved en samiskspråklig 
virksomhet/avdeling kan også vurderes som 
opplærings arena ved opparbeiding av 
kompetanse i samisk. 
 
Kommunalt ansatte som får permisjon med 
lønn for å delta på 
kurs/studier/hospitering/praksisplass i 
samisk språk plikter å bruke sin 
språkkompetanse i arbeidsgivers virksomhet, 
samt delta i språklig oppfølging, eks. 
Giellaboddu. Bindingstid og dekning av 
kostnader knytta til kurs/studier/hospitering 
(avgifter, transport, materiell mv) er ihht 
kommunens permisjonsreglement. Det er 
den ansattes lønn som dekkes. 
 
Ansatte i Kåfjord får uttelling for relevant 
videreutdanning tatt ved universitet, 
høyskole eller annen godkjent 
utdanningsinstitusjon: 
•60 stp. eller tilsv. : 20 000 
•45 stp. eller tilsv: 15 000 
•30 stp. eller tilsv: 10 000 

Giellasiida: 
• 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdanningspermi
sjoner: 

• 550 000 
Inkl. materiell, 
avgift, kjøring, 
ekskursjonskostn
ader 
 
 
 
 
 
Kompetanse-
tillegg: 

• 20 000 
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•15 stp. eller tilsv: 5 000 
 

Realkompetanse samisk: 5 000 
Samisk språksenter forestår språktesting av 
ansatte i forhold til realkompetanse samisk. 
 
Kompetansetillegget går over de ulike 
virksomhetenes budsjett. Det er kun det 
første året at kostnaden belastes på dette 
kapitlet. 
 
Samisk språksenter har nedfelt i sin 
virksomhetsplan å arrangre Samisk 
semesteremne og snakkekurset Giellamiella. 
 
Vi kan ikke konkretisere virksomhetenes 
deltakelse på disse tilbudene, eller evt. på 
andre samiskspråklige tilbud i regi av 
eksterne aktører.  
 
I arbeidet med Overordna tospråklighetsplan 
er kompetanseplanlegging knytta til samisk 
et et tiltak.  
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§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut 
oahpu sámegielas 

Juohkehaččas lea vuoigatvuohta oažžut oahpu sámegielas. Gonagas 
sáhttá addit dárkileabbo njuolggadusaid dán mearrádusa čađaheami 
birra. 
Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla sámegiela ja sámegillii oahpaheami 
várás gustojit dat njuolggadusat mat leat vuođđoskuvlalágas ja 
joatkkaoahpahuslágas (oahpahuslágas), ja dat njuolggadusat mat 
leat daidda lágaide lassin. 
 

Elever i kåfjordskolen har rett til opplæring i 
samisk i grunnskolen jfr. Opplæringsloven. 
 
Arbeides aktivt med å stimulere til 
kompetanseheving i samisk, i tillegg til 
styrking av ansattes kunnskap om lokal og 
genrell samisk kultur, samt kunnskap 
tospråklighet. 
 
Fortsatt fokus på etablering en sterk 
språkbadsmodell i 2.språksundervisningen i 
grunnskolen. Knyttes opp mot helhetlig plan 
for barnehage og grunnskole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samisk opplæring i den videregående skole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samiskopplæring i grunnskolen allerede når 
barna er i sitt siste barnehageår, ogi god tid 
før innskriving i grunnskolen. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

§ 3-8.Rett til opplæring i samisk Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere regler 
om gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av lov om 
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 

§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

Gielddastivra sáhttá mearridit ahte sámegiella galgá leat dássálagaid 
dárogielain olles dahje muhtin osiin gieldda hálddahusas. 

Kåfjord kommunestyre har bestemt at 
samisk er likestilt med norsk i hele den 
kommunale forvaltning. 
 
I denne kategorien kommer øvrige utgifter 
knytta til tospråklig forvaltning. Det omfatter 
øvrige administrative kostnader knytta til 
forvaltning og administrasjon av dette feltet. 
Det være seg møter og møtekostnader, 
reiser, abonnement, kontorutgifter, m.m. 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  

• 329 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 

• 50 000 

§ 3-9 Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk 
i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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Vi kan også nevne at Kåfjord kommune har 
et Samepolitisk utvalg bestående av 5 
medlemmer, som også utgjør styret for 
Samisk språksenter. 
 
Kåfjord kommune bidrar også til ulike tiltak i 
forhold til barnehage og skole. Eksempler 
kan være samiske medier i biblioteket, 
dekning av ekstra transportkostnader for 
barnehage og skole i Olderdalen/Birtavarre 
til aktiviteter/tiltak i Manndalen som også 
omfatter samisk språk- og kulturutvikling. 
Aktiviteter /tiltak i tilknytning til Samefolkets 
dag, teaterforestillinger i regi av Beaivváš og 
andre tiltak som kommer på toppen av 
ordinær barnehagehverdag og 
grunnskoleundervisning og som bidrar til å 
fremme, styrke og synliggjøre samisk språk 
og kultur spesielt knytta til målgruppa barn 
og unge.   
 
Andre administrative kostnader i den 
kommunale administrasjon – omfatter 
merarbeid i tilknytning til at Kåfjord er 
underlagt samelovens språkregler – kap. 3 
 
 
 
 
 
 

 
Andre 
administrative 
kostnader/andre 
tiltak: 

• 421 000 
 

• 201 000 
Bla dekker: 
Husleie, 
kontingenter, 
lisens data, 
leasing 
kopimaskin, porto 
og svar ut 
tjeneste.  
 
Merarbeid 
kommunal 
forvaltning: 

• 411 000 
 
Fordeler seg slik: 
Rådmann 10% 
Utvikling 20% 
Regnskap 10% 
Lønn/personal 10 
% 
Service/IT 20 % 
Omsorg 10% 
Oppvekst 20 % 
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2. Suohkaniid/Gielddaid giellaovdánahttinbargu 2021 /Kommunens språkutviklingsarbeid 2021 

Ovddidandoarjja/Utviklingstilskudd 

Doarjjaortnega mihttu: 
Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovddidit sámegiela 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket 

Mánáidgardimánáide doaimmat/Tiltak for barnehagebarn  
 

Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett 
 

 Språkstøtte for barn i barnehage og i grunnskole. 
Ressurs for personalet. 
 
Ansvarlig: Samisk språksenter 

Styrke arbeidet med samisk språkutvikling i barnehage og i 
grunnskole, og overgangen mellom disse. 

Del av 
lønnskostnad inkl. 
sos.utgifter: 
250 000 
 

 

 Giellačeahppi – Ekstra språkressurs som har som 
oppgave å være i våre tre barnehager i Kåfjord 
kommune. Bruke samisk språk med barn og voksne. Det 
er stort behov å styrke det samiske språket i 
barnehagene i kommunen. 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 
 

Språkstyrking i barnehagene i Kåfjord.  Del av 
lønnskostnad inkl. 
sos.utgifter: 
250 000 

 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foresatte 
med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen.  Dette formålet knyttes sammen med 
kursstøtte til nært pårørende til demenssyke.  
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formålet er at 
de har mulighet til å tilegne seg kompetanse til et visst nivå, 
og videre kunne fungere som språkressurs.  
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018 

200 000  
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Ansvarlig: Konsulent for samisk språk og kultur 
 

 
Inntil kr. 50 000 pr. Kurs 

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere, og ønsker å ta (samisk) 
barnehagelærerutdanning (Kautokeino).  
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 

• Vitalisere samisk språk 

• Styrke samisk språkkompetanse i barnehagene. 
 
Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr. Semester: 25 000 
Min 15  og 29 stp pr. Semester: 15 000 
Min 10-14 stp pr semester: 5 000 
 

50 000  

 Sang- og fortellerstund på samisk 4 -6 ganger i året på 
Kåfjord helsetun, med spesielt fokus på lokal og samisk 
musikk og kultur. Kåfjord kulturskole organiserer et 
opplegg som involverer alle barnehagene i kommunen. 
 
I og med at barnehagene er spredt, er det nødvendig å 
inkludere skysskostnader for å få gjennomført dette 
tiltaket.  
 
Vi vil også gjøre lydopptak som kan resultere i en digital 
utgivelse. 
 
Ansvarlig: Kåfjord kulturskole 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målet med tiltaket er å skape en arena for møte mellom 
generasjoner. Verktøyet er sang og musikk. Vi vil synge på 
samisk, men også på norsk og kvensk.  
 
Barna vil i en slik setting få økt fokus på vår flerspråklige 
tilhørighet, i tillegg til å møte eldre som selv har levd og lever i 
et flerspråklig samfunn. Beboerne på Kåfjord helsetun vil få 
anledning til å møte barn fra våre ulike bygder.  
 
Forskning viser at sang og musikk har en utelukkende positiv 
helseeffekt for alle. Eldre med demens har et spesielt stort 
utbytte av å delta i musikkaktiviteter. 

Transportutgifter: 

12 turer á 6000 

72 000 

 

Prosjektledelse: 

25 000 

 

Bevertning og 

utstyr: 

30 000 

 

127 000 

 

 

 

Skuvlaohppiide doaimmat/Tiltak for grunnskolebarn  
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen. Denne knyttes sammen med kursstøtte til 
nært pårørende til demenssyke.  
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur. 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formålet er at 
de har mulighet til å tilegne seg kompetanse til et visst nivå, 
og videre kunne fungere som språkressurs.  
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018 
 
Inntil kr. 50 000 pr. Kurs 
 

Se over  

 Stipendordninger med bindingstid for de som kan 
samisk (samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) lærerutdanning 
(Kautokeino) 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 
 

• Vitalisere samisk pråk . 

• Styrke samisk språkkompetanse i grunnskolen. 
 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr. Semester: 25 000 
Min 15  og 29 stp pr. Semester: 15 000 
Min 10-14 stp pr semester: 5 000 
 

50 000  

 Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
Bibliotek- og kulturbussen, i samarbeid med Samisk 
språksenter besøker alle i 1.klasse i kommunen somfår 
en tospråklig (samisk/norsk) barnebok i gave fra 
bokbamsen Ole Bok/Ovvlá Girji.  
 
Alle skolene får også ett eksemplar til høŧtlesning i 
klasserommet. Boka gis i forbindelse med et eget 
arrangement utenfor de tre skolene i kommunen, og 
arrangeres i etterkant av 6.februar hvert år.  
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek. 
 

Målet er å til god språkutvikling og øke leselyst og 
leseferdigheter. Det er også et tiltak for å synliggjøre samisk 
språk for denne gruppa barn. 

11 500 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 18 500. 
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, innkjøp 
av tospråklig 
barnebok, 
kunngjøring, 
vedlikehold/for-
sikring – buss. 

 

 Trespråklig eventyrturne i Nord-Troms 
Tilbudet gis alle førskolebarn og elever i 1.klasse i Nord-

Målet er å synliggjøre regionens trespråklige kulturarv for 
denne gruppen av barn. Det ansees som viktig å også 

41 500 
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Troms kommunene. Turneen er et samarbeid mellom 
Bibliotek- og kulturbussen, bibliotekene i Nord-Troms, 
Kåfjord kommunes samiske språksenter og Halti 
kvenkultursenter. Tilbudet inneholder lesestund på 
samisk, kvensk og norsk, sang og musikk og enkle 
språkkurs med fokus på setninger, tall, rim og regler 
m.m. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 
 
 
 

synliggjøre kvensk språk og kultur i og med at det også vil 
bidra til å synliggjøre den samiske kulturarven som vi har i vårt 
område.  
 

Driftsutgifter er 
beregnet til  
67 300.  
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, 
kunngjøring, 
vedlikehold/forsikri
ng – buss. 
 

 Vinterles.! 
Vinterleskampanje rettet mot barn fra 1.-7.klasse (mulig 
tom 10.klasse) i regi av Kåfjord bibliotek /Bibliotek- og 
kulturbussen i Nord-Troms. Barna som vil delta skal lese 
minst 5 samiske bøker. Kravet er at bøkene skal være på 
samisk språk, på norsk av klart definerbare samiske 
forfattere, oversatte fra samisk til norsk eller andre 
språk og/ eller at det skal klart definers med innhold om 
samiske forhold og kultur. Samarbeid mellom de 
samiske bibliotekbussene og Sametinget, samt 
kommunale folkebibliotek vil komme når vi har fått 
testet konseptet. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek. 
 
 
 

Målet er å stimulere leselyst hos barn og unge, samt å bli 
bedre kjent med samiskspråklig litteratur, litteratur skrevet av 
samiske forfattere og/eller litteratur som omhandler samiske 
forhold. 

10 500 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 17 500. 
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, premier 
og diplom, 
kunngjøring. 

 

Eará doaimmat/Andre tiltak 
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett 
 

 Samisk/norsk salmekveld, Kåfjord helsetun, Birtavarre. 

Ansvarlig: Kåfjord menighetskontor. 
 

Fremme og synliggjøre samisk samisk språk og kulturtradisjon 
i Kåfjord blant beboere og andre på Kåfjord helsesenter, 
Birtavarre.  
Samisk språkarena. 
 
1 x pr måned. 
 

20 000  

 Samiskspråklig snakkekontakt i helse- og omsorg. 
 
Ansvarlig: Leder, Kåfjord helsetun 

Samiskspråklig snakkekontakt med beboere og ansatte på 
Kåfjord helsetun, Birtavarre. 
 
 

21 000 
 
Omfatter 
kostnader knytta til 
honorar og 
kjøregodtgjøring.  

 

 

 Stipend til elever i videregåendeskole med samisk i  
Fagkretsen 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Stimulere til å velge samisk i fagkretsen i videregående skole. 
Ingen differensiering mellom nivå. 
3 000 pr stipend. 
 

21 000  

 Styrking og videre oppbygging av samisk mediestamme. 
Innkjøp av ulike samiskspråklige medier, samt medier 
om samiske forhold. 

Midlene kan også benyttes til andre type tiltak i 
tilknytning til biblioteket og kulturbussen eks 
forfatterbesøk og duodji til bruk i utstillinger og 
arrangementer. 

Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

Synliggjøre og styrke det samiske medietilbudet til 
befolkningen i Kåfjord. Fremme kunnskap om samisk språk og 
om samiske forhold. 

20 000  

146



28 

 

 Søkbare midler – lag, foreninger og andre 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Kåfjord kommune ser behovet for samarbeid med lag, 
foreninger og andre for å fremme og synliggjøre samisk språk i 
kommunen, og ser på et slikt samarbeid som en forutsetning 
for en videre positiv utvikling av samisk språk og kultur i 
kommunen. 
 

70 000  

 Kursstøtte (Lønnskompensasjon) til nært pårørende til 
samiskspråklige foreldre med demens.  
 
Denne knyttes sammen med kurrstøtte til foreldre med 
barn barnehage i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. 
 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er at 
de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå og 
videre kunne fungere som språkressurs. 
 

Se over  
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2022 doaibmaplána /Aktivitetsplan for 2022 

     Vuođđo- ja bálvalusdoarjja / Basis- og betjeningstilskudd 

1. Suohkana/gieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2022/ Kommunens lovpålagte oppgaver 2022 

Doarjjaortnega mihttu: 
Sii geat ásset sámegiela hálddašanguovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet almmolaš ásahusaiguin. 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. 

Láhkavuođđu/ Lovgrunnlag Láhkateaksta/Lovtekst Čilgehus/Utdyping Bušeahtta/ Budsjett  

§ 3-2. Láhkaásahusaid 
jorgaleapmi. Dieđáhusat ja skovit  

Lágat ja láhkaásahusat maidda oppa dahje oassi sámi álbmogis lea 
erenoamáš beroštupmi, galget jorgaluvvot sámegillii. 
Dieđáhusat almmolaš orgánain mat galget olles dahje osiide 
álbmogis hálddašanguovllus, galget leat sihke sámegillii ja dárogillii. 
Skoviid maid galgá atnit báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánaide 
hálddašanguovllus galget leat sihke sámegillii ja dárogillii. Gonagas 
addá dárkilet njuolggadusaid dán mearrádusa fápmuibidjamis. 
 

Som hovedregel skal all informasjon fra 
kommunen som særlig retter seg mot hele 
eller deler av den samiske befolkning, være 
både på norsk og samisk. Lokalt utformede 
skjemaer med tilhørende retningslinjer, 
informasjonsfoldere osv skal være både på 
norsk og samisk. Overordna 
tospråklighetsplan og kommuneplanens 
samfunnsdel skal være på norsk og samisk. 
Når det gjelder andre planer og 
pressemeldinger gjøres en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
 
Annonsering og kunngjøring skal skje både 
på norsk og samisk. Det annonseres på 
norsk i norskspråklige aviser, og på samisk i 
samiskspråklige aviser og i lokalaviser. 
Kostnader for samiskspråklig annonsering, 
og annonsering knytta til formålet med 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 154 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 130 000  
 
Ekstern 
oversetting: 

• 60 000 
 
 

Annonsering i 
Ávvir og lokale 
aviser: 

§ 3-2 Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller 
deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk 
og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen 
gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen 
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tospråklighetsmidlene.  
 
Kommunen gir inntil 100 
gratisabonnement på samiskspråklig avis til 
de av kommunens befolkning som ønsker 
det. Pr dato har er det 41 abonnementer 
knytta til denne ordningen. 
 
Fast tekst på kommunens hjemmeside skal 
være på samisk og norsk. Det samme 
gjelder faner, underfaner, snarveier m.m. 
Dette gjelder også lokalt utformede 
skjemaer, retningslinjer m.m. 
 
Artikler skal oversettes fortløpende, så 
langt det er kapasitet. Alle artikler skal 
finnes både på norsk- og samiskspråklig 
side. Dette for å sikre lik informasjon. 
Samisk språksenter har et særlig ansvar for 
oversetting av tekst til samisk. 
Rutinebeskrivelse etableres for dette.  
 
Samisk språksenter bidrar i den grad de har 
kapasitet til oversetting fra norsk til samisk. 
Ekstern oversetting ved behov.  
 

• 150 000 
 
 
 
 
 

Gratiabonnement 

• 62 000 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

Sus gii sámegillii váldá oktavuođa báikkálaš almmolaš orgánain mii 
lea hálddašan-guovllus, lea vuoigatvuohta oažžut vástádusa 
sámegillii. Dát ii dattetge gusto go njálmmálaččat váldojuvvo 
oktavuohta virgeolbmuin guhte lea doaibmamin eará sajis go orgána 
kantuvrras. 

Det antas at Kåfjord kommune fortsatt vil 
ha få skriftlige og muntlige henvendelser 
på samisk. Skriftlige henvendelser blir 
besvart på samisk. I disse tilfellene bistår 
Kåfjord kommunes samiske språksenter 
med oversetting til samisk. Samisk 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 88 000 
 

§ 3-3 Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder likevel 
ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som utfører oppdrag 
utenfor organets kontor. 
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språksenter bistår også ved behov for tolk.  Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 50 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3-5. Viiddiduvvon vuoigatvuohta 
atnit sámegiela dearvvasvuođa- 
ja sosiálasuorggis 

Sus guhte háliida sámegiela atnit suodjalan dihtii beroštumiidis 
báikkálaš ja guovlulaš almmolaš dearvvasvuođa- ja 
sosiálalágádusain, lea vuoigatvuohta oažžut bálvalusa sámegillii. 

Inntil en oppnår god nok 
samiskkompetanse blant ansatte må det 
være muligheter for å benytte kvalifisert 
tolk eller bruk av fjernkonsultasjon med 
samiskspråklig personell. Dette for å 
imøtekomme samiske brukeres rett til å bli 
betjent på samisk om de ønsker det. 
Retten til å bruke samisk språk i møte med 
helse- og omsorgstjenesten må informeres 
om, også muntlig, ved oppstart av tjeneste. 
 
Fokus på iverksetting av planen utarbeidet 
i 2019.  
 
Informasjon skal gis barnefamilier allerede 
før barna er født. Skal informeres om 
retten til og mulighet for å lære å utvikle 
samisk språk hos barn. 
 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning § 3-5 Utvidet rett til bruk av samisk 

i helse- og sosialsektoren 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor 
lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i 
forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk. 
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§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

Sis guđet barget báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánas mii lea 
hálddašanguovllus, lea vuoigatvuohta oažžut bálkáhuvvon virgelobi 
háhkan dihtii alcceseaset sámegielmáhtu go orgána dárbbaša dakkár 
máhtu. Lea vejolaš mearridit ahte vuoigatvuohta geatnegahttá bargi 
joatkit orgánas bargat dihto áiggi maŋŋá oahpu. Gonagas mearrida 
dárkileabbo njuolggadusaid dáid mearrádusaid čađaheami birra 

Målsettingen er å bygge opp kommunens 
kompetanse i samisk ved alle av 
kommunens virksomheter. 
Kompetanseheving i samisk må legges inn i 
årshjulet i de ulike avdelingene i 
kommunen. Et sentralt virkemiddel er 
Samisk språksenter som undervisnings- og 
kompetansesenter i samisk i Kåfjord. 
Opplæring i samisk språk til voksne skal 
fortsatt være et prioritert område. 
 
Lønnskostnadene i forbindelse med 
samiskopplæring dekkes over 
tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes 
annen finansiering. 
 
Hospitering ved en samiskspråklig 
virksomhet/avdeling kan også vurderes 
som opplærings arena ved opparbeiding av 
kompetanse i samisk. 
 
Kommunalt ansatte som får permisjon med 
lønn for å delta på 
kurs/studier/hospitering/praksisplass i 
samisk språk plikter å bruke sin 
språkkompetanse i arbeidsgivers 
virksomhet, samt delta i språklig 
oppfølging, eks. Giellaboddu. Bindingstid 
og dekning av kostnader knytta til 
kurs/studier/hospitering (avgifter, 
transport, materiell mv) er ihht 
kommunens permisjonsreglement. Det er 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 154 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdanningspermi
sjoner: 

• 550 000 
Inkl. materiell, 
avgift, kjøring, 
ekskursjons-
kostnader 
 
 
 
 

§ 3-7 Rett til utdanningspermisjon Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet 
har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når 
organet har behov for slik kunnskap. Retten kan gjøres avhengig av at 
den tilsatte forplikter seg til å arbeide for organet en viss tid etter 
utdanningen. Kongen gir nærmere regler om gjennomføringen av 
disse bestemmelsene. 
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den ansattes lønn som dekkes. 
Ansatte i Kåfjord får uttelling for relevant 
videreutdanning tatt ved universitet, 
høyskole eller annen godkjent 
utdanningsinstitusjon: 
•60 stp. eller tilsv. : 20 000 
•45 stp. eller tilsv: 15 000 
•30 stp. eller tilsv: 10 000 
•15 stp. eller tilsv: 5 000 

 
Realkompetanse samisk: 5 000 
Samisk språksenter forestår språktesting av 
ansatte i forhold til realkompetanse 
samisk. 
 
Kompetansetillegget går over de ulike 
virksomhetenes budsjett. Det er kun det 
første året at kostnaden belastes på dette 
kapitlet. 
 
Samisk språksenter har nedfelt i sin 
virksomhetsplan å arrangre Samisk 
semesteremne og snakkekurset 
Giellamiella. 
 
Vi kan ikke konkretisere virksomhetenes 
deltakelse på disse tilbudene, eller evt. på 
andre samiskspråklige tilbud i regi av 
eksterne aktører.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetanse-
tillegg: 

• 20 000 
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I arbeidet med Overordna 
tospråklighetsplan er 
kompetanseplanlegging knytta til samisk et 
et tiltak.  

§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut 
oahpu sámegielas 

Juohkehaččas lea vuoigatvuohta oažžut oahpu sámegielas. Gonagas 
sáhttá addit dárkileabbo njuolggadusaid dán mearrádusa čađaheami 
birra. 
Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla sámegiela ja sámegillii oahpaheami 
várás gustojit dat njuolggadusat mat leat vuođđoskuvlalágas ja 
joatkkaoahpahuslágas (oahpahuslágas), ja dat njuolggadusat mat 
leat daidda lágaide lassin. 
 

Elever i kåfjordskolen har rett til opplæring 
i samisk i grunnskolen jfr. Opplæringsloven. 
 
Arbeides aktivt med å stimulere til 
kompetanseheving i samisk, i tillegg til 
styrking av ansattes kunnskap om lokal og 
genrell samisk kultur, samt kunnskap 
tospråklighet. 
 
Fortsatt fokus på etablering en sterk 
språkbadsmodell i 2.språksundervisningen i 
grunnskolen. Knyttes opp mot helhetlig 
plan for barnehage og grunnskole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samisk opplæring i den videregående 
skole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samiskopplæring i grunnskolen allerede 
når barna er i sitt siste barnehageår, ogi 
god tid før innskriving i grunnskolen. 
 
 
 
 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

§ 3-8.Rett til opplæring i samisk Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere regler 
om gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av lov om 
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 
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§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

Gielddastivra sáhttá mearridit ahte sámegiella galgá leat dássálagaid 
dárogielain olles dahje muhtin osiin gieldda hálddahusas. 

Kåfjord kommunestyre har bestemt at 
samisk er likestilt med norsk i hele den 
kommunale forvaltning. 
 
I denne kategorien kommer øvrige utgifter 
knytta til tospråklig forvaltning. Det 
omfatter øvrige administrative kostnader 
knytta til forvaltning og administrasjon av 
dette feltet. Det være seg møter og 
møtekostnader, reiser, abonnement, 
kontorutgifter, m.m. 
 
Vi kan også nevne at Kåfjord kommune har 
et Samepolitisk utvalg bestående av 5 
medlemmer, som også utgjør styret for 
Samisk språksenter. 
 
Kåfjord kommune bidrar også til ulike tiltak 
i forhold til barnehage og skole. Eksempler 
kan være samiske medier i biblioteket, 
dekning av ekstra transportkostnader for 
barnehage og skole i Olderdalen/Birtavarre 
til aktiviteter/tiltak i Manndalen som også 
omfatter samisk språk- og kulturutvikling. 
Aktiviteter /tiltak i tilknytning til 
Samefolkets dag, teaterforestillinger i regi 
av Beaivváš og andre tiltak som kommer på 
toppen av ordinær barnehagehverdag og 
grunnskoleundervisning og som bidrar til å 
fremme, styrke og synliggjøre samisk språk 
og kultur spesielt knytta til målgruppa barn 
og unge.   

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  

• 334 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 

• 50 000 
 
Andre 
administrative 
kostnader/andre 
tiltak: 

• 433 000 
 

• 207 000 
Bla dekker: 
Husleie, 
kontingenter, 
lisens data, 
leasing 
kopimaskin, porto 
og svar ut 
tjeneste.  
 
Merarbeid 
kommunal 
forvaltning: 

• 423 000 
 

§ 3-9 Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk 
i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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Andre administrative kostnader i den 
kommunale administrasjon – omfatter 
merarbeid i tilknytning til at Kåfjord er 
underlagt samelovens språkregler – kap. 3 
 
 
 
 

Fordeler seg slik: 
Rådmann 10% 
Utvikling 20% 
Regnskap 10% 
Lønn/pers. 10 % 
Service/IT 20 % 
Omsorg 10% 
Oppvekst 20 % 
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2. Suohkaniid/Gielddaid giellaovdánahttinbargu 2022/Kommunens språkutviklingsarbeid 2022 

Ovddidandoarjja/Utviklingstilskudd 

Doarjjaortnega mihttu: 
Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovddidit sámegiela 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket 
Mánáidgardimánáide doaimmat/Tiltak for barnehagebarn  
 

Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Språkstøtte i barnehage og grunnskole. Språkressurs for 
personalet. I samarbeid med Samisk språksenter.  
 
Ansvarlig: Samisk språksenter 
 

Styrke arbeidet med samisk språkutvikling i barnehage og i 
grunnskole, og overgangen mellom disse. 
 

Del av 
lønnskostnad (inkl. 
sosiale utgifter): 
250 000 

 

 Giellačeahppi: Ekstra språkresurs som har som oppgave 
og være i våre tre barnehager i Kåfjord kommune. 
Bruke samisk språk med barn og voksne.  Det er stort 
behov å styrke det samiske språket i barnehagene i 
kommunen 
 
Ansvarlig: Etatsleder oppvekst 
 

Språkstyrking i barnehagene i Kåfjord. 250 000  

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foresatte 
med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen.  
 
Denne knyttes sammen med kursstøtte til nært 
pårørende til demenssyke.  
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er at 
de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå og 
videre kunne fungere som språkressurs. 
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018. 
 
Inntil kr. 50 000 pr kurs 

200 000  
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Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

 

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) 
barnehagelærerutdanning (Kautokeino) 
 
Ansvarlig: Etatsleder oppvekst 
 

• Vitalisere samisk språk 

• Styrke samisk språkkompetanse i barnehagene 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr sem.: 25 000 

Ml 15 og 29 stp pr. sem.: 15 000 

Ml 10 – 14 stp pr. sem.: 5 000 

 

50 000  

 Sang- og fortellerstund på samisk 4 -6 ganger i året på 
Kåfjord helsetun, med spesielt fokus på lokal og samisk 
musikk og kultur. Kåfjord kulturskole organiserer et 
opplegg som involverer alle barnehagene i kommunen. 
 
I og med at barnehagene er spredt, er det nødvendig å 
inkludere skysskostnader for å få gjennomført dette 
tiltaket.  
 
Vi vil også gjøre lydopptak som kan resultere i en digital 
utgivelse. 
 
Ansvarlig: Kåfjord kulturskole 
 
 
 
 
 
 
 

Målet med tiltaket er å skape en arena for møte mellom 
generasjoner. Verktøyet er sang og musikk. Vi vil synge på 
samisk, men også på norsk og kvensk.  
 
Barna vil i en slik setting få økt fokus på vår flerspråklige 
tilhørighet, i tillegg til å møte eldre som selv har levd og lever i 
et flerspråklig samfunn. Beboerne på Kåfjord helsetun vil få 
anledning til å møte barn fra våre ulike bygder.  
 
Forskning viser at sang og musikk har en utelukkende positiv 
helseeffekt for alle. Eldre med demens har et spesielt stort 
utbytte av å delta i musikkaktiviteter. 

Transportutgifter: 

12 turer á 6000 

72 000 

 

Prosjektledelse: 

25 000 

 

Bevertning og 

utstyr: 

30 000 

 

127 000 

 

 

Skuvlaohppiide doaimmat/ Tiltak for grunnskolebarn  
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen.  
 
Denne knyttes sammen med kursstøtte til nært 
pårørende til demenssyke. 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er at 
de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå og 
videre kunne fungere som språkressurs. 
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018. 

 
Inntil kr. 50 000 pr kurs 
 

Se over  

 Stipendordninger med bindingstid for de som kan 
samisk (samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) lærerutdanning 
(Kautokeino) 
 

• Vitalisere samisk språk 

• Øke samisk språkkompetanse i grunnskolen 

50 000  

 Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
Bibliotek- og kulturbussen, i samarbeid med Samisk 
språksenter besøker alle i 1.klasse i kommunen somfår 
en tospråklig (samisk/norsk) barnebok i gave fra 
bokbamsen Ole Bok/Ovvlá Girji.  
 
Alle skolene får også ett eksemplar til høytlesning i 
klasserommet. Boka gis i forbindelse med et eget 
arrangement utenfor de tre skolene i kommunen, og 
arrangeres i etterkant av 6.februar hvert år.  
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

Målet er å til god språkutvikling og øke leselyst og 
leseferdigheter. Det er også et tiltak for å synliggjøre samisk 
språk for denne gruppa barn. 

11 500 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 19 000. 
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, innkjøp 
av tospråklig 
barnebok, 
kunngjøring, 
vedlikehold/forsikri
ng – buss. 

 

 Trespråklig eventyrturne i Nord-Troms 
Tilbudet gis alle førskolebarn og elever i 1.klasse i Nord-

Målet er å synliggjøre regionens trespråklige kulturarv for 
denne gruppen av barn. Det ansees som viktig å også 

40 500 
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Troms kommunene. Turneen er et samarbeid mellom 
Bibliotek- og kulturbussen, bibliotekene i Nord-Troms, 
Kåfjord kommunes samiske språksenter og Halti 
kvenkultursenter. Tilbudet inneholder lesestund på 
samisk, kvensk og norsk, sang og musikk og enkle 
språkkurs med fokus på setninger, tall, rim og regler 
m.m. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

synliggjøre kvensk språk og kultur i og med at det også vil 
bidra til å synliggjøre den samiske kulturarven som vi har i vårt 
område.  
 

Driftsutgifter er 
beregnet til  
69 300.  
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, 
kunngjøring, 
vedlikehold/for-
sikring – buss. 
 

 Vinterles!  
Vinterleskampanje rettet mot barn fra 1.-7.klasse (mulig 
tom 10.klasse) i regi av Kåfjord bibliotek /Bibliotek- og 
kulturbussen i Nord-Troms. Barna som vil delta skal lese 
minst 5 samiske bøker, kravet er at bøkene skal være på 
samisk språk, på norsk av klart definerbare samiske 
forfattere, oversatte fra samisk til norsk eller andre 
språk og/ eller at det skal klart definers med innhold om 
samiske forhold og kultur. Samarbeid mellom de 
samiske bibliotekbussene og Sametinget, samt 
kommunale folkebibliotek vil komme når vi har fått 
testet konseptet. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 
 
 
 
 

Målet er å stimulere leselyst hos barn og unge, samt å bli 
bedre kjent med samiskspråklig litteratur, litteratur skrevet av 
samiske forfattere og/eller litteratur som omhandler samiske 
forhold. 

10 500 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 18 000. 
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, premier 
og diplom, 
kunngjøring. 

 

Eará doaimmat/Andre tiltak 
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Samisk/norsk salmekveld, Kåfjord helsetun, Birtavarre. 

Ansvarlig: Kåfjord menighetskontor 

 

Fremme og synliggjøre samisk samisk språk og kulturtradisjon 
i Kåfjord blant beboere og andre på Kåfjord helsetun, 
Birtavarre.  
Samisk språkarena. 
 
1 x pr måned. 
 

21 000 
 
Omfatter 
kostnader knytta til 
honorar 2 stk., 
kjøregodtgjøring og 
annonsering av 
tiltaket. 

 

 

 Samiskspråklig snakkekontakt i helse- og omsorg. 
 
Ansvarlig: Leder, Kåfjord helsetun 

Samiskspråklig snakkekontakt med beboere og ansatte på 
Kåfjord helsetun, Birtavarre. 
 
 

21 000 
 
Omfatter 
kostnader knytta til 
honorar og 
kjøregodtgjøring.  

 

 

 Stipend til elever i videregåendeskole med samisk i  
Fagkretsen 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Stimulere til å velge samisk i fagkretsen i videregående skole. 
Ingen differensiering mellom nivå. 
3 000 pr stipend. 
 

21 000  

 Styrking og videre oppbygging av samisk mediestamme. 
Innkjøp av ulike samiskspråklige medier, samt medier 
om samiske forhold. 

Midlene kan også benyttes til andre type tiltak i 
tilknytning til biblioteket og kulturbussen eks 
forfatterbesøk og duodji til bruk i utstillinger og 
arrangementer. 

Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 

Synliggjøre og styrke det samiske medietilbudet til 
befolkningen i Kåfjord. Fremme kunnskap om samisk språk og 
om samiske forhold. 

20 000  
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 Søkbare midler – lag, foreninger og andre 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Kåfjord kommune ser behovet for samarbeid med lag, 
foreninger og andre for å fremme og synliggjøre samisk språk i 
kommunen, og ser på et slikt samarbeid som en forutsetning 
for en videre positiv utvikling av samisk språk og kultur i 
kommunen. 

70 000  

 Kursstøtte (Lønnskompensasjon) til nært pårørende til 
samiskspråklige foreldre med demens.  
 
Denne knyttes sammen med kurrstøtte til foreldre med 
barn barnehage i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er at 
de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå og 
videre kunne fungere som språkressurs. 
 

Se over  
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Vuolláičála/underskrift 

Namma/Navn:       

Beaivi/Dato:       

Vuolláičála/Underskrift: 

________________________________________________________________ 

Doaibmaplána sáddejuvvo/Aktivitetsplanen sendes: 
Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 
9730  Kárášjohka/Karasjok 
www.samediggi.no 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2016/33 -71 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 20.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Samepolitisk utvalg 28.08.2019 
14/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Rapport 2018 - Tospråklighetstilskudd fra Sametinget 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Rapport 2018 - Tospråklighetstilskudd 
2 Regnskap ansvar 435 -  Tospråklighetsmidlenes utviklingsdel 
3 Regnskap ansvar 436 - Tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Rapport 2018. tospråklighetsmidlene ansvar 435. og 436., tas til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlagt er rapport og regnskap for bruk av Sametingets tospråklighetstilskudd til Kåfjord 
kommune.  
 
Rapportens del I knyttes opp mot tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel, ansvar 436, og 
videre opp mot Samelovens kap. 3 – om samisk språk. Her er det ikke regnskapsplikt. Med 
bakgrunn i dette knyttes de enkelte kategoriene ikke opp mot årsregnskapet som sådan.  
 
Rapportens del II knyttes opp mot tospråklighetsmidlenes utviklingsdel, ansvar 435. Tiltak med 
omposteringer, er godkjent av Sametinget. Midlene knyttes direkte opp mot poster i regnskapet 
for 2018. Denne delen er regnskapspliktig. Som sagt i rapporten vil det bli foretatt 
tilbakebetaling på kr. 229 000.-. Avvik kommenteres i rapporten på det enkelte tilbak.  
 

Vurdering 
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Rapportering i henhold til aktivitetsplan for 2018 
 

Tospråklighetstilskudd til kommunene/fylkeskommunene 

 
Dette skjemaet skal brukes for rapportering ved siste utbetalingsanmodning. 
Skjemaet skal sendes til Sametinget innen 31.08.2019. 
 

1. Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Kommune:      Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

Kontaktperson:      Inger M. Åsli 

Telefonnummer:      77 71 92 00, 77 71 92 32 (kontaktperson) 

E-post adresse:      post@kafjord.kommune.no;  inger.marie.asli@kafjord.kommune.no 
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2. Rapportering i henhold til kriterier for måloppnåelse når det gjelder basis- og betjeningsdelen 

Tiltak i henhold til 

aktivitetsplan for 2018 

Spørsmål om måloppnåelse Måloppnåelse: 
 

Kommentarer til 
måloppnåelse: 
 

Regnskap: 
 

Pkt. 1:  
§ 3-2 Oversettelse av 
regler (kommunale 
vedtekter), kunngjøringer 
og skjema 

 

Hvilken/-t informasjon og skjemaer er på 
samisk: 
 

- Hvor stor prosentandel av 
stillingsannonser er på samisk? 

- Hvor stor prosentandel av 
skjemaene i helsesektoren er på 
samisk? 

- Hvor stor prosentandel av 
informasjonen fra helsesektoren til 
befolkningen er på samisk? 

- Hvor stor andel av skjemaene i 
undervisningssektoren (skole og 
barnehage) er på samisk? 

- Hvor stor andel av informasjonen 
til foreldre/foresatte er på samisk? 

 
 

I hovedsak benytter vi gratis-
annonsering på hjemmesiden 
vår, kommunens Facebook og 
ledige stillinger ved NAV. 
Kommunens Facebook og 
annonser til NAV oversettes 
ikke til samisk. Når aviser 
brukes til kunngjøring, 
kunngjøres dette på samisk i 
Ávvir. 
 
Ingen skjemaer i helsesektoren 
er på samisk. Skjemaene som 
brukes er fra Kommuneforlaget 
og er nettbasert.  
 
Ingen informasjon fra 
helsesektoren til befolkningen 
er på samisk.  
 
I undervisningssektoren  er det 
en lav andel skjemaer som er på 
samisk.  
 
Når det gjeldr skilting skal alle 
skilt være på samisk. Vi er ikke 
flinke nok til å ha oppslag på 
smaisk i alle barnehager og på 
alle skoler. 
 

Stillingsannonser, 
kunngjøringer og et utvalg 
pressemeldinger skal være på 
samisk. Det annonseres på 
samisk i Ávvir. Et utvalg 
annonsetekster annonseres 
både på samisk og norsk i 
lokalavis.  
 
Vi må få på plass rutiner for 
hvordan sikre at en større 
andel av stillingsannonsene 
også kunngjøres på samisk.  
 
Kåfjord kommune bruker KF 
sin skjemaer. Til tross for at vi 
har forsøkt har ikke Kåfjord 
kommune klart å få de 
oversatt.  
 
Samisk språksenter bidrar i 
den grad de har kapasitet til 
oversetting til samisk. Bruker 
ekstern oversettere ved 
behov. 
 
Lokalt utforma skjema 
(personalforvaltning, kultur og 
samisk språk): Mye er både på 
norsk og samisk, men det må 

Kostnader til ekstern 
oversetter:  
Kr. 56 469  
 
Kostnadene omfatter 
også oversetting av fast 
tekst på kommunens 
hjemmeside. 
 
Kunngjøringer:  
Kr. 106 135 
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Det er laget informasjons-
brosjyre om samisk språk for 
barnehager og skoler som er på 
samisk. 
 
Ellers er det en lav andel av 
informasjon til foreldre/ 
foresatte som også er på 
samisk. 
 

arbeides mer systematisk  for 
å komme i mål slik at vi dekker 
alle virksomhetsområder hvor 
skjemaene er utforma lokalt.  
 
 
 
 

Pkt. 2:  
Profilering og 
synliggjøring. 
 

-  Hvor stor prosentandel av 
nettsidene er på samisk? 

- Hvor stor prosentandel av 
kommunens informasjon via 
sosiale medier er på samisk? 

- Hvilke offentlige bygg er skiltet på 
samisk? Og hvilke ikke? 

- Hvilken forventning har kommunen 
til andre institusjoner når det 
gjelder skilting på samisk? 

 

Ca 60% av fast tekst på 
kommunens nettsider er på 
samisk.  
 
Det er ingen informasjon på 
samisk i sosiale media.  
 
Alle offentlige bygg er skilta på 
samisk, foruten idrettshallen i 
Olderdalen. Sist er kommunens 
nye sykehjem – Kåfjord 
helsetun/Gáivuona 
dearvvašvuođasiida. Her får de 
ulike avdelinger, stuer og 
aktivitetsrom navn som 
gjenspeiler norsk, samisk og 
kvensk språktradisjon. 
Vi har forventninger til at andre 
offentlige instanser som eks. 
Troms fylkeskommune og 
institusjoner som er finansiert 
av det offentlige eks. Senter for 
nordlige folk,  også skilter på 
samisk. 
 

Kommunens hjemmeside: Ihht 
Overordnet torpsåklighets-
plan: Fast tekst - informasjon 
om kommunens virksomhet  
skal være på samisk og norsk. 
Det samme gjelder faner, 
underfaner, snarveier mv. 
Dette skal også omfatte lokalt 
utformede skjemaer, 
retningslinjer m.m.  
 
Artikler skal oversettes 
fortløpende, så langt det er 
kapasitet. Alle artikler skal 
uansett finnes både på samisk 
og norskspråklig nettside. 
Målet er å sikre lik 
informasjon.  
 
Skriftlige rutiner for 
oversetting på kommunens 
hjemmeside er under arbeid, 
samt synliggjøring av samisk 
språk på Facebook. 
 
 
 

Se kommentar i 
kollonnen over.  
 
 
 
 
 
Når det gjelder Kåfjord 
helsetun er kostander 
til skilt, inne og ute, tatt 
over eget budsett. 
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Vi har over en tid arbeidet 
med våre nettsider, og har 
arbeidet med å etablere ny 
profil på vår hjemmeside. Alle 
sider er blitt gjennomgått, og 
vi har en bedre måloppnåelse 
knytta til likeverdige sider på 
norsk og samisk. Vi har som 
mål at i hovedsak skal fast 
tekst skal være oversatt til 
samisk innen utgangen av 
2019.   
 

§ 3-3 Rett til svar på 
samisk 
 
 
 
 
 

Hvilke etater/avdelinger i kommunen 
betjener på samisk: 
 
Hvilke rutiner har kommunen for å oppfylle 
plikten til å svare på samisk? 
 
Hvilke rutiner har kommunen når det 
gjelder krav om samisk språk ved kjøp av 
eksterne tjenester? 

 

Skriftlige henvendelser: 
Besvares på samisk. Både norsk 
og samisk versjon journalføres i 
vårt arkivsystem.  
 
Muntlige henvendelser:  
Har en avtale med Samisk 
språksenter om direkte 
oversetting. Det forutsetter 
imidlertid at noen er tilgjengelig 
på språksenteret når behovet 
oppstår.  
 
Kåfjord kommune har ingen 
spesielle rutiner ang. krav om 
samisk spårk ved kjøp av 
eksterne tjenester. Dette vil 
også være avhengig av hvilke 
eksterne tjenester det er snakk 
om. Eks. Evaluering av samisk 
språk i Kåfjord kommune (2019) 
– åpen anbudskonkurranse – 
her er det  krav til samisk 
språkkompetanse hos tilbyder.  

Det er utfordring å oppfylle 
plikten knytta til muntlige 
henvendelser på samisk. Dette 
fordi at mange av våre ansatte 
ikke har kompetanse i samisk 
språk, eller kun har 
delkompetanse i samisk.  
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§ 3-5 Utvidet rett til bruk 
av samisk i helse- og 
sosialsektoren 

Hvilke rutiner har kommunen for å oppfylle 
plikten til utvidet rett til bruk av samisk i 
helse- og sosialsektoren? 
 
Hvilke rutiner har kommunen når det 
gjelder krav om samisk språk ved kjøp av 
eksterne tjenester (for eksempel vikarer, 
IKT løsninger) 
 

Jordmor har fast rutine for 
utdeling av veiledningshefte om 
språkkampanje på samisk til 
gravide.   
 
Når det er behov har vi 
personer som behersker samisk 
i tjenesten (hjemmetjeneste, 
sykehjem). 
 
Lege har mulighet til å benytte 
seg av tolketjeneste ved behov.  
 
Ansatte har anledning til å ta 
samiskkurs/studiepoenggivende 
kurs på ulike nivå.  
 
Så vidt vi kjenner til er det ingen 
IKT-brukerløsninger i helse som 
er på samisk, eller vikarbyrå 
som tilbyr fagutdannet 
helsepersonell som behersker 
samisk. 
 

  

§ 3-7 Rett til 
utdanningspermisjon 
 

Hvor mange ansatte har fått permisjon med 
lønn for å ta utdannelse/skaffe seg 
kunnskap i samisk språk? 

I 2018 arrangerte Samisk 
språksenter: 

• Snakkekurs i samisk – 
Giellamiella. 

• SAAL 1 
 

Totalt deltok 8 ansatte som 
foredelte seg slik: 

• Giellamiella, praktisk 
snakkekurs 3t/u, 10 
uker vår: 3 ansatte i 
grunnskole og i 

Ansatte i kommunen får 
permisjon med lønn for å delta 
på kompetansegivende 
kurs/utdanning i samisk 
språk/kultur.  
 
Det var stor interesse for å 
delta på SAAL 1. Spesielt viste 
foresatte til barn med samisk i 
barnehage og skole stor 
interesse. Våren 2018 
informerte imidlertid Samisk 
høgskole Samisk språksenter 

Lønnskostnader inkl. 
Pensjonsutg:  
Kr. 333 633 
 I tillegg kommer 
kostnader til: 
Skyss til kurssted 
(Manndalen og Alta) 
Losji (Alta) 
Materiell, inkl. 
teaterforestilling Pippi 
Langstrømpe 
Ekskursjon 
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barnehage.  

• Giellamiella, praktisk 
snakkekurs 3t/u, 10 
uker høst: 1 ansatt i 
renhold 

• SAAL 1, Kåfjord, vår: 3 
ansatte i renhold, 
kulturskole og på 
legekontor. 

• SAAL 2, Alta: 1 ansatt i 
kulturskole. 
 

at høgskolen ikke kunne være 
samarbeidspartner for 
gjennomføring av SAAL 2. 
Dette var svært uheldig da 
flere av deltakerne på SAAL 1 
ønska å fortsette videre på 
SAAL 2, men ikke hadde 
anledning å dra eks. Til Alta.  
 
En av de kommunale ansatte 
samt en foresatt valgte å 
gjennomføre SAAL 2 i Alta i 
regi av Alta samiske 
språksenter og Samisk 
høgskole. 
  
Det gis lønnskompensasjon til 
ansatte med formal- og 
realkompetanse i samisk. 
Lønnskompensasjonen 
synligjøres ikke over dette 
ansvaret, men tas over 
lønnsbudsjett på de ulike 
virksomhetsområdene. 
Stigen er som følger: 

• 60 stp.: 20 000 

• 45 stp.: 15 000 

• 30 stp.: 10 000 

• 15 stp.:   5 000 
Realkompetanse samisk: 5 000 
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§ 3-8 Rett til opplæring i 
samisk 
 
 
 
 
 
 
 

Har kommunen opplæringstilbud på samisk 
for voksne på grunnskolenivå? 

 Kåfjord kommune har for tiden 
ingen egen grunnskole for 
voksne. Vi kjøper plasser i 
Nordreisa kommune.  
  
Opplæringstilbud på samisk for 
voksne på grunnskolenivå gis 
ikke, hverken som fag eller 
opplæringsspråk.  

 

Pkt. 4: Individuelle 
kirkelige tjenester. 

Etter Samelovens språkregler 
§ 3-6 har enhver rett til 
individuelle kirkelige tjenester 
på samisk i Den norske kirkes 
menigheter i 
forvaltningsområdet. 

 

 Kåfjord kommune bevilger 
midler til menighetsrådet for å 
støtte opp om den 
samiskspråklige delen av deres 
aktivitet.  
 
Det er også bevilget midler til 
gjennomføring av samisk/norsk 
salmesang ved Kåfjord 
helsesenter, Birtavarre. Denne 
bevilgningen går over 
tospråklighetsmidlenes 
utviklingsdel.  
 

 Kr. 33 000 

§ 3-9 Samisk i den 

kommunale forvaltning 

Kommunestyret kan 

bestemme at samisk skal 

være likestilt med norsk i hele 

eller deler av den kommunale 

forvaltning. 

 

Har kommunestyret vedtatt overordnede 

språkplaner? Hvis ja, send disse som 

vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kåfjord kommune vedtok 
Overordnet tospråklighetsplan 
2018 – 2020 7.12.2017, sak 
65/17. 
 
Overordnet tospråklighetsplan 
legges ved. I tillegg til: 
-Rutinebeskrivelse for 
oversetting av tekst til samisk 
på Kåfjord kommune sine 
hjemmesider. 
- Retningslinjer for markering av 
Samefolkets dag for Kåfjord 
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Blir kommunestyret tolket til samisk? 

 

 

Hvor mye av kommunestyrets 

saksdokumenter er på samisk? 

 

 
Hvor stor andel av kommunens offentlige 
møter blir tolket til samisk? 

 

kommunes virksomheter. 
 
Ett kommunestyremøte i året 
tolkes fra samisk til norsk.  
 
 
Kommunestyrets 
saksdokumenter er kun på 
norsk.   
 
Et fåtall av  kommunes 
offentlige møter tolkes til 
samisk (møter i kommunal regi 
med eksterne aktører, 
folkemøter etc.) 
 
 
 

 
 
Det skal forøvrigt tolkes på 
møter i kommunestyret når 
minst en deltaker ber om det, 
ihht Overordnet 
tospråklighetsplan. 
 
 
 
Seminarer har blitt tolket fra 
samisk til norsk, eks. Seminar 
om fornorskningen (2018) og  
seminar om fremtidig 
barnehagestruktur i 
Manndalen (2019). 

 
 
Når det har blitt tolket 
fra samisk til norsk er 
det Samisk språksenter 
som har bistått.  
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3. Rapportering i henhold til kriterier for måloppnåelse når det gjelder utviklingsdelen  

Alle tiltak iht. aktivitetsplan Gjennomført/ikke 

gjennomført. Kort 

rapportering i forhold til 

tiltakets formål. Eventuelt 

hvorfor tiltaket ikke er 

gjennomført.  

Eventuelle 

endringer i forhold 

til aktivitetsplan. 

Antall deltakere? Hvordan er utviklingen av samisk 

språk? 

Regnskap. 

Utarbeide helhetlig plan for barnehage og 
grunnskole, samt overgang mellom disse.  
 
 
 
 

Prosjektstillingen ble 
besatt september 2018. 
Har hatt prosess på 
forankring i skole og 
barnehage. 
Referansegruppe ble 
etablert og besto av  
politikere og 
representanter fra 
barnehage og 
grunnskole.  
 

Prosjektet ble søkt 
videreført i 2019. 
Dette fikk vi 
godkjenning til. 
 
Planen er vedtatt i 
Samepolittisk 
utvalg og 
Hovedutvalg for 
oppvekst og 
omsorg, og skal nå 
ut på høring.  

 Planen er ment brukt i arbeidet 
med å styrke og utvikle samisk 
språk i barnehage og i 
grunnskole. 

Godkjent kostnad: 
kr. 300 000 
 
Postene: 10301, 
10506, 10532, 
10900, 11153, 
11507, 11600, 
11900, 14290 og 
15506: Benytta kr. 
272 281,17 
 
Det ble søkt å 
avsette kr. 84 000 
på fond til bruk i 
2018, noe som vi 
fikk godkjent – post 
15506. 
 

Språkstøtte i barnehage og grunnskole. 
Språkressurs for personalet. 
 
Viser til språksenterets rapport og 
regnskap for 2018. 
 

Dette er et tilbud vi har 
gitt til barnehagene i 
kommunen, med at vi 
har reist rundt i 
barnehagene og hatt et 
samisk språklig tilbud 
hos alle.  
 
 

 Alle barn i 
barnehagene, og 
de ansatte som 
var på jobb de 
dagene vi var der. 

Samisk språksenter opplever at 
de har en god innvirking på 
språket til barna i den samiske 
avdelinen. De har også fått 
tilbakemeldinger fra foreldre som 
sier at barna snakker mer samisk 
etter at dei har hatt språkbad.  
 
De øvrige ansatte synes også det 

Godkjent kostnad: 
kr. 250 000.-  
 
Postene 10198. og 
10903.437.180:  
Bruk av midlene 
vises ikke på dette 
regnskapet. De er 
inntekstført Samisk 
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Høsten 2018 var vi bare 
i den samisk avdelingen 
i Fossen barnehage i 
Manndalen, vi var der 
hver fredag og var også 
med når de hadde 
turdager. Her 
arrangerte vi også en 
språkbadsuke i 
november 2018. 
 

er viktig at vi er tilstede. Vi lager 
også en del materiell til 
barnehagene. 
 

språksenter sitt 
regnskap, ansvar 
437. 
 
 

Giellačeahppi - Ekstra språkressurs som har 
som oppgave å være i våre tre barnehager 
– snakke samisk med barna og personalet. 
Det er stort behov å styrke det samiske 
språket i barnehagene.   
 
Giellačeahppi er inne i Olderdalen, 
Birtavarre og Fossen barnehage 1 dag pr. 
uke. Totalt 60% stilling.  
 

Del av godkjent kostnad 
er benytta. Grunnen er 
at det oppsto en 
misforståelse i 
administrasjonen 
omkring disse midlene. 
 

 Barn og ansatte i 
de aktuelle 
barnehagene 

Tilbakemelding er at barna og de 
ansatte har stort utbytte at en 
kommer inn og har samisk språk 
med alle. Barna gleder seg til 
Giellačeahppi kommer.  
 
De ansatte har også fått 
veiledning i forhold til hvordan 
klare å vedlikeholde samisk språk 
i barnehagen.  

Godkjent kostnad: 
kr. 200 000 
Post 10301: Benytta 
kr126 874,74 
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Lønnskompensasjon samiskkurs.  
Foresatte til barn i barnehage og i 
grunnskole med samisk i fagkretsen. Dette 
tiltaket knyttes også opp mot målgruppa 
barn og unge.  
 
Nært pårørende til samiskspråklige 
demenslidende. 
 

Det var stor interesse 
for å delta på SAAL 1. 
Spesielt viste foresatte 
til barn med samisk i 
barnehage og skole stor 
interesse.  
 
SAAL 2 ble ikke 
gjennomført i Kåfjord på 
grunn av årsaker nevnt 
tidligere. En av de 
foresatte ønska 
imidlertid å fortsette på 
SAAL 2 i Alta, og fikk 
bevilget kursstøtte til å 
gjennomføre det.  
 

50 000 ble benytta 
over godkjent 
kostnad. 
 
Vi viser her til 
Sametinget sine 
retningslinjer hvor 
tilskuddsmottaker 
kan foreta inntil 
20% endringer 
innenfor tildelte 
utviklingsmidler.  
 

3 
foreldre/foresatte 

Det er viktig at det er etablert en 
ordning med kursstøtte til 
foreldre/foresatte og nært 
pårørende demens.  
 
Ordningen har som mål å gi 
foreldre/foresatte/pårørende 
økonomisk mulighet til å delta på 
samiskkurs på begynnernivå, for 
bedre å gi de grunnlag til å 
fungere som språkressurs og 
språkhjelp for sine barn.  
 
Ordningen bidrar også til å øke 
voksnes kunnskap og kompetanse 
i  samisk språk, men også om lokal 
samisk kultur. 

Godkjent kostnad kr. 
100 000 
 
Post 10506: Benytta 
kr. 150 000 
 

Stipend til elever i VGS med samisk i 
fagkretsen:  
 
.  
 
 
 

Stipend a kr. 3 000.-. 
Det ble bevilget 7 
stipend etter søknad. En 
søker fikk avslag da 
denne ikke var hjemme-
hørende i Kåfjord. 
 
 

12 000 ble benytta 
over godkjent 
kostand.  
Vi viser her til 
Sametinget sine 
retningslinjer hvor 
tilskuddsmottaker 
kan foreta inntil 
20% endringer 
innenfor tildelte 
utviklingsmidler.  
 

Samisk 1: 2 elever 
Samisk 2: 5 elever 

 

Flere elever søker stipend over 
ordningen. Dette viser at det er 
flere i videregående skole fra 
Kåfjord som tar samisk på ett eller 
annet nivå i dag enn det gjorde 
for noen år tilbake. Det oppleves 
som svært positivt. 
 
Målet med ordningen er å 
stimulere elever i den 
vidregående skole til å velge 
samisk på ett eller annet nivå.  
 

Godkjent kostand: 
9 000.- 
 
Post 14741: Benytta 
kr. 21 000.- 
 

Stipendordning med bindingstid for de som 
kan samisk (samisk nivå 1 eller 2 fra 
VGS/morsmåls-brukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta samisk 
barnehagelærerutdanning/lærerutdanning. 
 

Godkjent kostnad: 
200 000 
 
Utlysning ble 
gjennomført, men ingen 
søkere. Her må vi 

  Kåfjord kommune har i 2019 hatt 
noen forespørsler om ordningen, 
men ingen konkrete søknader så 
langt.  
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arbeide for å øke 
sŧnligheten av 
stipendordningen.  
 
Retningslinjer for 
ordningen ble vedtatt i 
juni 2018. Det ble da 
vedtatt at stipendet 
knyttes opp mot tatt 
studiepoeng, og ikke slik 
som opprinnelig tenkt 
med ett stipend til en 
student. 
 

Sangstund 4-6 ganger i året på Kåfjord 
helsesenter, Birtavarre.  
 
 
 
 

Godkjent kostand: kr. 
20 000 
 
Tiltaket ble ikke 
gjennomført. 
 
Utfordringen var å finne 
samisktalende som 
kunne gjennomføre 
tiltaket. Det er bevilget 
midler til gjennomføring 
av tiltaket også for 
2019. Barnehagen vil da 
bruke de ressursene de 
har tilgang på internt, 
og ta inn vikar over 
disse midlene for å 
frikjøpe eget personell 
med samisk-
kompetanse.  
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Etablering av språkarena i Birtavarre 
barnehage.  
 
 
 

Godkjent kostnad: kr. 
30 000 
 
Tiltaket ble ikke 
gjennomført. 
 
Utfordringen var å finne 
samisktalende som 
kunne gjennomføre 
tiltaket. Det er bevilget 
midler til gjennomføring 
av tiltaket også for 
2019. Barnehagen vil da 
bruke de ressursene de 
har tilgang på internt, 
og ta inn vikar over 
disse midlene for å 
frikjøpe eget personell 
med 
samiskkompetanse.  
 
Det er utfordringer 
knytta til samisktalende 
ressurspersoner. Det er 
svært sårbart, da disse 
ikke er lett å finne. 
 

    

Prosjekt “Ole bok” 
Vi viser her til Sametinget sine 
retningslinjer hvor tilskuddsmottaker kan 
foreta inntil 20% endringer innenfor 
tildelte utviklingsmidler.  

 

Ole Bok ble arrangert i 
februar 2018, i 
samarbeid med Samisk 
språksenter. Alle 
førsteklassingene fikk 
besøk av bokbussen og 
Ole Bok, og vi hadde en 
lesestund på samisk og 
norsk fra gaveboken. 
 

3 125 ble benytta 
over godkjent 
kostnad. 
 
Vi viser her til 
Sametinget sine 
retningslinjer hvor 
tilskuddsmottaker 
kan foreta inntil 
20% endringer 

24 barn og 3 
voksne, fordelt på 
3 skoler i Kåfjord 
kommune 

Målet er å til god språkutvikling 
og øke leselyst og leseferdigheter. 
 Det er også et tiltak for å 
synliggjøre samisk språk for 
denne gruppa barn. 

Godkjent kostnad: 
kr. 11 000 
 
Postene 
10301,11700,11701, 
12027 og 14290: 
Benytta kr. 14 125 
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innenfor tildelte 
utviklingsmidler.  
 

Trespråklig eventyrturné ble arrangert i 
samarbeid med Samisk språksenter og 
Halti kvenkultursenter 
 
 
 

I 2018 fikk alle skolene i 
Nord-Troms besøk, med 
unntak av en skole i 
Nordreisa og en på 
Skjervøy/Arnøya. De får 
tilbudet annethvert år. 
Arrangementene er 
godt innarbeidet i 
regionen og tilbudet er 
kjærkommet for skoler 
og barnehager som 
sliter med å lage et eget 
språktilbud til elevene. 
 

25 286 ble benytta 
over godkjent 
kostand.  
 
Vi viser her til 
Sametinget sine 
retningslinjer hvor 
tilskuddsmottaker 
kan foreta inntil 
20% endringer 
innenfor tildelte 
utviklingsmidler.  
 

179 barn og 36 
voksne fordelt og 
17 skoleklasser i 
de 6 kommunene 
i Nord-Troms. 

Målet er å synliggjøre regionens 
trespråklige kulturarv for denne 
gruppa barn. Det ansees som 
viktig å også synliggjøre kvensk 
språk og kultur i og med at det 
også vil bidra til å synliggjøre 
samisk og kvensk kulturarv  som vi 
har i vårt område.  
 

Godkjent kostnad: 
20 000 
 
Postene: 10301, 
11700,11701, 
11707, 12027, 
14290: Benytta kr. 
45 286 
 

Vinterles! Vinterleskampanje rettet mot 
barn fra 1.-7.klasse (mulig tom 10.klasse) i 
regi av Kåfjord bibliotek /Bibliotek- og 
kulturbussen i Nord-Troms. 
 
 

Vinterles! 2018 ble kun 
igangsatt med 
planlegging og 
tilrettelegging. Selve 
tilbudet vil leveres til 
skolene i løpet av neste 
skoleår. 
 

Vi har valgt å gå 
for en slags 
«bokbingo» for 
lesekampanjen. 
Dette med erfaring 
fra lesekampanje 
for voksne. Vi 
valgte å inkludere 
alle elever fra 1. 
tom 10.klasse i 
skolene i Kåfjord 
kommune. 
 
Oppstart blir uken 
rundt 6.februar 
årlig, med 
premiere i uke 6 – 
2020 
 

 Målet er å synliggjøre regionens 
trespråklige kulturarv for denne 
gruppa barn.  
 
Det ansees som viktig å også 
synliggjøre kvensk språk og kultur 
i og med at det også vil bidra til å 
synliggjøre den samiske 
kulturarven som vi har i vårt 
område.  
 

Godkjent kostnad: 
10 000 
 
Post 10301: Benytta 
kr. 6 578 
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Samisk/norsk salmesang, Kåfjord 
helsesenter i Birtavarre:  
 
 

Salmekveldene 
arrangeres 1 gang pr. 
måned på  Kåfjord 
sykehjem, Birtavarre. 
Dette er en møteplass 
hvor beboere på 
sykehjemmet har 
anledning til også å 
møte andre fra bygda 
og kommunen forøvrig. 
Arrangementet er 
tospråklig.  
 
 

Kostnadene ble 
mindre enn 
estimert. 
 

Mellom 10 og 20 
bruker å møte på 
hver salmekveld. 

Fremme og synliggjøre språk og 
kultur. Salmekveldene fungerer 
også som en språkarena.  
 
På salmekveldene møter eldre 
mennesker. Flere av de har 
samisk som morsmål.  
 
Det er også norskspråklige som 
møter. Disse får møte en samisk 
salmetradisjon som også har 
lokale røtter, samt samisk språk 
slik det snakkes av lokalt 
samisktalende. 
  

Godkjent kostnad  
19 000,- 
Post 14712: 15 918 
som dekker honorar 
for 2 personer, 
kjøring og 
annonsering. 
 

Samiskspråklig snakkekontakt i helse- og 
omsorg 

 

 
 

På grunn av mangel på 
kapasitet ble ikke 
tiltaket satt i gang før på 
slutten av året 2018. 

 3 beboere Alle beboerne er samisk 
morsmålsbrukere.  
 
Det er viktig at de får anledning 
og rom til å samtale på samisk.  
Tilbakemelding er at de satte pris 
på dette tilbudet. 
 

Godkjent kostnad: 
21 000 
Post: 10301 benytta  
kr. 3 600 
 

Søkbare midler – lag/foreninger og andre.  
Godkjent kostnad: 100 000.- 
 

Tiltak som har mottatt 
støtte: 
Flere aktører: 
Arrangement 
Samefolkets dag, 11 000 
 
Ivgu Sámesearvi: 
Samiskspråklig 
duodjekurs kr. 50 000 
 
Senter for nordlige folk: 
Dokumentasjon og 
utstillingsprosjekt – Som 

Kåfjord kommune 
søkte i brev av 
24.11.2017 om å 
avsette kr. 100 000 
på fond. Søknaden 
ble godkjent. I brev 
av 20.2.2018 søkte 
vi godkjenning til å 
bruke midlene på 
filmprosjektet 
“Portretter fra 
Kåfjord. Historier 
om for-

Omentrentlige 
tall: 
 
70 fremmøtte 
 
 
13 deltakere 
 
 
 
 
50 fremmøtte 
 

Eksterne aktører, lag, foreninger 
og andre, er viktige bidragsytere i 
arbeidet med å fremme og 
synliggjøre samisk språk og kultur. 
Dette ikke bare i forhold til 
samiskspråklige arenaer, men 
også for å synliggjøre hvordan 
historiske forhold virker inn på 
situasjon for samisk språk i dag og 
kultur i dag.  
 
 
 

Godkjent kostand: 
100 000 
 
Fond: 100 000 
 
Post: 14700 benytta 
kr. 176 000 
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spon på hav – 
Fortellinger om 
Birtavarre gruver, kr. 
15 000 
 
 
Senter for nordlige folk: 
Dokumentarfilm 
“Portretter fra Kåfjord. 
Historier om 
fornorskningen, kr. 
100 000 

 
 

  

  
 

norskningen” i regi 
av Senter for 
nordlige folk. Det 
ble godkjent i brev 
av 28.2.2018 
  
Filmen ble 
presentert på 
kulturkvelden -Mii 
leat dás! Som ble 
arrangert i 
november 2018.  
 
Kåfjord kommune  
arrangerte i 
samarbeid med 
Senter for nordlige 
folk seminaret – 
Fornorksningen  
fortid og nåtid, 
med blikk på 
fremtiden. Her var 
bla lokale tidsvitner 
invitert til å fortelle 
sin historie om 
hvordan de 
opplevde 
fornorskningen og 
hvordan det har 
påvirket de. 
Seminaret ble 
arrangert i april 
2018.  
 

 
 
 
 
 
 
40 fremmøtte 
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Tiltak som Sametinget har definert som pilotprosjekter skal rapporteres separat, i henhold til prosjektbeskrivelse, formål og budsjett. Pilotprosjekter defineres 
under utviklingstilskudd.  
 
Annet: 
I tillegg er det over tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel blitt bevilget midler til bla. Arrangement på Samefolkets på Manndalen og Olderdalen skoler, deltakelse på 
Beaivváš sin forestilling om Pippi Langdtrømpe og oppsett av musikal, Manndalen skole. Seminaret “Mii leat dás” – seminar om fornorskningen ble også dekket over disse 
midlene, samt innkjøp av samiskspråklige medier/ medier om samiske forhold i regi av Kåfjord bibliotek. 
 
Det er videre vedtatt i Kåfjord kommunestyre at det skal gjennomføres en evaluering av samisk språk i Kåfjord kommune på virksomhetsområdene kommuneadministrasjon, 
barnehage, grunnskole og helse og sosial. Vi arbeider med å få gjennomført evalueringen som vedtatt.  
 
Regnskap: 
Vi har markert hvilke tiltak hvor hele eller deler av bevilgningen fra Sametinget ikke har blitt benytta. Totalt har Kåfjord kommune benyttet kr. 1 061 000 - av bevilgningen 
over tospråklighetsmidlenes utviklingsdel kr. 1 290 000.- Ubenytta midler for tospråklighetsmidlenes utviklingsdel 2018 er kr. 229 000. I tillegg kommer godkjent 
omdisponering av kr. 100 000 til filmprosjekt.  
 
Som nevnt tidligere vises ikke bruken av midler, kr. 250 000,  bevilget til språkstøtte i barnehage og grunnskole, språkressurs for personalet. 
på dette regnskapet. De er inntekstført Samisk språksenter sitt regnskap, ansvar 437. Vi viser videre til språksenterets rapport og regnskap for 2018. 
 
Vi er klar over at det i regelverket for tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner sies: - (....) Ubenyttede midler i foregående år blir trukket fra budsjettårets 
tildeling. Vi ber imidlertid om mulighet til å tilbakebetale ubenytta midler over bevilgningen for 2018. Vi ønsker ikke at ubenytta bevilgning skal trekkes fra bevilgning for 2019. 
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4. Vedlegg (sett kryss)   

 

Regnskap for utviklingsdelen (skal vedlegges): 

 

Regnskap for basis- og betjeningsdel  

           For strategier og tiltak i henhold til aktivitetsplan for 2018. 

 

   

  

 
 

5. Underskrift 

Navn:       

Dato:       

Underskrift: 

 

 

_______________________________________ 

Rapporten inkl. alle vedlegg sendes: 

Sámediggi - Sametinget 

Ávjovárgeaidnu 50 

9730  Kárášjohka/Karasjok 

www.samediggi.no  

Den som underskriver, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen/virksomheten. 
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Raporteren 2018:ii doaibmaplána ektui  
 

Guovttegielatvuođadoarjja suohkaniidda/fylkkasuohkaniidda  

 

Dán skovi galgá geavahit loahpparaporteremii go bivdá oažžut máksojuvvot doarjaga maŋimuš oasi. 

Dán skovi galgá sáddet Sámediggái ovdal 31.08.2019. 

 

1. Dieđut doarjjaoažžu  

Suohkan:      Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

Oktavuođaolmmoš:      Inger M. Åsli 

Telefonnummár:       77 71 92 00, 77 71 92 32 (oktavuođaolmmoš) 

E-poasta čujuhus:  

 
     post@kafjord.kommune.no;  inger.marie.asli@kafjord.kommune.no 
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2. 2. Raporteren ulbmilolahusa eavttuid birra vuođđo - ja bálvalanoasis 

Doaimmat 2018 doaibmaplána 

ektui 

 

Jearaldagat ulbmilolahusa birra Ulbmilolahus Kommentárat ulbmilolahussii Rehketdoallu 

Čuokkis 1:  

§ 3-2. Láhkaásahusaid 

jorgaleapmi (Gieldda 

njuolggadusat), 

dieđáhusat ja skovit  

Makkár dieđut ja skovit leat sámegillii: 

 

- Man stuorra proseantaoassi 

virgealmmuhusain lea sámegillii 

- Man stuorra proseantaoassi skoviin 

dearvvašvuođas leat sámegillii 

- Man stuora proseantaoassi 

diehtojuohkimis álbmogii 

dearvvašvuođasuorggis leat 

sámegillii?  

- Man stuora oassi skoviin 

oahpahussuorggis (skuvllain ja 

mánáidgárddiin) leat sámegilli?  

- Man stuorra oassi diehtojuohkimis 

váhnemiidda/ovddasteddjiide leat 

sámegillii? 

 

 

Mii geavahit váldoáššin nuvttá -

almmuhusaid min ruovttusiidu, 

suohkana Facebook ja rabas 

virggiid almmuhit NAV bokte. 

Suohkana Facebook ja NAV:ai 

eat jorgal sámegillii. Go 

áviissaid geavahit 

almmuheapmái, de 

almmuhuvvojit sámegillii 

Ávviris. 

 

Dearvvašvuođasektoris ii leat 

okta ge skovvi sámegillii. 

Kommuneforlaget skovit 

geavahuvvojit ja leat 

neahttavuđot.  

  

Ii makkárge diehtojuohkin 

dearvvašvuođasektoris leat 

álbmogii sámegillii.   

 

Oahpahussektoris leat soames 

skovit sámegillii.   

 

Go guoská galbemii de galget 

visot galbbat sámegillii.  Mii eat 

leat čeahpit nohkka almmuhit 

dieđuid sámegillii 

mánáidgárddiin ja skuvllain.  

 

Dat lea ráhkaduvvon 

diehtojuohkin-gihpa sámegiela 

Virgealmmuhusat, almmuhusat 

ja oassi preassadieđáhusain 

galget leat sámegillii. Dat 

almmuhuvvojit sámegillii 

Ávviris. Oassi 

almmuhusteavsttain 

almmuhuvvojit sihke dárogillii 

ja sámegilli báikkálašaviissain.   

 

Mii fertet oažžut sadjái 

rutiinnat mo sihkkarastit ahte 

stuorat oassi virge-

almmuhusain almmuhuvvojit 

maid sámegillii.   

 

Gáivuona suohkan geavaha KF 

skoviid. Gáivuona suohkan lea 

geahččalan oažžut daid 

jorgaluvvot sámegilli, muhto 

eat leat liikostuvan. 

 

Sámi giellasiida veahkeha dan 

muddui go sis lea kapasitehta 

jorgalit sámegillii. Geavahit 

olggobeale jorgaleddjiid dárbu 

mielde. 

 

Báikkálaččat hábmejuvvon 

skovvi (bargiidhálddašeapmi, 

kultuvra ja sámi giella): Ollu 

lea sihke dáro- ja sámegillii, 

muhto ferte bargojuvvot 

Golut olggobeale 

jorgaleapmái:   

Kr 56 469  

 

Goluid siste lea maid 

jorgaleapmi bistevaš 

teavsttaid suohkana 

ruovttusiiddus. 

  

Almmuhusat:  

Kr 106 135 
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birra mánáidgárddiid ja skuvllaid 

váste mii lea sámegillii. 

   

Muđui leat unnán diehtojuohkin 

váhnemiidda/ovdasvástideddjiide 

mii lea maid sámegillii.  

systemalaččat vai olahit mihttu 

ja vai gokčat 

doaibmaguovlluid gos skovit 

leat hábmejuvvon 

báikkálaččat.   

 

 

 

 

Čuokkis 2 :  

Profileren ja 

čalmmustahttin. 

 

- Man stuora proseanta 

neahttasiiddus lea sámegillii? 

- Man stuora proseantaoassi 

suohkana/gieldda diehtojuohkimis 

sosiála mediain almmuhuvvo 

sámegillii? 

- Makkár almmolaš vistit leat 

galbejuvvon sámegillii? Ja 

makkárat eai leat? 

- Makkár vuordámušat leat 

suohkanis/gielddas eará ásahusaide 

sámegillii galbet? 

 

Sullii 60% bistevaš teavsttain 

suohkana ruovttusiiddus leat 

sámegillii. 

 

Ii makkárge diehtojuohkin 

sosiála median leat sámegillii.   

 

Buot almmolaš visttit leat 

galbejuvvon sámegillii, earret 

Dálošvákki valástallanhálla.  

Maŋemus lea suohkana ođđa 

buhcciidsiida – Kåfjord 

helsetun/Gáivuona 

dearvvašvuođasiida. Dáppe 

ožžot dat iešguđet ossodagat, 

stobut ja doaibmalanjat namaid 

mat speadjalastet dáru, sámi ja 

kvena giellaárbevieruid. Mis leat 

vuordámušat eará almmolaš 

ásahusaide dego omd Romssa 

fylkasuohkanii ja institušuvnnat 

mat leat ruhtaduvvon almmolaš 

ruđaiguin omd. Davvi álbmogiid 

guovddáš, maid galbejit 

sámegillii.   

 

Suohkana ruovttusiidu:  

Bajit dási 

guovttegielatvuođaplána ektui: 

Bistevaš teaksta – dihtojuohkin 

suohkana doaimma birra galgá 

leat sihke sámegillii ja 

dárogillii. Dat guoskka 

maiddai leavggaide, 

vuolleleavggaide ja 

njuolggoluottaide jna. Dat 

fátmmasta maid báikkálaš 

hábmejuvvon skoviid, 

njuolggadusaid ja ollu eanet.   

 

Artihkkalat galget jorgaluvvot 

dađistaga, nu guhkas go lea 

kapasitehta. Buot artihkkalat 

galget goitge gávdnot sihke 

sámegillii ja dárogillii 

neahttasiiddus. Mihttu lea 

sihkkarastit ovttalágán 

diehtojuohkima.  

 

Čálalaš rutiinnat suohkana 

ruovttusiiddu jorgaleami birra 

lea barggu vuolde, ja mo 

čalmmustahttima Facebookas 

sámegiela. 

 

 

Geahča kommentára 

bajábealde kolonnas.  

 

 

 

 

 

Go guoskka Gáivuona 

dearvvašvuođasiidda 

goluid galbemii, siste ja 

olgun, de leat golut 

váldon iežaset 

bušeahtas.  
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Mii leat áiggi badjel bargan 

iežamet neahttasiidduiguin, ja 

maid bargan cegget ođđa 

profiila iežamet ruovttusiidui.  

Buot siiddut leat guorahallon, 

ja mis lea buoret 

mihtoolaheapmi čadnon 

dássásaš siiddut dárogillii ja 

sámegillii.  Mis lea váldoáššin 

mihttu ahte bistevaš teavsttat 

galget jorgaluvvon sámegillii 

2019:ii jahkelohppii.   

 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta 

oažžut vástádusa 

sámegillii. 

 

 

 

 

Makkár suohkana/gieldda 

hálddahussuorggit/ossodagat vástidit 

sámegillii? 

 

Makkár rutiinnat leat suohkanis/gielddas 

ollašuhttit geatnegasvuođa vástidit 

sámegillii? 

 

Makkár rutiinnat leat suohkanis/gielddas 

sámegiela gáibádusaid ektui go ostet 

olgguldas bálvalusaid?  

 

Čálalaččat váldet oktavuođa:   

Vástiduvvojit sámegillii. Sihke 

dáru- ja sámegiel veršuvdna 

journála fievrriduvvojit min 

arkiivavuogádahkii. 

 

Njálmmálaččat váldet 

oktavuođa:  

Mis lea soahpamuš Sámi 

giellasiiddain ahte jorgalit 

njuolga. Dat eaktuda ahte 

soames lea olámuttos go dárbu 

čuožžila.   

 

Gáivuona suohkanis eai leat 

makkárge earenoamáš rutiidna 

dasa ahte gáibiduvvo sámegiella 

go oasttit olggobeale bálvalusaid.  

Dat lea dieđusge maid gitta das 

ahte makkár olggobealde 

bálvalusain lea sáhka. Omd. 

Árvvoštallat sámegiela Gáivuona 

suohkanis (2019) – rabas 

fálaldatgilvvus – das lea 

gáibádus ahte fállis lea sámi 

giellagelbbolašvuohta.  

Dat lea hástaleaddji deavdit 

gáibádusa dasa go 

njálmmálaččat váldet 

oktavuođa. Danne go ollugat 

min bargin ii leat 

gelbbolašvuohta sámegielas 

dahje dušše 

oassegelbbolašvuohta 

sámegielas.  
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§ 3-5. Viiddiduvvon 

vuoigatvuohta atnit 

sámegiela dearvvasvuođa- 

ja sosiálasuorggis 

Makkár rutiinnat leat suohkanis/gielddas 

ollašuhttit viiddiduvvon vuoigatvuođa atnit 

sámegiela dearvvasvuođa- ja 

sosiálasuorggis?  

 

Makkár rutiinnat leat suohkanis/gielddas 

sámegiela gáibádusaid ektui go ostet 

olgguldas bálvalusaid (omd. sadjásaš 

olbmuid, IKT čovdosiid)? 

 

Čálbmeáhkku lea bistevaš vierru 

juohkit bagadallangihppaga 

sámegiellakampánja birra 

sámegillii áhpehemiide.  

 

Go lea dárbu de leat mis olbmot 

geat hálddašit sámegiela 

bálvalusas (siiddabálvalusas, 

buhcciidsiiddas). 

 

Doaktáris lea vejolaš geavahit 

dulkonbálvalusa go lea dárbu.  

 

Bargin lea vejolaš váldit 

sámegiellakursa/ kurssat mat 

addet oahppočuoggáid iešguđet 

dásiin.  

 

Nu guhkas go mii diehtit de eai 

leat makkárge IKT-

geavaheaddjičovdosat 

dearvvašvuođasuorggis mat leat 

sámegillii, dahje 

sadjásašdoaimmahat mat fallet 

sámegielat fágaoahppan 

dearvvašvuođabargiid.  

 

  

§ 3-7. Vuoigatvuohta 

oahppovirgelohpái  

Galle bargi leat ožžon virgelobi bálkkáin 

oahppat sámegiela/háhkat alcceseaset 

sámegielmáhtu? 

 

2018:is lágidii Sámi giellasiida: 

• Sámegiel sárdnunkurssa 

– Giellamiella. 

• SAAL 1 

Oktiibuot oasálaste 8 bargi mat 

juohkásedje na: 

• Giellamiella, 

praktihkalaš 

sárdnunkursa 3d/v, 10 

vahkku giđđat: 3 bargi 

vuođđoskuvllas ja 

mánáidgárddis. 

Suohkana bargit ožžot 

permišuvnna bálkkáin 

oasálastit  gelbbolašvuođa-

lokten sámi giella/kultuvra 

kurssain/oahpuin  

 

Dat lei stuora beroštupmi 

oasálastit SAAL 1. 

Earenoamážit mánáid 

ovddasvástideaddjit geain lea 

sámegiella mánáidgárddis ja 

skuvllas čájehe stuora 

Bálkágolut oktan 

penšuvdnagoluiguin 

Kr 333 633 

Lassin bohtet golut: 

Sáhttu kursabáikái 

(Olmmáivággái ja 

Altai) Orrun (Álttás)  

Ávdnasat ja 

teáhterčájálmas Pippi 

Nállesuohkku  

Ekskuršuvdna  
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• Giellamiella, 

praktihkalaš 

sárdnunkursa 3d/v, 10 

vahkku čakčat: 1 bargi 

čorgenossodagas 

• SAAL 1, Gáivuonas, 

giđđat: 3 bargi čorgen, 

kulturskuvllas ja 

doavttirkontuvrras. 

SAAL 2, Álttás: 1 bargi 

kulturskuvllas. 

beroštumi. 2018 giđa dieđihii 

Sámi allaskuvla Sámi 

giellasiidii ahte sii eai sáhte 

leat ovttasbargoguoimmit 

SAAL 2 čađaheami 

oktavuođas. Dat lei unohas go 

ollosat SAAL 1 háliidedje 

joatkkit SAAL 2, muhto sis ii 

lean vejolaš vuolgit omd. 

Áltái.   

 

Okta suohkana bargin ja okta 

váhnen ovddasvástideaddjin 

válljiiga čađahit SAAL 2 maid 

Áltá giellaguovddáš ja Sámi 

allaskuvla lágideigga.   

 

Dat addo lassibálká bargiide 

main lea formála- ja reála-

gelbbolašvuohta sámegielas. 

Lassibálká ii čalmmustuvvo 

dan ovddasvástádusas, muhto 

váldo iešguđet 

doaibmaguovlluid 

bálkábušeahtain. Ráidalas lea 

čuovvovaš:   

• 60 oč.: 20 000 

• 45 oč.: 15 000 

• 30 oč.: 10 000 

• 15 oč.:   5 000 

Reála-gelbbolašvuohta 

sámegielas: 5 000 
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§ 3-8. Vuoigatvuohta 

oažžut oahpu sámegielas. 

 

 

 

 

 

 

Lea go suohkanis/gielddas 

vuođđoskuvlaoahpahusfálaldat sámegielas 

rávisolbmuide?  

 Gáivuona suohkanis ii leat 

juste dál sierrá vuođđoskuvla 

rávisolbmuide. Mii oasttit 

sajiid Ráissa suohkanis.  

 

Oahpahusfálaldat 

vuođđoskuvla dásis 

rávesolbmuide sámegielas ii 

addo, ii fágan dahje 

oahpahusgiellan. 

  

 

Čuokkis 4: Ovttaskas 

olbmuid girkobálvalusat. 
Sámelága 

giellanjuolggadusaid § 3-6 

mielde juohkehaččas lea 

vuoigatvuohta sámegillii 

oažžut oktagaslaš 

girkobálvalusaid Norgga 

girku searvegottiin. 

 Gáivuona suohkan juolluda 

ruđaid searvegodderáđđái 

doarjun dihte sin sámegielat 

doaimmaid. 

 

Dat lea maid juolluduvvon ruhta 

čađahit sámi/dáru 

sálbmalávlumii Gáivuona 

dearvvašvuođasiiddas, 

Biertaváris. Juolludeapmi váldo 

guovttegielatvuođaruđain 

ovdánahttinoasis.  

 

 Kr 33 000 

§ 3-9. Sámegiella gieldda 

hálddahusas 

Gielddastivra sáhttá mearridit 

ahte sámegiella galgá leat 

dássálagaid dárogielain olles 

dahje muhtin osiin gieldda 

hálddahusas. 

Lea go suohkanstivra/gielddastivra 

mearridan bajitdási giellaplána? Bija 

mielddusin jus lea. 

 

Dulkojuvvojit go 

suohkanstivrra/gielddastivrra čoahkkimat? 

 

Man muddui leat 

suohkanstivrra/gielddastivrra áššebáhpirat 

sámegillii? 

 

Man olu suohkana/gieldda almmolaš 

čoahkkimiin dulkojuvvojit? 

Gáivuona suohkan meannudii 

Bajit oasi 

guovttegielatvuođaplána 2018 – 

2020 7.12.2017, áššis 65/17. 

 

Bajit oasi 

guovttegielatvuođaplána bidjo 

mielddusin. Lassin:  

-Rutiidnačilgehus jorgalit 

teavsttaid sámegillii Gáivuona 

suohkan ruovttusiidduin.  

- Njuolggadusat mo ávvudit 

Sámiálbmot beaivvi Gáivuona 

suohkana doaimmahusain  

Okta suohkanstivračoahkkin 
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jahkái dulkojuvvo sámegielas 

dárogillii.  

 

 

Suohkanstivrra áššebáhpirat leat 

dušše dárogillii.   

 

Soames suohkana almmolaš 

čoahkkimin dulkojuvvo 

sámegillii (čoahkkimat maid 

suohkan doallá olggobealde 

aktevrraiguin, álbmotčoahkkimat 

jna.)  

 

 

Dat galggašii dulkojuvvot 

suohkanstivrra čoahkkimis jus 

unnimus okta áirras bivdá dan, 

Bajit oasi guovttegielat-

vuođaplána hárrái.  

 

 

 

Seminárat leat dulkojuvvon 

sámegielas dárogillii, omd 

seminára dáruiduhttima birra 

(2018) ja seminára 

boahtteáiggi 

mánáidgárdestruktuvra 

Olmmáivákkis 2019). 

Go lea dulkojuvvon 

sámegielas dárogillii de 

lea Sámi giellasiida 

doaimmahan dan.  
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3. Raporteren ovddidanoasi ulbmilolahusa eavttuin 

Buot doaimmat doaibmaplánas Čađahuvvon/eai 

čađahuvvon. 

Oanehis raporteren 

doaimma ulbmila 

ektui. Dahje manne 

doaibma ii leat 

čađahuvvon. 

Vejolaš 

rievdadeamit 

doaibmaplána ektui 

Galle 

oasseváldi? 

Mo lea sámegiela ovdáneapmi? Rehketdoallu. 

Hábmet ollislaš plána mánáidgardái ja 

vuođđoskuvlii, ja sirdin daid gaskkas.  

 

 

 

 

Prošeaktavirgi 

virgáduvvui 2018:ii 

čakčamánu. Lea 

leamaš proseassa 

čanasteapmi skuvlii 

ja mánaidgárdái. 

Referánsajoavku 

ceggejuvvui mas 

ledje politihkkarat 

ja lahttut 

mánáidgárddis ja 

skuvllas.  

Prošeavtta 

ozaimet joatkkit 

2019:is. Dan 

oaččuimet 

dohkkehuvvot.   

 

Plána lea 

meannudan 

Sámepolitihkalaš 

lávdegoddi ja 

Bajásšaddan ja 

fuolahusa 

váldolávdegoddi 

ja galgá dál 

gulaskuddamii  

 Plána lea oaivvilduvvon geavahuvvot 

sámegiela nannen ja ovddidan barggus 

mánaidgárdin ja skuvllain.  

Dohkkehuvvon 

golut: kr 300 000 

 

Boasttat: 10301, 

10506, 10532, 

10900, 11153, 

11507, 11600, 

11900, 14290 ja 

15506: Geavahan 

kr 272 281,17 

 

Ozaimet bidjat kr 

84 000 fondii 

geavaheapmái 

2018:is, ja dan 

oaččuimet 

dohkkehuvvot – 

boastta 15506. 

 

Gielladoarjja mánaidgárddis ja skuvllas. 

Giellaresursa bargiide.  

 

Čujuhit giellasiidda 2018 raportii ja 

rehketdollui. 

 

Dat lea fálaldat 

maid leat addán 

suohkana 

mánaidgárddiide, 

go leat mátkkoštan 

mánaidgárddiid 

mielde ja doallan 

sámi giella 

fálaldaga 

 Buot mánát 

mánáidgárddis 

ja bargit geat 

ledje barggus 

daid beivviid 

go mii leimmet 

doppe.  

Sámi giellasiida vásihit ahte sis lea buorre 

váikkuhus mánáid gillii sámi ossodagas. Sii 

leat ožžon ruovttoluottadieđuid váhnemiin 

ahte mánát sárdnot eanet sámegiela maŋŋel 

giellalávguma.   

 

Eará bargiid mielas lea mávssolaš ahte mii 

oasálastit. Mii ráhkadit maid veháš 

ávdnasiid mánaidgárddiide.  

Dohkkehuvvon 

golut: kr 

250 000.-  

 

Boasttat 10198. 

ja 

10903.437.180:  

Dat rehketdoallu 

ii čájet 
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buohkaide.     

 

2018:ii čavčča 

leimmet dušše sámi 

ossodagas Goržži 

mánaidgárddis 

Olmmáivákkis, mii 

leimmet doppe 

juohke bearjadaga 

ja leimmet maid 

fárus go sis ledje 

tuvrrat. Mii 

lágideimmet maid 

giellalávgunvahkku 

2018:ii 

skábmamánu.  

 

geavaheami dain 

ruđain. Dat 

sisaboahtun 

bidjun Sámi 

giellasiidda 

rehketdollui, 

ovddasvástádus 

437. 

 

 

Giellačeahppi – Liige giellaresurssa mas lea 

doaibman leat min golmma mánaidgárddis – 

sárdnut sámegiela mánáiguin ja bargiiguin. 

Dat lea stuora dárbu nannet sámegiela 

mánáidgárdin.  

 

Giellačeahppi lea siste Dálošvákkis, 

Biertaváris ja Goržži mánáidgárddis 1 

beaivvi vahkkus. Oktiibuot 60 % virgi.  

Oassi 

dohkkehuvvon 

goluin lea 

geavahuvvon. 

Sivva lea go 

čuožžilii 

boasttuipmárdus 

hálddahusas daid 

ruđaid hárrái. 

 

 Mánát ja bargit 

guoski 

mánaidgárdin.   

Ruovttoluottadiehtu lea ahte mánáide ja 

bargiide lea stuora ávki go boahtá okta sisa 

sárdnu sámegiela buohkaiguin. Mánát 

illudit dassážii Giellačeahppi boahtá.  

 

Bargit leat ožžon bagadallama mo nagodit 

doalahit sámegiela mánáidgárddis.  

Dohkkehuvvon 

golut: kr 200 000 

Boastta 10301: 

Geavahuvvon kr 

126 874,74 
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Bálkábuhtadus sámegiellakursa.  

Ovddasvástideaddjit mánáide mánáidgárddis 

ja vuođđoskuvllas geain lea sámegiella 

fágan. Dan doaibmabiju sáhttá čatnat 

ulbmiljovkui mánát ja nuorat.   

 

Lagas oapmahaččat sámegielat 

demeansagillájeddjiide.  

Dat lei stuora 

beroštupmi 

oasálastit SAAL 1. 

Earenoamážit 

mánáid ovddas-

vástideaddjit 

geain lea 

sámegiella 

mánáidgárddis ja 

skuvllas čájehe 

stuora beroštumi.  

 

SAAL 2 ii 

čađahuvvon 

Gáivuonas 

ákkaiguin ovdalis 

namuhuvvon. Okta 

ovddasvástideaddji

n háliidii joatkkit 

SAAL 2 Álttás, ja 

sutnje juolluduvvui 

kursadoarjja 

čađaheapmái.  

 

50 000 

geavahuvvui 

dohkkehuvvon 

goluin.  

 

Mii čujuhit 

Sámedikki 

njuolggadusaide 

mas doarjjaoažžu 

sáhttá rievdadit 

gitta 20 % 

juolluduvvon 

ovdánahttindoarja

gis.  

 

3 Váhnema/ 

ovdasvástidead

dji  

Dat lea mávssolaš ahte lea ceggejuvvon 

kursadoarjja ortnet 

váhnemiidda/ovddasvástideddjiide ja lagas 

oapmahaččaide demeanssaide.   

 

Ortnegis lea ulbmil addit 

váhnemiidda/ovddasvástideddjiide/oapmah

aččaide ekonomalaš vejolašvuođa oasálastit 

sámegiellakurssain álgodásis, vai sis lea 

buoret vuođđu doaibmat giellaresurssain ja 

giellaveahkkin iežaset mánáide.  

 

Ortnet váikkuha go lokte rávisolbmuid 

máhtu ja gelbbolašvuođa sámegielas, ja 

maid báikkálaš sámi kultuvrras.  

 

Dohkkehuvvon 

golut kr 100 000 

 

Boastta 10506: 

Geavahuvvon kr 

150 000 

 

Stipeanda ohppiide joatkkaskuvllas geain lea 

sámegiela fágan.  

 

 

 

 

Stipeanda a kr 

3 000.-. 

Juolluduvvo 7 

stipeandda 

ohcamiid vuođul. 

Okta ohcan 

hilgojuvvui go 

ohcci ii gullan  

Gáivuotnii.   

12 000 

geavahuvvui 

dohkkehuvvon 

goluin.  

Mii čujuhit 

Sámedikki 

njuolggadusaide 

mas doarjjaoažžu 

sáhttá rievdadit 

gitta 20 % 

juolluduvvon 

ovdánahttindoarja

gis.  

 

 

Sámegiella 1: 

2 oahppi 

Sámegiella 2: 

5 oahppi 

 

Ollu oahppit ohcet stipeandda ordnegis. 

Dat čájeha ahte eanet Gáivuotnalaččat 

váldet eanet sámegiela soames dásis 

joatkkaskuvllas go das muhtin jagiid áigi. 

Dat lea duođai positiiva vásihus.   

 

Ulbmil ortnegiin lea stimuleret ohppiide 

joatkkaskuvllas válljet sámegiela soames 

dásis.  

Dohkkehuvvon 

golut: 9 000.- 

 

Boastta 14741: 

Geavahuvvon kr 

21 000.- 
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Stipeandda ordnet čatnanáigin sidjiide geat 

máhttet sámegiela (sámegiella dássi 1 dahje 2 

joatkkaskuvllas/eatnigielat/ovdalaš 

kursaoassálasti) ja sávvá váldit sámi 

mánaidgárdeoahpaheaddjeoahpu/oahpaheadd

jioahpu  

   

 

 

 

Dohkkehuvvon 

gollu: 200 000 

 

Almmuheapmi 

čađahuvvui, muhto 

eai lean ohccit. Mii 

fertet bargat 

čalmmustahttit 

stipeandaortnega 

 

Njuolggadusat 

ortnegii leat 

meannuduvvon 

2018:ii 

geassemánus. 

Mearriduvvui ahte 

stipeanda čadno 

váldon 

oahppočuoggáide 

ja ii ge nu mo 

álggos 

jurddahuvvon okta 

stipeanda ovtta 

studentii.  

 

  2019:is leat Gáivuona suohkanii leamaš 

jearaldagat ortnega birra, muhto eai leat vel 

konkrehta ohcamat boahtán.  

 

 

 

Lávlunbottut 4-6 geardde jagis Gáivuona 

dearvvašvuođasiiddas, Biertaváris 

 

 

 

 

Dohkkehuvvon 

gollu kr 20 000 

 

Doaibmabidju ii 

leat čađahuvvon. 

 

Hástalus lei 

gávdnat 

sámegielaga gii 

sáhtii čađahit 

doaibmabiju. 

Doaibmabidjui lea 

maid 2019:is 

juolluduvvon ruhta. 
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Mánáidgárdi áigu 

geavahit siskkáldas 

resurssaid ja 

geavahit ruđaid 

sadjásažžii ja 

lonistit iežaset 

bargi mas lea 

sámegiella 

gelbbolašvuohta.   

 

Cegget giellaárena Biertavári mánáidgárdái.  

 

 

Dohkkehuvvon 

gollu: kr 30 000 

 

Doaibmabidju ii 

leat čađahuvvon.  

Hástalus lei 

gávdnat 

sámegielaga gii 

sáhtii čađahit 

doaibmabiju. 

Doaibmabidjui lea 

maid 2019:is 

juolluduvvon ruhta. 

Mánáidgárdi áigu 

geavahit siskkáldas 

resurssaid ja 

geavahit ruđaid 

sadjásažžii ja 

lonistit iežaset 

bargi mas lea 

sámegiella 

gelbbolašvuohta. 

 

Dat leat hástalusat 

čadnon sámegielat 

resursaolbmuide.  

Dat leat hirbmat 

rašesdili, ja ii leat 

álki gávdnat sin.  
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Prošeakta “Ole/Ovlla girji” 

Mii čujuhit Sámedikki njuolggadusaide mas 

doarjjaoažžu sáhttá rievdadit gitta 20 % 

juolluduvvon ovdánahttindoarjagis.   

 

“Ole/Ovlla girji” 

Lágiduvvui 2018:ii 

guovvamánu 

ovttasbargguin 

Sámi 

giellasiiddain. 

Girjebusse ja Ole 

bok/Ovlla girji  

manai buot 

vuosttašluohkálačč

aid guossis, ja mis 

lei skeaŋkagirjjis 

lohkanboddu 

sámegillii ja 

dárogillii.  

 

3 125 

geavahuvvui 

dohkkehuvvon 

golus.  

 

Mii čujuhit 

Sámedikki 

njuolggadusaide 

mas doarjjaoažžu 

sáhttá rievdadit 

gitta 20 % 

juolluduvvon 

ovdánahttindoarja

gis. 

 

24 máná ja 3 

rávisolbmo, 

juhkkojuvvon 

3 skuvlii 

Gáivuona 

suohkanis 

  

Ulbmil lea buorre giellaovdáneapmi, 

lohkanmiella ja lohkanmáhttu. Dat lea maid 

doaibmabidju mii čalmmustahttá sámegiela 

dan mánná jovkui.  

Dohkkehuvvon 

golut: kr 11 000 

 

Boasttat 

10301,11700,117

01, 12027 ja 

14290: 

Geavahuvvon kr 

14 125 

 

Golmmagielat máinnasmátki lágiduvvui 

ovttasbargguin Sámi giellasiiddain ja Halti 

kvenakulturguovddážin /Halti 

kvenkultursenter. 

 

 

 

Buot skuvllat 

Davvi-Tromssas 

ožžo guossi, earret 

okta skuvla Ráissas 

ja okta 

Skiervvás/Ártnis. 

Fálaldat lea juohke 

nuppi jagi. 

Lágideamit leat 

bures sajáiduvvon 

regiovnnas ja 

ráhkislaš fáladat 

skuvllaide ja 

mánáidgárddiide 

gos rahčet ráhkadit 

sierra 

giellafálaldaga 

ohppiide.   

 

25 286 

geavahuvvui 

dohkkehuvvon 

golus.  

 

 

Mii čujuhit 

Sámedikki 

njuolggadusaide 

mas doarjjaoažžu 

sáhttá rievdadit 

gitta 20 % 

juolluduvvon 

ovdánahttindoarja

gis.  

 

179 máná ja 36 

rávisolbmo, 

juhkkojuvvon 

17 skuvla-

luohkáide 

Davvi-

Tromssas.  

 

 

Ulbmil lea čalmmustahttit regiovnna 

golmmagielat kulturárbbi dan mánná 

jovkui. Dat lea maid mávssolaš 

čalmmustahttit kvena giela ja kultuvrra go 

dat váikkuha čalmmustahttimii sámi ja 

kvena kulturárbbi mii lea min guovllus.  

 

 

Dohkkehuvvon 

golut: 20 000 

 

Boasttat: 10301, 

11700,11701, 

11707, 12027, 

14290: 

Geavahuvvon kr 

45 286 

 

Dálvelohkan/ Vinterles! 

Dálvelohkankampánja lea oaivvilduvvon 

mánáide 1.-7. luohkás  (vejolaš gitta 10. 

luohkkái) Gáivuona girjerádjosa / Davvi-

Dálvelohkan! 

2018:is 

álggahuvvui dušše 

plánemin ja 

Mii leat válljen 

juogalágán 

“girjebingo” 

lohkankampánjii.  

 Ulbmil lea čalmmustahttit regiovnna 

golmmagielat kulturárbbi dan mánná 

jovkui.  

 

Dohkkehuvvon 

golut: 10 000 

 

Boasta 10301: 

195



 

 

Tromssa girjerájus- ja kulturbusse olis.   

 

 

heivehemiin. Ieš 

fálaldat lágiduvvo 

skuvllaide boahtte 

skuvlajagi.  

Vásihus 

rávisolbmuid 

lohkan-

kampánjjas. Mii 

leat válljen 

fátmmastit buot 

ohppiid 1. Gitta 

10. Luohkkái 

Gáivuona 

suohkana 

skuvllain.  

 

Álggaheapmi 

šaddá sullii 

guovvamánu 6.b 

jahkásaččat, 

vuosttášgeardde 6 

vahkkus – 2020:is 

 

Dat lea maid mávssolaš čalmmustahttit 

kvena giela ja kultuvrra go dat váikkuha 

čalmmustahttimii sámi ja kvena kulturárbbi 

mii lea min guovllus.  

 

 

Geavahuvvon kr 

6 578 

 

Sámi/dáro sálbmalávlun, Gáivuona 

dearvvašvuođasiiddas Biertaváris:  

 

 

Sálbmaeahket 

lágiduvvojit oktii 

mánus Gáivuona 

buhcciidsiiddas, 

Biertaváris. Dat lea 

gávnnadanbáiki 

gos buhcciidsiidda 

orrut besset 

gávnnadit báikki ja 

suohkana 

olbmuiguin muđui.  

Lágideapmi lei 

guovtti gilli.  

 

Golut šadde unnit 

go 

estimerejuvvon.  

 

Gaskka 10 ja 

20 

geavaheaddji 

bohte juohke 

sálbmaeahkedi

i. 

Ovddidit ja čalmmustahttit giela ja 

kultuvrra. Sálbmaeahkedat doibmet maid 

giellaarenan.  

 

Sálbmaeahkedin gávnnadit vuorrasit 

olbmot. Ollugin sis lea sámegiella 

eatnigiellan.  

 

Dárogielagat oasálastet maid. Sii besset 

oahpásnuvvat sámi sálbmaárbevieruin mas 

leat báikkálaš ruohttásat, ja maid besset 

gullat mo báikki olbmot sárdnot sámegiela.   

Dohkkehuvvon 

golut 19 000,- 

Boasta 14712: 

15 918 mii gokčá 

honorára 2 

olbmui, vuodjima 

ja almmuheami.  

Sámegielat sárdnunoktavuođa 

dearvvašvuođas- ja fuolahusas. 

 

 

Váilevaš 

kapasitehta dihte 

álggahuvvui 

doaibmabidju 

easkka 2018:ii 

 3 orru Buot orrut leat sámegielat 

eatnigielatgeavaheaddjit.  

 

Dat lea mávssolaš ahte sis lea 

vejolašvuohta ja sadji sárdnut sámegiela. 

Dohkkehuvvon 

golut: 21 000 

Boastta: 10301 

geavahuvvon  kr 

3 600 
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 loahpas.  Ruovttoluottadiehtu lea ahte fálaldat adno 

árvvus. 

 

 

Ohcanvuođo ruđat – joavkkuide/servviide ja 

earáide. 

Dohkkehuvvon gollu: 100 000.- 

 

Doaibmabijut 

maidda lea 

juolluduvvon 

doarjja:  

Eanet aktevrat:  

Lágideapmai Sámi 

álbmotbeaivvi, 

11 000 

 

Ivgu Sámesearvi: 

Sámegielat 

duodjekursa kr 

50 000 

 

Davvi álbmogiid 

guovddáš: 

Dokumenteren ja 

čájálmasprošeakta 

Som spon på hav – 

Muitalusat 

Biertavári ruvkkiin, 

kr 15 000 

 

 

Davvi álbmogiid 

guovddáš: 

Dokumentárafilbm

a “Govvideamit 

Gáivuonas” 

/Portretter fra 

Kåfjord.” 

Dáruiduhttin 

historjját., kr 

100 000 

 

 

Gáivuona suohkan 

ozai reivves  

24.11.2017 bidjat 

kr 100 000 fondii. 

Ohcan 

dohkkehuvvui. 

Reivves 20.2.2018 

ohcat 

dohkkeheami 

geavahit ruđaid 

filbmaprošektii 

“Govvideamit 

Gáivuonas. 

Dáruiduhttin 

historjját” Davvi 

álbmogiid 

guovddáža olis. 

Dohkkehuvvui 

reivves 28.2.2018 

  

Filbma čájehuvvui 

kultureahkedis -

Mii leat dás! Mii 

lágiduvvui 2018:ii 

skábmamánu.  

 

Gáivuona suohkan 

lágidii ovttas 

Davvi álbmoga 

guovddážin 

seminára 

Dáruiduhttin 

ovdalašáiggi ja 

dálááiggis 

geahčestagain 

boahtteáigái. 

Sula logut: 

 

70 bohte 

 

 

13 oasseváldi 

 

 

 

 

50 bohte 

 

 

 

 

 

 

 

40 bohte 

Olggobeale aktevrrat, joavkkut, searvvit ja 

earát leat mávssolaš váikkuheaddjit 

barggus ovddidit ja čalmmustahttit 

sámegiela ja kultuvrra. Dat ii leat dušše 

sámegielat arenaid hárrái, muhto maid 

čalmmustahttit mo historjjálaš 

dilálašvuođat leat váikkuhan sámi giela ja 

kultuvra dillái otne.  

 

 

  

Dohkkehuvvon 

golut: 

100 000 

 

Foanda: 100 000 

 

Boasta: 14700 

geavahuvvon kr 

176 000 
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Deike ledje 

bovdejuvvon 

báikkálaš 

áigodatvihttanat 

muitalit iežaset 

historjjáid mo sii 

vásihedje 

dáruiduhttima ja 

mo lea váikkuhan 

sin. Seminára 

lágiduvvui 2018:ii 

cuoŋománu.  

 

 

 

Doaimmaid maid Sámediggi lea defineren pilohtaprošeaktan galget raporterejuvvot sierra, prošeaktačilgehusa, ulbmila ja bušeahta ektui. 

Pilohtaprošeavttat gullet ovddidanoasi vuollái. 

 
Eará: 

Lassin leat guovttegielatvuođa ruđain vuođđo- ja bálvalanoasi juolluduvvon Sámi álbmotbeaivve lágidemiide Olmmáivákki ja Dálošvákki skuvllaide, oasálastin Beaivváš 

čájálmasas Pippi nállesuohkku ja ráhkadan musikála Olmmáivákki skuvllas. Seminára “Mii leat dás” dáruiduhttima birra lea maid gokčojuvvon daid ruđaiguin, ja maid 

oasttán sámegielat mediaid / mediaid sáme áššiid birra Gáivuona girjerádjosa olis.  

 

Muđui lea Gáivuona suohkanstivra mearridan ahte galgá čađahuvvot árvvoštallan sámegielas Gáivuona suohkan doaibmaguovlluin suohkanahálddahusas, mánáidgárdi, 

vuođđoskuvla ja dearvvašvuođa ja sosiála. Mii leat bargame čađahit árvvoštallama nu go mearriduvvon.  

 

Rehketdoallu: 

Mii leat merken guđet doaibmabijut eai leat obage geavahan dahje dušše oasi geavahan Sámedikki juolludeamis. Gáivuona suohkan lea ollislaččat geavahan kr 1 061 000 – 

juolluduvvon guovttegielatvuođaruđain ovdánahttinoasis lei kr 1 290 000.-.  Guovttegielatvuođaruđaid ovdánahttinoasi geavakeahtes ruđat 2018:is leat kr 229 000. Lassin 

boahtá dohkkehuvvon sirdin/ođđasisjuogadeapmi kr 100 000 filbmaprošektii.   

 

Nu mo ovdal namuhuvvon dat rehketdoallu ii čájet geavaheami ruđain, kr 250 000 juolluduvvon gielladoarjjan mánaidgárdái ja vuođđoskuvlii, giellaresursan bargiide. Dat 

sisaboahtun bidjun Sámi giellasiidda rehketdollui, ovddasvástádus 437. Muđui čujuhit giellasiidda 2018 raportii ja rehketdollui.  

 

Mii dovdat guovttegielatvuođadoarjja njuolggadusain suohkaniidda ja fylkasuohkaniidda dadjo:-  (....) Geavakeahtes ruđat ovddit jagis gessojit bušeahttajagi juolludeamis. 

Mii bivdit vejolašvuođa geavakeahtes 2018:ii juolludemiid máksit ruovttoluotta. Mii eat háliit ahte geavakeahtes juolludeapmi gesso 2019:ii juolludeamis.   
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Skjermbilde: GL30 Kåfjord kommune Side: 1 
Bruker : 40HR0702 Driftsrapport 2018 30.04.2019 08:02:04 

Konto Konto(T) Regnskap Totalt budsjett (1) Rest 

10301 ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER 302 309,74 0 -302 309,74 

10506 HONORAR/SKATTEPLIKTIG DIETTGODTGJ!Z 151 508,00 0 -151 508,00 

10532 TREKKPL. BILGODTGJØRELSE 28,80 0 -28,80 

10900 PENSJONSUTGIFTER KLP 21 966,41 0 -21 966,41 
01-09 Lønn inkl sos. utg. 475 812,95 0 -475 812,95 

11153 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER 665,00 0 -665 00 

11214 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 0,00 660 478 660 478,00 

11507 KURS-OVERNATTING OG TRANSPORTUTG 2 494,82 0 -2 494,82 

11600 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBI 885,00 0 -885,00 

11700 ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSP< 2 800,00 0 -2 800,00 

11701 DRIVSTOFF OG REKVISITA 22 756,80 0 -22 756,80 

11707 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 892,86 0 -892,86 

11900 HUSLEIE 20 000,00 0 -20 000,00 

12027 SAMISKE MEDIER(BØKER/KASS.MV) 7 700,00 0 -7 700,00 

14001 SAMETINGET-TILBAKEBET. AV TILSKUDD 308 309,85 0 -308 309,85 

14290 MOMS 764,52 165 120 164 355,48 

14700 TILSKUDD 176 000,00 0 -176 000,00 

14712 TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD 15918,20 0 -15918,20 

14741 TILSKUDD STIPEND/ETTERUTDANNING 21 000,00 0 -21 000 00 

15506 AVSETNING TIL BUNDNE FOND 84 000,00 0 -84 000,00 
11-59 Øvrige utgifter 664187,05 825 598 161410,95 

18102 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKO -1 040 000,00 -811 000 229 000,00 

19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -100 000,00 0 100 000,00 
60-99 Inntekter -1140 000,00 -811000 329 000,00 

435 SAMISKE SPRÅKTILTAK-UTVIKLINGS o,oo 14598 14 598,00 
0,00 14 598 14 598,00 

~~ ~~ ·~ .. ~t-t.<Yf ;2A/3 
t(lt!~~ f} {we;,,,. ~~ -/ iVå.fjord kommune 

7 I Kommunekassereren 
/. ~ :e;" Øvervegen 2, 91 46 Olderdalen 

Konto(lik) : 1 * ; Periode( større enn eller lik) : 2018 
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Skjermbilde: GL30 Kåfjord kommune Side: 1 
Bruker: 40JG1712 (PLBUD) Spørring saldotabell 20.08.2019 12:58:41 

Konto Konto (1) Ansvar Ansvar (1) Funksjon Beløp 

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 544 228,88 

10198 INTERNE LØNNSTRANAKSJONER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 753 440,76 

10506 HONORAR/SKATIEPLIKTIG DIITTGODTGJØRELSE(TREKKPLIKTK436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 24 074,00 

10507 EKSTRA BILGODTGJ. 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 8 273,00 

10523 HONORAR OVERSITTING/TOLKING 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 46483,00 

10529 TELEFONGODTGJØRELSE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 3 600,00 

10532 TREKKPL BILGODTGJØRELSE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 2 866,00 

10803 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 6 936,36 

10805 MØTEGODTGJØRELSE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 35 377.11 

10900 PENSJONSUTGIFTER KLP 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 115 065,92 

10903 PENSJONSUTG. INTERNE LØNNSTRANSAKSJONER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 113 109,06 

11000 KONTORUTGIFTER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 176,88 

11001 KOPIPAPIR 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 64,04 

11002 TONER/BLEKK TIL SKRIVERE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 106,90 

11003 ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 28 641,00 

11004 FAGLITIERATUR 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 375,00 

11010 BREVARK OG KONVOLUTIER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 59,29 

11050 LÆREBØKER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 1 758,00 

11053 FRITI SKOLEMATERIELL 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 3 891,60 

11151 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI MVA KODE 0 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 2 075,00 

11152 BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MVA KODE 0 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 5 507,59 

11153 MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING/REISER MVA KODE 0 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 85,00 

11157 MATV. ELEVRÅD/VELFERD ELEVER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 8 470,82 

11164 MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 5 514,17 

11206 TOLKETJENESTE/OVERSITTING 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 9 986,00 

11214 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 585,92 

11217 ELEVRÅD OG VELFERD 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 628.48 

11229 HOTELLOPPHOLD 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 865,18 

11231 KJØP AV FORESTILLINGER/KONSERTER/FILMPRODUKSJON 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 14 990,00 

11302 FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITI 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 12.40 

11400 STILLINGSANNONSER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 3 324,62 

Periode=[201801,201812] 
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Skjermbilde: GL30 Kåfjord kommune Side: 2 
Bruker: 40JG1712 (PLBUD) Spørring saldotabell 20.08.2019 12:58:41 

Konto Konto (T) Ansvar Ansvar (T) Funksjon Beløp 

11401 KUNNGJØRINGER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 106135,18 

11405 TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 9 950,00 

11502 KURSAVGIFTER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 3 100,00 

11507 KURS-OVERNATIING OG TRANSPORTUTGIFTER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 6497,36 

11600 SKYSS OG KOST PÅ REISER (KUN LØNNSBILAG) 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 43 477,90 

11611 SKYSS OG KOST- SAMISKOPPLÆRING 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 144,00 

11706 TRANSPORT EKSKURSJONER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 2 362,40 

11707 UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V. 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 1 004,25 

11900 HUSLEIE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 4450.40 

12000 INVENTAR OG UTSTYR 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 31 183, 12 

12000 INVENTAR OG UTSTYR 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 201 8 080,00 

12027 SAMISKE MEDIER(BØKER/KASS.MV) 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 24 978,40 

12201 LEASING KOPIMASKIN 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 482.46 

12207 LEASING FRANKERINGSMASKIN 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 86,23 

12400 SERVICEAVTALER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 662,92 

12710 KJØP AV SVAR-UT TJENESTE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 594,78 

14290 MOMS 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 46 336,75 

14290 MOMS 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 201 2 020,00 Oh~~ k 14712 TILSI<. KIRKELIG FELLESRÅD 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 33 000,00 

14716 TILSI<. AB SAMISKE AVISER 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 70 539.40 

18102 SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 840 -2 094 110,88 r'efSV\_ -o IL ~ 19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND 436 SAMISKE SPRÅKTILTAK 180 -21 460, 15 

20 086,50 

Q.o/ <O - [ i 

lvl 
Periode=[201801,201812) 
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~ SÅMEDIGGI SAMETINGET 

Aktivitetsplan for samiske språksentre 2020 - 2022 

Direktetilskudd samiske språksentre 

Skjemaet sendes Sametinget innen 31.08.19 

1 Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Språksenter: Giellasiida / Samisk språksenter 

Kontaktperson: Astrid Solhaug 

Adresse: Senter for nordlige folk, 9144 Samuelsberg 

Telefon: 77719380 

E-post: giellasiida@kafjod.kommune.no astrid.solhaug@kafjord.kommune.no 

2 Språksenter 2020 

Styre/ Samisk Samepolitisk utvalg i Kåfjord kommune 
referansegruppe: 

Antall faste stillinger: 3 

Antall prosjektstillinger: 1 

SUM Antall stillinger: 4 
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Finansiering basisdel: 

Sametingets basisstøtte: 1.000.000 

Fylkeskommuner: 298.000 

Kommune: 942.000 

Salg av tjenester: 140.000 

Annen inntekt: Sam.i oahppulihttu (SOL): 40.000 

Pågående prosjekter: 

SUM: 2.420.000 

Finansiering aktivitetsdel: 

Språkkurs: 450.000 

Språkarenaer: 689.000 

Stedsnavn: 350.000 

SUM: 1.489.000 

TOTAL Finansiering: 3.909.000 
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3 Planlagte aktiviteter i 2020 - basisdel og aktivitetsdel 

Mål: 
Samiske språksentre fremmer og synliggjør samisk(e) språk aktivt i sine virkeområder. 

Kriterier for måloppnåelse: 

• Samiske språksentre arrangerer tiltak for befolkningen, både språkkurs og språkarenaer 

• Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk . 

• Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder . 

Aktiviteter basisdel Beskrive/se og aktivitetens måt Språklig målgruppe Oppstart og varighet Eventuelle Budsjett og finansiering 

samarbeidspartnere 

Drift og administragon: Lønn, 3 faste stillinger 1.645.000 + sos. avg.= 
2.175.000 

Husleie 170.000 

Øvrige kostnder 75.000 

SUM 2.420.000 

Administrative tiltak: Ledelse og planlegging 0,5 
stilling 

Tiltak i egen regi: Utvikling av læremidler Alle som underviser i og Hele året 
lærer samisk 

Bistå kommunen med Kåfjord kommunes Hele året 
samisk språk befolkning og andre 

som benyter seg av 
samisk 

Bistå med koordinering av Kåfjord kommunes Hele året 
samisk språk og samiske befolkning og andre 
kulturtiltak som benyter seg av 

samisk 
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Oversette og tolke for Kåfjord kommunes Hele året 
kommunen innbyggere 

Tiltak med eksternt søkte Testing av samisk muntlig Kåfjord kommune og Hele året 

midler: kometanse (realkompetanse) kommunes innbyggere 

Delta på kommunale Kåfjord kommune og Hele året 
arrangement kommunes innbyggere 
Støtte opp om Kåfjord kommune og Hele året 
samisktilbudet i barnehagen kommunes innbyggere 
og skolen i kommunen 
Bistå kommunale lag og Kåfjord kommune og Hele året 
foreninger til å bruke samisk kommunes innbyggere 
ved arrangementer og 
lignende 

Andre pågående progekter: Utvikling av materiell Kåfjord kommune og Hele året 
knyttet til samisk språk og kommunes innbyggere 
kultur 
Andre utviklingsrelaterte Kåfjord kommune og Hele året 
oppgaver kommunes innbyggere 
Språk og kulturfremmede Alle i regionen Nord- 4 uker Hal ti 
tiltak i regionen, som Troms Senter for nordlige 
bokbussturne og folk 
forskningsdagene Riddu Riddu 

Andre 
Mini samiskkurs Voksne 1 uke Riddu Riddu 

Opplæringsinst. 
Nettverkssamarbeid i Nord- Barn i grunnskolen med Leir: 1-3 dager Skolene i Nord-
Troms samisk Møter: 3-5 ganger Troms 
Språk og kulturfremmede Alle i regionen Nord- 4 uker Hal ti 
tiltak i regionen, som Troms Senter for nordlige 
bokbussturne og folk 
forskningsdagene Riddu Riddu 

Andre 

SUM: Basisdel SUM 2.420.000 

Aktivitetsdel 2020 
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Aktiviteter aktivitetsdel, i Beskrivelse og aktivitetens mål. Språklig målgruppe Oppstart og varighet Eventuelle Budsjett og finansiering 

prioritert rekkefølge (Skriv også pågående samarbeidspartnere 

språkaktiviteter) 

S pråkkttrs: SAAL 1 og SAAL 2 og/ eller Nybegynnerkurs Vår- 6 uker Sarni allaskuvla Kostnader: 
SAM-1031 Høst- 6 uker Universitetet i Undervisning 220.000 

Tromsø Øvrige kostn 30.000 
SUM 250.000 

Giellarniella Muntlig kurs for de som Vår -10 Kostnader: 
har tatt nybegynnerkurs ganger/uker Undervisning 150.000 

Høst-10 Øvrige kostn 50.000 
ganger/uker SUM 200.000 

SUM 450.000 

Språkarenaer: Beaivvecivggat- Styrke og Barn i små- og Vår Kostnader: 
utvikle språk og ordforråd mellomtrinn med samisk Høst Undervisning 170.000 

i skolen Øvrige kostn 30.000 
SUM 200.000 

Bearasleaira Familier med samisk i Sommer Gaisi språksenter Kostnader: 
barnehage og skole Høst Storfjord Undervisning 150.000 

språksenter Øvrige kostn 50.000 
SUM 200.000 

Has samastit! To målgruper: Barnehagebarn og Vår Kostnader: 
barn og voksen. Språkband ansatte Sommer Undervisning 140.000 
for små barn i barnehagen, voksne Høst Øvrige kostn 50.000 
og språkbad for voksen. SUM 190.000 
Duodji- ja giellakaf ea Ungdom Hele året Kostnader: 
Kafeer med duodji eller Voksne Undervisning 12.000 
andre temaer Øvrige konstn 12.000 

SUM 24.000 
Giellabadji - Arena for barn Barn med samisk i Hele året Kostnader: 
med samisk i skolen skolen Undervisning 15.000 

Andre kostn 10.000 
SUM 25.000 
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Digital flerspråklighet - Ungdom Hele året Giisi språksenter SUM 50.000 
Sosiale media som Voksne Storfjord 
språkarena språksenter 

SUM 689.000 

Innsamlin;z av stedsnavn: Stedsnavn i Nord-Troms SUM 350.000 

SUM: Aktivitetsdel SUM 1.489.000 
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4 Språksenter 2021 

Styre I Samisk Samepolitisk utvalg i Kåfjord kommune 
referansegruppe: 

Antall faste stillinger: 3 

Antall prosjektstillinger: 1 

SUM Antall stillinger: 4 

Finansiering basisdel: 

Sametingets basisstøtte: 1.050.000 

Fylkeskommuner: 300.000 

Kommune: 955.000 

Salg av tjenester: 143.000 

Annen inntekt: Sami oahppulihttu (SOL): 40.000 

Pågående prosjekter: 

SUM: 2.488.000 

Finansiering aktivitetsdel: 

Språkkurs: 540.000 

Språkarenaer: 770.000 

Stedsnavn: 350.000 

SUM: 1.740.000 

TOTAL Finansiering: 4.228.000 
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5 Planlagte aktiviteter i 2021 - Basisdel og aktivitetsdel 

Mål: 
Samiske språksentre fremmer og synliggjør samisk(e) språk aktivt i sine virkeområder. 

Aktiviteter basisdel Beskrive/se og aktivitetens måt Språklig målgruppe Oppstart og varighet Eventuelle Budsjett og finansiering 

samarbeidspartnere 

Drift og administragon: Lønn, 3 faste stillinger 1.688.000 + sos. avg.= 
2.235.000 

Husleie 175.000 

Øvrige kostnder 78.000 

SUM 2.488.000 

Administrative tiltak: Ledelse og planlegging 0,5 
stilling 

Tiltak i egen regi: Utvikling av læremidler Alle som underviser i og Hele året 
lærer samisk 

Bistå kommunen med Kåfjord kommunes Hele året 
samisk språk befolkning og andre 

som benyter seg av 
samisk 

Bistå med koordinering av Kåfjord kommunes Hele året 
samisk språk og samiske befolkning og andre 
kul turtil tak som benyter seg av 

samisk 
Oversette og tolke for Kåfjord kommunes Hele året 
kommunen innbyggere 

Tiltak med eksternt søkte Testing av samisk muntlig Kåfjord kommune og Hele året 

midler: kometanse (realkompetanse) kommunes innbyggere 

Delta på kommunale Kåfjord kommune og Hele året 
arrangement kommunes innbyggere 
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Støtte opp om Kåfjord kommune og Hele året 
samisktilbudet i barnehagen kommunes innbyggere 
og skolen i kommunen 

Andre pågående pro.jekter: Utvikling av materiell Kåfjord kommune og Hele året 
knyttet til samisk språk og kommunes innbyggere 
kultur 
Andre utviklingsrelaterte Kåfjord kommune og Hele året 
oppgaver kommunes innbyggere 
Språk og kulturfremmede Alle i regionen Nord- 4 uker Hal ti 
tiltak i regionen, som Troms Senter for nordlige 
bokbussturne og folk 
forskningsdagene Riddu Riddu 

Andre 

SUM: Basisdel SUM 2.488.000 

Aktivitetsdel 2021 

Aktiviteter aktivitetsdel, i Beskrivelse og aktivitetens mål. Språklig målgruppe Oppstart og varighet Eventuelle Budsjett og finansiering 

prioritert rekkefølge (Skriv også pågående samarbeidspartnere 

språkaktiviteter) 

Språkkurs: SAAL 1 og SAAL 2 og/ eller Nybegynnerkurs Vår- 6 uker Sami allaskuvla Kostnader: 
SAM-1031 Høst- 6 uker Universitetet i Undervisning 240.000 

Tromsø Øvrige kostn 50.000 
SUM 290.000 

Giellamiella Muntlig kurs for de som Vår -10 Kostnader: 
har tatt nybegynnerkurs ganger/uker Undervisning 180.000 

Høst-10 Øvrige kostn 70.000 
ganger/uker SUM 250.000 

SUM 540.000 

Språkarenaer: Beaivvecivggat - Styrke og Barn i små- og Vår Kostnader: 
utvikle språk og ordforråd mellomtrinn med samisk Høst Undervisning 180.000 

i skolen Øvrige kos tn 50.000 
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SUM 230.000 
Bearasleaira Familier med samisk i Sommer Gaisi språksenter Kostnader: 

barnehage og skole Høst Storfjord Undervisning 180.000 
språksenter Øvrige kostn 70.000 

SUM 250.000 
Has samastit! To målgruper: Barnehagebarn og Vår Kostnader: 
barn og voksen. Språkband ansatte Sommer Undervisning 150.000 
for små barn i barnehagen, Voksen Høst Øvrige kostn 50.000 
og språkbad for voksen. SUM 200.000 
Duodji- ja giellakafea Ungdom Hele året Kostnader: 
Kafeer med duodji eller Voksne Undervisning 15.000 
andre temaer Øvrige konstn 15.000 

SUM 30.000 
Giellabadji - Arena for barn Barn med samisk i Hele året Kostnader: 
med samisk i skolen skolen Undervisning 15.000 

Andre kostn 15.000 
SUM 30.000 

Stoahkanmiella -Arena for Barn 1-7 kl Hele året Kulturskolen Kostnader: 
barn Undervisning 15.000 

Andre kostn 15.000 
SUM 30.000 

Digital flerspråklighet - Ungdom Hele året Gaisi språksenter SUM 80.000 
Sosiale media som Voksne Storfjord 
språkarena språksenter 

SUM 850.000 

Innsamlin,J!, av stedsnavn: Stedsnavn i Nord-Troms SUM 350.000 

SUM: Aktivitetsdel SUM 1.740.000 
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6 Språksenter 2022 

Styre I Samisk Samepolitisk utvalg i Kåfjord kommune 
referansegruppe: 

Antall faste stillinger: 3 

Antall prosjektstillinger: 1 

SUM Antall stillinger: 4 

Finansiering basisdel: 

Sametingets basisstøtte: 1.100.000 

Fylkeskommuner: 305.000 

Kommune: 965.000 

Salg av tjenester: 140.000 

Annen inntekt: Sami oahppulihttu (SOL): 40.000 

Pågående prosjekter: 

SUM: 2.550.000 

Finansiering aktivitetsdel: 

Språkkurs: 540.000 

Språkarenaer: 850.000 

Stedsnavn: 350.000 

SUM: 1.740.000 

TOTAL Finansiering: 4.290.000 
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7 Planlagte aktiviteter i 2022 - Basisdel og aktivitetsdel 

Mål: 
Samiske språksentre fremmer og synliggjør samisk(e) språk aktivt i sine virkeområder. 

Aktiviteter basisdel Beskrivelse og aktivitetens måt Språklig målgruppe Oppstart og varighet Eventuelle Budsjett og finansiering 

samarbeidspartnere 

Drift og administragon: Lønn, 3 faste stillinger 1.720.000 + sos. avg.= 
2.290.000 

Husleie 180.000 

Øvrige kostnder 80.000 

SUM 2.550.000 

Administrative tiltak: Ledelse og planlegging 0,5 
stilling 

Tiltak i egen regi: Utvikling av læremidler Alle som underviser i og Hele året 
lærer samisk 

Bistå kommunen med Kåfjord kommunes Hele året 
samisk språk befolkning og andre 

som benyter seg av 
samisk 

Bistå med koordinering av Kåfjord kommunes Hele året 
samisk språk og samiske befolkning og andre 
kulturtiltak som benyter seg av 

samisk 
Oversette og tolke for Kåfjord kommunes Hele året 
kommunen innbyggere 

Tiltak med eksternt søkte Testing av samisk muntlig Kåfjord kommune og Hele året 

midler: kometanse (realkompetanse) kommunes innbyggere 

Delta på kommunale Kåfjord kommune og Hele året 
arrangement kommunes innbyggere 
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Støtte opp om Kåfjord kommune og Hele året 
samisktilbudet i barnehagen kommunes innbyggere 
og skolen i kommunen 

Andre pågående progekter: Utvikling av materiell Kåfjord kommune og Hele året 
knyttet til samisk språk og kommunes innbyggere 
kultur 
Andre utviklingsrelaterte Kåfjord kommune og Hele året 
oppgaver kommunesinnbyg~ere 

Språk og kulturfremmede Alle i regionen Nord- 4 uker Halti 
tiltak i regionen, som Troms Senter for nordlige 
bokbussturne og folk 
forskningsdagene Riddu Riddu 

Andre 

SUM: Basisdel SUM 2.550.000 
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Aktivitetsdel 2022 

Aktiviteter aktivitetsdel, i Beskrive/se og aktivitetens mål. Språklig målgruppe Oppstart og varighet Eventuelle Budsjett og finansiering 

prioritert rekkefølge (Skriv også pågående samarbeidspartnere 

språkaktiviteter) 

S pråkkttrs: SAAL 1 og SAAL 2 og/ eller Nybegynnerkurs Vår-6 uker Sami allaskuvla Kostnader: 
SAM-1031 Høst-6 uker Universitetet i Undervisning 240.000 

Tromsø Øvrige kostn 50.000 
SUM 290.000 

Giellamiella Muntlig kurs for de som Vår-10 Kostnader: 
har tatt nybegynnerkurs ganger/uker Undervisning 180.000 

Høst-10 Øvrige kostn 70.000 
ganger/uker SUM 250.000 

SUM 540.000 

Språkarenaer: Beaivvecivggat - Styrke og Barn i små- og Vår Kostnader: 
utvikle språk og ordforråd mellomtrinn med samisk Høst Undervisning 180.000 

i skolen Øvrige kostn 50.000 
SUM 230.000 

Bearasleaira Familier med samisk i Sommer Gaisi språksenter Kostnader: 
barnehage og skole Høst Storfjord Undervisning 180.000 

språksenter Øvrige kostn 70.000 
SUM 250.000 

Has samastit! To målgruper: Barnehagebarn og Vår Kostnader: 
barn og voksen. Språkband ansatte Sommer Undervisning 150.000 
for små barn i barnehagen, Voksen Høst Øvrige kostn 50.000 
og språkbad for voksen. SUM 200.000 
Duodji- ja giellakafea Ungdom Hele året Kostnader: 
Kafeer med duodji eller Voksne Undervisning 15.000 
andre temaer Øvrige konstn 15.000 

SUM 30.000 
Giellabadji - Arena for barn Barn med samisk i Hele året Kostnader: 
med samisk i skolen skolen Undervisning 15.000 
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Andre kostn 15.000 
SUM 30.000 

Stoahkanmiella -Arena for Barn 1-7 kl Hele året Kulturskolen Kostnader: 
barn Undervisning 15.000 

Andre kostn 15.000 
SUM 30.000 

Digital flerspråklighet - Ungdom Hele året Ga.i.si språksenter SUM 80.000 
Sosiale media som Voksne Storfjord 
språkarena språksenter 

SUM 850.000 

Innsamliny_ av stedsnavn: Stedsnavn i Nord-Troms SUM 350.000 

SUM: Aktivitetsdel SUM 1.740.000 

8 Underskrift 

Navn og Astrid Solhaug, leder 
stillingbenevnelse : 

Dato : 03.07.2019 

""''"'';'"_ffe_L Aktivitetsplan sendes: 
Samediggi - Sametinget 
Åvjovargeaidnu 50 
9730 Karasjohka/Karasjok 

samediggi@samediggi.no 

Den som underskriver utbetalingsanmodningen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/ institusjonen mv. 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/607 -81 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Astrid Solhaug 

Dato:                 09.08.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/19 Samepolitisk utvalg 28.08.2019 
16/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Budsjettregulering ansvar 437 Juni 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Budsjettreguleringsskjema  ansvar 437 Juni 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjettreguleringen ansvar 437 vedtas som forelagt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det budsjetteres med et overskudd å 52.000. Dette kan fordeles på merutgifter i forbindelse med 
det internasjonale språkåret 2019, og de arrangementene som Giellasiida planlegger i 
forbindelse med året. 
 
 

Vurdering 
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• 
OVERSKUDD IMAL - BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA 

. I I -------!-----1---- 1------1------+----
MAL SAMISK 2019 FYLL UT I GRØNNE FELT. DE ØVRIGE SKAL IKKE RØRES 

___ TYPE REGULERING (adm eller politisk) -----------~Mal samisk språksenter 

-~---+------=-j==-~--~==~------~~~~~---~~~~~~-==='r================~~~~ 
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0,00 
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0,00 
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16230 437 180 SALG AV BØKER 
16513 1 437 180 PORTO/TELEFAX 
17002 437 180 TILSKUDD FRA SAMETINGET -1243500,00 
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18102 437 - ~ SAMETINGET-TILSK. TORSPRÅKLIGHETSKOMMUNE 0,00 ---

, _______ -- -- ------l --
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Fra: Ann Kirsti Gamst (Ann.kirsti.Gamst@smiso.no)
Sendt: 28.08.2019 14.04.24
Til: Post Kafjord
Kopi: Lene Sivertsen

Emne: Årsrapport (2018)
Vedlegg: årsrapport 2018.pdf;Kåfjord kommune 2020.pdf
Hei,
Vedlagt finner dere bl.a. årsrapport (2018) fra SMISO.
 
Vi ønsker dere en fin dag.
 
Med vennlig hilsen
 
Ann Kirsti Gamst
Fagkonsulent
Telefon 77652044
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Årsrapport  
2018 

 

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms 

 

 

 

 

Årsrapporten for 2018 inneholder en beskrivelse av Støttesenter Mot Incest Og Seksuelle Overgrep, Troms, vertskommunen og 

samarbeidskommuner, styrerepresentanter, målsetting og verdigrunnlag, ideologi, struktur og målgruppe. 

I løpet av ett år er det mange som besøker senteret, og som benytter seg av våre tilbud. Behovene til den enkelte varierer, og gjennom 

å tilby forskjellige aktiviteter i løpet av året håper vi at de aller fleste skal finne noe som de har lyst til å delta på. Vi er fleksible, og vi 

strekker oss langt for å gjøre vår del for at vår gjest skal bli møtt på sine behov (vi har valgt å benytte begrepet gjest for de som 

benytter seg av vårt tilbud, andre sentre benytter begrepet bruker). Vi opplever utstrakt etterspørsel etter vår kompetanse fra 

hjelpeapparatet, både for å lære mer om hva seksuelle overgrep handler om, men ikke minst om hvordan man kan se og hjelpe barn 

utsatt for seksuelle overgrep.  

SMISO opplever at stadig flere ansatte i hjelpeapparatet tar kontakt med oss, disse utgjør i 2017 46,6 % av henvendelsene vi mottar.  

I 2018 kom 189 unike individer innom SMISO i våre lokaler. 101 av disse besøkte oss for første gang. Hva våre gjester har behov for av 

hjelp varierer, men i løpet av året var det 498 enesamtaler, 18 parsamtaler og 13 familiesamtaler som ble gjennomført på SMISO. I 

tillegg ble det gitt 190 samtaler over telefon for de av våre gjester som bor for langt unna senteret til at de kan stikke innom. Det ble 

registrert 619 besøk og av disse var 28 % menn.  

Av de som var i kontakt med SMISO i 2018 oppgir 24 % at overgrepene de var utsatt for foregikk i en periode på 5 år eller lengre. 40 % 

hadde to eller flere overgripere. Det er mange år igjen av livet som skal leves når man i tillegg legger til tall om at 54 % var under 12 år 

ved første overgrep.  

Konsekvensene av å bli utsatt for overgrep er alvorlige og for mange livsvarige. Vi tror at gjennom å bli møtt som et menneske som 

selv vet best hva en behøver av hjelp, som selv får lov til å definere eget behov og som selv får mulighet til å påvirke hvordan en skal 

bearbeide overgrep vil en endring som for den enkelte bli mulig.  

I denne årsrapporten vil du få en detaljert beskrivelse av hva SMISO er, vårt tilbud og aktiviteter som ble gjennomført i 2017.  
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Organisasjonsform 
SMISO er en stiftelse. Forløperen til SMISO er en Støttetelefon Mot Incest som ble åpnet i 1995, denne ble drevet av frivillige. 

I januar 1999 åpnet dørene til Støttesenter Mot Incest for første gang, og siden har senteret vært i kontinuerlig drift. I 2006 endret 

stiftelsen navn til Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms.  

Tromsø kommune er sentrets vertskommune. Flere andre bidragskommuner, Troms Fylkeskommune og Helse-Nord bidro også med 

støtte til sentrets driftsbudsjett. I 2018 var andre bidragskommuner Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, 

Kåfjord, Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland, Sørreisa og Tranøy. Vi retter en stor takk for 

bidrag med tilskudd til drift av senteret. Spesielt til de av våre bidragskommuner som gir oss tilskudd hvert år. Vi håper på fortsatt like 

godt samarbeid i årene som kommer.  

Sentret har etter hvert som årene har gått, opparbeidet et godt og nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparat. Det offentlige 

hjelpeapparat ser SMISO som en naturlig samarbeidspart, noe som kanskje viser seg best i stor pågang av antall henvendelser fra det 

offentlige hjelpeapparatet. Henvendelsene omhandler enkeltmennesket, samarbeid, undervisning og råd. SMISO skal ifølge 

retningslinjene være ett supplement til hjelpeapparatet, og vi er derfor svært glad for det gode samarbeidet vi har, og har fokus på 

fortsettelsen av dette.  

SMISO leier lokaler i Søndre Tollbodgata nr. 9 i Tromsø. Vi har totalt 328 kvm fordelt på 2 etasjer. I den ene etasjen har våre gjester 

mulighet til å stikke innom uten avtale på forhånd. I den andre etasjen har de ansatte kontor, hvor alle enesamtalene med gjestene 

foregår. Vi har også møtelokale samt mulighet for gruppeaktivitet for våre gjester.  

FMSO 
FMSO er paraplyorganisasjonen for landets støttesentre mot incest og seksuelle overgrep, og SMISO er medlem. Hovedoppgavene til 

FMSO er: 

 Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi 

 Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring 

 Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis 

 Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som 

omhandler seksuelle overgrep 

 Være en pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid 

FMSO mener at sentrene «er» kompetansen på feltet incest og seksuelle overgrep her i landet, og at kunnskapen og erfaringen 

sentrene sitter på er unik. 

FMSO arrangerer årlig flere samlinger for lederne ved landets sentre. Her gis det mulighet for faglig drøfting, utveksling av erfaring og 

kunnskap i tillegg til sosialt samhold. FMSO arbeider for å samkjøre og styrke sentrene til det beste for de som velger å benytte seg av 

tilbudet ved et senter, ledere og ansatte.  

I 2018 ble det arrangert følgende samlinger gjennom FMSO:  

Dialogmøte: 5. februar 

Nettverksmøter: 13.-14. februar, 19. – 20. juni, 3. – 9. september og 5. – 6. november.  

Daglig leder deltok på møte i Bufdir om statistikk den 6. februar. 

Daglig leder deltok på innspillsmøte i Helsedirektoratet i anledning ny veileder for overgrepsmottak.   

 

SMISO ser det som veldig positivt og være en del av et større fellesskap. Det gjøres en god jobb i forhold til kompetanseutvikling og 

tilgang til kunnskap. FMSO fungerer som en koordinator i forhold til felles tematikk, tilnærmelse til tema og felles vei mot samme mål. 

Målsetting 
SMISO’s formål er formulert i vedtektene til stiftelsen i § 2. Vi skal gi hjelp til 

selvhjelp til menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep 

som barn, samt hjelp til utsattes nærstående.  

Vi ønsker å være der når den utsatte har behov for oss i deres prosess. Vi 

vet at det er en smertefull prosess, når de skal begynne arbeidet med å 

kjenne på smerten. 

Vi på SMISO innehar kunnskap og forståelse for senskader og virkninger 

knyttet til seksuelle overgrep.  

«Å finne håp om mulighet og frihet 

til å lære seg å leve med sine egne 

historier, slik at det man har opplevd 

ikke lengre blir ett hinder for å leve 

det livet man har lyst til å leve!» 
Lene Sivertsen 
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Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss oppdatert kunnskap om konsekvenser overgrep kan gi, det samme gjelder innenfor fagfeltet 

selvhjelpsarbeid. 

SMISO skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.  

Ideologi 
Vi arbeider etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».  

Vi ønsker å være et sted hvor enkeltmennesket kan være trygg, møte forståelse og varme. Et sted hvor de slipper å spille roller, noe 

som mange utsatte gjør for å føle seg akseptert. Et sted hvor de kan få hjelp til å finne ord på det de har vært utsatt for, fri seg fra 

«offer» -rollen, vinne tilbake egenverd og selvrespekt. Gjennom å møte likesinnede, dele felles erfaringer, hjelpe og støtte hverandre 

frem mot å lære seg å leve med sin egen historie. Et sted hvor de kan lære å se sammenhengen mellom senskader og overgrep, og 

dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.  

Målgruppe 
Vi er et tilbud til utsatte for seksuelle overgrep, samt til deres nærstående. 

Vi er også et tilbud om veiledning og undervisning til; lærere, barnehagepersonell, studenter, skoleelever og personer innen det 

offentlige hjelpeapparat.  

Finansiering  
Budsjettet til SMISO blir beregnet etter følgende fordelingsnøkkel: Lokale tilskudd utgjør 20 % av total budsjett, mens statstilskudd på 

inntil 80 % utløses av de lokale tilskuddene. 

SMISO har plikt til og oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Vi har yrkesskadeforsikring og reiseforsikring for de ansatte.  

SMISO er pålagt å benytte godkjente registreringsskjema. Vi følger rutiner og frister for registrering og innrapportering til Sentio 

Research AS. 

Revisjonsfirma  
KPMG AS 

Stakkevollveien 41  

PB 6262 

9292 TROMSØ 

TLF: 04063 

Regnskapskontor 
Effektiv regnskapsservice AS 

Kløverveien 9 

9016 Tromsø 

TLF: 776 00860 

Styret 
Styrets leder:    Jens Johan Hjort  

Nestleder:    Brage Larsen Sollund  

Styremedlem:    Eirik Junge Eliassen  

Tove Skredlund 

Vertskommunens representant:  Johanne Lunde 

Vara for vertskommunen:   Vanja Terentieff  

Vara:     Hanne Stenvåg   

 

 

Daglig leder er styrets sekretær. 

 

Styrets leder mottar kr. 2000 pr styremøte i honorar.  

Styremedlemmer mottar kr. 1000 pr styremøte i honorar.  

 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2018, og det ble behandlet 41 saker.  
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Ansatte 
I 2018 hadde de ansatte personaldager 2.- 3. januar, 5. oktober og en personaltur til Tallinn fra 22. – 26. november.  

SMISO har til sammen 8 ansatte: 6 er heltidsansatte. 5 er kvinner og 3 er menn. Disse er fordelt på 6,3 årsverk. En ansatt i permisjon, og 

en i vikariat for denne. I tillegg til faste ansatte har vi fire kollega i gjennom vårt prosjekt i Norec, HOPE.  

 

        

Lene Sivertsen Bjørn Aasmoe Beate Olsen Eirik J Eliassen Ann Kirsti Gamst Nina Johannessen  
Daglig leder Fagkonsulent Fagkonsulent Fagkonsulent Fagkonsulent Miljøarbeider 
    Permisjon 
 

  

Sandra Bergersen Mats Johansen 
Fagkonsulent Fagkonsulent  
  Vikariat  
 

    
 
Nakawala Simwanza Joseph Daka Amy Andersen Preciosa Lurås 
Fredskorpser Fredskorpser Fredskorpser Fredskorpser 

Kompetanse hos de ansatte 
Kompetansen blant de ansatte er høy. Både når det gjelder den faglige kompetansen, men også i forhold til personlig egnethet, 

realkompetanse og egen utsatthet i forhold til problematikken vi jobber med. For SMISO Troms er egenerfaring en høyt verdsatt 

kompetanse.  

Kompetansen blant de ansatte er tverrfaglig. Vi har ansatte med følgende faglig bakgrunn: barnevernspedagog, sosionom, ansatte 

med universitetsutdannelse, samt en rekke kurs og annen videreutdannelse. 

De ansatte har stor evne til å samarbeide og takle uforutsette ting som kan oppstå på sentret. God evne til å se hver enkelt gjest, lytte 

og skape tillitt hos den enkelte. Man kan samlet si at de ansatte har utstrakt kompetanse i å møte den andre der hvor den enkelte er til 

enhver tid.  

Gjestene våre har behov for ansatte som har gode lytteegenskaper. Ansatte som evner å lytte til gjestene, både det som blir sagt 

verbalt og det som ligger bakom. Gode på verbal og non-verbal kommunikasjon, samt klarer å forholde seg til dette på en adekvat 

måte.  

Vi har den utsattes behov som hovedfokus.  

Problematikken vi jobber med tilsier at man skal være trygg på seg selv og egen bakgrunn, og at man vet man kan takle, håndtere og 

stå i utfordrende samtaler og situasjoner samtidig som man har den andre og dennes behov som hovedfokus.  
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Kurs og konferanser for ansatte   
Tema       Sted  Dato  Antall 

Fagdag med MSO      Tromsø  9. april  2  

Barndommen følger deg hele livet    Tromsø  10. – 11. april  1 

Nordisk nettverkskonferanse om barn og unge med SSA  Oslo  31.mai – 01. juni 1 

Landskonferanse      Molde  6. – 8.  juni  5 

FMSO, referansegruppe «veileder - tilpasset tilbud til alle kjønn» Oslo  31.august  1 

FMSO, referansegruppa «Veileder – Tilpasset tilbud til barn»  Oslo  10. september 1 

AIM-2 Utredning      Bergen   2. – 3. okt 1 

FMSO, referansegruppe «veileder - tilpasset tilbud til alle kjønn» Oslo  30.oktober 1 

FMSO, referansegruppa «veileder – Tilpasset tilbud til barn»  Oslo  21. november 1 

AIM-2 Behandling      Bergen  27. – 28. nov 1 

Hvem er vi på SMISO 
Vi på SMISO ønsker å gi et tilbud som stimulerer både til vekst og utvikling i forhold til det å kunne leve med overgrep man har blitt 

utsatt for. Vår jobb på sentret er å bevisstgjøre våre gjester på hvilke muligheter som ligger foran dem, og at de vil bli tilgjengelig ved å 

bearbeide de opplevelsene som de har hatt. Vi ønsker å være en støtte for enkeltmennesket i deres prosesser, på vei mot å ta tilbake 

kontrollen i eget liv. 

Vi er også et tilbud til det offentlige, og sentret vårt er et lavterskeltilbud. Det koster ingen ting å benytte seg av vårt tilbud, og det 

trengs heller ingen henvisning for å komme til oss. Hit henviser man seg selv på eget initiativ. Samtidig ser vi stor verdi i ett nært 

samarbeid med andre i hjelpeapparatet våre gjester har kontakt med.  

SMISO er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg 

har vi tilbud for nærstående av utsatte som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner m.m. 

Alle de ansatte har taushetsplikt. Det finnes noen unntak fra denne taushetsplikten. Senteret er omfattet av bestemmelsene i 

barnevernloven § 6-4 som omhandler opplysningsplikt. Vi skal av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til 

å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Vi har også 

avvergelsesplikt ifølge straffelovens § 139.  

Våre gjester kan henvende seg anonymt om de ønsker det. Det er også mulig å ta kontakt med sentret via e-post, telefon, SMS eller at 

man møter opp personlig. 

I de tilfeller det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, prøver vi så langt som mulig å bistå enkeltmennesket i dette. Om 

gjesten synes at det gir en ekstra trygghet i at vi er med dem på møter, så gjør vi det. 

Seksuelle overgrep 
Seksuelle overgrep er et samfunnsproblem, med alvorlige konsekvenser for de som rammes samt for deres nærstående. 

SMISO definerer seksuelle overgrep som utnytting av barn og unges seksuelle integritet begått av en eller flere som barnet står i ett 

tillits- eller avhengighetsforhold til. 

Det er store mørketall i forhold til overgrep. Man snakker om at man ser toppen av isfjellet. Undersøkelser avdekker resultater med alt 

fra 5 % til 33 % av alle barn er utsatt for seksuelle overgrep. Barn med funksjonsnedsettelser har større risiko for å bli utsatt, og tallene 

viser at opptil 28 % er utsatt for overgrep. 

De fleste overgrep skjer i nære og kjente relasjoner. Det kan være med på å gjøre det vanskelig å si ifra om overgrep. Seksuelle 

overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for, med store konsekvenser for livet man skal leve.  

Seksuelle overgrep er å bli fratatt: 

 Kontrollen over egen kropp 

 Egne verdier samt  

 Kontroll over, og troen på egne følelser. 

Det er mange måter å definere seksuelle overgrep på. Rettsvesenets definisjon fra Straffeloven er slik: 

Seksuell atferd: Dette gjelder blotting, kikking, visning av pornofilmer eller krenkende muntlige ytringer. Seksuell atferd involverer ikke 

fysisk kontakt mellom overgriper og barn. 

Seksuell handling: Innunder dette begrepet kommer kyssing, overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan, eller at 

krenkeren får barnet til å berøre eget kjønnsorgan.  
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Seksuell omgang: Dette er den alvorligste graden av seksuelle overgrep. Seksuell omgang kan innbefatte vaginalt, analt eller oralt 

samleie, masturbering av andres kjønnsorgan, eller inntrenging av fingre og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning. 

Tilrettelegging og tilbud  
Den første henvendelsen til sentret skjer som oftest over telefon eller via e-post. I løpet av denne samtalen tilbyr vi en samtale på 

senteret dersom han/hun ønsker det. Vi er svært bevisst på at mange av våre gjester har brukt lang tid på å ta kontakt med oss, og 

kontakten med, og tilnærmingen til senteret, alltid skjer på gjestens premisser.  

Terskelen for å søke hjelp er fortsatt vært høy, og spesielt ser vi dette hos de mannlige gjestene våre. Redselen for hvordan man blir 

møtt kan gjøre at man venter svært lenge med å søke hjelp. Et SMISO, støttesenter, kan for disse oppleves som mindre skremmende 

enn hjelpeapparatet forøvrig. I 2018 mottok vi 1130 telefoner, e-post eller tekstmeldinger fra gjester. Det ble i tillegg til dette 

gjennomført 190 lengre enesamtaler over telefon.  

Vi merker en økning i antall henvendelse fra pårørende/nærstående og hjelpeapparatet, som ber om informasjon eller ønsker samtaler. 

Totalt fikk vi 916 henvendelser fra hjelpeapparat i 2018, noe som utgjør 45 % av henvendelsene vi mottar. På grunn av stor etterspørsel 

er vi nødt til å begrense hvem vi kan gi hjelp til av disse, og beklageligvis må vi avvise ansatte fra kommuner som ikke bidrar med 

tilskudd til SMISO.  

På senteret er det mulig å komme uten at man trenger å avtale dette på forhånd. I stuen vår kan man møte andre som har opplevd det 

samme som en selv. For mange kan dette fellesskapet virke forløsende i forhold til egen problematikk og senvirkninger etter overgrep. 

Gjennom å møte andre blir ofte reaksjoner og utfordringer som følge av overgrepene «normalisert», og «annerledesfølelsen» 

reduseres. I 2017 var det 619 besøk på senteret. 

Gjennom en ordning der gjestene har en kontaktperson, som taler deres sak blant annet inn mot personalgruppen, daglig leder og 

sitter i senterets styre, kan fellesskapet i stor grad være med på å bestemme/påvirke de tilbudene vi gir gjestene på senteret. Vi prøver 

så godt det lar seg gjøre legge opp til at både temakvelder, andre aktiviteter følger det som til enhver tid våre gjester i felleskap legger 

fram som et ønske.  

Vi er bevisste på å være kjønnsnøytrale når det kommer til å snakke om overgrep, herunder om hvem som utsettes og hvem som 

utsetter. I alle foredrag for studenter, undervisning i skolene og i andre fora der vi blant annet møter hjelpeapparatet, er vi meget 

bevisst på å fortelle om andelen gutter og menn som utsettes og ikke minst at overgrep blir begått av både kvinner og menn.  

Senteret har også kjønnsnøytrale aktiviteter, herunder temakvelder på kveldstid og annen aktivitet på dagtid.   

Vi tilbyr enesamtaler, deltakelse på ordinære aktiviteter og gruppesamtaler.  

Lokalene våre har vi innredet mest mulig kjønnsnøytralt, slik at alle skal føle seg velkomne. Lokalene er tilrettelagt for rullestolbrukere, 

og vi er bevisste i forhold til syns- og hørselshemminger. Vi benytter tolk når dette er nødvendig, samt skriver referater fra møter slik at 

alle kan få med seg informasjonen som blir gitt. Vi er bevisste på at all informasjon skal gis muntlig, skriftlig og at den gjentas.  

Vi har fått oversatt både hjemmeside og informasjonsmateriell til samisk, slik at Norges urbefolkning har mulighet til å få dette på eget 

morsmål. Dette skal brukes aktivt i kampen mot seksuelle overgrep i samiske miljøer.  

Tilbudene prøver vi så godt det lar seg gjøre være tilrettelagt for både våre mannlige og kvinnelige gjester. Vi ser det som viktig å ha 

fellesskapet i fokus, samt ha tilbud som passer for begge kjønn. Det være seg matkvelder, temakvelder og ikke minst andre aktiviteter 

vi har på SMISO 

Alle gjestene som tar kontakt med senteret får tilbud om en samtale på senteret. Denne er avtalt på forhånd og foregår på kontorene. 

Det er gjesten selv som definerer tema for disse samtalene. Vi jobber etter hjelp til selvhjelp-metoden, og gjennom selv å ta ansvar for 

egen prosess mener muligheten for at man lærer seg å leve med egen historie er større.  

• Erkjennelse av eget problem.  

• Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring. 

• Motivasjon for aktivt endringsarbeid. 

• Bearbeiding av eget problem.  

• For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten. 

• Forandring.  

• Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget 

indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg 

selv, altså det motsatte av det vi er opplært til, å endre de andre.  

  

Lokalet er tilpasset gjester med nedsatt funksjonsevne, da vi har heis til både 3. og 4. etasje. Det er også muligheter for å tilrettelegge 

for gjestene å ha samtale på utsiden av sentrets lokaler (Kafé, utendørs m. m). 

 

For de av gjestene som trenger tolk under enesamtale eller tilstelninger på sentret, innhentes det relevant kompetanse for disse. 
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Gjestenes medvirkning på senteret 
SMISO valgte i 2015 å ta i bruk betegnelsen gjest som erstatning for betegnelsen bruker.  

 

Innflytelse som verdigrunnlag dreier seg om deltakelse, mestring og kontroll over egen situasjon, om å la engasjement og initiativ 

avløse avmaktsfølelsen. Troen på egne evner, anlegg og pågangsmot skal skape optimisme og gi muligheter for å bety noe for 

fellesskapet. 

 

Hjelp til selvhjelp har siden SMISO ble etablert vært en sentral veiviser. Senteret vektlegger at det er gjesten selv som er ekspert i eget 

liv, og ansatte ved senteret skal være veiledere og ikke behandlere. Senteret er opptatt av å ha bredde i tilbudet, for å nå ulike typer 

brukere, og for å gi et tilbud i ulike faser av gjestenes bearbeidingsprosess. 

Å treffe andre som er utsatt for incest/seksuelle overgrep kan være en god opplevelse. Det er godt å se at man ikke er alene. På SMISO 

trenger man ikke benytte mange ord – for å forklare – fordi man kjenner igjen opplevelser som andre forteller om. Da oppstår et 

fellesskap som mange gjester opplever som positivt. Hit kan du komme akkurat slik du er, og akkurat slik du har det – enten du har en 

god eller dårlig dag. Her kan du «kaste masken» og være deg selv. 

Tilbudet på sentret er derfor preget av stor variasjon. Tilbudene består av innomstikk, sosiale og kreative aktiviteter, parsamtaler, 

nettverkssamtaler, enesamtaler og turer ut i nærområdet. Men også gjestenes familie, venner og øvrig nettverk får tilbud alene eller 

sammen med gjesten og øvrig nettverk. 

Vi respekterer hverandres grenser, og vi er tolerante i forhold til at vi er forskjellige personligheter. Vi respekterer hverandres tro, 

sosiale bakgrunn og valg. Alle har forskjellige behov i forhold til hvordan de vil bearbeide sin egen historie og sine egne følelser. SMISO 

ønsker å skape et mangfoldig tilbud, slik at gjestene selv kan ta i bruk deres egne ressurser. 

Hva våre gjester tenker og hva de ønsker for sentret er viktig for ansatte å vite, vi er lydhøre for deres ønsker.Våre gjesters 

representant (også kalt brukerrepresentanten) er med på alle styremøtene, og har dermed innsikt i hvordan sentret blir drevet. 

Brukerrepresentanten er tilgjengelig på senteret til faste tider. Her har våre gjester en mulighet til å ta opp temaer som opptar den 

enkelte. Ansatte er ikke til stede, og brukerrepresentanten gir referat til daglig leder i etterkant dersom noe informasjon skal videre.  

Under 18 år 
Tilbudet til de under 18 år er likt tilbudet vi har til de andre som benytter seg av tilbudene på senteret – enesamtaler og ulike aktiviteter 

på stua vår i 4.etg. Gjester under 18 år kommer ofte sammen med en tillitsperson, en nærstående eller ansatt fra det offentlige 

hjelpeapparat. For gjester under 16 år har vi tydelige og strenge krav. For at de skal kunne benytte seg av senteret så må de ha med 

seg foresatte eller ansatte i det offentlige noen når de kommer. Denne begrensingen omhandler rammene til SMISO, vi er lavterskel, 

fører ikke journal og personer under 16 år har ikke samtykkekompetanse. Overfor denne aldersgruppen er vi spesielt oppmerksomme 

på at de har støtte når de forlater senteret. 

 

Barnevernloven §6-4 innebærer at ansatte skal, uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn 

til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Videre har vi også 

avvergelsesplikt ifølge straffeloven §139.  

 

Vi har nært samarbeid med både politi og barnevern.  

Forebyggende arbeid i barnehager - «Hjertesamling» 
SMISO Troms tilbyr barnehagene i Troms fylke opplæring i Hjertesamling. Det er et pedagogisk tilpasset tilbud for barn i 

barnehagealder, som skal forebygge vold og seksuelle overgrep. Hjertesamling skal bidra til at barn får verktøy og språk til å kunne 

fortelle om det de opplever. Samlingene gjennomføres av ansatte i barnehagen etter at de har fått opplæring av SMISO. 

Hjertesamlinger inneholder fem ulike samlinger med temaene; berøringer, følelser, vennskap, kroppen og hemmeligheter.  

 

Til stede under Hjertesamling er det anbefalt at det er to ansatte. En som leder selve samlingsstunden og en observatør som skriver 

ned det som observeres. Det er barna som er den drivende kraften i samlingen, de ansatte skal ha en anerkjennende og undrende 

tilnærming til det barna forteller og uttrykker. De ansatte skal hjelpe barna til å holde samtalen gående, dette ved at de stiller 

oppfølgingsspørsmål til det barna forteller. Etter hver samling skal det settes av tid til etterarbeid. Dette kan være tegning, maling eller 

andre aktiviteter. Det som er fokuset i etterarbeidet, er at de ansatte skal ha tid til å gå rundt og snakke med barna.  

 

Ideen i hjertesamlinger er at barna skal være den aktive parten, og de voksne skal lytte mest mulig.  

I praksis vil dette kunne beskrives gjennom at man i samlingen om berøringer starter med å spørre barna om de vet hva en berøring er. 

Med dette utgangspunktet vil vi la barna ta samtalen dit de ønsker. I grupper med barn i fem-seksårsalderen vil som regel samtalen gå 
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med fin flyt uten hjelp fra voksne. Den voksne med ansvar for å holde samtalen i gang har da med seg noen spørsmål eller momenter 

som bør være med i samtalen for å gi den dybde. Disse vil være viktige å diskutere for å fange viktige nyanser i dette temaet for å gi 

barna mulighet til å utvikle sitt språk og forståelse. Et slikt spørsmål vil kunne være «er en god berøring alltid god, Uansett hvem som 

gjør den?». Dette spørsmålet er tenkt som en vei inn i samtaler om hvem som gjør hva, og for å se at kanskje noen berøringer er greit 

fra utvalgte personer. 

 

Etter samlingen er gjennomført(10-30min) går man rett i gang med et etterarbeid som er ment å gi barna en mulighet til å vise hva de 

har lært i samlingen. I selve samlingen er ofte bare noen av barna aktive, men vi ser at mange flere får vist at de kan når vi holder på 

med etterarbeidet. Disse etterarbeidene vil kunne variere form og omfang, men er tenkt som utgangspunkt for å dra samtalen/temaet 

ut fra samlingen til foreldre, slekt, andre barn eller voksne i barnehagen. Her er også en god mulighet for personellet i barnehagen å 

fange opp hvis noen ikke har får med seg det man har snakket om. I denne aktiviteten vil det være rikelig med muligheter for de 

voksne å interessere seg, og dra i gang samtaler rundt barnas prosjekter. 

 

Samlingene er lagt opp til 5 tema som alle er viktige trinn i utviklingen av språk og forståelse som muliggjør barnas egne evne til å si 

ifra. Vi anbefaler at man minst en gang i året går gjennom disse temaene, og at man gjør denne type samtaler og tema til en del av 

hverdagen i vår profesjonelle praksis. 

Foredrag og skoleundervisning 
SMISO har tilbud om undervisning, både for elever i grunnskolen og videregående skole, studenter på universitet, høgskoler samt til 

ansatte i hjelpeapparatet. En av SMISO’s målsettinger er å bidra til å øke kompetansen om incest og seksuelle overgrep. Vi tilbyr gratis 

undervisning, råd og veiledning for alle typer faggrupper, både på og utenfor senteret. Vi er en diskusjonspartner i forbindelse med 

konkrete (anonyme) saker eller overgrepsproblematikk generelt. Vi ser foredrags- og undervisningsopplegget som en viktig del av vårt 

arbeid, og vi har i løpet av disse årene tilegnet oss lang erfaring i å undervise, samt å gi råd og veiledning til de ulike faggruppene. 

Senterets målgrupper for undervisning er barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, høgskole- og universitetsstudenter, 

personalgrupper samt diverse organisasjoner. De ulike undervisningsoppleggene varierer, og senteret lager derfor en egen 

undervisningspakke som er skreddersydd for de som ønsker våre tjenester. 

Når vi underviser barn og unge i grunnskolen, synliggjør vi problematikken for de dette gjelder aller mest, det settes på en naturlig 

måte på dagsorden i barnas egen hverdag og det drives et viktig forebyggende arbeid. Barn og unge som får hjelp i tidlig alder, har 

større sannsynlighet for reduserte senskader og senvirkninger, og at det vil medvirke til en bedre livskvalitet. 

I forkant av forebyggende arbeid på skoler, har SMISO formøter med lærere og om mulig også helsesykepleier, rektor og sosiallærer. 

Dette utvikler en god relasjon til skolene, som viser seg gjennom at vi inviteres tilbake år etter år. Samtidig ser vi en stor utfordring i å 

få mulighet til å tilby denne undervisningen til flere elever på enda flere skoler i vårt fylke.  

I løpet av 2018 har SMISO gjennomført undervisning i kommunene Tranøy, Balsfjord, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, 

Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Sørreisa, Storfjord, og Tromsø. Til sammen 1516 elever og 233 

lærere/helsesykepleiere, og annet pedagogisk personell, fordelt på 95 elevgrupper og 55 ansattgrupper ved 49 skoler. Vi underviser 

primært for 6.trinnet, men i 2018 har vi også vært inne i 3. til 10.trinn på noen skoler.  

Vårt primære mål med undervisningen er ikke å avdekke incest eller seksuelle overgrep, men å drive forebyggende arbeid. Det er viktig 

at apparatet rundt elevene står klart, dersom det skulle komme frem at av elevene har vært utsatt for, eller lever under, overgrep, vold 

eller annen omsorgssvikt. 

Undervisningen er under kontinuerlig utvikling. Den er i all hovedsak dialogbasert, der elevene snakker 90 % og SMISO 10 %. Gjennom 

dialogen blir det enklere å lære elevene å sette egne ord på hva de tenker, opplever og føler. Slikt sett bidrar undervisningen til at 

barna får et språk og verktøy for å fortelle om det som er bra, og ikke minst, det som ikke er bra. 

Effekten av skoletilbudet viser seg blant annet ved at flere elever har våget å si ifra og fått hjelp. Dette gjelder både som utsatt, og som 

venner til utsatte. Alle elever får anledning til å snakke med oss etter undervisningen, og vi har hatt slike enkeltsamtaler med 135 unike 

barn.  

Det er blitt avdekket forhold som er meldt videre til barnevern og politi. Samarbeidet med den/de berørte skole, barnevern og politi i 

disse sakene, har vært godt. 

Skoleundervisningen når ut til alle barn, uansett familiær, sosial eller kulturell bakgrunn. Vi får snakket med de barna som lever under 

vanskelige forhold, om viktigheten av å finne noen trygge voksne å fortelle til. Undervisningen kan også bidra til å forebygge at 

overgrep skjer, ved at vi informerer og påvirker potensielle overgripere i forhold til holdninger og viktig kunnskap om konsekvenser. 
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Undervisning, opplysningsarbeid og foredrag 
De ansatte har også bidratt med undervisning og foredrag for studenter og andre i hjelpeapparatet: 

Undervisning for lærere, Steinerskolen    Tromsø  10. januar og 12. desember 

Undervisning for lærere, Bjerkaker skole    Tromsø  11. januar og 15. januar 

Undervisning for lærere, Slettaelva skole     Tromsø  18. januar 

Undervisning for lærere, Tromsdalen skole   Tromsø  24. januar, 25. januar og 30. januar 

Undervisning for lærere, Selnes skole    Tromsø  29. januar og 20. november 

Undervisning for lærere, Solneset skole    Tromsø  8. februar 

Foredrag lærerstudenter     Tromsø  16. februar 

Undervisning for lærere, Fagereng skole    Tromsø  20. februar 

Undervisning for lærere, Tromsø Internasjonale skole  Tromsø  22. februar 

Undervisning for lærere, Reinen skole    Tromsø  13. mars og 15. mars 

Foredrag/gruppearbeid masterstudenter lærerskolen  Tromsø  14. mars 

Undervisning for lærere, Mortensnes skole   Tromsø  3. april 

Stand Ishavsbyen vg skole Rambergan    Tromsø  3. april 

Stand Breivang vg skole     Tromsø   4. april 

Fagdag for MSO      Tromsø  9. april  

Undervisning for lærere, Workinnmarka skole   Tromsø  10. april og 11. april 

Undervisning for lærere, Sandnessund skole   Tromsø  12. april og 27. november 

Undervisning for lærere, Hamna skole    Tromsø  16. april og 5. desember 

Undervisning for lærere, Skjelnan skole    Tromsø  17. april 

Undervisning for lærere, Kaldfjord skole    Tromsø  19. april 

Undervisning for lærere, Prestvannet skole   Tromsø  24. april 

Undervisning for lærere, Storelva skole    Tromsø  26. april 

Stand Ishavsbyen vg skole  Breivika    Tromsø  30. april 

Foredrag Undervisningsforbundet    Lenvik  3. mai 

Stand Tromsdalen vg skole     Tromsø  7. mai 

Undervisning for lærere, Brensholmen skole   Tromsø  8. mai 

Stand Kvaløysletta vg skole     Tromsø  14. mai 

Undervisning for lærere, Krokelvdalen skole   Tromsø  22. mai 

Undervisning for lærere, Indre Kåfjord skole   Kåfjord  23. mai 

Undervisning for lærere, Gratangsbotn skole   Gratangen 28. mai 

Opplæring Hjertesamling     Gratangen 28. mai 

Undervisning for lærere, Silsand barneskole   Lenvik  29. mai 

Undervisning for lærere, Rossfjord skole    Lenvik  30. mai 

Undervisning for lærere, Berg skole    Berg  31. mai 

Opplæring Hjertesamling     Kvænangen 24. august 

Undervisning for lærere, Skjervøy barneskole   Skjervøy  27. august 

Undervisning for lærere, Burfjord skole    Kvænangen 28. august 

Undervisning for lærere, Storslett skole    Nordreisa  29. august og 30. august 

Undervisning for lærere, Borkenes skole    Kvæfjord  4. september 

Opplæring Hjertesamling     Skånland  5. september 

Undervisning for lærere, Evenskjer skole    Skånland  5. september 

Undervisning for lærere, Elvetun skole    Dyrøy  11. september 

Undervisning for lærere, Sørreisa sentralskole   Sørreisa  12. september 

Opplæring Hjertesamling     Sørreisa   12. september  

Undervisning for lærere, Fagerlidal skole    Målselv  13. september 

Stand Kvaløysletta vg skole     Tromsø  14. september 

Undervisning for lærere, Storsteinnes skole   Balsfjord  17. september 

Undervisning for lærere, Lavangen skole    Lavangen  18. september 

Undervisning for lærere, Salangen skole    Salangen  19. september 

Undervisning for lærere, Botnhamn skole    Lenvik  26. september 

Undervisning for lærere, Stonglandet skole   Tranøy  27. september 

Undervisning for lærere, Hatteng skole    Storfjord  1. oktober 

Undervisning for lærere, Manndalen skole    Kåfjord  2. oktober 

Stand Verdens dagen for Psykisk helse CruX   Tromsø  8. oktober 

Undervisning Ergoterapistudenter    Tromsø  11. oktober 

Stand Verdens dagen for Psykisk helse Åsgård   Tromsø  11. oktober 

Opplæring Hjertesamling                                                                                              Kirkenes                        22. oktober 

Opplæring Hjertesamling                                                                                              Kirkenes                        23. oktober 

Opplæring Hjertesamling     Trudevang bhg 27. oktober 

Undervisning for lærere, Stakkevollan skole   Tromsø  30. oktober 
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Undervisning for lærere, Eidebakken skole   Lyngen  5. november 

Undervisning for lærere, Hansnes skole    Karlsøy  6. november  

Undervisning for lærere, Borgtun skole    Tromsø  8. november 

Undervisning for lærere, Lunheim skole    Tromsø  13. november og 14. november 

Foredrag  CluX      Tromsø  14. november  

Informasjon og samarbeidsmøte med Målselv helsestasjon  Tromsø  16. november 

Informasjon og samarbeidsmøte med Storfjord helsestasjon  Tromsø  16. november 

Stand Tromsdalen vg skole     Tromsø  6. desember 

Stand Tromsdalen vg skole     Tromsø  13. desember 

  

Deltagelse i andre seminar/grupper 
 «Konsultasjonsteamet» 

Daglig leder har siden 2003 vært fast medlem i konsultasjonsteamet som i dag er lagt under Statens Barnehus i Tromsø. 

Dette er en tverretatlig og tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker som omhandler omsorgssvikt, familievold, 

seksuelle overgrep eller kjønnslemlestelse. I 2018 gikk daglig leder ut av teamet som fast representant, og en av de ansatte 

overtok stafettpinnen fra daglig leder som fast representant.    

 «Nettverket – vold og overgrep i nære relasjoner, barn og unge» 

Formål med nettverket er å fremme forebyggende og tverrfaglig samarbeid mellom Tromsø kommune, statlige instanser og 

frivillig sektor lokalisert i kommunen. Å utvikle kompetanse i yrkesgrupper som møter barn direkte eller som pårørende. Å 

formidle behov for samarbeid med forskning og utviklingsarbeid ved universitet og høgskoler og sentrale myndigheter. Å 

tydeliggjøre ansvar og roller for den enkelte virksomhet og samarbeidsrutiner mellom disse.  

Nettverket møtes to ganger i året. I 2018 var dette 26. januar og 25. mai. 

Kompetansedeling 
 

18. og 19. oktober arrangerte vi opplæring i Hjertesamling, for 

fem av landets støttesentre. Det var to fine dager som innebær 

informasjon, dialog og utveksling av nyttige tips og erfaringer 

fra de forskjellige sentrene.   

Etter samlingen ble dokumentet som beskriver Hjertesamling 

redigert. Dette er et viktig verktøy for ansatte i barnehagene 

som skal gjennomføre Hjertesamling med barna. Beskrivelsen 

et levende dokument som er i stadig justering, endring og 

forandring.  

Det deltok totalt 18 personer fra 5 ulike sentre.  

 

 

 

Samarbeid med andre  
SMISO har i alle år vektlagt samarbeid med andre instanser. Dette kan være gjennom samarbeid knyttet opp mot enkeltgjester ved 

SMISO eller utveksling av kunnskap og informasjon om tilbudene vi har.   

Gjennom å erfare hvordan senteret er utformet, prate med de ansatte og ikke minst diskutere videre samarbeid sikres et bedre tilbud 

til gjestene, samt at flere får vite om senteret.  I løpet av året er mange innom senteret for å få informasjon om tilbud vi gir, og for å få 

vite mer om seksuelle overgrep.  

De ansatte på SMISO innehar kunnskap om etniske minoriteters livssituasjon, og deres barriere mot å oppsøke hjelp. Men vi må hele 

tiden fortsette det viktige arbeidet for at de ansatte skal bli så gode som mulig på kulturforståelse, kulturkompetanse og 

kultursensitivitet.  

For å heve vår erfaring og kompetanse på dette feltet har SMISO i samarbeid med Response Network i Livingstone, Zambia etablert et 

prosjekt som har fokus på gjensidig utveksling av erfaring og kompetanse, HOPE.  

Ved behov har vi kontakt med tolketjenesten.  

230



11 
 

Avslutningsseminar for Barneombudet 
Daglig leder deltok på avslutningsseminaret til avtroppende Barneombud, Anne Lindboe.  

Arrangementet var for inviterte gjester, og i tillegg til 3 barne- og likestillingsministre deltok 

representanter fra det offisielle Norge og samarbeidsparter til Barneombudet.  

 

 

 

 

 

 

Andre sosiale aktiviteter 
I løpet av 2018 har det vært arrangert flere sosiale aktiviteter som turer, felles middag, temakveld og brettspill.  Årets siste aktivitet for 

våre gjester var grøtfeste, som ble avsluttet med nydelige julesanger av våre gjester. Spesielt flott er det når våre gjester selv tar 

initiativ til ulike brukerstyrte aktiviteter, og gjennomfører disse i samhandling med andre gjester. Sosiale aktiviteter er viktig for 

gjestene på sentret. 

Hjelp til selvhjelp er viktig i møtet med våre gjester. Spesielt flott er det når brukere selv tar initiativ til ulike brukerstyrte aktiviteter og 

gjennomfører disse i samhandling med andre brukere. Dette har vi sett flere eksempler på i 2016. Sosiale arrangementer er viktige for 

brukere av senteret. 

 

Kvinnedagen 8. mars 2018 

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og tradisjonen tro går SMISO i 8. mars tog. Det å gå sammen i tog er et fint symbol på 

samhold og samarbeid i dette arbeidet. 

Under årets tog, gikk sentret under følgende paroler; «Seksuelle overgrep = vold» og «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel».  

 

Messe for verdighet 22. november 2018 
Messe for verdighet er en gudstjeneste mot vold og seksuelle overgrep, og en gudstjeneste for verdighet og håp. I gudstjenesten 

kommer vi sammen, lytter til historier, synger, ber, tenner lys, og er der for hverandre og for alle som er rammet. Gudstjenesten er et 

sted for oppreisning- et sted for verdighet og håp. 

SMISO bidro med opplesning av dikt, samt med vakker sang fra Nakawala. Messe for verdighet er et samarbeid mellom Den norske 

kirke, Krisesenteret for Tromsø og omegn, Amnesty International, Kirkens bymisjon, Kirkens SOS og Støttesenter Mot incest og 

Seksuelle Overgrep. 

HOPE 
I føringer fra departement og direktorat oppfordres sentrene i Norge til å øke sin bevissthet og kompetanse med tanke på seksuelle 

overgrep og mennesker som kommer fra en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Vi på SMISO har i den forbindelse ønske om å få 

mer kompetanse og hadde i 2016, sammen med vår samarbeidsorganisasjon i Livingstone, Zambia utarbeidet et prosjekt for gjensidig 

utveksling av kunnskap, erfaring og kompetanse. Samarbeidsprosjektet HOPE (Hope, Opportunity, Participation, Empowerment) 

handler om utveksling på tvers av landegrenser og kultur.  

Prosjektet er et utvekslingsprosjekt mellom den Zambiske organisasjonen Response Network og SMISO Troms. Søknad om finansering 

ble utarbeidet og godkjent av Fredskorpset i 2016. Prosjektet finansieres i sin helhet av Fredskorpset Norge, og har en foreløpig 

varighet på 3.5 år.  

I 2016 ansatte vi fire Fredskorpsdeltagere (FK-deltagere) som i 19 måneder skal utveksle mellom samarbeidsorganisasjonene. I februar 

2017 sendte vi de to ansatte fra Norge til Zambia som jobber sammen med Response Network, samtidig kom to zambiske 

medarbeiderne komme til Norge med arbeidssted ved SMISO Troms. Aktiviteten i 2018 har vært stor. Det ble gjennomført to besøk til 

Livingstone for å koordinere og monitorere prosjektet. Det første besøket inkluderte, i tillegg til daglig leder, også 

prosjektkoordinator. I løpet av besøket fikk vi delta på undervisning, møter med samarbeidspartnere, møte støttegruppen de hadde 

gående for voksne utsatte, Midterm-meeting med fredskorpset og vår partnerorganisasjon i Livingstone, følge opp de to 

fredskorpsdeltagerne og ha diverse møter for å følge opp prosjektet angående økonomi, planlegging og måloppnåelse. I anledning 

oppstart av runde 2 deltok daglig leder på et nytt besøk. Fokuset var start og avslutning av runder, økonomi, prosjektkoordinering, 

oppfølging og opplæring av ansatte, delta i undervisning og møte Hope Club som er opprettet for ungdom.  
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Joseph, Amy, Nakawala og Preciosa   HOPE-club i Livingstone 

 

NORGE: Arbeidsoppgavene i Tromsø er å arbeide med å gjøre våre forebyggende prosjekter, blant annet i skoler, barnehager og for 

enslige mindreårige bedre tilpasset med hensyn til kultursensitivitet og tabu. Formålet med utvekslingsprogrammet på norsk side er å 

utvikle kulturforståelse og sensitivitet om seksuelle overgrep for mennesker som kommer til Norge fra et annet land. 2017 har handla 

mye om å komme på plass i et nytt og fremmed land, møte samarbeidspartnere og forberede noe mer utadrettet virksomhet i 2018. 

Staben på SMISO må sies å ha lært mye om afrikansk kultur, og har definitivt økt sin kulturkompetanse i året som gikk. 

ZAMBIA: Tilbake kan vi gi den Zambiske organisasjonen kunnskaper og erfaringer på overgrepsfeltet som ennå er et svært tabubelagt 

tema i Afrika. Teamet seksuelle overgrep er mer tabubelagt i Zambia enn i Norge, våre FK-deltagere der nede skal bidra og bistå 

arbeidet Response Network gjør ute i landsbygda i Zambia med kunnskap, erfaring og kompetanse om temaet. Våre to norske 

medarbeidere i Zambia må sies å ha lagt ut på et modig prosjekt, som allerede høster ros. Å implementere en norsk modell for 

forebygging av seksuelle overgrep i Zambia kan være et langt lerret å bleke, men prosjektet har allerede flyttet grenser, gjort 

avdekkinger og skolert zambiske jenter i problematikken. 

 

             

En skole vi besøkte     Elever ved en av Livingstones skoler  

 

Markering av Zambisk nasjonaldag 24. oktober 

"Stand and sing of Zambia, proud and free. Land of work and joy in unity. Victors in the 
struggle for the right. We've won freedom's fight. All one, strong and free" 

Vi markerte den zambiske nasjonaldagen på SMISO. Joseph og Nakawala pyntet, lagd 
fantastisk mat og underholdt oss med sanger og tale.  

For inviterte gjester av senteret og samarbeidsparter. Vi serverte zambisk mat og snakket 
sammen om Zambia, prosjektet HOEP og feiringen av nasjonaldagen.  
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Media 2018 
SMISO ønsker å ha en tydelig og markant stemme i den offentlige debatten. Det er daglig leder som håndterer pressen.   

SMISO opplever stadig henvendelser fra media om ønske om uttalelser, både i dagsaktuelle saker, men også mer generelt om 

seksuelle overgrep. Det har vært oppslag på nettaviser, papiraviser samt radio. Vi deltar i debatter som er aktuell for oss å 

kommentere, både nasjonalt og lokalt.   

En av følgene etter mye oppmerksomhet i media er flere henvendelse fra de som har behov for vår hjelp. Vi ønsker å være så synlige 

som mulig, og vi setter stor pris på henvendelser fra pressen da dette bidrar til at flere får kjennskap til senteret og dermed flere kan 

søke hjelp hos oss dersom de ønsker. Samtidig har vi noen begrensinger i forhold til media da vi ikke setter media i kontakt med 

gjester av senteret.  

I løpet av året så omtales SMISO og lar seg intervjue om relevante saker. Gjennom året ha rdet vært fler intervjuer i radio, nyheter, 

aktuelle programmet, avisreportasjer på nett og papirutgaver. Vi legger ut de aller fleste på vår facebookside @smisotroms. Dersom 

du vil se intervjuene finner du linker til de på vår side.  

Sosiale medier 
SMISO Troms har sin egen side på facebook som oppdateres jevnlig. I løpet av et år er det mange som er aktiv på siden og den 

monitorers jevnlig.  

Vi har totalt 2056 personer som følger siden vår. Disse personene har stor aktivitet på siden vår og her følger litt informasjon om 

aktiviteten.  

Innlegget som ble sett av flest nådde 8769 personer, dette delte vi 26.januar 2018.  

Innlegget med flest klikk oppnådde hele 2630 klikk på innlegg, dette delte vi 13.juli.  

Innlegget med flest reaksjoner, kommentarer og delinger oppnådde 528 samhandlinger og ble publisert på siden vår 20.april.  

Du finner siden her: https://www.facebook.com/smisotroms/ 

Mål for 2019 
Vi på SMISO har som målsetting å bli bedre, og forsøker å utvikle et senter som til enhver tid er i takt med hva våre gjester ønsker. I 

tillegg ønsker vi å fortsette fokuset på å øke det tverrfaglige samarbeidet mellom de offentlige instanser som våre gjester er i kontakt 

med.  

Vi ønsker å få formidlet kunnskap om incest og seksuelle overgrep på en måte som skaper trygghet for alle de som møter 

problematikken i sitt arbeid, slik at de kan gi et godt tilbud til de som er berørt. 

Vi er under utarbeidelse av ny strategiplan. Som tidligere strategiplan vil denne legger føringer for senterets målsetninger, i kort og 

langsiktig perspektiv.  

1. Velfungerende organisasjon 

2. Økonomi 

3. Synlighet 

4. Kompetanse og veiledning 

5. Tilbud 

Våre åpningstider 
Vi har åpent på hverdager mellom klokken 08:30 og 16:00. Det er da mulig å kontakte oss for samtaler, råd og støtte.  

 

Dersom man ønsker å komme innom oss for et besøk for en kaffe og en god prat, på tilbudet vi kaller innomstikk, har man mulighet til 

det på tirsdag til torsdag mellom klokken 10:00 og 15:00.  

 

Den siste onsdagen i måneden har vi åpent til klokken 18:00. Det er ikke nødvendig med avtale på forhånd.  

Vi kan kontaktes på 
Adresse:   Søndre Tollbodgate nr 9. 3 og 4 etasje 

Telefon:   776 52044 

Mailadresse:  post@smiso.no 

Facebook:  @smisotroms  

Hjemmeside:  www.smiso.no 
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i den natt hun ble forrådt  

satt hun sine små sko pent ved sengen, og sa  

 

kjære gud, jeg har det godt 

takk for alt hva jeg har fått 

du er god, du holder av meg 

kjære gud, gå aldri fra meg 

pass på liten og på stor 

gud bevare far og mor 

og alle barn på jord... 

       anonym 
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Kåfjord kommune 
v/ rådmann 
Postboks 74 
9148 Olderdalen 

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms 

Tromsø 23 .08.2019 

TUSEN TAKK FOR TILSKUDD TIL STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 

Vi takker Kåfjord kommune for tilskudd til drift i 2019, og for at dere i flere år har bidratt til at vi har kunnet 

opprettholde tilbudet vårt for utsatte, hjelpeapparat og ansatte i det offentlige. Dere er i 2019 en av 21 

kommuner i fylket som bevilger midler til SMISO. Alle våre samarbeidskommuner får skoleundervisning på 

6.trinn av oss, i løpet av skoleåret 2019/2020. 

SMISO er et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og det vi tilbyr er det ikke mulig for 

eksisterende hjelpeapparat i kommunen å tilby. Vi prioriterer tilbud til våre samarbeidskommuner, og derfor 

har vi også gitt tilbud til ansatte i det offentlige hjelpeapparat i Kåfjord kommune. Ansatte står fritt til å søke 

råd og veiledning fra sentret. 

Vi ønsker spesielt å takke for god mottakelse fra både lærere og elever på Manndalen barneskole 02.10.2018. 

Måten skolens lærere så hver enkelt elev, fører til at vi er trygge på at elevene i kommunen blir sett, hørt og 

forstått . For skoleåret 2019/2020 vil Olderdalen barneskole få besøk av oss i løpet av oktober 2019. 

Vi takker for at kommunen har inngått 3-åtig avtale med SMISO, og ser fram til videre samarbeid . 

Ta gjerne kontakt med oss, om det er noe vi kan bidra med i kommunen deres. Det er også flott om dere har 

mulighet til å ha link til hjemmesiden vår på deres nettsted, slik at kommunens innbyggere vet om vårt tilbud. 

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, besøk gjerne vår hjemmeside 

www.smiso.no. Daglig leder kan kontaktes på telefon 77 65 20 44, eller e-post lene.sivertsen@smiso.no 

Med vennlig hilsen 

Lene Sivertsen 

Daglig leder 

Vedlegg: 
Årsrapport 2018, med regnskap og revisjon 

P.b : 1231, 9262 TROMSØ- 77652044 
Besøksadresse: Søndre Tollbodgt 9, 9008 TROMSØ 

Org.nr.: 981184 297 
www.smiso.no 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/30 -10 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 03.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Delegerte saker Formannskap august-oktober 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Delegerte vedtak  
 Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2019 
 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 

 FS-DEL 4040/2019 32/19 DS UTGÅTT 

FS-DEL 4040/2019 33/19 DS 27.05.2019 Byggetillatelse for tilbygg på bolighus GBnr 30/95 J 
John Johansen 
Kenneth Skogheim 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
rivning av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg i to etasjer med samlet bruksareal 
(BRA) på 55m2, og bebygd areal (BYA) beregnet til 46m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter. 
 FS-DEL 5998/2019 53/19 DS 20.08.2019 Tillatelse til oppføring av hytte på gnr 5, bnr 5 J John 
Johansen 
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Lidvi P. Olsen 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 gis byggetillatelse for 
hytte på gnr 5, bnr 5. Jf. tegninger er hytta på ett plan, med bebygd areal (BYA) på 78m2, og 
bruksareal (BRA) på 64m2.  
Det vises for øvrig til tegninger, situasjonskart mv. i sak 2014/3213. 
 FS-DEL 6036/2019 54/19 DS 22.08.2019 Byggetillatelse for garasje på gnr 22, bnr 78 J John 
Johansen 
Hans Erling Rekkbø 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av garasje på gnr 22, bnr 78. Bebygd areal (BYA) er oppgitt til 
62,6m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 6433/2019 55/19 DS 05.09.2019 Ferdigattest for hytte J John Johansen 
Lidvi P. Olsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver på oppføring av hytte på ett plan, på gnr 5, bnr 5. 
 FS-DEL 6467/2019 56/19 DS 06.09.2019 Byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på gnr. 2 
Bnr. 112 J John Johansen 
 Steinar Jensen 
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på ett plan med hems, med oppgitt bruksareal (BRA) på 
72m2, på gnr 2, bnr 112 (tomt delt fra gnr 2, bnr 1).  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter. 
 FS-DEL 6663/2019 58/19 DS 24.09.2019 Ferdigattest for avløpsanlegg gnr 1, bnr 105 J John 
Johansen 
Anna K. P. Berg og Marit Paulsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på avløpsanlegg med slamavskillere og utløp til sjø på gnr 1, bnr 105. Det vises til 
formannskapsvedtak i sak 34/19, den 7.6.2019. 
 FS-DEL 6985/2019 59/19 DS 25.09.2019 Byggetillatelse for oppføring av bolig og garasje på 
gnr 7, bnr 144 i Olderdalen J John Johansen 
Kenneth og Justyna Lyngstad 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av ny bolig og garasje. Boligen oppføres i 2 etasjer, med bebygd areal 
(BYA) på 89m2, og samlet bruksareal (BRA) på 140m2. Garasjen er på ett plan, med BYA på 47m2.  
Kommunens VA-ingeniør kontaktes for påvisning av tilkoblingspunkt til kommunalt vann- og 
avløpsanlegg.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter. 
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 FS-DEL 7012/2019 60/19 DS 27.09.2019 Opparbeiding av universell tursti fra parkeringsplass 
ved kirkegården og til Slettvegen i Olderdalen J Birger Olsen 
Olderdalen Jeger- og fiskeforening 
Vedtak  
Saken er privatrettslig, som berører grunneiere og Olderdalen Jeger- og Fiskeforening.  
Planlagt universell sti for rullestolbruk, er å regne som et mindre tiltak, som ikke vil påføre området 
ulemper, eller kommer i konflikt med naturmiljø/annet. Bruken av området vil bli som før.  
Det forutsettes at stien bygges uten å skade terrenget ved siden, og at stien blir så «naturlig» som 
mulig, uten inngrep i området. For å unngå utgraving mv. som følge av grøfting/kanaliseringa og 
anlegg av stikkrenner, som samler tine-/flomvann i samla løp, må det sikres at vannet ikke kan 
forvolde ulempe eller skader på sin ferd til Olderdalselva/sjøen. 
 FS-DEL 7110/2019 61/19 DS 30.09.2019 Svar på søknad om oppsetting av virksomhetsskilt - 
Extra Manndalen, Sentrumsvegen 4, 29/32 J John Johansen 
Coop Nord SA 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
oppsett av virksomhetsskilt på bygget til Prix Manndalen på gnr 29, bnr 32.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter. 
 FS-DEL 7132/2019 62/19 DS 30.09.2019 Ferdigattest for fritidsbolig på gnr 1, bnr 122 J 
John Johansen 
Per Øyvind Skogmo 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppføring av fritidsbolig på gnr 1, bnr 122. 
 FS-DEL 7163/2019 63/19 DS 30.09.2019 Svar på - Søknad om etableringstilskudd KMA 
Bygningsvern 2019 F Jens Kristian Nilsen 
Kristin Melkild Avseth 
Vedtak 

1. Søknaden innvilges med et tilskudd på inntil 75 % av kostnadene, med NOK 13.330 som 
godkjent kostnadsramme, og maksimalt 10.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  

2. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 
bagatellmessig støtte. 

3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 
inngår i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 
måneder etter dagens dato. Anmodningen må sendes inn via regionalforvaltning.no 

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

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

 FS-DEL 7227/2019 64/19 DS 02.10.2019 Byggetillatelse for garasje J John Johansen 
Ståle Koht Hansen 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av garasje på ett plan med bebygd areal (BYA) på 70m2, og 
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beregnet bruksareal (BRA) på 64m2. Dersom avstanden mellom bolig på naboeiendom og garasjen 
blir mindre enn 8,0m, må garasjen føres opp i materiale slik at gjeldende krav for å hindre 
brannspredning mellom bygg overholdes, jf. byggeteknisk forskrift (TEK17) § 11-6.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 7240/2019 65/19 DS 02.10.2019 Svar på søknad om endret plassering av flaggstenger 
- Prix Manndalen, G.nr./br.nr. 29/32 J John Johansen 
Vedtak  
1. Coop Nord gis tillatelse til å etablere 2 flaggstenger med reklameflagg/vimpler i trafikkøy 

mellom Prix Manndalen og Sentrumsveien.  
2. Tiltaket må utføres på en slik måte at infrastruktur i grunnen ikke skades, og at trafikkøya 

opprettholder sin visuelle kvalitet.  
3. Skader som måtte oppstå på grunn av tiltaket, skal utbedres uten opphold, og eventuelle 

kostnader med dette er kommunen uvedkommende.  
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/177 -157 

Arkiv: 050 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 01.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Høringssvar fra Kåfjord kommune,  NOU 2019:5, Ny forvaltningslov 

Henvisning til lovverk: 
 
NOU 2019:5 Ny forvaltningslov 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8d681c58c7a94929954ca9538a2476a6/no/pdfs/nou20
1920190005000dddpdfs.pdf 
 

Vedlegg 
1 Lovutkast, ny forvaltningslov 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune gir følgende høringsuttalelse til NOU 2019:5, Ny forvaltningslov: 
Kap. 8, § 60 3. ledd endres til «Er et statlig organ klageinstans for et vedtak gjort av en 
kommune eller fylkeskommune, kan klageinstansen prøve om vedtaket har et lovlig innhold, er 
gjort av rette organ og om det har blitt til på lovlig måte. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av 
gjeldene forvaltningslov og tilgrensede ulovfestet forvaltningsrett.  Med tilgrensende ulovfestet  
forvaltningsrett menes; 

 Utenforliggende hensyn i saksbehandlingen 
 Usaklig forskjellsbehandling 
 Vilkårlige eller urimelige avgjørelser 

Det grunnleggende utgangspunktet for disse ulovfestede reglene er;  
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Lex superior prinsippet – høyeste rang av gjeldende lover, f.eks går Grunnloven foran formelle   
                                         lover, og formelle lover går foran forskrifter 

Legalitetsprinsippet – ethvert inngrep i rettssubjektets rettsstilling, er betinget av en foreliggende 
                                    kompetanse.  Prinsippet er i første rekke begrunnet i rettssikkerhet, da 
                                    private ikke skal utsettes for inngrep de ikke kan forutse. 

                            

                     

Forvaltningsskjønn - Vanligvis er det slik at et saksforhold enten oppfyller vilkårene i en   
                                          lovbestemmelse eller ikke, ut fra en rettslig standard.   I  
                                          forvaltningsretten finnes mange bestemmelser som gir forvaltningen  
                                          rom til å selv velge.  Noen ganger har forvaltningen myndighet til å  
                                          velge hvilket innhold et vedtak skal tillegges.  Andre ganger  
                                          kan forvaltningen ha myndighet til å velge hvorledes et vilkår skal  
                                          anvendes.  Fellesbetegnelsen er at forvaltningen er gitt et fritt  
                                          skjønn.  Det at et vilkår er underlagt forvaltningens frie skjønn  
                                          begrenser borgernes mulighet for å prøve forvaltningens skjønns- 
                                          utøvelse for domstolene.              
 

Det er tre ulike hovedtyper forvaltningsskjønn.  

 Det første tilfellet er der det fremgår av bestemmelsen at forvaltningen selv kan velge 
om de vil treffe tiltak. Da brukes ofte ord som «kan», men selve begrepet er ikke i seg 
selv tilstrekkelig til å fastsette om det foreligger skjønn. Til tider kan begrepet «kan» 
forstås som skal. Forarbeider kan da gi rettledning. Ellers vil det kunne legges vekt på de 
hensyn som begrunner forvaltningsskjønn, som f. eks. om vi er på et politisk område.  

 Det andre tilfellet er der det fremgår av bestemmelsen at forvaltningen selv kan 
bestemme innholdet av et vedtak. Det kan f.eks. stå et vilkår om at det er opp til 
forvaltningen å «bestemme restriksjoner». 

 Det tredje tilfellet er det mest problematiske, og foreligger der bestemmelsen inneholder 
vilkår som lovgiver har ment at forvaltningen selv skal bestemme innholdet av. Dersom 
et vilkår er svært vagt taler det for forvaltningsskjønn, som f.eks. uttrykket «særlige 
grunner». Grunnen til dette er at slike vilkår er lite egnede for rettslig overprøving, noe 
som igjen belyser at Stortingets mening ikke var å gi vilkåret en slik funksjon. 
Holdepunkter kan også fremgå av forarbeidene. Dersom formålet med vilkåret er 
politiske hensyn eller angår et faglig vanskelig område, vil det forøvrig peke i retning av 
at vilkåret er underlagt forvaltningsskjønn. 

Utenforliggende hensyn – forvaltningen må holde seg innenfor lovens formål når beslutninger  
                                           skal tas, og ikke ta utenforliggende hensyn. 

Krav til forsvarlig saksbehandling – grunnkravet til forsvarlig saksbehandling sier at  
                                                           forvaltninga må utrede og opplyse en sak godt.  Jo mer 
                                                           inngripende et vedtak er, jo strengere er kravet.  Dette kan  
                                                           medføre at det er nødvendig å varsle parter, gi innsyn og  
                                                           begrunnelser utover det er fastsatt i Forvaltningsloven. 
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God forvaltningsskikk – innebærer at forvaltningen skal være åpen og serviceinnstilt, som å  
                                        sette rimelige frister, innrette seg for å hjelpe publikum på en god 
                                        måte, gi grundig, rask og korrekt saksbehandling, og praktisere 
                                        likebehandling. 

Utvalget ble bedt om å utarbeide en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettssikkerheten 
og tilliten til forvaltninga, og samtidig legger til rette for en god og effektiv saksbehandling. Det 
ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til rette for digitalisering av 
saksbehandlinga, og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og tilpasses 
forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet.   

Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandling i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).  
Lovforslaget vil avløse den gjeldende forvaltningsloven fra 1967. Utvalget har lagt 
kommuneloven av 2018 til grunn i sitt arbeidet. Utvalget har lagt vekt på å foreslå en 
oppbygning og en språkdrakt som skal gjøre den nye loven så enkel som mulig å sette seg inn 
og bruke. Kort sammenfattet er utvalgets forslag som følger; 

 Hovedformålet med loven er å legge til rette for at forvaltningssaksbehandling er god, 
tillitsskapende og effektiv.  I formålsparagrafen som utvalget foreslår, fremheves saklig 
opptreden og samarbeid mellom forvaltningsorganer som grunnleggende for å nå lovens 
formål. 

 Lov forslaget har med regler om forskrifter, inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, 
saksforberedelse, form og begrunnelse for vedtak, klage, omgjøring uten klage og andre 
spørsmål som er regulert i gjeldende lov. 

 Det er lagt på å gi bestemmelser som videreføres, en klar utforming i moderne 
språkdrakt, slik at loven blir enklere å bruke.   

 Det vil fortsatt være slik at lovens regler kan bli supplert med særregler i lovgivningen 
på det enkelte forvaltningsområdet 

 Utvalget har vurdert den gjeldende loven i lys av endringer i forvaltningens organisasjon, 
arbeidsmåte og oppgaver og internasjonale forpliktelser, som EØS avtalen og 
internasjonale menneskerettskonvensjoner 

 Utvalget foreslår en klarere avgrensning av lovens virkeområde.  Loven skal gjelde for 
offentlig forvaltning i staten, fylkeskommunene og kommunene.  Den skal gjelde for 
andre når de utøver offentlig myndighet, enten det er private eller offentlige 
virksomheter som er organisert utenfor stat og kommune. 

 For offentlig eide selskaper (statsforetak, særlovsselskaper, offentlig eide aksjeselskaper, 
interkommunale selskaper eller stiftelser med offentlig tilknytning) må det bestemmes i 
særlov som regulerer foretakstypen, eller for det enkelte foretak, om forvaltningsloven 
skal gjelde for annen virksomhet enn offentlig myndighetsutøving. 

 Lovforslaget har nærmere saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, i likhet med gjeldende 
lov.  Utvalget anser det ikke hensiktsmessig å innføre flere sett med 
saksbehandlingsregler for ulike typer avgjørelser. 

 Lovforslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten.  De 
enkelte reglene er som utgangspunkt ment å fungere teknologinøytralt. Det er lagt til 
rette for helautomatisert saksbehandling etter nærmere vurdering på et aktuelle området, 
med krav om offentlig tilgjengelig dokumentasjon av systemets rettslige innhold. 

 Utvalget har utredet særlige vanskelige utfordringer digitalisering og automatisering 
medfører for personvernet, som reiser vanskelige nasjonale og folkerettslige 
problemstillinger (særlig EUs personvernforordring) 

 Utvalget foreslår en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt informasjon mellom 
forvaltningsorganer i staten, fylkeskommunene og kommunene. 
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 Utvalget går inn for å beholde terskelen for nå inhabilitet inntrer, men foreslår at enkelte 
situasjoner som i dag gjerne fører til inhabilitet etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, 
skal lede til inhabilitet uten videre, feks vesentlig økonomisk interesse i utfallet av en 
sak.  

 Utvalget foreslår også inhabilitet for den som det siste året før saken begynte, har hatt 
verv eller ledelse stilling i et selskap som er part i saken. 

 Den som har avgjort en forvaltningssak i første instans, blir etter forslaget inhabil til å 
behandle klagesaken. 

 Utvalget foreslår at inhabilitetsreglene skal gjelde formelt også for medlemmer av 
regjeringen, unntatt for klagesaker til Kongen. 

 Utvalget foreslår å opprettholde gjeldende ordning om forvaltningsklage om hvilket 
organ som er klageinstans.  Samtidig understreker utvalget at det må sikres at 
klageinstansen har en organisatorisk plassering som gir den tilstrekkelig distanse til 
underinstansen. 

 Det er delte meninger i utvalget om hvor langt om hvor langt en statlig klageinstans skal 
kunne overprøve forvaltningsskjønnet i vedtak truffet av kommune eller en 
fylkeskommune. 

 Høringsfrist er satt til 2.12.19. 

Vurdering 
En vil i det videre ta for seg kap 8, som omhandler hvorvidt statlige forvaltningsorganer, som 
fylkesmannen, skal kunne prøve kommunens kjønn ved behandlingen av klager. Dette fordi det 
kommunale selvstyret er en viktig forutsetning for et fungerende lokaldemokrati.  Innbyggernes 
rette til lokalt selvstyre er vernet av Grunnlovens § 49 og av Europarådets charter 15. oktober 
1985. 
 
En kan se av lovutkastet, § 60 (se vedlegg) at det har vært stor uenighet om hvorvidt statlige 
forvaltningsorganer skal kunne prøve kommunens skjønn ved behandling av klager. Ut fra den 
uenighet som framkommer så synes det som om utvalget har delt seg i forhold til det 
kommunale selvstyret og lokaldemokrati mot statlig styring med kommunene. 
 
I dag sier forvaltningslovens § 34 at det statlige organet skal legge «stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.»  Ordet stor ble tilføyd av Stortinget i 
2017, da flertallet ønsket å styrke det lokale selvstyret.  Utvalget har foreslått fire ulike alternativ 
for å regulere klageinstansens kompetanse i § 60; 
 

 Utvalget flertall foreslår at det statlige organet kan endre forvaltningsskjønnet bare hvis 
nasjonale eller vesentlige regionale hensyn taler for deg, eller hvis vedtaket er klart 
urimelig for en part. 

Kommunal rapport sier følgende i utgave av torsdag 9. mai 2019; «Forslaget innebærer med 
andre ord at det oppstilles tre alternative vilkår.  Skjønnet kan overprøves (1) dersom nasjonale 
hensyn taler for at vedtaket må settes til side, (2) dersom vesentlige regionale hensyn taler for at 
vedtaket må settes til side eller (3) dersom vedtaket er klart urimelig for parten.»  Her stiller 
Kommunal rapport spørsmål ved begrunnelsen som utvalgets flertall oppgir, nemlig at regelen 
vil gi en klarere avgrensing enn dagens regel.  Flertallet definerer «nasjonale hensyn» med at da 
sikter flertallet særlig til formål eller mål som er kommet til uttrykk i lov eller forskrift, 
internasjonale forpliktelser for Norge, statlige planbestemmelser og retningslinjer, rundskriv og 
stortingsmeldinger. 
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Det første mindretallet som består av utvalgsleder Inge Lorange Backer og Berit Sollie, ønsker 
en regel om at klageinstansen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved 
prøving av forvaltningsskjønnet.  Backer og Sollie mener lovendringen i 2017 gikk for langt i å 
innskrenke prøvingsadgangen.   
 
Det neste mindretallet består av Siri Halvorsen, hun foreslår at klageinstansen fortsatt skal være 
som i dag.  Begrunnelsen er at det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret 
ved prøving av forvaltningsskjønnet.  Halvorsen viser til at Stortingets’ målsetting med den nye 
kommuneloven er å styrke det kommunale selvstyret. 
 
Et tredje mindretall bestående av Jostein Selle, mener at statlige forvaltningsorganer kun skal 
prøve lovligheten av vedtak.  Dvs at statlige forvaltningsorganer kun skal prøve lovligheten av 
vedtak, og dermed være helt avskåret fra å overprøve kommunens skjønn. 
 
Rådmannens tilrådning 
Kommunale vedtak som kan påklages til statlige organer finner vi på mange felt, det være seg 
innenfor helse- og sosial, oppvekst, miljø, arealforvaltning, byggesak osv.  For Kåfjord 
kommunes vedkommende er det oftest Fylkesmannen som behandler klagene, men en sjelden 
gang har et departement behandlet klage. 
 
Rådmannen vil påpeke at det ikke er spørsmål om at statlige organer skal prøve lovligheten i et 
vedtak, dette er en selvfølge i forhold til bl.a rettssikkerhet.  Spørsmålet er om det statlige 
organet også skal kunne sette kommunens skjønn til side når kommunen velger mellom ulike 
lovlige alternativ.   
 
En av målsettingene med den nye kommuneloven er å styrke det kommunale selvstyret. Med 
dette som bakteppe ser rådmannen viktigheten av, hvis vi skal ha et velfungerende lokalsamfunn 
og lokaldemokrati, så er det kommunale selvstyre en av hovedstolpene for at vi kan få dette til. 
 
Kommune- og arealplan, i tillegg til overordnet planverk innenfor oppvekst og omsorg, er 
viktige styringsdokument.  Dette er dokument som har vært gjennom demokratiske prosesser, 
som folkemøter, temamøter og høringsrunder.  Disse dokumentene er også grunnlaget for en del 
av den kommunale skjønnsutøvelsen.  Når så et statlig organ skal ha rett til å overprøve 
kommunens kjønn helt eller delvis, mener rådmannen at dette vil være en sterk innskrenking av 
ikke bare det kommunale skjønn, men også at demokratiske prosesser i forhold til kommunens 
styringsdokument settes til side. 
 
Ut fra ovenstående vil rådmannen tilrå at, formannskapet som planutvalg, gir en høringsuttalelse 
som støtter opp om utvalgets tredje mindretall som mener at statlige forvaltningsorganer kun 
skal prøve lovligheten av vedtak ved klage. 
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Kapittel 1 

Lovutkast 

Utvalgets forslag 

Utkast til lov om saksbehandlingen i offent
lig forvaltning (forvaltningsloven) 

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 

§ 1. Lovens formål 
(1) Loven skal legge til rette for at forvaltning

ens saksbehandling er god, tillitskapende og 
effektiv. Den skal ivareta hensynet til den enkelte 
og til samfunnet. 

(2) For å oppnå lovens formål skal forvalt
ningsorganet opptre saklig og samarbeide med 
andre forvaltningsorganer. 

§ 2. Lovens virkeområde 
(1) Loven gjelder for 

a) staten, fylkeskommunene og kommunene 
b) andre i saker hvor de utøver offentlig myn

dighet. 
(2) Loven gjelder når ikke annet er bestemt i 

eller i medhold av lov. 

§ 3. Unntak for visse institusjoner 
(1) Loven gjelder ikke for domstolenes virk

somhet. 
(2) Loven gjelder heller ikke for Stortinget, 

Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for for
valtningen eller andre organer for Stortinget. 

§ 4. Unntak for visse saker 
(1) Når et forvaltningsorgan selv behandler 

eller avgjør saker i medhold av lovene i bokstav a 
til f, gjelder loven bare når det er fastsatt i ved
kommende lov, eller når forvaltningsorganet gir 
forskrifter: 
a) domstolloven 
b) tvisteloven, voldgiftsloven og tvangsfullbyr

delsesloven 
c) straffeprosessloven 
d) skjønnsloven og jordskiftelova 

Nynorsk omsetjing (utarbeidd med støtte frå 
Språkrådet, ikkje gått gjennom av utvalet) 

Utkast til lov om sakshandsaminga i 
offentleg forvaltning (forvaltningslova) 

Kapittel 1. Føremålet og verkeområdet 

§ 1. Føremålet med lova 
(1) Lova skal leggje til rette for god, tillitska

pande og effektiv sakshandsaming i forvaltninga. 
Ho skal tryggje omsynet til den einskilde og til 
samfunnet. 

(2) For å oppnå føremålet i lova skal forvalt
ningsorganet te seg sakleg og samarbeide med 
andre forvaltningsorgan. 

§ 2. Verkeområdet for lova 
(1) Lova gjeld for 

a) staten, fylkeskommunane og kommunane 
b) andre i saker der dei utøver offentleg styre

makt. 
(2) Lova gjeld når ikkje anna er fastsett i eller 

med heimel i lov. 

§ 3. Unntak for visse institusjonar 
(1) Lova gjeld ikkje for verksemda til domsto

lane. 
(2) Lova gjeld heller ikkje for Stortinget, Riks

revisjonen, Stortingets ombodsmann for forvalt
ninga eller andre organ for Stortinget. 

§ 4. Unntak for visse sakar 
(1) For saker som eit forvaltningsorgan sjølv 

handsamar eller avgjer med heimel i lovene i bok
stav a til f, gjeld forvaltningslova berre når det er 
særskilt fastsett i den lova, eller når forvaltnings
organet gjev forskrifter: 
a) domstolloven 
b) tvisteloven, voldgiftsloven og tvangsfullbyr

delsesloven 
c) straffeprosessloven 
d) skjønnsloven og jordskiftelova 
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e) konkursloven, gjeldsordningsloven og skifte
loven 

f) rettsgebyrloven. 
(2) Når et forvaltningsorgan handler på privat

rettslig grunnlag, for eksempel ved å inngå avtaler 
eller utøve eierrådighet, gjelder bare reglene i 
kapittel 4 om inhabilitet og kapittel 5 om taushets
plikt. 

§ 5. Lovens anvendelse på Svalbard 
Loven gjelder på Svalbard så langt ikke Kon

gen fastsetter noe annet i forskrift. 

§ 6. Definisjoner 
(1) Som enkeltvedtak regnes en avgjørelse 

som treffes under utøving av offentlig myndighet, 
er bestemmende for rettigheter eller plikter til en 
eller flere bestemte personer, og avslutter saken 
helt eller delvis. Følgende avgjørelser skal regnes 
som enkeltvedtak hvis ikke annet er fastsatt: 
a) fastsetting av påbud, forbud, fritak eller tilla

telse med grunnlag i lov eller forskrift 
b) tildeling eller opphør av pengeytelser med 

grunnlag i lov eller forskrift eller for øvrig 
etter en fast ordning 

c) tildeling eller opphør av tjenester eller andre 
naturalytelser med grunnlag i lov eller for
skrift 

d) avvisning av en sak 
e) fastsetting av tvangsmulkt 
f) tilsetting, oppsigelse, suspensjon, avskjed 

eller forflytting av offentlig tjenesteperson, 
og ileggelse av ordensstraff. 
(2) Som forskrift regnes en avgjørelse som 

treffes under utøving av offentlig myndighet, og 
som er bestemmende for rettigheter eller plikter 
til en ubestemt krets av personer. 

(3) Som part regnes 
a) den som et enkeltvedtak eller annen indivi

duell avgjørelse kan rette seg mot 
b) den som kan få sine rettigheter eller plikter 

endret som følge av en slik avgjørelse 
c) den som en slik avgjørelse kan innebære 

vesentlige ulemper eller skadevirkninger for. 

§ 7. Lovens anvendelse i saker om tilsetting, opp
sigelse og avskjed av offentlige tjenestepersoner 

(1) Når et forvaltningsorgan treffer enkeltved
tak om tilsetting etter § 6 første ledd bokstav f, 
gjelder ikke reglene om begrunnelse i § 48, klage 
i §§ 53 til 60 og omgjøring i § 62 annet ledd. For
valtningsorganet kan bestemme at reglene likevel 
skal gjelde. 

(2) Når et kommunalt eller fylkeskommunalt 
organ treffer vedtak om oppsigelse eller avskjed 

e) konkursloven, gjeldsordningsloven og skifte
loven 

f) rettsgebyrloven. 
(2) Når eit forvaltningsorgan handlar på privat

rettsleg grunnlag, til dømes ved å inngå avtalar og 
bruke eigarråderett, gjeld berre reglane i kapittel 
4 om ugildskap og kapittel 5 om teieplikt. 

§ 5. Bruken av lova på Svalbard 
Lova gjeld på Svalbard om ikkje Kongen fast

set noko anna i forskrift. 

§ 6. Definisjonar 
(1) Som enkeltvedtak er rekna ei avgjerd som 

blir teken i utøvinga av offentleg styremakt som er 
avgjerande for rettane eller pliktene til ein eller 
fleire særskilde personar, og avsluttar saka heilt 
eller delvis. Slike avgjerder skal reknast som 
enkeltvedtak, om ikkje anna er særskilt fastsett: 
a) fastsetjing av påbod, forbod, fritak eller løyve 

med grunnlag i lov eller forskrift 
b) tildeling eller stans av pengeytingar gjevne 

med grunnlag i lov eller forskrift eller etter ei 
anna fast ordning 

c) tildeling eller stans av tenester eller andre 
naturalytingar med grunnlag i lov eller for
skrift 

d) avvising av ei sak 
e) fastsetjing av tvangsmulkt 
f) tilsetjing, oppseiing, suspensjon, avskil eller 

forflytting av offentleg tenesteperson, og 
fastsetjing av ordensstraff. 
(2) Som forskrift er rekna ei avgjerd som blir 

teken under utøving av offentleg styremakt som 
er avgjerande for rettane eller pliktene til ein all
menn krins av personar. 

(3) Som part er rekna 
a) den som eit enkeltvedtak eller anna individu

ell avgjerd kan rette seg mot 
b) den som kan få rettar og plikter endra som 

følgje av ei slik avgjerd 
c) den som ei slik avgjerd kan vere til stor 

skade eller ulempe for. 

§ 7. Bruken av lova i saker om tilsetjing, oppseiing 
og avskil av offentlege tenestepersonar 

(1) Dersom eit forvaltningsorgan gjer enkelt
vedtak om tilsetjing etter § 6 fyrste leddet bokstav 
f, gjeld ikkje reglane om grunngjeving i § 48, klage 
i §§ 53 til 60 og omgjering i § 62 andre leddet. For
valtningsorganet kan likevel fastsetje at reglane 
skal gjelde. 

(2) Når eit kommunalt eller fylkeskommunalt 
organ gjer vedtak om oppseiing eller avskil etter 
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etter§ 6 første ledd bokstav f, gjelder ikke reglene 
om klage i §§ 53 til 60. 

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 

§ 8. Forvaltningsspråk 
(1) Forvaltningsspråket er norsk. 
(2) Forvaltningsorganet skal bruke et språk 

som er klart, presist og så vidt mulig tilpasset mot
takeren. 

(3) Om forvaltningsorganets bruk av bokmål 
og nynorsk gjelder lov 11. april 1980 nr. 5 om mål
bruk i offentleg teneste. Om bruk av samisk gjel
der sameloven 12. juni 1987 nr. 56 kapittel 3. 

( 4) I samsvar med den nordiske språkkonven
sjonen skal forvaltningsorganet ta imot søknader 
på nordiske språk og om nødvendig bruke tolk 
eller oversetter. 

§ 9. Tolking og oversetting 
(1) Om forvaltningsorganers plikt til å bruke 

tolk gjelder [tolkeloven]. 
(2) I saker om enkeltvedtak som forvaltnings

organet selv tar opp, skal det sørge for at vedtaket 
med begrunnelse og sentrale dokumenter i saken 
blir oversatt til engelsk eller et språk som parten 
forstår, så langt det er nødvendig for at en privat
person som er part, kan ivareta sine interesser på 
rimelig måte. 

§ 10 Skriftlig saksbehandling 
(1) Saksbehandlingen i forvaltningsorganet er 

skriftlig. 
(2) Hvis det er nødvendig fordi saken haster 

eller andre særlige forhold tilsier det, kan saks
behandlingen skje på annen måte. 

(3) Henvendelser, observasjoner, meddelel
ser og avgjørelser i en sak skal foreligge skriftlig 
eller nedtegnes av forvaltningsorganet hvis de har 
betydning for saksbehandlingen eller bør bevares 
for ettertiden. 

§ 11. He/automatisert saksbehandling 
Kongen kan gi forskrift om at forvaltnings

organet på bestemte sakområder kan treffe avgjø
relser ved helautomatisert saksbehandling. 
Avgjørelser som er lite inngripende overfor den 
enkelte, kan treffes ved helautomatisert behand
ling uten hjemmel i forskrift. 

Et mindretall (Fagemæs, Hæreid, Kjørholt og Sol
lie) foreslår at § 11 skal lyde: 

Forvaltningsorganet kan treffe helautomati
serte avgjørelser hvor personopplysninger inngår, 
når behandlingen er nødvendig for å utøve offent-

§ 6 fyrste leddet bokstav f, gjeld ikkje reglane om 
klage i §§ 53 til 60. 

Kapittel 2. Allmenne reglar 

§ 8. Forvaltningsspråk 
(1) Forvaltningsspråket er norsk. 
(2) Forvaltningsorganet skal nytte eit språk 

som er klårt, presist og tilpassa mottakaren om 
det er mogleg. 

(3) For bruken av bokmål og nynorsk i forvalt
ningsorganet gjeld lov 11. april 1980 nr. 5 om mål
bruk i offentleg teneste. For bruken av samisk 
gjeld sameloven 12. juni 1987 nr. 56 kapittel 3. 

(4) I samsvar med den nordiske språkkonven
sjonen skal forvaltningsorganet ta imot søknader 
på nordiske språk og bruke tolk eller omsetjar når 
det trengst. 

§ 9. Tolking og omsetjing 
(1) Forvaltningsorgan pliktar å bruke tolk slik 

det er fastsett i [tolkeloven] 
(2) Når forvaltningsorganet sjølv tek opp ei 

sak om enkeltvedtak, skal det syte for at vedtaket 
med grunngjeving og sentrale dokument i saka 
blir omsette til engelsk eller eit språk som parten 
forstår, så langt det trengst for at ein privatperson 
som er part, rimeleg skal kunne tryggje interes
sene sine. 

§ 10. Skriftleg handsaming 
(1) Sakshandsaminga i forvaltningsorganet er 

skriftleg. 
(2) Om det er naudsynt fordi saka hastar eller 

av andre særlege grunnar, kan saka handsamast 
på ein annan måte. 

(3) Førespurnader, observasjonar, meldingar 
og avgjerder i ei sak skal vere skriftlege eller skri
vast ned av forvaltningsorganet dersom dei har 
noko å seie for sakshandsaminga eller bør takast 
vare på for ettertida. 

§ 11. Hei/automatisert sakshandsaming 
Kongen kan gje forskrift om at forvaltningsor

ganet på visse sakområde kan ta avgjerder ved 
hjelp av heilautomatisert sakshandsaming. Avgjer
der som er lite inngripande overfor den einskilde, 
kan gjerast ved heilautomatisert handsaming utan 
heimel i forskrift. 

Eit mindretal (Fagemæs, Hæreid, Kjørholt og Sol
lie) føreslår at § 11 skal lyde: 

Forvaltningsorganet kan bruke personopplys
ningar i heilautomatiserte avgjerder når hand
saminga trengst for å utøve offentleg avgjerdsmakt 
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lig myndighet eller utføre lovfestede oppgaver. 
Behandlingen må sikre partens krav til forsvarlig 
saksbehandling og være forenlig med retten til 
vern av personopplysninger. 

§ 12. Automatiserte saksbehandlingssystemer 
(1) Forvaltningsorganet skal dokumentere det 

rettslige innholdet automatiserte saks
behandlingssystemer. Dokumentasjonen skal 
offentliggjøres, hvis ikke annet følger av lov eller 
særlige hensyn taler mot det. 

(2) Kongen kan gi forskrift om krav til 
systemer og om offentliggjøring etter denne para
grafen. 

§ 13. Kontakt fra den enkelte og digital kommunika
sjon 

(1) Forvaltningsorganet skal være tilgjengelig 
og legge til rette for at den enkelte kan ta kontakt 
på sikker og effektiv måte. 

(2) Kongen kan gi forskrift om digital kommu
nikasjon mellom forvaltningsorganer og den 
enkelte, også om rett til å reservere seg mot digi
tal kommunikasjon, bruk av fristregler og sikring 
av tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. 

§ 14. Veiledningsplikt 
(1) Forvaltningsorganet skal veilede innenfor 

sitt sakområde. Veiledningen skal tjene til å gi par
ter og andre mulighet til å ivareta sine interesser. 

(2) Forvaltningsorganet skal på forespørsel så 
langt det er nødvendig, veilede om 
a) hvilke regler som gjelder, og vanlig praksis 
b) saksgangen 
c) hvilke faktiske omstendigheter som særlig 

kan få betydning for utfallet av saken. 
(3) Omfanget av veiledningen må tilpasses 

sakens viktighet og forvaltningsorganets kapasi
tet. I en sak som forvaltningsorganet behandler, 
skal det av eget tiltak vurdere behovet den enkelte 
har for veiledning. 

§ 15. Hvordan veiledning skal gis 
(1) Forvaltningsorganet avgjør hvordan veiled

ning skal gis. Veiledning gis normalt i samme 
form som henvendelsen ble mottatt i. 

(2) Den som henvender seg til et forvaltnings
organ med spørsmål som har aktuell interesse for 
vedkommende, har ved behov rett til muntlig sam
tale med en person i organet. Hvis det er nødven
dig for å få en forvaltningssak opplyst, skal en slik 
samtale skje i et personlig møte. Også en mindre
årig som blir representert av verge i saken, har 
rett til en slik samtale. 

eller utføre lovfeste oppgåver. Handsaminga må 
sikre partens krav på forsvarleg sakshandsaming 
og retten til vern av personopplysningar. 

§ 12. Automatiserte sakshandsamingsystem 
(1) Forvaltningsorganet skal dokumentere det 

rettslege innhaldet i automatiserte sakshand
samingssystem. Dokumentasjonen skal offentleg
gjerast, om ikkje anna følgjer av lov eller særlege 
omsyn talar mot det. 

(2) Kongen kan gje forskrift om krav til system 
og om offentleggjering etter denne paragrafen. 

§ 13. Kontakt med den einskilde og digital kommu
nikasjon 

(1) Eit forvaltningsorgan skal vere tilgjengeleg 
for at kvar og ein kan ta kontakt på sikker og 
effektiv måte. 

(2) Kongen kan gje forskrift om digital kom
munikasjon mellom forvaltningsorgan og den 
einskilde, også om rett til å reservere seg mot digi
tal kommunikasjon, bruk av fristreglar og sikring 
av tilgjenge, integritet og trumål. 

§ 14. Rettleiingsplikt 
(1) Forvaltningsorganet skal rettleie innanfor 

sakområdet sitt. Rettleiinga skal tene til å gje 
partar og andre høve til å tryggje interessene sine. 

(2) På førespurnad skal forvaltningsorganet så 
langt det trengst, rettleie om 
a) kva reglar som gjeld, og vanleg praksis 
b) saksgangen 
c) kva faktiske omstende som særleg kan korne 

til å avgjere saka. 
(3) Omfanget av rettleiinga skal stå i rimeleg 

høve til kor viktig saka er, og kva kapasitet forvalt
ningsorganet har. I saker som forvaltningsorganet 
handsamar, skal det av eige tiltak vurdere kva rett
leiing den einskilde treng. 

§ 15. Korleis det skal rettleiast 
(1) Forvaltningsorganet avgjer korleis det skal 

gje rettleiinga. Til vanleg skal rettleiinga vere i 
same form som førespurnaden. 

(2) Den som vender seg til forvaltninga med 
spørsmål som har aktuell interesse for han eller 
henne, har om det trengst rett til å snakke med 
nokon i forvaltningsorganet. Om det må til for å få 
ei forvaltningssak opplyst, skal samtalen haldast i 
eit personleg møte. Ein mindreårig som blir repre
sentert av ei verje i ei sak, har og rett til ein slik 
samtale. 
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(3) I saker med parter som har motstridende 
interesser, må forvaltningsorganet veilede på en 
måte som ikke gir grunn til å tvile på organets 
objektivitet. 

(4) Veiledning skal være gratis. 
(5) Kongen kan gi forskrift om hvor langt vei

ledningsplikten rekker, og om fremgangsmåten 
ved veiledning. 

§ 16. Henvisning til riktig forvaltningsorgan og ret
ting av feil og mangler 

(1) Hvis noen henvender seg til uriktig forvalt
ningsorgan, skal det organet som mottar henven
delsen, om mulig vise vedkommende til riktig 
organ. 

(2) Hvis en henvendelse til et forvaltnings
organ inneholder feil, unøyaktigheter eller andre 
mangler, bør forvaltningsorganet sette frist for å 
rette dette og etter behov veilede om hvordan det 
kan gjøres. 

§ 17. Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
(1) Forvaltningsorganet skal behandle saken 

uten ugrunnet opphold. 
(2) Når forvaltningsorganet mottar en søknad 

eller annen henvendelse som det har plikt til å 
behandle, skal det 
a) straks bekrefte at henvendelsen er mottatt, 

og opplyse om sannsynlig saksbehandlings
tid eller 

b) gi et foreløpig svar med opplysning om sann
synlig saksbehandlingstid hvis det vil gå mer 
enn en måned før henvendelsen vil bli 
besvart. 
(3) Blir saken vesentlig forsinket ut over den 

saksbehandlingstiden som forvaltningsorganet 
har opplyst om, skal det gi parten melding om det. 

(4) Kongen kan gi forskrift om beregning av 
saksbehandlingsfrister. 

§ 18. Gebyr for saksbehandling 
(1) Kongen kan gi forskrifter på bestemte 

områder om gebyr for behandling av søknader om 
tillatelser, autorisasjoner, dispensasjoner mv. 

(2) Gebyr for søknadsbehandling bør ikke set
tes over selvkost for forvaltningens behandling av 
søknader på området. 

(3) Krav på gebyr for behandling av søknader 
er tvangsgrunnlag for utlegg. 

(4) Gebyr for klage skal betales tilbake der
som klagen fører frem. 

(3) I saker med partar som har motstridande 
interesser, må forvaltningsorganet rettleie på ein 
måte som ikkje gjev grunn til å tvile på at organet 
er objektivt. 

(4) Rettleiing skal ikkje koste noko. 
(5) Kongen kan gje forskrift om kor langt rett

leiingsplikta rekk og om framgangsmåten i rettlei
inga. 

§ 16. Tilvising til rett forvaltningsorgan og retting av 
feil og manglar 

(1) Dersom nokon vender seg til gale forvalt
ningsorgan, skal organet som tek imot førespur
naden, om mogleg vise til det rette organet. 

(2) Dersom det står noko gale eller upresist i 
ein førespurnad til eit forvaltningsorgan, eller det 
er andre manglar, bør forvaltningsorganet setje 
frist for å rette mangelen og om det trengst, rett
leie om korleis det kan gjerast. 

§ 17. Sakshandsamingstid og førebels svar 
(1) Forvaltningsorganet skal handsame saka 

utan grunnlaust opphald. 
(2) Når forvaltningsorganet får inn ein søknad 

eller annan førespurnad som det har plikt til å 
handsame, skal det 
a) straks stadfeste at førespurnaden er komen 

inn, og opplyse om sannsynleg sakshand
samingstid, eller 

b) gje førebels svar med opplysning om sann
synleg sakshandsamingstid dersom det kjem 
til å ta meir enn ein månad å svare på føre
spurnaden. 
(3) Blir sakshandsaminga klårt forseinka ut 

over den sakshandsamingstida som forvaltnings
organet har opplyst om, skal parten få melding om 
kor mykje. 

(4) Kongen kan gje forskrift om utrekning av 
sakshandsamingsfristar. 

§ 18. Gebyr for sakshandsaming 
(1) Kongen kan gje forskrifter på visse område 

om gebyr for handsaming av søknader om løyve, 
autorisasjonar, dispensasjonar o.a. 

(2) Gebyr for søknadshandsaming bør ikkje 
setjast over sjølvkost i forvaltninga for hand
saming av søknader på området. 

(3) Krav på gebyr for handsaming av søknader 
er tvangsgrunnlag for utlegg. 

(4) Gebyr for klage skal betalast attende der
som klaga fører fram. 
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§ 19. Fullmektig 
(1) Enhver har rett til å la seg bistå av en full

mektig under saksbehandlingen. Forvaltnings
organet kan tillate bruk av flere fullmektiger i en 
sak. 

(2) En fullmektig må være en myndig person 
som ikke er uskikket for oppdraget. 

(3) Fullmektigen skal legge frem skriftlig full
makt. En advokat trenger bare å legge frem skrift
lig fullmakt når forvaltningsorganet ber om det. 

(4) Forvaltningsorganet skal henvende seg til 
fullmektigen i spørsmål som er dekket av fullmak
ten. Når forvaltningsorganet finner det hensikts
messig, kan det i tillegg henvende seg til parten 
direkte. Parten kan kreve å bli underrettet i tillegg 
til eller i stedet for fullmektigen. 

§ 20. Befaring 
Hvis forvaltningsorganet holder befaring i en 

sak om enkeltvedtak, bør parten varsles om tid og 
sted for befaringen og gis anledning til å være til 
stede mens den pågår. 

§ 21. Pålegg om å gi opplysninger 
(1) Et pålegg om å gi opplysninger eller om 

utlevering av dokumenter eller andre gjenstander 
skal vise til de regler det bygger på. Det skal opp
lyses at pålegget kan påklages. I sak om adminis
trativ sanksjon skal det gis opplysning om 
taushetsrett mv. så langt det følger av§ 83. 

(2) Pålegget kan påklages skriftlig eller munt
lig innen en uke etter at parten er gjort kjent med 
det. Pålegget skal etterkommes selv om klagen 
ikke er avgjort, med mindre den som ga pålegget, 
gir utsetting. Utsetting bør gis når klagen reiser 
rimelig tvil om lovligheten av pålegget. Utsetting 
skal gis hvis pålegget gjelder fremlegging av 
dokumenter, når disse blir forseglet og deponert 
etter regler gitt i forskrift. For øvrig gjelder 
bestemmelsene om klage i kapittel 8 tilsvarende. 

§ 22. Avgjørelse om undersøkelse eller beslag 
(1) En avgjørelse om undersøkelse eller 

beslag skal vise til de regler den bygger på. Det 
skal opplyses at avgjørelsen kan påklages. 

(2) Parten skal gis anledning til å være til stede 
mens undersøkelsen pågår. Dette gjelder likevel 
bare der dette kan gjøres uten vesentlig ulempe 
og uten at formålet med undersøkelsen settes i 
fare. 

(3) Den som leder undersøkelsen, skal uopp
fordret legitimere seg og meddele formålet med 
den. Parten har rett til å ha et vitne til stede mens 
undersøkelsen pågår. 

§ 19. Fullmektig 
(1) Alle har rett til å nytte ein fullmektig i saks

handsaminga. Forvaltningsorganet kan tillate 
bruk av fleire fullmektigar i ei sak. 

(2) Ein fullmektig må vere ein myndig person 
som ikkje er uskikka for oppdraget. 

(3) Fullmektigen skal leggje fram skriftleg full
makt. Ein advokat treng berre å leggje fram skrift
leg fullmakt når forvaltningsorganet bed om det. 

(4) Forvaltningsorganet skal vende seg til full
mektigen i spørsmål som er dekte av fullmakta. 
Når forvaltningsorganet finn det tenleg, kan det i 
tillegg vende seg direkte til parten. Parten kan 
krevje å bli informert sjølv i tillegg til eller i staden 
for fullmektigen. 

§ 20. Synfaring 
Dersom forvaltningsorganet held synfaring i ei 

sak om enkeltvedtak, bør parten varslast om tid 
og stad for synfaringa og få høve til å vere til sta
des der og då. 

§ 21. Pålegg om å gje opplysningar 
(1) Eit pålegg om å gje opplysningar eller å 

utlevere dokument eller andre ting skal vere 
skriftleg og vise til dei reglane det er bygt på. I 
pålegget skal det stå at ein kan klage på det. I 
saker om administrativ sanksjon skal det dessutan 
opplysast om teierett o.a. så langt det følgjer av 
§ 83. 

(2) Ein kan klage på pålegget innan ei veke 
etter at parten er gjord kjend med det. Pålegget 
skal etterkomast sjølv om klaga ikkje er avgjord, 
om ikkje den som gav pålegget gjev utsetjing. 
Utsetjing skal gjevast dersom pålegget gjeld fram
legging av dokument, når desse er forsegla og 
deponerte etter reglar gjevne i forskrift. Elles 
gjeld føresegnene om klage i kapittel 8 tilsva
rande. 

§ 22. Avgjerd om undersøking eller beslag 
(1) Ei avgjerd om undersøking eller beslag 

skal vise til dei reglane ho byggjer på. Det skal stå 
i avgjerda at ein kan klage på henne. 

(2) Parten skal få høve til å vere til statles 
medan undersøkinga går føre seg. Dette gjeld 
likevel berre dersom det kan gjerast utan større 
ulempe og utan å setje føremålet med under
søkinga på spel. 

(3) Den som leier undersøkinga, skal alltid for
telje kva føremålet er og legitimere seg. Parten 
har rett til å ha eit vitne til statles medan undersø
kinga går føre seg. 
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(4) Når undersøkelsen er avsluttet, skal det 
utarbeides en rapport, hvis det ikke er åpenbart 
unødvendig. Det skal fremgå av rapporten hva 
som var formålet med undersøkelsen, når og hvor 
den ble foretatt, og hvem som var til stede. Der
som undersøkelsen har avdekket ulovlige forhold, 
skal det fremgå hvilke forhold det er tale om. Der
som det ble tatt beslag, skal det fremgå hva som 
ble beslaglagt, og hvor beslaget ble tatt. Rappor
ten skal sendes til parten straks den er ferdig. 

(5) Om klage gjelder § 21 annet ledd tilsva
rende. 

Kapittel 3. Delegering av myndighet 

§ 23. Delegering av offentlig myndighet 
(1) Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder 

delegering av myndighet som et forvaltningsor
gan har til å treffe enkeltvedtak og gi forskrifter. 

(2) Et forvaltningsorgan som delegerer myn
dighet, kan gi instrukser om hvordan den dele
gerte myndigheten skal utøves. 

(3) En beslutning om delegering kan når som 
helst trekkes tilbake. 

§ 24. Adgangen til å delegere 
(1) Kongen og departementet kan delegere 

offentlig myndighet til sine underordnete forvalt
ningsorganer. 

(2) Andre forvaltningsorganer i staten kan 
delegere til underordnete organer offentlig myn
dighet 
a) når det følger av lov, forskrift eller beslut

ning av overordnet organ, eller 
b) til å utfylle et vedtak som treffes av det for

valtningsorganet som delegerer. 
(3) Delegering til uavhengige organer i staten 

kan bare skje i medhold av lov. Hvis organet ikke 
er opprettet ved lov, kan delegering likevel 
bestemmes av det organ som har opprettet det 
uavhengige organet. 

(4) Delegering fra stat til kommune eller fyl
keskommune kan bare skje i medhold av lov. 
Kommunestyret og fylkestinget kan delegere 
myndighet innenfor rammen av kommuneloven 
eller annen lov. 

(5) Delegering til private og til offentlige sel
skaper kan bare skje i medhold av lov. 

§ 25. Krav til beslutningen om delegering 
(1) En beslutning om å delegere offentlig myn

dighet skal være skriftlig, om det ikke gjelder 
delegering internt i et organ. 

-----------

(4) Når undersøkinga er avslutta, skal det skri
vast ein rapport, med unntak av der det klårt ikkje 
trengst. I rapporten skal det stå kva føremålet med 
undersøkinga var, når og kvar ho vart gjord, og 
kven som var til stades. Dersom undersøkinga har 
avdekt noko ulovleg, skal det stå kva det det gjeld. 
Dersom det vart teke beslag, skal det stå i rappor
ten kva som vart beslaglagt, og kvar det vart gjort. 
Rapporten skal sendast til parten straks han er fer
dig. 

(5) Om klage gjeld § 21 andre leddet tilsva
rande. 

Kapittel 3. Delegering av avgjerdsmakt 

§ 23. Delegering av offentleg avgjerdsmakt 
(1) Føresegnene i dette kapittelet gjeld delege

ring av avgjerdsmakt som eit forvaltningsorgan 
har til å gjere enkeltvedtak og gje forskrifter. 

(2) Eit forvaltningsorgan som delegerer 
avgjerdsmakt, kan gje instruksar om korleis den 
delegerte avgjerdsmakta skal utøvast. 

(3) Ei avgjerd om delegering kan trekkjast 
attende kva tid som helst. 

§ 24. Høvet til å delegere 
(1) Kongen og departementet kan delegere 

offentleg avgjerdsmakt til dei underordna forvalt
ningsorgana sine. 

(2) Andre forvaltningsorgan i staten kan dele
gere offentleg avgjerdsmakt til underordna organ 
a) når det følgjer av lov, forskrift eller avgjerd 

frå eit overordna organ, eller 
b) til å utfylle eit vedtak som blir gjort av det 

delegerande forvaltningsorganet. 
(3) Berre med heimel i lov kan avgjerdsmakt 

delegerast til uavhengige organ. Dersom organet 
ikkje er skipa ved lov, kan organet som har skipa 
det, likevel delegere avgjerdsmakt til det. 

(4) Berre med heimel i lov kan avgjerdsmakt 
delegerast frå stat til kommune eller fylkeskom
mune. Kommunestyret og fylkestinget kan dele
gere avgjerdsmakt innanfor dei rammene som 
kommuneloven eller andre lover set. 

(5) Berre med heimel i lov kan avgjerdsmakt 
delegerast til private. 

§ 25. Krav til avgjerda om delegering 
(1) Ei avgjerd om å delegere offentleg 

avgjerdsmakt skal vere skriftleg, om det ikkje 
gjeld delegering internt i eit organ. 
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(2) Hvert departement skal gjøre tilgjengelig 
og holde ved like delegeringsvedtak på sitt 
område. 

(3) For beslutninger om delegering i kommu
ner og fylkeskommuner gjelder kommuneloven 
§ 5-14. 

Et mindretall (Backer, Abeler og Innjord) foreslår 
som annet ledd annet punktum: 

En beslutning etter første ledd skal kunn
gjøres i Norsk Lovtid end, hvis den ikke er begren
set til bestemte saker som er under behandling. 

§ 26. Bruk av sakkyndige mv. 
Forvaltningsorganet kan benytte sakkyndige, 

konsulenter og lignende i saksforberedelsen, men 
skal vurdere saken selvstendig før vedtak treffes. 

Kapittel 4. Inhabilitet 

§ 27. Inhabilitet og dens virkninger 
(1) Den som er inhabil, skal ikke være med på 

å tilrettelegge grunnlaget for eller treffe avgjø
relse i en forvaltningssak. 

(2) Den som er inhabil, kan likevel 
a) forberede eller treffe foreløpig avgjørelse i 

saken hvis en utsettelse vil være til stor 
ulempe 

b) behandle saken hvis det er åpenbart at til
knytningen til parten eller saken ikke kan ha 
betydning for avgjørelsen, og hverken offent
lige eller private interesser tilsier at den 
inhabile viker sete. 
(3) Når en person er inhabil, kan en direkte 

underordnet i samme forvaltningsorgan tilrette
legge grunnlaget for, men ikke treffe avgjørelse i 
saken. 

(4) Om nødvendig skal det oppnevnes eller 
velges stedfortreder for den inhabile. Hvis dette er 
forbundet med særlig ulempe, kan Kongen 
beslutte at saken skal overføres til et sideordnet 
eller overordnet forvaltningsorgan. 

§ 28. Forhold som leder til inhabilitet uten videre 
(1) Den som selv er part i saken eller har en 

vesentlig økonomisk interesse i sakens utfall, er 
inhabil. 

(2) En person er inhabil når en part i saken er 
hans eller hennes 
a) nære slektning 
b) nåværende eller tidligere fosterbarn eller 

fosterforelder 
c) nåværende eller tidligere stebarn eller ste

forelder 
d) nåværende eller tidligere ektefelle, forlovede 

(2) Kvart departement skal gjere tilgjengelege 
og halde ved like delegeringsvedtak på sitt 
område. 

(3) For avgjerder om delegering i kommunar 
og fylkeskommunar gjeld kommuneloven§ 5-14. 

Eit mindretal (Backer, Abeler og Innjord) føreslår 
som andre leddet andre punktum: 

Ei avgjerd etter fyrste leddet skal kunngjerast i 
Norsk Lovtid end, dersom ho ikkje er avgrensa til 
visse saker som for tida er til handsaming. 

§ 26. Bruk av sakkunnige o.a. 
Forvaltningsorganet kan nytte sakkunnige, 

konsulentar og liknande i saksførebuinga, men 
skal vurdere saka sjølvstendig før det gjer vedtak. 

Kapittel 4. Ugildskap 

§ 27. Ugildskap og verknadene av ugildskap 
(1) Den som er ugild, skal ikkje vere med på å 

leggje til rette grunnlaget for eller ta avgjerder i ei 
forvaltningssak. 

(2) Den som er ugild, kan likevel 
a) førebu eller ta førebels avgjerd i saka dersom 

ei utsetjing er til stor ulempe 
b) handsame saka dersom det er klårt at tilkny

tinga til parten eller saka ikkje kan påverke 
avgjerda, og korkje offentlege eller private 
interesser talar for at den ugilde skal vike 
sete. 
(3) Når ein person er ugild, kan ein direkte 

underordna i det same forvaltningsorganet leggje 
til rette grunnlaget for, men ikkje ta avgjerd i saka. 

(4) Om det trengst, skal det nemnast opp eller 
veljast ein avløysar for den ugilde. Om dette vil 
vere til særleg ulempe for forvaltningsorganet, 
kan Kongen avgjere at saka skal overførast til eit 
sideordna eller overordna forvaltningsorgan. 

§ 28. Kva som fører til ugildskap utan vidare 
(1) Den som sjølv er part i saka eller har ei 

vesentleg økonomisk interesse i utfallet av saka, 
er ugild. 

(2) Ein person er ugild om ein part i saka er 
hans eller hennar 
a) nære slektning 
b) fosterbarn eller fosterforelder no eller tidle

gare 
c) stebarn eller steforelder no eller tidlegare 
d) ektefelle, trulova eller sambuar no eller tidle

gare 
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eller samboer 
e) nåværende ektefelles, forlovedes eller sam

boers nære slektning 
f) nære slektnings nåværende ektefelle, for

lovede eller samboer 
g) nære venn, eller en person som vedkom

mende har sterk uvilje mot. 
(3) En person er inhabil når han eller hun 

a) er eller det siste året før saken begynte, har 
vært verge eller fullmektig for en part i saken 
eller 

b) har eller det siste året før saken begynte, har 
hatt lederstilling eller verv i styrende orga
ner i et foretak, en sammenslutning eller en 
stiftelse som er part i saken. 
(4) En person i klageinstansen er inhabil når 

vedkommende tidligere har truffet avgjørelse i 
saken, unntatt ved klage til Kongen over departe
mentets vedtak. 

(5) Med nær slektning forstås i denne paragra
fen slektning til og med fetter og kusine. 

§ 29. Andre forhold som kan lede til inhabilitet 
(1) En person er inhabil når det foreligger 

andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til at saken vil bli behandlet på en upartisk 
og saklig måte. 

(2) I vurderingen skal det legges vekt på om 
avgjørelse i saken kan innebære særlig fordel 
eller ulempe for vedkommende eller noen som 
han eller hun har nær tilknytning til, og i den for
bindelse 
a) hvor nær tilknytningen er 
b) hva slags og hvor stor fordel eller ulempe det 

er 
c) hvor sannsynlig det er at fordelen eller ulem

pen vil inntre. 

§ 30. Avgjørelse om inhabilitet 
(1) Enhver skal ta stilling til sin egen inhabili

tet så snart han eller hun kjenner til forhold som 
kan gi grunn til det. Spørsmålet kan avgjøres av en 
overordnet eller et kollegialt organ som vedkom
mende er medlem av. 

(2) Hvis det i samme sak blir spørsmål om 
flere medlemmer i et kollegialt organ er inhabile, 
skal ingen av dem delta i avgjørelsen om sin egen 
eller et annet medlems inhabilitet. Hvis det trengs 
for at organet skal være vedtaksført, skal alle 
møtende medlemmer delta. Voteringen skal pro
tokolleres med henvisning til den aktuelle inhabi
litetsgrunnen. 

e) ektefelle, trulova eller nær slektning av sam
buar sin nære slektning 

f) nære slektnings ektefelle, trulova eller sam
buar 

g) nære ven, eller nokon vedkommande har 
sterk uvilje mot. 
(3) Ein person er ugild når han eller ho 

a) er eller det siste året før saka byrja har vore 
verje eller fullmektig for ein som er part i 
saka 

b) har eller det siste året før saka byrja har hatt 
leiarstilling eller verv i styrande organ i eit 
føretak, ei samanslutning eller ei stifting som 
er part i saka. 
(4) Ein person i klageinstansen er ugild når 

han eller ho tidlegare har teke avgjerd i saka, men 
ikkje ved klage til Kongen over vedtak i departe
mentet. 

(5) Nær slektning tyder i denne paragrafen 
slektningar til og med syskenbom. 

§ 29. Anna som kan føre til ugildskap 
(1) Ein person er ugild når det finst andre sær

skilde grunnar som er eigna til å svekkje tilliten til 
at han eller ho kan handsame saka upartisk og 
sakleg. 

(2) I vurderinga skal det leggjast vekt på om ei 
avgjerd i saka kan vere til særleg føremon eller 
ulempe for vedkommande eller nokon som han 
eller ho har nære band til, og ein må då sjå på 
a) kor nære banda er 
b) kva slags og kor stor føremon eller ulempe 

det er tale om 
c) kor sannsynleg det er at det blir noko av 

føremonen eller ulempa. 

§ 30. Avgjerd om ugildskap 
(1) Kvar og ein skal ta stilling til ugildskapen 

sin så snart dei får greie på noko som kan gje 
grunn til det. Ugildskapen kan avgjerast av ein 
overordna eller av eit kollegialt organ som han 
eller ho er medlem av. 

(2) Dersom det i same sak blir spørsmål om 
fl.eire medlemmer i eit kollegialt organ er ugilde, 
skal ingen av dei vere med på nokon av ugild
skapsavgjerdene. Om det må til for at organet skal 
vere vedtaksført, skal alle møtande medlemmer ta 
del. Voteringa skal protokollerast med tilvising til 
den aktuelle ugildskapsgrunnen. 
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Kapittel 5. Taushetsplikt 

§ 31. Hva taushetsplikt innebærer 
(1) En opplysning som er undergitt taushets

plikt etter denne lov, skal ikke gjøres tilgjengelig 
for andre eller utnyttes for egne formål. 

(2) En opplysning som er undergitt taushets
plikt etter andre lover, skal behandles i samsvar 
med de regler som er fastsatt der. 

§ 32. Hvem som har taushetsplikt 
(1) Taushetsplikten gjelder for enhver som 

skal utføre, utfører eller har utført arbeid eller 
oppdrag for et forvaltningsorgan eller andre som 
omfattes av loven, jf. § 2. 

(2) Taushetsplikten gjelder bare opplysninger 
som man har fått tilgang eller kjennskap til i for
bindelse med arbeidet eller oppdraget. 

§ 33. Taushetsplikt om personlige forhold 
(1) Opplysninger om noens personlige forhold 

er undergitt taushetsplikt. 
(2) Med personlige forhold menes opplysnin

ger om en person som det er vanlig å ville holde 
for seg selv, og som blant annet kan gjelde 
a) genetiske eller andre sensitive biometriske 

forhold 
b) helsetilstand 
c) livssyn eller politisk ståsted 
d) seksuell legning. 

(3) Taushetsplikten omfatter ikke opplysnin
ger om fødselsnummer, statsborgerskap, bosted, 
sivilstand, yrke, arbeidsgiver eller arbeidssted. 
Det samme gjelder opplysninger om straffbare 
forhold i verv eller ledende stilling i offentlig tje
neste. 

§ 34. Taushetsplikt om drifts- eller forretningshem
meligheter 

(1) Opplysninger om drifts- eller forretnings
hemmeligheter er undergitt taushetsplikt. 

(2) Med drifts- eller forretningshemmeligheter 
menes opplysninger om drifts- eller forretnings
messige forhold som det er grunn til å verne om, 
og som blant annet kan gjelde 
a) forretningsstrategier 
b) forretningsideer 
c) oppskrifter eller produksjonsmetoder. 

(3) Taushetsplikten omfatter ikke opplysnin
ger om foretakets administrative forhold og almin
nelige økonomiske forhold. Det samme gjelder 
opplysninger om vedtak som treffes overfor virk
somheten. 

Kapittel 5. Teieplikt 

§ 31. Kva teieplikt går ut på 
(1) Opplysningar som det etter denne lova 

gjeld teieplikt for, kan ingen utnytte til eigne føre
mål eller gjere tilgjengelege for andre. 

(2) Opplysningar som det gjeld teieplikt for 
etter andre lover, skal handsamast etter reglane 
der. 

§ 32. Kven som har teieplikt 
(1) Teieplikta gjeld for kvar og ein som skal 

utføre, utfører eller har utført arbeid eller oppdrag 
for eit forvaltningsorgan eller andre som lova fem
ner om, jf. § 2. 

(2) Teieplikta gjeld berre for opplysningar som 
ein har fått tilgang eller kjennskap til i samband 
med arbeidet eller oppdraget. 

§ 33. Teieplikt om personlege tilhøve 
(1) Det gjeld teieplikt for opplysningar om per

sonlege tilhøve. 
(2) Opplysningar om personlege tilhøve tyder 

opplysningar som det er vanleg å vilje halde for 
seg sjølv, om mellom anna 
a) genetiske og andre sensitive biometriske til-

høve 
b) helsetilstand 
c) livssyn eller politisk ståstad 
d) seksuell legning 

(3) Teieplikta gjeld ikkje for opplysningar om 
fødselsnummer, statsborgarskap, bustad, sivil
stand, yrke, arbeidsgjevar og arbeidsstad. Det 
same gjeld opplysningar om strafflagde tilhøve i 
verv eller leiande stilling i offentleg teneste. 

§ 34. Teieplikt om drifts- eller forretningsløyndom
mar 

(1) Det gjeld teieplikt for opplysningar om 
drifts- eller forretningsløyndommar. 

(2) Drifts- eller forretningsløyndommar tyder 
opplysningar om drifts- eller forretningstilhøve 
som det er grunn til å verne om, og som mellom 
anna kan gjelde: 
a) forretningsstrategiar 
b) forretningsidear 
c) oppskrifter eller produksjonsmetodar. 

(3) Teieplikta gjeld ikkje for opplysningar om 
administrative og allmenne økonomiske tilhøve i 
føretaket. Det same gjeld opplysningar om vedtak 
som blir gjorde overfor verksemda. 
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§ 35. Begrensninger i og bortfall av taushetsplikt 
(1) Taushetsplikten etter §§ 33 og 34 omfatter 

ikke opplysninger som 
a) er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjenge

lige, eller som det for øvrig ikke er grunn til 
å holde hemmelig 

b) gjelder personer eller virksomheter som 
ikke kan identifiseres. 
(2) Taushetsplikt om personlige forhold faller 

bort 20 år etter at den opplysningen gjelder, er 
død. 

(3) Taushetsplikt om drifts- eller forretnings
hemmeligheter faller bort senest 60 år etter at for
valtningen fikk opplysningen. 

(4) Bestemmelser i annen lov om rett eller 
plikt til å gi opplysninger begrenser lovbestemt 
taushetsplikt bare når bestemmelsen fastsetter 
eller klart forutsetter det. 

§ 36. Deling av opplysninger undergitt taushetsplikt 
(1) Taushetsplikt etter §§ 33 og 34 er ikke til 

hinder for at opplysningen deles med den opplys
ningen gjelder, eller med andre når vedkom
mende gir et gyldig og informert samtykke til det. 

(2) Taushetsplikt etter §§ 33 og 34 er heller 
ikke til hinder for at opplysningene deles med 
a) sakens parter eller deres representanter 
b) personer i samme forvaltningsorgan som har 

saklig behov for opplysningen 
c) personer i andre forvaltningsorganer så langt 

det er nødvendig for å utføre de oppgaver 
som er lagt til avgiverorganet eller mottaker
organet 

d) andre så langt det er nødvendig for å unngå 
fare for liv eller helse eller for å unngå 
vesentlig skade eller tap. 
(3) Opplysninger om personlige forhold kan 

bare deles dersom det er nødvendig og ikke 
utgjør et uforholdsmessig inngrep overfor den 
opplysningen gjelder. 

(4) Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsva
rende for andre som omfattes av loven. 

§ 37. Taushetsplikt for parter, partsrepresentanter 
og vitner 

(1) Parter, partsrepresentanter og vitner som 
får tilgang til opplysninger som er undergitt taus
hetsplikt, har selv taushetsplikt. Forvaltningsorga
net skal gjøre vedkommende oppmerksom på det 
senest samtidig som tilgang gis. 

(2) Parter og deres representanter kan likevel 
gjøre bruk av opplysningene så langt det er nød
vendig for å ivareta partens interesser i saken. 

§ 35. Avgrensingar i og bortfall av teieplikt 
(1) Teieplikta etter §§ 33 og 34 gjeld ikkje for 

opplysningar som 
a) er allment kjende eller allment tilgjengelege, 

eller som det elles ikkje er grunn til å halde 
hemmeleg 

b) gjeld personar eller verksemder som ikkje 
kan identifiserast. 
(2) Teieplikt om personlege tilhøve fell bort 20 

år etter at den opplysninga gjeld, er død. 
(3) Teieplikt om drifts- og forretningstilhøve 

fell bort seinast 60 år etter at forvaltninga fekk 
opplysninga. 

(4) Føresegner i anna lov om rett eller plikt til 
å gje opplysningar avgrensar teieplikt etter lov 
berre når føresegna fastset det eller klårt legg det 
til grunn. 

§ 36. Deling av opplysningar det gjeld teieplikt for 
(1) Teieplikt etter §§ 33 og 34 er ikkje til hin

der for at opplysningane kan delast med den opp
lysningane gjeld, eller med andre når han eller ho 
gjev eit gyldig og informert samtykke til det. 

(2) Teieplikt etter §§ 33 og 34 er heller ikkje til 
hinder for at opplysningane kan delast med 
a) partane i saka eller representantane deira 
b) personar i same forvaltningsorgan som av 

saklege grunnar treng opplysninga 
c) personar i andre forvaltningsorgan så langt 

det trengst for å utføre dei oppgåvene som er 
lagde til anten avgjevarorganet eller mottaka
rorganet 

d) andre dersom det trengst for å unngå fare for 
liv eller helse eller for å unngå vesentleg 
skade eller tap. 
(3) Opplysningar om personlege tilhøve kan 

berre delast dersom det er naudsynt og ikkje er 
eit for stort inngrep overfor den opplysninga gjeld. 

(4) Reglane i fyrste til tredje leddet gjeld tilsva-
rande for andre som lova femner om. 

§ 37. Teieplikt for partar, partsrepresentant ar og 
vitne 

(1) Partar, partsrepresentantar og vitne som 
får tilgang til opplysningar det gjeld teieplikt for, 
har sjølve teieplikt. Seinast når forvaltningsorga
net gjev nokon tilgang til opplysningane, skal det 
gjere merksam på teieplikta. 

(2) Partane og representantane deira kan like
vel gjere bruk av opplysningane så langt det 
trengst for å tryggje partsinteressene i saka. 



262

28 
Kapittel 1 

NOU 2019: 5 
Ny forvaltningslov 

§ 38. Oppbevaring av opplysninger undergitt taus
hetsplikt 

(1) Opplysninger som er undergitt taushets
plikt, skal oppbevares trygt. 

(2) For å oppfylle kravet etter første ledd skal 
forvaltningsorganet blant annet sørge for at uved
kommende ikke får tilgang til opplysningene, og 
føre kontroll med hvem som får tilgang til opplys
ningene. 

(3) Forvaltningsorganet skal dokumentere 
hvilke tiltak som er truffet for å oppfylle kravene i 
første og annet ledd. 

§ 39. Adgang til å gi utfyllende forskrifter 
(1) Kongen kan gi nærmere forskrifter om 

hvilke opplysninger som skal være undergitt taus
hetsplikt, og om deling og oppbevaring av opplys
ninger undergitt taushetsplikt. 

(2) Kongen kan gjøre unntak fra taushetsplik
ten overfor forskere og andre grupper av perso
ner. 

Kapittel 6. Innholdsmessige rammer for 
enkeltvedtak 

§ 40. Utøving av forvaltningsskjønn 
Forvaltningsorganet skal ikke legge vekt på 

utenforliggende hensyn. Forvaltningsskjønnet 
skal ikke være vilkårlig eller innebære usaklig for
skjellsbehandling. 

§ 41. Adgangen til å sette vilkår 
I vedtak om tildeling av tillatelser eller andre 

goder som parten ikke har krav på, kan forvalt
ningsorganet sette vilkår. Vilkårene må ha saklig 
sammenheng med tildelingen og kan ikke være 
uforholdsmessig tyngende. 

Kapittel 7. Enkeltvedtak - saksforberedelse 
og avgjørelse 

§ 42. Varsel om sak 
(1) Forvaltningsorganet skal varsle parten så 

tidlig som mulig ved forberedelsen av et enkelt
vedtak. Plikten til å varsle gjelder ikke når parten 
har innledet saken ved søknad. 

(2) Varselet skal gjøre rede for hva saken gjel
der, og ellers inneholde det som er påkrevd for at 
parten kan ivareta sine interesser på forsvarlig 
måte. Varselet skal inneholde en frist for parten til 
å uttale seg om saken. 

(3) Forvaltningsorganet skal varsle på nytt 
hvis saken vesentlig har endret karakter, eller 

§ 38. Lagring av opplysningar som det gjeld teieplikt 
for 

(1) Opplysningar som det gjeld teieplikt for, 
skal lagrast trygt. 

(2) For å oppfylle kravet etter fyrste leddet 
skal forvaltninga mellom anna syte for at uved
kommande ikkje får tilgang til opplysningane, og 
føre kontroll med kven som får tilgang til opplys
ningane. 

(3) Forvaltningsorganet skal dokumentere kva 
tiltak som er gjorde for å oppfylle krava i fyrste og 
andre leddet. 

§ 39. Høve til å gje utfyllande forskrifter 
(1) Kongen kan gje nærmare forskrifter om 

kva opplysningar det skal gjelde teieplikt for, og 
om deling og lagring av <lesse opplysningane. 

(2) Kongen kan gjere unntak frå teieplikta 
overfor forskarar og andre grupper av personar. 

Kapittel 6. Rammer for innhaldet i enkelt
vedtak 

§ 40. Utøving av forvaltningsskjøn 
Forvaltningsorganet skal ikkje leggje vekt på 

utanforliggjande omsyn. Forvaltningsskjønet skal 
ikkje vere vilkårleg eller føre til usakleg forskjells
handsaming. 

§ 41. Høvet til å setje vilkår 
I vedtak om tildeling av løyve eller andre gode 

som parten ikkje har krav på, kan forvaltningsor
ganet setje vilkår. Vilkåra må ha sakleg saman
heng med tildelinga og kan ikkje vere for 
tyngande. 

Kapittel 7. Enkeltvedtak - saksføre buing og 
avgjerd 

§ 42. Varsel om sak 
(1) I førebuinga av eit enkeltvedtak skal for

valtningsorganet varsle parten så tidleg som råd 
er. Plikta til å varsle gjeld ikkje når parten har inn
leidd saka med søknad. 

(2) Varselet skal gjere greie for kva saka gjeld, 
og kva som må til for at parten skal kunne tryggje 
interessene sine på ein forsvarleg måte. Varselet 
skal setje ein frist for parten til å uttale seg om 
saka. 

(3) Forvaltningsorganet skal varsle på nytt der
som saka har endra karakter, eller dersom saka 
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hvis saken er gjenopptatt etter å ha ligget i bero i 
lang tid. 

(4) Varsel kan unnlates dersom varsling 
a) vil medføre fare for at vedtaket ikke kan 

gjennomføres 
b) ikke er praktisk mulig eller 
c) er åpenbart unødvendig. 

§ 43. Fremlegging av opplysninger for parten under 
saksforberedelsen 

(1) Et forvaltningsorgan skal legge frem for 
parten opplysninger som det mottar om parten 
eller den virksomheten vedkommende driver eller 
planlegger. Det samme bør forvaltningsorganet 
gjøre med andre opplysninger av vesentlig betyd
ning for avgjørelsen av saken. Parten skal få uttale 
seg innen en frist som forvaltningsorganet setter. 

(2) Forvaltningsorganet trenger ikke å legge 
frem opplysninger 
a) som bekreftes av en fremstilling som parten 

selv har gitt eller kontrollert i forbindelse 
med saken 

b) når rask avgjørelse er påkrevd eller det av 
andre grunner ikke er praktisk mulig 

c) når det er åpenbart unødvendig, eller 
d) som parten etter innsynslova ikke har rett til 

innsyn i. 

§ 44. Utredningsplikt og medvirkning fra parten 
(1) Forvaltningsorganet skal sørge for at 

saken er forsvarlig utredet før det treffer vedtak. 
Forvaltningsorganet skal i det omfang saken til
sier, få klarlagt allmenne og private interesser 
som berøres, og alternative løsninger. 

(2) I en sak som parten selv innleder, skal par
ten så langt som mulig legge frem opplysninger 
som kan få betydning i den. Også i andre saker 
bør parten legge frem slike opplysninger. Hvis 
parten ikke gjør dette, kan det virke inn på avgjø
relsen. 

(3) Særskilte regler om konsekvensutrednin
ger kan følge av annen lov eller forskrift. 

§ 45. Partens rett til innsyn i saken 
En part har rett til innsyn i sakens dokumenter 

etter reglene i innsynslova. 

§ 46. Særlige regler om mindreåriges rettigheter 
(1) Blir en mindreårig part over 15 år repre

sentert av verge i saken, skal også den mindre
årige få varsel etter § 42 og opplysninger etter 
§ 43. 

har vore lagd til side og blir teken opp att lenge 
etter. 

(4) Forvaltningsorganet kan la vere å varsle 
dersom varsling 
a) skaper fare for at vedtaket ikkje kan gjen

nomførast 
b) ikkje er praktisk mogleg eller 
c) klårt ikkje er naudsynt. 

§ 43. Framlegging av opplysningar for parten under 
saksførebuinga 

(1) Eit forvaltningsorgan skal leggje fram for 
parten opplysningar som det får om parten eller 
den verksemda han eller ho driv eller planlegg. 
Det same bør forvaltningsorganet gjere med 
andre opplysningar som er viktige for avgjerda i 
saka. Parten skal få uttale seg innan ein frist som 
forvaltningsorganet set. 

(2) Forvaltningsorganet treng ikkje å leggje 
fram opplysningar 
a) som blir stadfeste av ei framstilling som par

ten sjølv har gjeve eller kontrollert i sam
band med saka 

b) som det ikkje er praktisk mogleg å leggje 
fram, til dømes fordi det hastar med å få ei 
avgjerd 

c) når det klårt ikkje er naudsynt, eller 
d) som parten etter innsynslova ikkje har rett til 

innsyn i. 

§ 44. Utgreiingsplikt og med verknad frå parten 
(1) Forvaltningsorganet skal syte for at saka er 

forsvarleg utgreidd før det gjer vedtak. Forvalt
ningsorganet skal i det omfanget saka treng, få 
klårlagt råka allmenne og private interesser, og 
alternative løysingar. 

(2) I ei sak som parten sjølv innleier, skal par
ten så langt som råd leggje fram opplysningar som 
kan ha noko å seie i saka. I andre saker bør parten 
og leggje fram slike opplysningar. Dersom parten 
ikkje gjer dette, kan det verke inn på avgjerda. 

(3) Særskilde reglar om konsekvensutgreiin
gar kan følgje av anna lov eller forskrift. 

§ 45. Kva rett parten har til innsyn i saka 
Ein part har rett til innsyn i saka etter reglane i 

innsynslova. 

§ 46. Særlege reglar om mindreåriges rettar 
(1) Blir ein mindreårig part over 15 år repre

sentert av verje i saka, skal den mindreårige og få 
varsel etter § 42 og opplysningar etter § 43. 

(2) Mindreårige partar som er mogne nok til å 
gjere seg opp ei meining om det saka gjeld, skal 
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(2) Mindreårige parter skal ha mulighet til å gi 
uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å 
danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. 
De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar 
med deres alder og modenhet 

(3) En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres 
kjent med opplysninger undergitt lovbestemt taus
hetsplikt. 

(4) Underretning om vedtaket etter § 49 skal 
også gis til en mindreårig part over 15 år selv om 
han eller hun er representert av verge i saken. 

§ 47. Vedtaket 
(1) Et enkeltvedtak skal være skriftlig, om 

ikke annet følger av § 51. 
(2) Vedtaket skal være signert og opplyse om 

saksbehandlerens navn hvis ikke tungtveiende 
grunner taler mot det. Hvis vedtaket treffes etter 
helautomatisert saksbehandling, skal det angis i 
stedet. 

§ 48. Krav til begrunnelse 
(1) Enkeltvedtak skal ha skriftlig begrunnelse. 

Begrunnelsen skal tjene til å forklare sakens utfall 
for parten. Omfanget skal tilpasses vedtakets 
betydning. 

(2) Begrunnelsen skal 
a) nevne de faktiske omstendighetene som har 

hatt mye å si for sakens utfall, og om opplys
ninger er innhentet fra et annet forvaltnings
organ 

b) vise til reglene som vedtaket bygger på, og i 
nødvendig utstrekning gjøre rede for innhol
det i dem 

c) gjøre rede for de viktigste hensyn som for
valtningsorganet har lagt vekt på i sin vurde
ring. 
(3) Begrunnelsen trenger ikke inneholde opp

lysninger som kan unntas fra partsinnsyn etter 
innsynslova § 13 a. 

(4) Kongen kan for bestemte sakområder gi 
forskrift om at begrunnelse kan unnlates dersom 
særlige forhold gjør det nødvendig, eller at 
begrunnelse først skal gis når parten ber om det. 

§ 49. Underretning 
(1) Forvaltningsorganet skal selv straks sende 

vedtaket med begrunnelse til partene. Vedtaket 
skal kunngjøres offentlig når det er bestemt i lov 
eller forskrift. 

(2) Underretning bør gis til andre som har 
bedt om det under saksforberedelsen, når det 
ikke kommer i strid med taushetsplikt. 

ha høve til å komme med sitt syn om det saka 
gjeld. Meininga til dei mindreårige skal telje meir 
di eldre og mognare dei er. 

(3) Mindreårige under 15 år skal ikkje få opp
lysningar som det gjeld lovfest teieplikt for. 

(4) Mindreårige partar over 15 år skal etter 
§ 49 ha melding om vedtaket, og om dei er repre
senterte av verje i saka. 

§ 4 7. Vedtaket 
(1) Eit enkeltvedtak skal vere skriftleg, om 

ikkje anna følgjer av § 51. 
(2) Vedtaket skal vere signert og opplyse om 

namnet til sakshandsamaren om ikkje vektige 
grunnar er til hinder. Når vedtaket er gjort etter 
fullautomatisert sakshandsaming, skal det opp
lysast om det i staden. 

§ 48. Krav til grunngjeving 
(1) Vedtaket skal vere grunngjeve skriftleg. 

Grunngjevinga skal tene til å forklare utfallet av 
saka for parten. Omfanget av grunngjevinga skal 
stå i rimeleg høve til kor viktig vedtaket er. 

(2) Det skal stå i grunngjevinga 
a) kva faktiske omstende som har vore viktige 

for utfallet av saka, og om det er henta inn 
opplysningar frå eit anna forvaltningsorgan 

b) kva reglar vedtaket er bygt på, og så langt 
det trengst, kva dei går ut på 

c) kva omsyn forvaltningsorganet har lagt mest 
vekt på i vurderinga. 
(3) I grunngjevinga treng det ikkje stå noko 

som ein part ikkje har rett til innsyn i etter innsyn
slova § 13 a. 

(4) Kongen kan gje forskrift om at ein på visse 
sakområde kan la vere å grunngje vedtak dersom 
særlege tilhøve gjer det naudsynt, eller at grunn
gjeving fyrst skal gjevast når parten bed om det. 

§ 49. Melding 
(1) Forvaltningsorganet skal sjølv straks sende 

vedtaket med grunngjeving til partane. Vedtaket 
skal kunngjerast offentleg når det er fastsett i lov 
eller forskrift. 

(2) Forvaltningsorganet bør gje melding til 
andre som har bede om det under saksføre
buinga, dersom det ikkje bryt med teieplikta. 
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(3) Når et forvaltningsorgan avslutter en sak 
uten å treffe vedtak, skal det underrette parten og 
personer nevnt i annet ledd. 

(4) Forvaltningsorganet trenger ikke å under
rette hvis det er åpenbart unødvendig og vedtaket 
eller avgjørelsen ikke medfører skade eller 
ulempe for parten. 

§ 50. Opplysninger i underretningen 
(1) Underretningen skal opplyse om hvordan 

forvaltningsorganet kan bli kontaktet om vedta
ket. 

(2) Hvis det kan være aktuelt i saken, skal 
underretningen også opplyse om 
a) fremgangsmåten ved klage 
b) retten til å se saksdokumenter 
c) forvaltningsorganets veiledningsplikt 
d) adgangen til å be om at iverksettingen av 

vedtaket blir utsatt 
e) adgangen til å søke fritt rettsråd 
f) særlige vilkår for søksmål etter § 52 eller 

annen lovbestemmelse. Har ikke underret
ningen med slike særlige vilkår, gjelder de 
ikke i saken. 

Et mindretall (lnnjord) foreslår som annet ledd 
bokstav d, slik at bokstav d til f blir bokstav e til g: 

d) adgangen til og hovedvilkårene for å få dek
ket sakskostnader 

§ 51. Vedtak som ikke er skriftlige 
(1) Et vedtak trenger ikke være skriftlig hvis 

avgjørelsen haster eller det av andre grunner ikke 
er praktisk mulig. 

(2) Når et vedtak ikke er skriftlig, skal forvalt
ningsorganet gi opplysninger som nevnt i §§ 48 og 
50 i den utstrekning vedtakssituasjonen tillater 
det. Parter som ikke er til stede, skal få etterføl
gende underretning etter § 49. 

(3) Forvaltningsorganet skal så langt som 
mulig bekrefte vedtaket skriftlig hvis parten ber 
om det. Bekreftelsen skal inneholde opplysninger 
som nevnt i §§ 48 og 50. 

§ 52. Vilkår for å ta ut søksmål for domstolene 
Forvaltningsorganet kan bestemme at søks

mål om gyldigheten av vedtaket eller krav om 
erstatning som følge av vedtaket bare kan reises 
hvis parten har klaget og klagesaken er endelig 
avgjort. Søksmål kan likevel reises når det er gått 
seks måneder fra klagen ble fremsatt, hvis det 
ikke skyldes klageren at endelig avgjørelse ikke 
foreligger. 

(3) Når eit forvaltningsorgan avsluttar ei sak 
utan å gjere vedtak, skal det melde frå til parten og 
dei som er nemnde i andre leddet. 

(4) Forvaltningsorganet treng ikkje gje mel
ding dersom det klårt ikkje trengst og vedtaket 
eller avgjerda ikkje er til skade eller ulempe for 
parten. 

§ 50. Opplysningar i meldinga 
(1) I meldinga skal det stå korleis forvaltnings

organet kan kontaktast om vedtaket. 
(2) Dersom det er aktuelt i saka, skal meldinga 

og opplyse om 
a) korleis ein klagar 
b) retten til å sjå saksdokument 
c) rettleiingsplikta til forvaltninga 
d) høvet til å be om at iverksetjinga av vedtaket 

blir utsett 
e) høvet til å søkje fritt rettsråd 
f) særlege vilkår for søksmål etter § 52 eller 

anna lovføresegn. Er ikkje slike særlege vil
kår nemnde i meldinga, gjeld dei ikkje i saka. 

Eit mindretal Onnjord) føreslår som andre leddet 
bokstav d, slik at bokstav d til f blir bokstav e til g: 

d) høvet til og hovudvilkåra for å få dekt 
sakskostnader 

§ 51. Vedtak som ikkje er skriftlege 
(1) Dersom det er heilt uråd å gjere eit skrift

leg vedtak, til dømes når det hastar, kan ein gjere 
vedtak på andre måtar. 

(2) Når eit vedtak ikkje er skriftleg, skal for
valtningsorganet gje opplysningar som nemnt i 
§§ 48 og 50 i den mon det er mogleg. Partar som 
ikkje er til stades, skal få melding seinare etter 
§ 49. 

(3) Forvaltningsorganet skal stadfeste vedta
ket skriftleg dersom parten bed om det. Stadfes
tinga skal innehalde opplysningar som nemnt i 
§§ 48 og 50. 

§ 52. Vilkår for å ta ut søksmål for domstolane 
Forvaltningsorganet kan fastsetje at søksmål 

om eit vedtak er gyldig eller krav om erstatning 
som følgje av vedtaket berre kan reisast dersom 
parten har klaga og klagesaka er endeleg avgjord. 
Søksmål kan likevel reisast når det er gått seks 
månader frå klaga vart sett fram, dersom det ikkje 
kjem av klagaren at endeleg avgjerd ikkje er 
teken. 
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Kapittel 8. Klage 

§ 53. K!,agerett 
(1) Et enkeltvedtak kan påklages til en klage

instans av 
a) en part 
b) andre som i vesentlig grad berøres av vedta

ket 
c) en forening eller stiftelse hvis det ligger 

innenfor dens formål eller naturlige virkeom
råde å ivareta forhold som vedtaket gjelder. 
(2) Den som har klagerett, kan påklage andre 

avgjørelser når det er bestemt i lov eller forskrift. 
(3) Klageinstansens vedtak kan ikke påklages. 

Det gjelder også for klageinstansens vedtak om å 
avvise en klage. 

(4) For særskilte sakområder kan Kongen gi 
forskrift om klageregler som utfyller eller avviker 
fra reglene i dette kapitlet. Forskrifter som 
begrenser klageretten eller på annen måte vesent
lig endrer reglene til skade for partsinteresser, 
kan bare gis hvis det er tungtveiende grunner til 
det. 

§ 54. K!,ageinstans 
(1) Klageinstans for et enkeltvedtak som er 

truffet av et statlig forvaltningsorgan, er 
a) det forvaltningsorganet som er nærmest 

overordnet, eller 
b) en klagenemnd når det er bestemt i lov eller 

forskrift. 
(2) Klageinstans for vedtak som er truffet av 

kommunen eller fylkeskommunen, er 
a) kommunestyret eller fylkestinget 
b) en særskilt klagenemnd eller 
c) formannskapet eller fylkesutvalget når kom

munestyret eller fylkestinget har bestemt 
det. 
(3) Klageinstans for vedtak som er truffet av 

kommunestyret eller fylkestinget, er departemen
tet. 

(4) Et statlig forvaltningsorgan er klageinstans 
for vedtak som er truffet av kommunen eller fyl
keskommunen, 
a) når det er bestemt i den loven som vedtaket 

treffes i medhold av, eller 
b) når vedtaket er truffet etter delegering fra et 

statlig organ. 

§ 55. Kl,agefrist 
(1) Fristen for å klage er tre uker fra underret

ningen om vedtaket er kommet frem til vedkom
mende. Skjer underretningen ved offentlig 
kunngjøring, løper klagefristen fra den dagen da 
vedtaket ble kunngjort første gang. 

Kapittel 8. Klage 

§ 53. Kl,agerett 
(1) Desse kan klage på eit enkeltvedtak til ein 

klageinstans: 
a) ein part 
b) andre som vedtaket får store følgjer for 
c) ei foreining eller stifting som etter føremålet 

eller innanfor det naturlege verkeområdet 
sitt arbeider for noko som vedtaket gjeld. 
(2) Den som har klagerett, kan klage på andre 

avgjerder dersom det er fastsett i lov eller for
skrift. 

(3) Ein kan ikkje klage på vedtaka til klagein
stansen, heller ikkje vedtak om å avvise ei klage. 

(4) For særskilde sakområde kan Kongen gje 
forskrift om klagereglar som utfyller eller skil seg 
frå reglane i dette kapittelet. Forskrifter som 
avgrensar klageretten eller på annan måte klårt 
endrar reglane til skade for partsinteresser, kan 
berre gjevast dersom det er vektige grunnar for 
det. 

§ 54. K!,ageinstans 
(1) Klageinstans for eit enkeltvedtak som er 

gjort av eit statleg forvaltningsorgan, er 
a) det forvaltningsorganet som er nærmast 

overordna, eller 
b) ei klagenemnd, dersom det er fastsett i lov 

eller forskrift. 
(2) Klageinstans for eit vedtak som er gjort av 

kommunen eller fylkeskommunen, er 
a) kommunestyret eller fylkestinget 
b) ei særskild klagenemnd eller 
c) formannskapet eller fylkesutvalet, når kom

munestyret eller fylkestinget har fastsett det. 
(3) Klageinstans for eit vedtak som er gjort av 

kommunestyret eller fylkestinget, er departemen-
tet. 

(4) Eit statleg forvaltningsorgan er klagein
stans for eit vedtak som er gjort av kommunen 
eller fylkeskommunen, 
a) når det er fastsett i den lova som vedtaket er 

gjort med heimel i, eller 
b) når vedtaket er gjort etter delegering frå eit 

statleg organ. 

§ 55. K!,agefrist 
(1) Klagefristen er tre veker frå den dagen 

meldinga om vedtaket kom fram. Dersom mel
dinga blir gjeven ved offentleg kunngjering, går 
klagefristen frå den dagen då vedtaket vart kunn
gjort fyrste gongen. 
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(2) For den som ikke har mottatt underretning 
om vedtaket, løper klagefristen fra den dagen han 
eller hun har fått eller burde ha skaffet seg kjenn
skap til vedtaket. Hvis vedtaket går ut på å gi noen 
en tillatelse eller et annet gode, utløper likevel kla
gefristen for andre senest tre måneder etter at 
vedtaket ble truffet. 

(3) Klagefristen går ut kl. 2400 på samme uke
dag som fristen blir regnet fra. Ender fristen på en 
lørdag, helligdag eller 1. eller 17. mai, forlenges 
fristen til den nærmest følgende virkedag. 

(4) I særlige tilfeller kan underinstansen eller 
klageinstansen forlenge klagefristen før den er 
utløpt. 

§ 56. Overholding av klagefristen 
(1) Klagen er fremsatt i tide når den er sendt 

eller levert til det forvaltningsorganet som traff 
vedtaket (underinstansen), før klagefristen er 
utløpt. 

(2) Hvis klagen ikke kommer frem, må klage
ren sende eller levere den på nytt senest en uke 
etter at han eller hun ble kjent med eller burde ha 
forstått at klagen ikke er mottatt. Er klagefristen 
kortere enn en uke, må klageren sende eller 
levere klagen på nytt innen en frist som er like 
lang som den opprinnelige klagefristen. 

§ 57. Oversitting av klagefristen 
(1) Selv om klagen er fremsatt for sent, kan 

den tas til behandling hvis 
a) parten eller partens fullmektig ikke kan las

tes for å ha oversittet fristen eller for å ha 
drøyd med klage etterpå, eller 

b) særlige grunner gjør det rimelig at klagen 
blir prøvd. 
(2) Ved vurderingen av om klagen bør tas til 

behandling, skal det også legges vekt på om end
ring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe 
for andre. 

(3) Klagen kan ikke tas til behandling som kla
gesak hvis det er gått mer enn ett år siden vedta
ket ble truffet. 

§ 58. Innsending, form og innhold av klagen 
(1) En klage skal 

a) fremsettes for underinstansen 
b) være undertegnet av klageren eller klage

rens fullmektig, eller signert på en måte som 
er fastsatt i medhold av lov 15. juni 2018 nr. 
44 om elektroniske tillitstjenester 

c) nevne hvilket vedtak det klages over, og om 
nødvendig gi opplysninger som trengs til å 
fastslå om klageren har klagerett og har 
overholdt klagefristen 

(2) For den som ikkje har fått melding om ved
taket, går klagefristen frå den dagen han eller ho 
har eller burde ha fått greie på vedtaket. Dersom 
vedtaket går ut på å gje nokon eit løyve eller eit 
anna gode, går likevel klagefristen for andre ut 
seinast tre månader etter at vedtaket vart gjort. 

(3) Klagefristen går ut klokka 2400 på same 
vekedag som fristen blir rekna frå. Endar fristen 
på ein laurdag, helgedag eller 1. eller 17. mai, går 
han til kl. 2400 den fyrste yrkedagen etter. 

(4) I særlege tilfelle kan underinstansen eller 
klageinstansen forlengje klagefristen før han går 
ut. 

§ 56. Oppfylling av klagefristen 
(1) Klaga er sett fram i tide når ho er send eller 

levert til det forvaltningsorganet som gjorde ved
taket (underinstansen), før klagefristen er gått ut. 

(3) Dersom klaga ikkje kjem fram, må klaga
ren sende eller levere henne på nytt seinast ei 
veke etter at han eller ho fekk greie på eller burde 
ha skjøna at klaga ikkje kom fram. Er klagefristen 
kortare enn ei veke, må klagaren sende eller 
levere klaga på nytt innan ein frist som er like lang 
som den opphavlege klagefristen. 

§ 57. Når klagefristen ikkje blir halden 
(1) Klaga kan handsamast endå om ho er sett 

fram for seint, dersom 
a) parten eller fullmektigen ikkje kan lastast for 

å ha klaga etter fristen eller for å ha drygd 
med å klage etterpå, eller 

b) det finst særlege grunnar som gjer det rime
leg å prøve klaga. 
(2) Når ein vurderer om klaga bør hand

samast, skal ein og leggje vekt på om endring av 
vedtaket kan vere til skade eller ulempe for andre 
enn klagaren. 

(3) Klaga kan ikkje takast til handsaming som 
klagesak seinare enn eitt år etter vedtaket. 

§ 58. Korleis klaga skal setjast fram,form og innhald 
(1) Ei klage skal 

a) setjast fram for underinstansen 
b) vere underskriven av klagaren eller fullmek

tigen eller signert på ein måte som er fastsett 
med heimel i lov 15. juni 2018 nr. 44 om elek
troniske tillitstjenester 

c) nemne kva vedtak det blir klaga på, og om 
det trengst, gje opplysningar for å slå fast om 
klagaren har klagerett og har halde klage
fristen 
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d) nevne hvilken endring som klageren ønsker 
i vedtaket. 
(2) Klageren bør begrunne klagen. 
(3) Er muntlig klage tillatt, skal forvaltnings

organet sette den opp skriftlig. 
(4) Hvis en klage ikke oppfyller kravene i før

ste ledd, skal forvaltningsorganet sette en kort 
frist for retting eller utfylling. 

§ 59. Underinstansens behandling av klagesaken 
(1) Dersom vilkårene for å behandle klagen 

ikke er oppfylt, skal underinstansen avvise klagen, 
jf. likevel§ 57. 

(2) Underinstansen skal foreta de undersøkel
sene som klagen gir grunn til. Hvis noen regnes 
som motpart i saken, skal underinstansen varsle 
vedkommende snarest mulig og sette frist for å gi 
uttalelse etter reglene i§ 42. Underinstansen kan 
rette, endre eller oppheve vedtaket dersom den 
finner klagen begrunnet, eller i medhold av §§ 61 
eller 62. 

(3) Hvis underinstansen ikke treffer vedtak 
etter første eller annet ledd, skal den sende 
sakens dokumenter til klageinstansen så snart 
saken er tilrettelagt. Gir underinstansen en 
uttalelse om klagen til klageinstansen, skal den 
sende kopi av uttalelsen til partene, med mindre 
Kongen er klageinstans eller partene etter innsyns
lova § 13 a ikke kan kreve å få se uttalelsen. 

Et mindretall (Backer og Fagemæs) foreslår at 
tredje ledd første punktum skal lyde: 

Hvis underinstansen ikke treffer vedtak etter 
første eller annet ledd, skal den sende sakens 
dokumenter til klageinstansen så snart saken er 
tilrettelagt og gi klageren melding om adgangen 
til å kreve dekket sakskostnader etter § [x]. 

§ 60. Klageinstansens behandling av klagesaken 
(1) Klageinstansen skal avvise klagen hvis vil

kårene for å behandle den ikke er oppfylt, jf. like
vel§ 57. 

(2) Klageinstansen skal se til at saken er utre
det i samsvar med § 44 før den treffer vedtak. Kla
geinstansen kan prøve alle sider av saken og ta 
hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere 
de synspunktene klageren kommer med, og kan 
ta opp forhold som klageren ikke har nevnt. Kla
geinstansen kan pålegge underinstansen å foreta 
nærmere undersøkelser m.m. 

(3) Er et statlig organ klageinstans for et ved
tak fra en kommune eller fylkeskommune, kan 
klageinstansen endre forvaltningsskjønnet bare 
hvis nasjonale eller vesentlige regionale hensyn 
taler for det, eller hvis vedtaket er klart urimelig 

d) nemne kva endring klagaren ynskjer i vedta
ket. 
(2) Klagaren bør grunngje klaga. 
(3) Er det tillate med munnleg klage, skal for

valtningsorganet setje klaga opp skriftleg. 
(4) Dersom ei klage ikkje fyller krava i fyrste 

leddet, skal forvaltningsorganet setje ein kort frist 
for retting eller utfylling. 

§ 59. Korleis underinstansen skal handsame klaga 
(1) Dersom vilkåra for å handsame klaga ikkje 

er fylte, skal underinstansen avvise klaga, jf. like
vel§ 57. 

(2) Underinstansen skal gjere dei undersøkin
gane som klaga gjev grunn til. Dersom nokon blir 
rekna som motpart i saka, skal underinstansen 
varsle han eller henne snarast råd, og setje frist 
for å uttale seg etter reglane i § 42. Underinstan
sen kan rette, endre eller oppheve vedtaket der
som han kjem til at klaga må føre fram eller med 
heimel i §§ 61 eller 62. 

(3) Om underinstansen ikkje gjer vedtak etter 
fyrste eller andre leddet, skal han sende doku
menta i saka til klageinstansen så snart saka er 
lagd til rette. Om underinstansen uttalar seg om 
klaga til klageinstansen, skal han sende kopi av 
fråsegna til partane, så sant ikkje Kongen er klage
instans eller partane etter § 13 a ikkje kan krevje å 
få sjå fråsegna. 

Eit mindretal (Backer og Fagernæs) føreslår at 
tredje leddet fyrste punktum skal lyde: 

Dersom underinstansen ikkje gjer vedtak etter 
fyrste eller andre leddet, skal han sende saksdo
kumenta til klageinstansen med ein gong saka er 
lagd til rette og gje klagaren melding om høvet til 
å krevje sakskostnader dekte etter § [x] . 

§ 60. Korleis klageinstansen skal handsame klaga 
(1) Klageinstansen skal avvise klaga dersom 

vilkåra for å handsame henne ikkje er fylte, jf. like
vel§ 57. 

(2) Klageinstansen skal sjå til at saka er 
utgreidd i samsvar med § 44 før han gjer vedtak. 
Klageinstansen kan prøve alle sider av saka og ta 
omsyn til nye omstende. Han skal vurdere dei 
synspunkta klagaren kjem med, og kan ta opp 
spørsmål som klagaren ikkje har nemnt. Klagein
stansen kan påleggje underinstansen å gjere nær
mare undersøkingar m.m. 

(3) Er eit statleg organ klageinstans for eit ved
tak som ein kommune eller fylkeskommune har 
gjort, skal klageinstansen endre forvaltningsskjø
net berre dersom nasjonale eller viktige regionale 
omsyn talar for det, eller vedtaket er klårt urime-
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for en part. Det skal fremgå av vedtaket hvordan 
klageinstansen har lagt vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret. 

(4) Vedtaket kan endres til skade for klageren 
bare i følgende tilfeller: 
a) Klageinstansen kommer til at klagerens 

interesser må vike for hensynet til allmenne 
eller private interesser og har sendt underret
ning til klageren om endringen av vedtaket 
senest tre måneder etter at underinstansen 
mottok klagen, eller 

b) vedtaket er i tillegg påklaget av en annen kla
ger som får helt eller delvis medhold i sin 
klage. 
(5) Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i 

saken. Hvis klageinstansen ser grunn til det, kan 
den i stedet oppheve vedtaket og sende saken til
bake til underinstansen til helt eller delvis ny 
behandling. 

Et mindretall (Backer og Sollie) foreslår at tredje 
ledd første punktum skal lyde: 

Er et statlig organ klageinstans for vedtak truf
fet av en kommune eller fylkeskommune, skal kla
geinstansen legge vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret ved prøving av forvaltnings
skjønnet. 

Et annet mindretall (Halvorsen) foreslår at tredje 
ledd første punktum skal lyde: 

Er et statlig organ klageinstans for vedtak truf
fet av en kommune eller fylkeskommune, skal kla
geinstansen legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret ved prøving av forvaltnings
skjønnet. 

Et tredje mindretall (Selle) foreslår at tredje ledd 
skal lyde: 

Er et statlig organ klageinstans for vedtak truf
fet av en kommune eller fylkeskommune, kan kla
geinstansen prøve om vedtaket er innholdsmessig 
lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til 
på lovlig måte. 

Et mindretall (Backer, Fagemæs og Innjord) fore
slår som § 61, slik at de påfølgende §§ 61 til 95 i til
felle blir§§ 62 til 96. Av hensyn til paragrafnumme
ringen i utvalgets forslag blir mindretallets forslag 
betegnet som § x: 

§ x. Sakskostnader etter klage 
(1) Når klageinstansen endrer et vedtak til 

gunst for en part på grunn av feil ved vedtaket, 
skal parten få dekket kostnader som var nødven
dige for å få endret vedtaket. Ved vurderingen av 

leg for ein part. Det skal gå fram av vedtaket kor
leis klageinstansen har lagt vekt på omsynet til det 
kommunale sjølvstyret. 

(4) Vedtaket kan endrast til skade for klagaren 
berre i desse tilfella: 
a) når klageinstansen kjem til at klagaren sine 

interesser må vike for omsynet til allmenne 
eller private interesser, og sender melding til 
klagaren om vedtaksendringa seinast tre 
månader etter at underinstansen fekk inn 
klaga, eller 

b) når ein annan, som får heilt eller delvis med
hald, og har klaga på vedtaket. 
(5) Klageinstansen kan sjølv gjere nytt vedtak i 

saka. Dersom klageinstansen ser grunn til det, 
kan han i staden oppheve vedtaket og sende saka 
attende til underinstansen til heilt eller delvis ny 
handsaming. 

Eit mindretal (Backer og Sollie) føreslår at tredje 
leddet fyrste punktum skal lyde: 

Er eit statleg organ klageinstans for eit vedtak 
som ein kommune eller fylkeskommune har gjort, 
skal klageinstansen leggje vekt på omsynet til det 
kommunale sjølvstyret ved prøving av forvalt
ningsskjønet. 

Eit anna mindretal (Halvorsen) føreslår at tredje 
leddet fyrste punktum skal lyde: 

Er eit statleg organ klageinstans for eit vedtak 
som ein kommune eller fylkeskommune har gjort, 
skal klageinstansen leggje stor vekt på omsynet til 
det kommunale sjølvstyret ved prøving av forvalt
ningsskjønet. 

Eit tredje mindretal (Selle) føreslår at tredje leddet 
skal lyde: 

Er eit statleg organ klageinstans for eit vedtak 
gjort av ein kommune eller fylkeskommune, kan 
klageinstansen prøve om vedtaket har eit lovleg 
innhald, er gjort av rette organ og om det har 
vorte til på lovleg måte. 

Eit mindretal (Backer, Fagemæs og Innjord) føre
slår som § 61, slik at dei følgjande §§ 61 til 95 i til
felle blir §§ 62 til 96. Av omsyn til paragrafnumme
reringa i utvalet sitt forslag vert mindretalet sitt for
slag markert som § x: 

§ x. Sakskostnader etter klage 
(1) Når klageinstansen endrar eit vedtak til 

føremon for ein part på grunn av feil ved vedtaket, 
skal parten få dekt dei kostnadene som var 
naudsynte for å få endra vedtaket. I vurderinga av 
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om kostnadene var nødvendige, skal det legges 
vekt på hvilke skritt en aktsom part med rimelig
het hadde grunn til å ta. Kostnadsdekning gis ikke 
så langt feilen skyldes partens eget forhold. 

(2) Kostnader til advokat dekkes etter sats 
fastsatt i medhold av lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri 
rettshjelp § 3. 

(3) Krav om sakskostnader må settes frem for 
klageinstansen senest tre uker etter at underret
ning om det endrede vedtaket er kommet frem til 
parten. Reglene i § 55 tredje ledd og §§ 56 til 58 
gjelder tilsvarende. Kravet avgjøres av klagein
stansen og dekkes av førsteinstansen. Et vedtak 
om sakskostnader kan ikke påklages. 

Et mindretall (Innjord) foreslår at annet ledd utgår 
og atførste leddførste punktum skal lyde: 

Når et vedtak etter klage blir opphevet eller 
endret til gunst for en part på grunn av feil ved 
vedtaket, skal parten få dekket kostnader som var 
nødvendige for å få endret vedtaket. 

Kapittel 9. Retting og omgjøring 

§ 61. Retting 
(1) Forvaltningsorganet kan rette klare skrive

eller regnefeil, utelatelser og andre lignende feil i 
vedtak som det har truffet. Hvis en part ber om 
det, skal forvaltningsorganet rette slike feil. 

(2) Forvaltningsorganet skal sende det rettede 
vedtaket til partene i saken. 

§ 62. Omgjøring av eget vedtak 
(1) Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget 

vedtak hvis 
a) vedtaket er ugyldig 
b) underretning om vedtaket ikke er kommet 

frem til parten, og vedtaket heller ikke er 
offentlig kunngjort 

c) endringen ikke er til skade for parten 
d) sterke allmenne eller private interesser som 

taler for omgjøring, veier vesentlig tyngre 
enn de hensyn som taler imot, eller 

e) det følger av vedtaket selv. 
(2) Er vedtaket ugyldig, skal forvaltningsorga

net omgjøre det. 

§ 63. Omgjøring i overordnet forvaltningsorgan 
Et overordnet forvaltningsorgan eller en kla

geinstans kan omgjøre et vedtak når vilkårene i 
§ 62 er oppfylt. Et statlig organ som er klage
instans etter § 54 tredje ledd for vedtak truffet av 
kommunestyret eller fylkestinget, kan bare opp
heve ugyldige vedtak. Særskilte klagenemnder 

om kostnadene var naudsynte, skal ein leggje vekt 
på kva åtgjerder ein aktsam part hadde rimeleg 
grunn til å ta. Kostnadene skal berre dekkjast så 
langt ikkje feilen kjem av parten. 

(2) Kostnader til advokat skal dekkjast etter 
sats fastsett med heimel i lov 13. juni 1980 nr. 35 
om fri rettshjelp § 3. 

(3) Krav om sakskostnader må setjast fram for 
klageinstansen seinast tre veker etter at meldinga 
om vedtaksendringa er kommen fram til parten. 
Reglane i § 55 tredje leddet og §§ 56 til 58 gjeld til
svarande. Kravet skal avgjerast av klageinstansen 
og dekkjast av fyrsteinstansen. Det kan ikkje kla
gast på vedtak om sakskostnader. 

Eit mindretal (Innjord) føreslår at andre leddet går 
ut og at fyrste leddet fyrste punktum skal lyde: 

Når eit vedtak etter klage blir oppheva eller 
endra til føremon for ein part på grunn av feil ved 
vedtaket, skal parten få dekt kostnader som var 
naudsynte for å få endra vedtaket. 

Kapittel 9. Retting og omgjering 

§ 61. Retting 
(1) Forvaltningsorganet kan rette klåre skrive

eller reknefeil, utelatingar og andre liknande feil i 
vedtak som det har gjort. Dersom ein part bed om 
det, skal forvaltningsorganet rette slike feil. 

(2) Forvaltningsorganet skal sende det retta 
vedtaket til partane i saka. 

§ 62. Omgjering av eige vedtak 
(1) Eit forvaltningsorgan kan gjere om sitt eige 

vedtak dersom 
a) vedtaket er ugyldig 
b) melding om vedtaket ikkje er komme fram til 

parten, og vedtaket heller ikkje er offentleg 
kunngjort 

c) endringa ikkje er til skade for parten 
d) viktige allmenne eller private grunnar som 

talar for omgjering, veg monaleg tyngre enn 
dei omsyna som talar imot, eller 

e) det følgjer av sjølve vedtaket. 
(2) Er vedtaket ugyldig, skal forvaltningsorga

net gjere det om. 

§ 63. Omgjering i eit overordna forvaltningsorgan 
Eit overordna forvaltningsorgan eller ein kla

geinstans kan gjere om eit enkeltvedtak når vil
kåra i § 62 er fylte. Eit statleg organ som er 
klageinstans etter § 54 tredje leddet for vedtak 
gjorde av kommunestyret eller fylkestinget, kan 
berre oppheve ugyldige vedtak. Særskilde klage-
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kan ikke omgjøre vedtak etter denne paragra
fen. 

Et mindretall (Backer, Fagemæs og Innjord) fore
slår som annet ledd (Backer likevel slik at henvis
ningen «bokstav b» i annet ledd første punktum 
utgår): 

Dersom hensynet til allmenne eller private 
interesser tilsier det, kan et overordnet forvalt
ningsorgan eller en statlig klageinstans etter § 54 
fjerde ledd bokstav b omgjøre et vedtak til skade 
for en part, selv om vilkårene etter første ledd ikke 
foreligger. Slik omgjøring kan skje bare hvis for
valtningsorganet 
a) har sendt varsel til parten om at vedtaket vil 

bli overprøvd, senest tre uker etter at det ble 
sendt underretning om vedtaket, og 

b) sender underretning til parten om at vedta
ket er omgjort, senest tre måneder etter 
samme tidspunkt. Hvis omgjøringen gjelder 
et vedtak i en klagesak, er denne fristen tre 
uker. 

§ 64. Saksbehandling i omgjøringssaker 
(1) For behandling av saker om omgjøring 

etter §§ 62 og 63 gjelder reglene i kapittel 7 og 8, 
unntatt ved avslag på omgjøring og oppheving av 
ugyldige vedtak. 

(2) Forvaltningsorganet vurderer selv om det 
skal behandle en anmodning om omgjøring, hvis 
ikke annet følger av lov eller forskrift. 

Kapittel 10. Nemnder og uavhengige forvalt
ningsorganer 

§ 65. Virkeområdet for reglene om nemnder 
Reglene i §§ 66 til 71 gjelder for kollegiale 

organer i statlig forvaltning som utøver offentlig 
myndighet. De gjelder likevel ikke for 
a) regjeringen 
b) spørsmål som det er gitt andre regler om i 

lov eller forskrift. 

§ 66. Oppnevning av medlemmer i nemnder 
(1) Medlemmene av nemnda oppnevnes for 

fire år og kan gjenoppnevnes en gang, hvis ikke 
annet er fastsatt i regelgrunnlaget for nemnda. 

(2) Oppnevningsmyndigheten utpeker leder 
og eventuelt nestleder for nemnda. 

§ 67. Opphør av verv som medlem av nemnda 
(1) Oppnevningsmyndigheten kan løse et 

medlem fra vervet når medlemmet 

nemnder kan ikkje gjere om vedtak etter denne 
paragrafen. 

Eit mindretal (Backer, Fagemæs og Innjord) føre
slår som andre leddet (Backer likevel slik at tilvi
singa «bokstav b» i andre leddet fyrste punktum går 
ut): 

Dersom omsynet til allmenne eller private 
interesser talar for det, kan eit overordna forvalt
ningsorgan eller ein statleg klageinstans etter § 54 
fjerde leddet bokstav b gjere om eit vedtak til 
skade for ein part, jamvel om vilkåra etter fyrste 
leddet ikkje er oppfylte. Eit vedtak kan gjerast om 
på denne måten berre dersom forvaltningsorganet 
a) seinast tre veker etter at det vart sendt mel

ding om vedtaket, har sendt varsel til parten 
om at vedtaket skal overprøvast, og 

b) seinast tre månader etter at det vart sendt 
melding om vedtaket, sender melding til par
ten om at vedtaket er gjort om. Dersom det 
gjeld omgjering av eit vedtak i ei klagesak, er 
denne fristen tre veker. 

§ 64. Sakshandsaming i omgjeringssaker 
(1) For handsaming av saker om omgjering 

etter §§ 62 og 63 gjeld reglane i kapittel 7 og 8, 
men ikkje ved avslag på omgjering og oppheving 
av ugyldige vedtak. 

(2) Forvaltningsorganet vurderer sjølv om det 
skal handsame ei oppmoding om omgjering, om 
ikkje anna følgjer av lov eller forskrift. 

Kapittel 10. Nemnder og uavhengige forvalt
ningsorgan 

§ 65. Verkeområdet for reglane om nemnder 
Reglane i §§ 66 til 71 gjeld for kollegiale organ 

i statleg forvaltning som utøver offentleg styre
makt. Dei gjeld likevel ikkje 
a) for regjeringa 
b) i spørsmål som det er gjeve andre reglar om i 

lov eller forskrift. 

§ 66. Oppnemning av medlemmer i nemnder 
(1) Medlemmene av ei nemnd blir nemnde 

opp for fire år og dei kan nemnast opp att ein gong 
om ikkje anna er fastsett med heimel i regel
grunnlaget for nemnda. 

(2) Oppnemningsmakta peikar ut ein leiar og 
eventuelt ein nestleiar for nemnda. 

§ 67. Løysing/rå verv i nemnda 
(1) Oppnemningsmakta kan løyse ein medlem 

frå vervet når han eller ho 
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a) ber om det av personlige grunner 
b) grovt har krenket plikter som følger med 

vervet. 
(2) I særlige tilfeller kan oppnevningsmyndig

heten løse ett eller flere medlemmer fra vervet 
hvis det er nødvendig for at nemnda skal ivareta 
sine oppgaver. 

(3) Når et medlem av nemnda fratrer etter før
ste eller annet ledd, eller dør, skal et varamedlem 
rykke opp eller oppnevningsmyndigheten opp
nevne nytt medlem for resten av oppnevningsperi
oden. 

§ 68. Delegering i nemnder 
Kollegiale organer som fatter vedtak, kan dele

gere sin myndighet til lederen, et eller flere med
lemmer av organet eller sekretariatet når det er 
bestemt i lov eller forskrift eller av oppnevnings
myndigheten. 

§ 69. Hvordan vedtak treffes i nemnder 
(1) Nemnder skal behandle saker og treffe 

vedtak i møte. 
(2) Vedtak kan treffes ved sirkulasjon til nem

ndsmedlemmene 
a) hvis saken haster 
b) hvis saken er kurant på bakgrunn av en prin

sippavgjørelse om tilsvarende forhold 
c) hvis avgjørelsen kunne vært delegert til 

leder eller sekretariat, eller 
d) der det er bestemt i lov eller forskrift eller 

det for øvrig er bestemt av oppnevningsmyn
digheten. 

§ 70. Vedtaksførhet, flertallskrav og stemmeplikt 
(1) Nemnder kan treffe vedtak når mer enn 

halvparten av medlemmene er til stede under for
handlingene og avgir stemme. Vedtak treffes ved 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

(2) N emndsmedlemmer har plikt til å avgi 
stemme. Et medlem kan søke om å bli fritatt fra å 
delta i behandlingen av en sak av personlige grun
ner. Nemnda avgjør om medlemmet skal fritas. 

(3)Vedtaket skal opplyse om eventuell dis
sens. 

§ 71. Møteprotokoll 
(1) Nemnder skal føre protokoll med opplys

ninger om når vedtak er truffet, hva vedtaket gjel
der, og hva nemndas medlemmer har stemt for og 
imot. 

(2) Kongen kan gi forskrift om krav til proto
kollen. 

a) bed om det av personlege grunnar 
b) grovt har krenkt plikter som følgjer med ver

vet. 
(2) I særlege tilfelle kan oppnemningsmakta 

løyse ein eller fl.eire medlemmer frå vervet der
som det må til for at nemnda skal kunne utføre 
oppgåvene sine. 

(3) Når ein medlem av nemnda blir løyst frå 
vervet etter fyrste eller andre leddet, eller døyr, 
skal ein varamedlem rykkje opp eller oppnem
ningsmakta nemne opp ein ny medlem for resten 
av oppnemningsperioden. 

§ 68. Delegering i nemnder 
Kollegiale organ som gjer vedtak, kan dele

gere avgjerdsmakta til leiaren, til ein eller fl.eire 
medlemmer av organet eller til sekretariatet, der
som det er fastsett i lov eller forskrift eller av det 
organet som nemner opp medlemmene. 

§ 69. Korleis nemnder gjer vedtak 
(1) Nemnder skal handsame saker og gjere 

vedtak i møte. 
(2) Vedtak kan gjerast ved sirkulasjon til nem

ndmedlemmene 
a) dersom saka hastar 
b) dersom utfallet er opplagt etter ei prinsippav

gjerd i liknande sak 
c) dersom avgjerda kunne vore delegert til leiar 

eller sekretariat, eller 
d) dersom det er fastsett i lov, forskrift eller 

elles av oppnemningsmakta. 

§ 70. Vedtaksføre nemnder, fleirtalskrav og røyste
plikt 

(1) Nemnder kan gjere vedtak når minst halv
parten av medlemmene er til statles under for
handlingane og røystar. Vedtak blir gjorde med 
vanleg fleirtal av dei røystene som er gjevne. 

(2) Nemndmedlemmer har plikt til å røyste. 
Ein medlem kan søkje om fritak frå handsaminga 
av ei sak av personlege grunnar. Nemnda avgjer 
om medlemmen skal fritakast. 

(3) Dissens skal nemnast i vedtaket. 

§ 71. Møtebok 
(1) Nemnder skal føre møtebok som forte! når 

vedtak er gjorde, kva dei gjeld, og kva medlem
mene har røysta for og imot. 

(2) Kongen kan gje forskrift om krav til møte
boka. 
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§ 72. Uavhengige organer i statsforvaltningen 
(1) Når en lov fastsetter at et organ i statsfor

valtningen er uavhengig, kan ikke andre forvalt
ningsorganer gi instruks til organet om 
saksbehandlingen eller innholdet i avgjørelsene, 
hverken generelt eller i den enkelte sak. Andre 
organer kan heller ikke omgjøre det uavhengige 
organets vedtak eller treffe vedtak i en sak som 
hører under et uavhengig organ. 

(2) Avgjørelser som et uavhengig organ treffer 
om saksbehandlingen, innsyn eller ansattes for
hold, kan påklages til det departement som orga
net hører under, dersom det er klagerett over 
tilsvarende avgjørelser truffet av andre forvalt
ningsorganer. 

§ 73. Særskilte klagenemnder 
(1) En særskilt klagenemnd i statsforvaltnin

gen som er opprettet i eller i medhold av lov, kan 
ikke gis instruks i den enkelte sak uten hjemmel i 
lov. 

(2) En særskilt klagenemnd kan ikke gi 
instruks til underinstansen eller omgjøre underin
stansens vedtak uten at det er klaget. 

Kapittel 11. Ugyldighet 

§ 74. Ugyldighet 
(1) Et enkeltvedtak som mangler nødvendig 

lovhjemmel, er ugyldig. Dette innebærer blant 
annet at det ikke får virkning etter sitt eget inn
hold. I helt særlige tilfeller kan vedtaket likevel bli 
opprettholdt av hensyn til en part som i god tro 
har innrettet seg etter det. 

(2) Dersom andre feil kan ha påvirket vedta
kets innhold, kan avgjørelsen bli ugyldig. Ved vur
deringen skal det blant annet legges vekt på hva 
slags feil som er begått, hvor grov feilen er, og om 
ugyldighet er til gunst eller skade for parten. 

Kapittel 12. Iverksetting og tvangsmulkt 

§ 75. Iverksetting av enkeltvedtak 
(1) Når et enkeltvedtak er truffet, kan det 

iverksettes straks. Dette gjelder likevel ikke der 
annet er fastsatt i vedtaket eller det treffes avgjø
relse om utsatt iverksetting, jf.§ 76. 

(2) Dersom forvaltningsorganet skal iverk
sette vedtaket ved direkte gjennomføring, skal 
parten varsles før iverksetting skjer. Parten skal 
gis anledning til å være til stede dersom det er 
praktisk mulig og ikke setter gjennomføringen av 
avgjørelsen i fare. 

§ 72. Uavhengige organ i statsforvaltninga 
(1) Om det står i ei lov at eit organ i statsfor

valtninga er uavhengig, kan ikkje andre forvalt
ningsorgan gje instruks til organet om saks
handsaminga eller innhaldet i avgjerdene, korkje 
allment eller i den einskilde saka. Andre organ 
kan heller ikkje gjere om vedtak som eit uavhen
gig organ har gjort, eller gjere vedtak i saker som 
høyrer under det. 

(2) Avgjerder som eit uavhengig organ tek om 
sakshandsaming, innsyn, sakskostnader eller om 
tilsette i organet, kan klagast inn til det departe
mentet som organethøyrerunder, dersom det er 
klagerett over tilsvarande avgjerder som andre 
forvaltningsorgan har gjort. 

§ 73. Særskilde klagenemnder 
(1) Ei særskild klagenemnd i statsforvaltninga 

som er skipa i eller med heimel i lov, kan ikkje 
utan heimel i lov gjevast instruks i einskildsaker. 

(2) Ei særskild klagenemnd kan ikkje gje 
instruks til underinstansen eller gjere om vedtaket 
til underinstansen utan at det er klaga. 

Kapittel 11. Ugyldige avgjerder 

§ 74. Ugyldige vedtak 
(1) Eit enkeltvedtak som manglar naudsynt 

lovheimel, er ugyldig. Det vil mellom anna seie at 
det ikkje får verknad etter innhaldet sitt. I heilt 
særlege tilfelle kan vedtaket likevel haldast fast 
ved av omsyn til ein part som i god tru har innretta 
seg etter det. 

(2) Dersom andre feil kan ha påverka innhal
det i vedtaket, kan det bli ugyldig. I vurderinga 
skal ein mellom anna leggje vekt på kva slags feil 
som er gjorde, kor grove dei er, og om det vil vere 
til føremon eller skade for parten om vedtaket blir 
kjent ugyldig. 

Kapittel 12. Iverksetjing og tvangsmulkt 

§ 75. Iverksetjing av enkeltvedtak 
(1) Når eit enkeltvedtak er gjort, kan det 

setjast i verk straks. Dette gjeld likevel ikkje der 
anna er fastsett i vedtaket eller det blir teke 
avgjerd om utsett iverksetjing, jf. § 76. 

(2) Dersom forvaltningsorganet skal setje i 
verk vedtaket ved direkte gjennomføring, skal par
ten varslast før iverksetjing skjer. Parten skal få 
høve til å vere til stades dersom det er praktisk 
mogleg og ikkje set gjennomføringa av avgjerda i 
fare. 
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(3) Iverksettingen skal være så hensynsfull 
som forholdene tillater. 

§ 76. Utsatt iverksetting 
(1) Forvaltningsorganet kan beslutte at vedta

ket ikke kan iverksettes 
a) før klagefristen har utløpt eller klagen er 

avgjort 
b) før det foreligger endelig dom i søksmål som 

er eller vil bli reist 
c) før det foreligger uttalelse fra Stortingets 

ombudsmann for forvaltningen når vedtaket 
er eller vil bli brakt inn for ombudsmannen. 
(2) Hvis vedtaket blir angrepet ved klage eller 

søksmål, skal iverksettingen utsettes der den ikke 
kan gjøres om, eller der den kan utgjøre en risiko 
for partens liv eller helse. Dette gjelder likevel 
ikke dersom sterke samfunnsmessige hensyn gjør 
det utilrådelig, eller dersom klagen eller søksmå
let er åpenbart grunnløst. 

(3) Anmodninger om utsettinger skal avgjøres 
snarest mulig. Det kan settes vilkår for utsettin
gen. Avslag på anmodning om utsetting skal 
begrunnes. 

§ 77. Tvangsmulkt 
(1) Når det er fastsatt i lov, kan et forvaltnings

organ treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at 
plikter som følger av lov, forskrift eller individuell 
avgjørelse, blir etterlevd. 

(2) Tvangsmulkten kan fastsettes som en 
løpende mulkt eller som et beløp som forfaller ved 
hver overtredelse. Tvangsmulkt påløper ikke der
som etterlevelse blir umulig og årsaken til dette 
ikke ligger hos den ansvarlige. 

(3) Forvaltningsorganet kan i særlige tilfeller 
frafalle påløpt tvangsmulkt helt eller delvis. Avgjø
relsen er ikke enkeltvedtak. 

(4) Tvangsmulkt tilfaller statskassen. 
(5) Er parten uenig i at tvangsmulkt er påløpt i 

det omfang forvaltningen hevder, kan dette påkla
ges. Reglene i kapittel 8 gjelder tilsvarende. 

Kapittel 13. Administrative sanksjoner 

§ 78. Virkeområde 
Reglene i dette kapitlet gjelder for administra

tive sanksjoner. Med administrativ sanksjon 
menes en negativ reaksjon som kan ilegges av et 
forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått 
overtredelse av lov, forskrift eller individuell 
avgjørelse, og som regnes som straff etter den 
europeiske menneskerettskonvensjon. 

(3) Iverksetjinga skal vere så omsynsfull som 
råd ut frå tilhøva. 

§ 76. Utsett iverksetjing 
(1) Forvaltningsorganet kan ta avgjerd om at 

vedtaket ikkje kan setjast i verk 
a) før klagefristen har gått ut eller klaga er 

avgjord 
b) før det kjem dom i søksmål som er eller vil 

bli reist 
c) før Stortingets ombodsmann for forvaltninga 

har uttala seg dersom vedtaket er eller vil bli 
bringa inn for ombodsmannen. 
(2) Iverksetjinga skal utsetjast dersom det vert 

klaga over eller teke ut søksmål mot eit vedtak 
som gjeld ei handling det ikkje er mogleg å gjere 
om, eller kan setje partens liv eller helse i fare. 
Dette gjeld likevel ikkje dersom viktige samfunns
omsyn talar mot, eller klaga eller søksmålet er 
klårt grunnlaust. 

(3) Oppmodingar om utsetjingar skal avgjerast 
snarast mogleg. Det kan setjast vilkår for utse
tjinga. Avslag på oppmoding om utsetjing skal 
grunngjevast. 

§ 77. Tvangsmulkt 
(1) Når det er fastsett i lov, kan eit forvalt

ningsorgan gjere vedtak om tvangsmulkt for å 
sikre at plikter som følgjer av lov, forskrift eller 
individuell avgjerd, blir oppfylte. 

(2) Tvangsmulkta kan fastsetjast som mulkt 
for kvar dag som går eller som ein sum som forfell 
ved kvart regelbrot. Det blir ikkje rekna tvangs
mulkt for den tida ei plikt er uråd å oppfylle og 
årsaka ikkje ligg hjå den ansvarlege. 

(3) Forvaltningsorganet kan i særlege tilfelle 
redusere eller gje avkall på tvangsmulkt. Avgjerda 
er ikkje enkeltvedtak. 

(4) Tvangsmulkt går til statskassa. 
(5) Er parten usamd i at tvangsmulkt har korne 

opp i det omfanget forvaltninga hevdar, kan dette 
klagastover. Reglane i kapittel 8 gjeld tilsvarande. 

Kapittel 13. Administrative sanksjonar 

§ 78. Verkeområde 
Reglane i dette kapittelet gjeld for administra

tive sanksjonar som etter den europeiske mennes
kerettskonvensjonen er rekna som straff. 
Administrativ sanksjon tyder her negativ reaksjon 
frå eit forvaltningsorgan retta mot brot på ei lov, 
forskrift eller individuell avgjerd. 
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§ 79. Overtredelsesgebyr 
(1) Et forvaltningsorgan kan ilegge overtredel

sesgebyr Oovbrotsgebyr) når det er fastsatt i lov. 
(2) Overtredelsesgebyr kan ilegges etter faste 

satser eller utmåles i det enkelte tilfelle (individu
ell utmåling) innenfor en øvre ramme som må 
fastsettes i eller i medhold av lov. Departementet 
kan gi forskrift om slike rammer. 

(3) Ved individuell utmåling av overtredelses
gebyr mot fysiske personer kan det blant annet 
legges vekt på overtredelsens omfang og virknin
ger, fordeler som er eller kunne vært oppnådd ved 
lovbruddet, samt overtrederens skyld og økono
miske evne. For foretak gjelder § 81 annet ledd. 

(4) Varsel etter§ 42 kan unnlates når overtre
delsesgebyr ilegges på stedet. 

(5) Oppfyllelsesfristen er fire uker fra vedtaket 
ble truffet. Lengre frist kan fastsettes i vedtaket 
eller senere. 

(6) Overtredelsesgebyret tilfaller statskassen. 

§ 80. Administrativt rettighetstap 
(1) Et forvaltningsorgan kan ilegge administra

tivt rettighetstap når det er fastsatt i lov. Adminis
trativt rettighetstap består i at en offentlig tillatelse 
trekkes tilbake eller begrenses når dette utgjør en 
administrativ sanksjon etter § 78. 

(2) Administrativt rettighetstap kan bare ileg
ges så langt det etter overtredelsens art, alvor og 
forholdene for øvrig fremstår som forholdsmes
sig. Vedtaket skal gjelde for en bestemt tid. 

§ 81 Administrativ foretakssanksjon 
(1) Når det er fastsatt i lov at det kan ilegges 

administrativ sanksjon overfor et foretak, kan 
sanksjon ilegges selv om ingen enkeltperson har 
utvist skyld. Med foretak menes selskap, samvir
keforetak, forening eller annen sammenslutning, 
enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig 
virksomhet. 

(2) Ved avgjørelsen av om et foretak skal ileg
ges administrativ sanksjon og ved individuell 
utmåling av sanksjonen kan det blant annet tas 
hensyn til 
a) sanksjonens preventive virkning 
b) overtredelsens grovhet, og om noen som 

handler på vegne av foretaket, har utvist 
skyld 

c) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, 
opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne 
ha forebygget overtredelsen 

d) om overtredelsen er begått for å fremme 
foretakets interesser 

§ 79. Lovbrotsgebyr 
(1) Eit forvaltningsorgan kan fastsetje lovbrots

gebyr (overtredelsesgebyr) dersom det følgjer av lov. 
(2) Lovbrotsgebyr kan fastsetjast etter satsar 

eller målast ut i kvart tilfelle innanfor ei ramme 
som må ha heimel i lov. Departementet kan gje 
forskrift om slike rammer. 

(3) Når det skal målast ut individuelt lov
brotsgebyr overfor fysiske personar, kan ein mel
lom anna leggje vekt på omfanget og verknadene 
av lovbrotet, føremonene det har eller kunne ha 
gjeve, kor mykje den som har brote regelen kan 
lastast og den økonomiske evna hans eller 
hennar. For føretak gjeld § 81 andre leddet. 

(4) Ein kan lavere å varsle etter§ 42 når det 
kan fastsetjast lovbrotsgebyr på staden. 

(5) Oppfyllingsfristen er fire veker frå vedtaket 
vart gjort. Lengre frist kan fastsetjast i vedtaket 
eller seinare. 

(6) Lovbrotsgebyret går til statskassa. 

§ 80. Administrativt rettstap 
(1) Eit forvaltningsorgan kan fastsetje adminis

trativt rettstap dersom det følgjer av lov. Adminis
trativt rettstap går ut på at eit offentleg løyve blir 
trekt attende eller avgrensa som ein administrativ 
sanksjon etter § 78. 

(2) Administrativt rettstap skal nyttast berre 
dersom det står i rimeleg høve til omstenda, typen 
lovbrot og kor alvorleg det er. Vedtaket skal 
gjelde for ei viss tid. 

§ 81. Administrativ føretakssanksjon 
(1) Dersom det er fastsett i lov at det kan nyt

tast administrativ sanksjon mot eit føretak, kan det 
gjerast jamvel om ingen einskildperson har vore 
aktlause eller forsettlege. «Føretak» tyder her sel
skap, samvirkeføretak, foreining eller anna saman
slutning, enkeltpersonføretak, stifting, bu eller 
offentleg verksemd. 

(2) Når ein skal avgjere om det skal nyttast 
administrativ sanksjon mot eit føretak, og i utmå
linga av sanksjonen, kan ein ta omsyn til mellom 
anna 
a) kva preventiv verknad sanksjonen kan ha 
b) kor grovt lovbrotet er, og om nokon har 

handla forsettleg eller aktlaust på vegner av 
føretaket 

c) om føretaket kunne ha førebygt lovbrotet 
med retningslinjer, instruksjon, opplæring, 
kontroll eller andre tiltak 

d) om lovbrotet er gjort for å fremje interessene 
til føretaket 
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e) om foretaket har hatt eller kunne oppnådd 
noen fordel ved overtredelsen 

f) om det foreligger gjentakelse 
g) foretakets økonomiske evne 
h) om andre reaksjoner som følge av lovbrud

det blir ilagt foretaket eller noen som har 
handlet på vegne av det, blant annet om noen 
enkeltperson blir ilagt administrativ sank
sjon eller straff 

i) om overenskomst med fremmed stat eller 
internasjonal organisasjon forutsetter bruk 
av administrativ foretakssanksjon eller fore
taksstraff. 

§ 82. Samordning av sanksjonssaker 
(1) Dersom et forvaltningsorgan har grunn til 

å anta at både straff og administrativ sanksjon kan 
være en aktuell reaksjon mot samme forhold, må 
organet i samråd med påtalemyndigheten avklare 
om forholdet skal forfølges strafferettslig, admi
nistrativt eller både strafferettslig og administra
tivt. 

(2) Dersom et forvaltningsorgan har grunn til 
å anta at det også for et annet organ kan være 
aktuelt å ilegge administrativ sanksjon mot 
samme forhold, må forvaltningsorganet sørge for 
en samordning av behandlingen av spørsmålet om 
å ilegge sanksjoner. 

§ 83. Orientering om taushetsrett mv. 
I sak om administrativ sanksjon skal forvalt

ningsorganet gjøre parter som det er aktuelt for, 
oppmerksom på at det kan foreligge en rett til 
ikke å svare på spørsmål eller utlevere dokumen
ter eller gjenstander når svaret eller utleveringen 
vil kunne utsette vedkommende for administrativ 
sanksjon eller straff. Orienteringsplikten gjelder 
ikke der parten må antas å være kjent med at det 
kan foreligge en slik rett. 

§ 84. Underretning om sakens utfall 
Når en sak om administrativ sanksjon avslut

tes i førsteinstansen med at sanksjon ikke ilegges, 
skal parten underrettes om dette i samsvar med 
§ 49 tredje ledd. Grunnlaget for at saken avsluttes, 
skal samtidig kort angis. 

§ 85. Domstolenes kompetanse ved prøving av ved
tak om administrative sanksjoner 

Ved prøving av vedtak om administrative sank
sjoner kan retten prøve alle sider av saken. 

e) om lovbrotet har eller kunne ha gjeve føreta-
ket ein føremon 

f) om føretaket har brote lova fleire gonger 
g) kor stor økonomisk evne føretaket har 
h) om føretaket eller nokon som har handla på 

vegner av det, er møtt med andre reaksjonar 
på lovbrotet, til dømes straff eller administra
tiv sanksjon mot ein einskildperson 

i) om bruk av administrativ føretakssanksjon 
eller føretaksstraff følgjer av avtale med ein 
framand stat eller internasjonal organisasjon. 

§ 82. Samordning av sanksjonssaker 
(1) I tilfelle der eit forvaltningsorgan har 

grunn til å rekne med at både straff og administra
tiv sanksjon kan vere aktuelle reaksjonar, må 
organet i samråd med påtalemakta finne ut om til
høvet skal forfølgjast strafferettsleg, administrativt 
eller begge delar. 

(2) I tilfelle der eit forvaltningsorgan har 
grunn til å rekne med at eit anna organ og kan 
komme til å nytte administrativ sanksjon, må for
valtningsorganet syte for samordning av spørsmå
let om å nytte sanksjonar. 

§ 83. Orientering om teierett o.a. 
I saker om administrativ sanksjon skal forvalt

ningsorganet gjere dei aktuelle partane merksame 
på at dei kan ha rett til ikkje å svare på spørsmål 
eller utlevere dokument eller ting dersom dei kan 
utsetje seg for administrativ sanksjon eller straff. 
Orienteringsplikta gjeld berre når det er grunn til 
å tru at parten ikkje kjenner retten. 

§ 84. Melding om utfallet av saka 
Når ei sak om administrativ sanksjon blir 

avslutta i fyrsteinstansen med at det ikkje blir 
nytta sanksjon, skal parten få melding om det i 
samsvar med § 49 tredje leddet. Samtidig skal 
grunnlaget for at saka blir avslutta, nemnast kort. 

§ 85. Kva kompetanse domstolane har når dei prø
ver vedtak om administrative sanksjonar 

Når retten prøver vedtak om administrative 
sanksjonar, kan han prøve alle sider av saka. 
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Kapittel 14. Forskrifter mv. 

§ 86. Utredningsplikt for forskrifter 
(1) Før forvaltningsorganet fastsetter, endrer 

eller opphever en forskrift, skal det utrede beho
vet for forskriften, alternative tiltak og virkninger 
som forskriften vil ha for allmenne og private 
interesser som den vil berøre. 

(2) Omfanget av utredningen skal tilpasses 
sakens viktighet for berørte allmenne og private 
interesser og behovet for en rask avgjørelse. 

§ 87. Oppstart av arbeid med forskrift 
Når et forvaltningsorgan begynner et arbeid 

med å forberede en ny forskrift eller endringsfor
skrift av vesentlig betydning, bør det kunngjøre 
dette elektronisk eller på annen måte. 

§ 88. Høring 
(1) Offentlige og private institusjoner og orga

nisasjoner skal få uttale seg før en forskrift blir 
fastsatt, endret eller opphevet, når forskriften skal 
gjelde for dem eller de ivaretar interesser som vil 
bli berørt. Så langt det trengs for å få saken allsi
dig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra 
andre. Høringer skal være åpne for innspill fra 
alle. 

(2) Forvaltningsorganet bestemmer hvordan 
høringen gjennomføres, og skal sette frist for å gi 
uttalelse. Høringsfristen skal tilpasses forskriftens 
omfang og betydning. Den bør settes slik at 
høringsinstansene får reell mulighet for med
virkning. Fristen bør være minst to måneder hvis 
ikke særlige grunner tilsier en kortere frist. 

(3) Forvaltningsorganet kan unnlate høring 
når 
a) rask avgjørelse er nødvendig 
b) det kan vanskeliggjøre gjennomføringen av 

forskriften eller svekke dens effektivitet eller 
c) det er åpenbart unødvendig. 

§ 89. Formkrav 
En forskrift skal 

a) uttrykkelig vise til den eller de bestemmel
ser som gir forvaltningsorganet hjemmel til å 
utferdige forskriften, og dessuten ha en hen
visning i samsvar med EØS-høringsloven 
§ 12 hvis forskriften inneholder tekniske 
regler i henhold til den loven 

b) nevne det eller de forvaltningsorganer som 
har gitt forskriften 

c) betegnes som forskrift. 

Kapittel 14. Forskrifter o.a. 

§ 86. Utgreiingsplikt for forskrifter 
(1) Før forvaltningsorganet fastset, endrar 

eller oppbevar ei forskrift, skal det greie ut om for
skrifta trengst, alternative tiltak og kva verknader 
forskrifta kan få for allmenne og private interes
ser. 

(2) Omfanget av utgreiinga skal stå i rimeleg 
høve til kor viktig saka er for dei allmenne og pri
vate interessene ho har følgjer for, men kan tilpas
sast etter kor raskt avgjerd trengst. 

§ 87. lgangsetjing av arbeid medforskrift 
Når eit forvaltningsorgan tek fatt på arbeidet 

med ei viktig ny forskrift eller endringsforskrift, 
bør organet kunngjere det elektronisk eller på 
annan måte. 

§ 88. Høyring 
(1) Offentlege og private institusjonar og orga

nisasjonar skal få uttale seg før ei forskrift blir fast
sett, endra eller oppheva, dersom forskrifta gjeld 
dei, eller dersom interesser dei tek i vare, kan bli 
påverka. Så langt det trengst for å få saka allsidig 
opplyst, skal ein be om fråsegn frå andre hald og. 
Høyringar skal vere opne for innspel frå alle. 

(2) Forvaltningsorganet avgjer korleis høy
ringa skal gjennomførast, og skal setje frist for å 
uttale seg. Høyringsfristen skal tilpassast omfanget 
av og kor viktig forskrifta er. Han bør setjast slik 
at høyringsinstansane får reelt høve til med
verknad. Om det ikkje er særlege grunnar til noko 
anna, bør fristen vere minst to månader. 

(3) Forvaltningsorganet kan lavere å sende eit 
framlegg til forskrift til høyring når 
a) det trengst ei rask avgjerd 
b) ei høyring kan gjere det vanskelegare å gjen

nomføre forskrifta eller kan svekkje verkna
den av forskrifta eller 

c) det klårt ikkje trengst noka høyring. 

§ 89. Formkrav 
Ei forskrift skal 

a) nemne den eller dei føresegnene som gjev 
forvaltningsorganet heimel til å fastsetje for
skrifta, og dessutan ha ei tilvising i samsvar 
med EØS-høringsloven § 12 dersom for
skrifta inneheld tekniske reglar etter den 
lova 

b) nemne det eller dei forvaltningsorgana som 
har fastsett forskrifta 

c) ha ordet forskrift i namnet. 
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§ 90. Kunngjøring 
(1) En forskrift skal kunngjøres i Norsk Lov

tid end så snart den er vedtatt. 
(2) Kongen kan bestemme for enkelte sakom

råder eller tilfeller der kunngjøring i Norsk Lovti
dend ikke er hensiktsmessig på grunn av 
forskriftens art, innhold eller virkeområde, at for
skriften kan kunngjøres på en annen måte. 

§ 91. Virkning av manglende kunngjøring 
(1) En forskrift kan bare anvendes til skade for 

den enkelte hvis den er kunngjort etter § 90, eller 
hvis vedkommende kjente til forskriften eller 
burde gjøre det fordi den er kunngjort på annen 
forsvarlig måte 

(2) Første ledd gjelder ikke for forskrifter som 
må virke straks. Slike forskrifter skal publiseres 
på annen hensiktsmessig måte og kunngjøres 
etter § 90 så snart som mulig. 

§ 92. Adgangen til å fravike forskrifter 
Et forvaltningsorgan kan fravike en forskrift i 

enkeltsaker bare hvis hjemmelsloven eller for
skriften selv gir adgang til det. 

§ 93. Informasjon om instrukser og veiledninger 
Et forvaltningsorgan som har fastsatt gene

relle instrukser og veiledninger, skal sikre at de er 
tilgjengelige for allmennheten så lenge de har 
aktuell betydning. 

Kapittel 15. Avsluttende bestemmelser 

§ 94. Ikraftsetting 
(1) Loven trer i kraft når Kongen bestemmer. 
(2) Fra den tid loven trer i kraft, oppheves lov 

10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvalt
ningssaker (forvaltningsloven). 

§ 95. Endringer i andre lover 

1. Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i doku
ment i offentleg verksemd (offentleglova) endres slik: 

Lovens tittel skal lyde: Lov om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (innsynslova). 

§ 8 første ledd nytt annet punktum skal lyde: 
Organet kan ikkje i noko høve krevje betaling 

frå ein part i ei forvaltningssak som krev innsyn i 
dokument i saka si. 

§ 11 nytt tredje punktum skal lyde: 
Når ein part i ei forvaltningssak krev innsyn i 

opplysningar som kjem saka ved, skal organet leg-

§ 90. Kunngjering 
(1) Ei forskrift skal kunngjerast i Norsk Lovti

dend så snart ho er vedteken. 
(2) Kongen kan fastsetje for visse sakområde 

og tilfelle der kunngjering i Norsk Lovtidend ikkje 
er tenleg på grunn av innhaldet eller verkeområ
det, at forskrifta kan kunngjerast på ein annan 
måte. 

§ 91. Verknad av manglande kunngjering 
(1) Ei forskrift kan nyttast til skade for den 

einskilde berre dersom ho er kunngjord etter 
§ 90, eller om han eller ho kjenner til forskrifta 
eller bør gjere det fordi ho er kunngjord på ein 
annan forsvarleg måte 

(2) Fyrste leddet gjeld ikkje for forskrifter som 
må verke straks. Slike forskrifter skal publiserast 
på ein annan føremålstenleg måte og kunngjerast 
etter§ 90 så snart råd er. 

§ 92. Høvet til å gjere unntak frå forskrifter 
Eit forvaltningsorgan kan gjere unntak frå ei 

forskrift i einskildsaker berre dersom heimelslova 
eller forskrifta sjølv gjev høve til det. 

§ 93. Informasjon om instruksar og rettleiingar 
Eit forvaltningsorgan som har fastsett all

menne instruksar og retningslinjer, skal sikre at 
dei er tilgjengelege for ålmenta så lenge dei er 
aktuelle. 

Kapittel 15. Sluttføresegner 

§ 94. Ikraftsetjing 
(1) Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. 
(2) Når lova tek til å gjelde, blir lov 10. februar 

1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) oppheva. 

§ 95. Endringar i andre lover 

1. Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument 
i offentleg verksemd ( offentleglova) vert endra slik: 

Tittelen på lova skal lyde: Lov om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (innsynslova). 

§ 8 fyrste leddet nytt andre punktum skal lyde: 
Organet kan ikkje i noko høve krevje betaling 

frå ein part i ei forvaltningssak som krev innsyn i 
dokument i saka si. 

§ 11 nytt tredje punktum skal lyde: 
Når ein part i ei forvaltningssak krev innsyn i 

opplysningar som kjem saka ved, skal organet leg-
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gje vekt på kor sterk interesse parten har i å få inn
syn. 

Ny§ 13 a skal lyde: 

§ 13 a. Partens rett til innsyn i opplysningar som er 
imderlagde leieplikt 

Ein part i ei forvaltningssak som krev innsyn i 
saka si, har rett til innsyn utan hinder av § 13. Ret
ten til innsyn i opplysningar som er underlagde 
teieplikt, gjeld likevel ikkje 
a) opplysningar som det av omsyn til partens 

helse eller forhold til personar som står par
ten nær, må reknast som utilrådeleg at par
ten får kjennskap til 

b) opplysningarom ein annan persons helsefor
hold når det ikkje har mykje å seie for parten 
å kjenne til dei 

c) opplysningar om tekniske innretningar, pro
duksjonsmetodar, forretningsanalysar og 
utrekningar og forretningsløyndommar elles 
når desse opplysningane kan utnyttast av 
andre dei i deira næringsverksemd 

d) namnet på ei kjelde til ein opplysning når 
særlege grunnar taler for det 

e) andre opplysningar som av særlege grunnar 
ikkje bør bringast vidare. 
Dersom ein part blir nekta innsyn i opplysnin

gar som er nemnde i andre ledd bokstav a, skal 
ein representant for parten etter førespurnad få 
innsyn i opplysningane. 

Den som får innsyn i opplysningar som er 
underlagde teieplikt, har sjølv teieplikt etter for
valtningsloven kapittel 5. 

Ny § 15 a skal lyde: 

§ 15 a. Partens rett til innsyn i faktiske opplysningar 
Ein part i ei forvaltningssak som krev innsyn i 

saka si, har rett til innsyn i faktiske opplysningar i 
interne dokument etter §§ 14 og 15 dersom dei 
ikkje er tilgjengelege på anna vis eller dei ikkje 
har noko å seie for avgjerda. 

2. (forslag til bestemmelse i [tolkeloven]) 
Et forvaltningsorgan skal ikke bruke barn til å 

tolke eller formidle informasjon mellom forvaltnin
gen og personer som mangler tilstrekkelige 
språkferdigheter til å kommunisere direkte med 
forvaltningen. Unntak kan gjøres 
a) når det er nødvendig for å unngå tap av liv 

eller alvorlig helseskade eller i andre nødsi
tuasjoner 

b) når det er forsvarlig ut fra hensynet til barnet 
og omstendighetene for øvrig. 

gje vekt på kor sterk interesse parten har i å få inn
syn. 

Ny § 13 a skal lyde: 

§ 13 a. Partens rett til innsyn i opplysningar som er 
underlagde leieplikt 

Ein part i ei forvaltningssak som krev innsyn i 
saka si, har rett til innsyn utan hinder av § 13. Ret
ten til innsyn i opplysningar som er underlagde 
teieplikt, gjeld likevel ikkje 
a) opplysningar som det av omsyn til partens 

helse eller tilhøve til personar som står par
ten nær, må reknast som utilrådeleg at par
ten får kjennskap til 

b) opplysningar om ein annan persons helsefor
hold når det ikkje har mykje å seie for parten 
å kjenne til dei 

c) opplysningar om tekniske innretningar, pro
duksjonsmetodar, forretningsanalysar og 
utrekningar og forretningsløyndommar elles 
når desse opplysningane kan utnyttast av 
andre dei i deira næringsverksemd 

d) namnet på ei kjelde til ein opplysning når 
særlege grunnar talar for det 

e) andre opplysningar som av særlege grunnar 
ikkje bør bringast vidare. 
Dersom ein part blir nekta innsyn i opplysnin

gar som er nemnde i andre ledd bokstav a, skal 
ein representant for parten etter førespurnad få 
innsyn i opplysningane. 

Den som får innsyn i opplysningar som er 
underlagde teieplikt, har sjølv teieplikt etter for
valtningsloven kapittel 5. 

Ny § 15 a skal lyde: 

§ 15 a. Partens rett til innsyn i faktiske opplysningar 
Ein part i ei forvaltningssak som krev innsyn i 

saka si, har rett til innsyn i faktiske opplysningar i 
interne dokument etter §§ 14 og 15 dersom dei 
ikkje er tilgjengelege på anna vis eller dei ikkje 
har noko å seie for avgjerda. 

2. (forslag til føresegn i [tolkeloven]) 
Et forvaltningsorgan skal ikke bruke barn til å 

tolke eller formidle informasjon mellom forvaltnin
gen og personer som mangler tilstrekkelige 
språkferdigheter til å kommunisere direkte med 
forvaltningen. Unntak kan gjøres 
a) når det er nødvendig for å unngå tap av liv 

eller alvorlig helseskade eller i andre nødsi
tuasjoner 

b) når det er forsvarlig ut fra hensynet til barnet 
og omstendighetene for øvrig. 
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Høringssvar: Utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og norsk/finsk 
kultur 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Høring - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk sp(1059 
2 Utkast til forskrift - kvensk språk og kultur(1060 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Kåfjord kommune har ingen merknader til utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kultur. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet øsnker synspunkter på utkast til forskrift for 
tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Høringsfrist er 1.11.2019. 
Tilskuddsordningen til kvenske formål ble oppretta i 2015, og har til 2019 vært forvalta av 
KMD. Over ordningen blir det gitt driftsstøtte til kvenske språksentre og den kvenske avisen 
Ruijan Kaiku. I tillegg blir det gitt prosjektstøtte etter søknad.  
 
Fra 2020 skal ordningen forvaltes av nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Departementet 
vil fortsatt ha ansvar for politikkutviklingen for kvensk språk og kvensk/finsk norsk kultur og 
samfunnsliv.  
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Tilskuddsmidlene vil bli bevilget årlig over KMD sitt budsjett. Departementet har ansvar for å 
utarbeide en forskrift for tilskuddsordningen, og vil også være klageinstans for klager knytta til 
fylkeskommunens beslutninger om tilskudd og avslag.  
 
Ordningen har vært regulert gjennom et regelverk i departementet. Alle statlige 
tilskuddsordninger skal nå ha en forskrift. Forskriften skal regulere formålet med ordningen, 
hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til, krav til søknad, rapportering og annet. 
Vedlagte utskrift til forskrift bygger i stor grad på regelverk for tilsvarende tilskuddsordninger 
som departementet har forvaltet.  
 
Utkast til forskrift er vedlagt saka.  
 

Vurdering 
Kåfjord kommune har ingen merknader til utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kultur. 
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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 
Same- og 
minoritetspolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Hanne Lauveng 
22 24 71 65 

Høring - utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kultur 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et utkast til forskrift for 

tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur på høring. Departementet ønsker 

synspunkter på forslaget til forskrift.  

 

Bakgrunn 

Tilskuddordningen til kvenske formål ble opprettet i 2015, og har til og med 2019 vært 

forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Over tilskuddsordningen blir det 

gitt driftsstøtte til kvenske språksentre og til den kvenske avisen Ruijan Kaiku. I tillegg blir det 

gitt prosjektstøtte til ulike tiltak etter søknad.  

 

Fra 2020 skal tilskuddsordningen forvaltes av nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette 

er en politisk beslutning som blant annet er begrunnet med at Troms og Finnmark 

fylkeskommune er nærmere mottakerne av tilskudd, og har god kjennskap til både 

kvenske/norskfinske aktører og aktuelle aktiviteter i området. Overføringen er også en del av 

oppgaveoverføringen fra staten til den nye fylkeskommunen.  

 

Det er bare forvaltningen av tilskuddsordningen som blir flyttet til Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Departementet vil fortsatt ha ansvaret for politikkutviklingen for kvensk 

språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv. 

 

Tilskuddsmidlene vil bli bevilget årlig over Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

budsjett. Departementet har derfor ansvar for å utarbeide en forskrift for tilskuddsordningen, 

og vil også være klageinstans for eventuelle klager knyttet til Troms og Finnmark 

fylkeskommunes beslutninger om tilskudd og avslag. 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4200-1 

Dato 

3. september 2019 
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Side 2 
 

 

Tilskuddsordningen har hittil vært regulert gjennom et regelverk i departementet. Alle statlige 

tilskuddsordninger skal nå ha en forskrift. Forskriften skal regulere formålet med 

tilskuddsordningen, hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til, krav til søknad, 

rapportering og annet. Vedlagte utkast til forskrift bygger i stor grad på regelverk for 

tilsvarende tilskuddsordninger som departementet har forvaltet.  

 

Vi ber om innspill til vedlagte utkast til forskrift.  

 

Slik sender du inn høringssvar 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no/id2667403. Alle kan avgi 

høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert 

sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider. 

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. november 2019.  

 

Vi setter pris på om mottakerne av høringsbrevet videreformidler informasjonen til andre som 

kan være interessert. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Solbjør (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hanne Lauveng 

rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

1 vedlegg  
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Side 3 
 

Adresseliste: 

Kvenske organisasjoner/institusjoner: 

 Norske Kveners Forbund 

 Kvenlandsforbundet 

 Norsk-finsk forbund 

 Kvensk institutt 

 Storfjord språksenter 

 Halti kvenkultursenter 

 Kvensk språksenter i Porsanger 

 Vadsø kvenske språksenter  

 Kvænangen språksenter 

 Ruijan Kaiku 

 ITU Kvensk teatertrupp 

 Siivet AS 

 Iđut forlag 

 KultNett AS 

 

Offentlige institusjoner: 

 Departementene 

 Kommunene 

 Fylkeskommunene 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

 Likestillings- og diskrimineringsombudet 

 Språkrådet  

 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 

 Norsk kulturråd 

 Utdanningsdirektoratet 

 Nord-Hålogaland bispedømmeråd 

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.: 

 Norsk senter for menneskerettigheter 

 Institutt for samfunnsforskning 

 Universitetet i Tromsø 

 Høgskolen i Finnmark 

 

Andre: 

 Frivillighet Norge 

 Alta museum 

 RiddoDuottarMuseat 

 Ruija kvenmuseum 

 Varanger museum 

 Senter for nordlige folk 

 Tromsø museum 

 Nord-Troms museum 
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[Utkast] 

Forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur  

 

§ 1. Formålet med tilskuddsordningen 

Tilskuddsordningen til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur skal bidra til revitalisering av 

kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Det er et særlig mål å fremme kvensk 

språk og kvensk/norskfinsk identitet hos barn og unge.  

 

§ 2. Forvaltning av ordningen  

Midlene til ordningen bevilges årlig av Stortinget. Vedtak om tilskudd fra ordningen fattes av 

Troms og Finnmark fylkeskommune. Tildelingene skal baseres på en helhetsvurdering av de 

innkomne søknadene, og prioriteres ut fra formålet i § 1.  

 

§ 3. Hvem forskriften gjelder for 

Frivillige organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, institusjoner og foretak kan søke om 

tilskudd over posten. Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i 

Norge.  

 

§ 4. Hva kan det søkes midler til? 

- Etablering av språk- og kultursentre. 

- Drift av av språk- og kultursentre. 

- Prosjekter som har som mål å revitalisere kvensk språk.  

- Prosjekter som har som mål å fremme kvensk/norskfinsk kultur. 

- Tiltak for å styrke språk og identitet hos kvenske/norskfinske barn og unge. 

- Dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvenene/norskfinnenes situasjon (rene 

forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen). 

- Grenseoverskridende språk- og kulturprosjekter. 

 

Språk- og kulturprosjekter og tiltak som engasjerer kvenske barn og ungdommer vil bli 

prioritert. 

 

§ 5. Kunngjøring og frister 

Ordningen blir kunngjort på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider og i andre 

relevante kanaler. Søknaden skal sendes Troms og Finnmark fylkeskommune innen den 

fristen som er oppgitt på nettsidene. 

 

§ 6. Krav til søknaden  

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på Troms og Finnmark fylkeskommunes 

nettsider. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:  

- Beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet.  

- Budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til 

gjennomføringen av prosjektet. Budsjettet må også inneholde opplysninger om 

egeninnsats og om det er søkt eller mottatt støtte fra andre kilder.  

- Informasjon om den som søker (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, norsk 

organisasjonsnummer/personnummer).  
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Troms og Finnmark fylkeskommune har anledning til å innhente tilleggsopplysninger og til å 

kontrollere at opplysninger i søknaden er korrekte.  

 

§ 7. Vilkår for tilskudd  

Prosjekter det søkes midler til, må oppfylle følgende vilkår:  

- Det skal være tidsavgrenset, og prosjektet skal være gjennomført i samsvar med 

søknaden og i henhold til vilkår og frister som framgår av tildelingsbrevet. Dersom det 

ikke er avtalt utsettelse med Troms og Finnmark fylkeskommune, gjelder sluttdatoen 

som er oppgitt i søknaden.  

- Det skal ikke være en del av den ordinære driften hos søkeren.  

 

Vilkår for driftsstøtte: 

- Søknader om tilskudd til drift av språk- og kultursentre må sendes inn innenfor oppgitt 

søknadsfrist.  

- Språk- og kultursentre som mottar fast støtte til drift må sende inn et budsjett og en 

aktivitetsplan for neste driftsår innen oppgitt søknadsfrist. 

 

I tillegg gjelder følgende vilkår:  

- Søker må ha levert tilfredsstillende rapport og regnskap for tidligere tilskudd fra 

Troms og Finnmark fylkeskommune innen fastsatt frist.  

- Fylkeskommunen kan stille flere vilkår i tilskuddsbrev.  

 

§ 8. Vilkår for bruk av tilskuddsmidler  

Tilskuddet skal benyttes i tråd med denne forskriften, søknaden og vilkår som er satt i 

tilskuddsbrevet. Vesentlige endringer i prosjektet skal forhåndsgodkjennes av Troms og 

Finnmark fylkeskommune, etter skriftlig søknad. Dersom Troms og Finnmark fylkeskommune 

ikke godkjenner endringen, kan tilskuddet bli trukket tilbake og utbetalte midler kan kreves 

tilbakebetalt.  

 

Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres, skal Troms og Finnmark fylkeskommune ha 

beskjed så raskt som mulig.  

 

§ 9. Rapport og regnskap  

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap for bruk av tilskuddsmidlene innenfor den 

fristen som er satt i tilskuddsbrevet. Regnskap for over 200 000 kroner skal være revidert av 

statsautorisert eller registrert revisor. Krav til regnskap og rapport vil framgå av 

tilskuddsbrevet.  

 

§ 10. Oppfølging og kontroll  

Troms og Finnmark fylkeskommune kan kontrollere om midlene blir benyttet etter 

forutsetningene og om opplysningene i søknaden og rapporteringen er korrekte. Mottaker 

skal på forespørsel legge fram opplysninger og bidra på andre måter til å legge til rette for 

kontrollarbeidet.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune kan stanse utbetaling eller kreve at mottaker helt eller 

delvis tilbakebetaler utbetalt tilskudd dersom:  
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- tilskuddet ikke er brukt i tråd med denne forskriften og/eller tilskuddsbrevet  

- tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker  

- tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist  

- rapport og regnskap ikke gir tilstrekkelig informasjon for å vurdere om kravene i 

forskriften og tilskuddsbrevet er oppfylt  

- ikke hele tilskuddsbeløpet er benyttet  

 

§ 11. Vedtak om avslag 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal informere søkere skriftlig om avslag på søknad 

om tilskudd. Avslag skal begrunnes i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

 

§ 12. Klageadgang  

Vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klagefristen er tre 

uker fra melding om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Klagen 

sendes Troms og Finnmark fylkeskommune for behandling i første instans, jf. 

forvaltningsloven § 32 første ledd a).  

 

§ 13. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft straks og med virkning for tildeling av tilskudd fra og med 2020. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/604 -21 

Arkiv: D23 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 01.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Behandling av klage på vedtak i Formannskapsak 18/19: Rehabilitering av 
Manndalen basseng 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Særutskrift: Rehabilitering av Manndalen basseng 
3 Klage på formannskapssak - Manndalen Basseng AS 
4 Klage på formannskapssak - Rehabilitering Manndalen basseng 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Klagen på vedtak i formannskapet sak 18/ 19: Rehabilitering av Manndalen basseng, avvises på 
bakgrunn av at det ikke fremkommer nye momenter som tilsier annen vurdering og konklusjon.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
25.03.2019 mottok Kåfjord kommune ved Kjersti Rennestraum et brev titulert forhåndsklage på 
vedtak i formannskapet sak 18/19. Forhåndsklagens avsender var Åge B. Pedersen Vatne, 
styreleder i Manndalen Basseng AS. I forhåndsklagen forklares det at årsaken til klagen er: 
forvirring om at formannskapet har overprøvd et vedtak fra kommunestyret desember 2018. 
Videre skrives det at avsender er svært skuffet over stemoderlig behandling av Manndalen 
Basseng med bruk av gamle skriv, samt stille uklarheter om saken for å utsette rehabilitering av 
basseng i Manndalen.   
 
Forhåndsklagen inneholder også informasjon om stiftelsen Manndalen basseng AS, 
henvisninger til tidligere fremlagte driftskostnader og en anmodning om at Kåfjord kommune 
må slutte å drenere oppstart av Manndalen basseng.  
 
Vedtaket det klages på i forhåndsklagen lyder som følger:   
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(1) Kåfjord formannskap viser til kommunestyret sitt vedtak i politisk sak 86/2018 av 
20.12.2018, og setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet 2019.  
 
(2) Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets anleggsregister  
 
Dette er vedtak gjort i Formannskapet 01.03.2019, i saken Rehabilitering av Manndalen 
basseng. Saken var først oppe til behandling i Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling 
22.02.2019, men ble da trukket for å fremlegges for Formannskapet senere.   
 
Vedtaket det henvises til i punkt 1 i Formannskapets vedtak er Kommunestyrets vedtak av 
samlet budsjett og økonomiplan for henholdsvis 2019 og 2020-2022. Politisk sak 86/2018 av 
20.12.2018 er Budsjett 2019- Økonomiplan 2020-2022. Budsjettet og økonomiplanen ble med 
vedtatte endringer, vedtatt som Kåfjord kommunes budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-
2022. I vedtatt budsjett og økonomiplan lå det ingen midler avsatt til investering i, eller drift av 
basseng i Manndalen.   
 
Forhåndsklagen ble innsendt innen 3 uker, jf. Forvaltningsloven §29 om klagefrist.  
 
Kåfjord kommune mottok 17.06.2019 et brev titulert Klage på vedtak i sak 2015/604-16 
Manndalen basseng AS. Avsender var Åge B. Pedersen Vatne. I brevet titulert klage, vises det 
til samme Formannskapssak med vedtak, 18/19, som tidligere. I klagen oppgis årsaken til klagen 
som at Formannskapet har overprøvd kommunestyresak fra desember 2018.   
 
Videre årsaker til klage oppgis som at vedtaket i sak 18/19 forhindrer styret i Manndalen 
basseng AS å søke eksterne midler, at styret mener å ha oppfylt andre krav fra Kåfjord 
kommune ift. drift av basseng og stifting av aksjeselskap, samt at bassenget i Birtavarre ikke er 
et godt alternativ grunnet for høy varme.   
 
Det opplyses videre i brevet om at saken om hvorvidt man skal sende inn klage til kommunen, 
er blitt behandlet i styremøte i Manndalen basseng AS. Vedtaket gjort i styremøtet lyder som 
følger: Behandling av klage på vedtak i kommunal sak 2015/ 604-16. Styret stiller seg bak 
forhåndsvarslet klage innsendt av styrets leder 25.03.2019 til Kåfjord kommune. Klagen anses 
som endelig og vil bli innsendt Kåfjord kommune innen 1 uke etter dagens dato.  
 

Vurdering 
For at en klage skal tas under behandling må vilkårene for å behandle klagen foreligge. Jf. lov 
om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) §28, kan enkeltvedtak påklages av 
en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. I dette tilfelle vil stiftelsen Manndalen 
basseng AS være en berørt part i saken, med full rett til å påklage vedtaket. Jf. forvaltningsloven 
§§29 og 32 skal erklæringen om klage fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet 
vedtaket, være undertegnet av klageren, nevne det vedtak som det klages over, nevne den 
endring som ønskes i det vedtak det klages over, samt være fremsatt innen 3 uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.   
 
Ettersom brevet kalt forhåndsklage oppfyller de overnevnte vilkårene, kan forhåndsklagen anses 
for å være gyldig som klage og tas under behandling. Det andre brevet, titulert klagebrev, anses 
derfor for å være brev med tilleggsopplysninger. Begge brevene ligger derfor til grunn for 
vurderingen av saken.   
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Vedtaket i sak 18/19 er inndelt i to punkter. Da andre punkt, om registrering av Manndalen 
basseng AS i Kulturdepartementets anleggsregister, er utført, antar saksbehandler at det først og 
fremst er punkt 1 klagen angår. Svømmehall på Senter for nordlige folk er registrert med 
anleggsnr. 24805 som ordinært anlegg i anleggsregisteret.  
 
I punkt 1 henviser Formannskapet til et tidligere vedtak gjort i kommunestyret. Dette for å 
begrunne hvorfor man vedtar ikke å sette Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet. I vedtaket det henvises til, kommer det frem at de folkevalgte ikke 
har avsatt midler til verken investering i, eller drift av et basseng i Manndalen. Saksbehandler 
tolker det slik at grunnen til at Formannskapet endret punkt 1 til å inkludere en henvisning til 
vedtak i kommunestyresak 86/2018, er at man ønsket å begrunne sitt vedtak i vedtatt 
økonomiplan for Kåfjord kommune. Et svømmebasseng er et kostnadskrevende anlegg både å 
investere i og å drifte, slik at uten avsatt kapital til dette blir det vanskelig for kommunen å 
bidra.   
 
I klagen opplyses det om at dette har skapt forvirring om at Formannskapet har overprøvd nevnt 
kommunestyrevedtak. Man kan anta at vedtatt økonomiplan har lagt føringer for hvordan det er 
tenkt i behandlingen av denne saken. For å imøtekomme Kåfjord kommunes vedtatte 
målsettinger for budsjettåret 2019 og økonomiplanperioden 2020-2022, må kommunens 
økonomi- og handlingsplan for perioden følges. Dette er noe både administrasjonen og de 
folkevalgte kontinuerlig jobber for å oppnå. Saksbehandling og fattede vedtak som angår 
kommunens økonomi vil av den grunn påvirkes, men ikke nødvendigvis overprøves, av disse 
forholdene.   
 
Saksbehandler antar videre at en realisering av bassenget i Manndalen er tenkt med hjelp av 
kommunale midler. Dette grunnet tidligere brev og saksfremlegg angående bassenget med 
forslag til kommunale driftsutgifter og bidrag. I både klagebrevet og brevet med 
tilleggsopplysninger nevnes også tiltenkte kommunale utgifter til drift av bassenget. I de siste 
kostnadsberegningene for renovering av svømmehall og garderober i Senter for nordlige folk 
som saksbehandler kjenner til per 13.09.2019, var de totale kostnadene beregnet til 8 437 500,- 
kr. inkludert mva. I forslaget til finansiering var Kåfjord kommune satt til å dekke 2 812 500,- 
kr. Saksbehandler mener derfor at det er naturlig at man henviser til, samt tar utgangspunkt i, 
vedtatt økonomiplan før en vurdering av om anlegget skal settes på prioritert liste for anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet.   
 
I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet står det skrevet at 
handlingsdelen i form av prioritert og uprioritert liste, må ses i sammenheng med kommunens 
rammebetingelser. Videre skal handlingsprogrammet være en realistisk og gjennomførbar 
handlingsplan med prosjekter som vurderes som nødvendige etter behovsutredning, som passer 
inn i målsettinger og strategier, som har oppdaterte kostnadsberegninger, samt klare 
ansvarsfordelinger i forhold til drift og vedlikehold. I tillegg skal idrettsrådets innstilling for 
handlingsprogram og prioriterte anlegg tas til etterretning av administrasjonen. Dette er også 
momenter saksbehandler antar lå til grunn for vedtaket om å ikke ta inn bassenget på prioritert 
liste.   
 
Idrettsrådet i Kåfjord har ligget nede i noen år, men styret holdt 09.09.2019 et årsmøte hvor alle 
lagene og foreningene var representert. Der ble det vedtatt at lag må sende inn grundigere 
informasjon om anleggsplaner til kommunen i fremtiden for å havne på prioritert liste. 
Eksempelvis vedtak fra lagenes årsmøte om lagets prioritet, beskrivelse av drift og finansiering, 
samt fremtidige brukere og målgruppe for tiltaket m.m.   
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Som det står skrevet i tilleggsopplysningene fra klager, kan ikke Manndalen basseng søke om 
spillemidler før anlegget er en del av en vedtatt kommunal plan. Dette betyr ikke at man er 
forhindret fra å søke eksterne midler fra andre steder eller forskuttere et beløp.   
 
Det ble nevnt i klagebrevet at det ble brukt gamle skriv i behandlingen av sak 18/19 
Rehabilitering av Manndalen basseng. Dette saksfremlegget var en tidslinjeformet fremstilling 
av hva som var blitt drøftet, behandlet og vedtatt mellom opphør av basseng-avtale i 2011 og 
2018. Dette for å få en oversiktlig og helhetlig fremstilling av hele sakens forløp, noe som ikke 
var blitt gjort i et saksfremlegg tidligere. Da alt som ble nevnt i dette saksfremlegget var av 
relevans for basseng-saken også da, samt kunne tilføre saken noe nytt, regner ikke 
saksbehandler dokumentene som foreldet i dette tilfellet.   
 
Oppsummering  
 
På bakgrunn av ny gjennomgang av saken, tolker saksbehandler det slik at det ikke fremkommer 
noen nye momenter som tilsier at saken skal vurderes og konkluderes annerledes. Saksbehandler 
konkluderer derfor med at det ikke ligger noe til grunn for at vedtaket skal omgjøres. Det 
opplyses videre om at det per dags dato arbeides med ny kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv. I den forbindelse skal kommunen etter innstilling fra Idrettsrådet revidere 
handlingsprogram for idrettsanlegg hvor det gis rom for at nye anlegg kan tas inn på prioritert 
liste.   
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 
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E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

MANNDALEN BASSENG AS 
v/Isak Fagerli Vannbakken 
9144  SAMUELSBERG 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/604-16 D23 15.03.2019 

 

Særutskrift: Rehabilitering av Manndalen basseng 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet av formannskapet 01.03.2019. 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/604-16 
 
 
Intern kopi: 
Kjersti Hovland Rennestraum  
Gunn Andersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/604 -15 

Arkiv: D23 

Saksbehandler:Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 29.11.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
18/19 Formannskap 01.03.2019 

 

Rehabilitering av Manndalen basseng 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Kostnadsoverslag for renovering av svømmehall og garderober 2017 
2 Søknad 2018 
3 Plantegning 
4 Driftskostnader basseng 
5 Fordeling av kostnader ved rehabilitering 
6 Invitasjon til aksjetegning 
7 Brev20.02.17ÅgeBPedersen 
8 Oppgraderingbassengmedvedlegg2016 
9 Invitasjon aksjetegning 14.10.16 
10 Møte bassengkomiteen 2015 
11 Søknad om støtte til opprusting og drift -Svømmebasseng -i senter for Nordlige folk 
12 Klagebehandling 
13 Årsmøte MUIL 
14 Oppsigelse bassengavtale 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende endring på pkt.1: 

1. Kåfjord formannskap viser til kommunestyret sitt vedtak i politisk sak 86/2018 av 
20.12.2018, og setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet 2019. 
 

Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap viser til kommunestyret sitt vedtak i politisk sak 86/2018 av 

20.12.2018, og setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet 2019. 

2. Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Tor Mikalsen tiltrer møte. 
Rådmannen trekker saka. 
Saken legges fram for formannskapet. 
 
 

Vedtak: 
Rådmannen trekker saka.  
Saken legges fram for formannskapet. 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommune setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet 2019 

2. Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Av brev/ søknad, 27.09.2018, fra daglig leder i Manndalen Basseng AS, Isak Fagerli, anmodes 
det at Kåfjord kommune setter bassenget i Manndalen på prioriteringslisten for anlegg for idrett 
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og fysisk aktivitet 2019. Brevet presiserer at oppfordringen er gjeldende uavhengig om 
kommunen har penger til den kommunale andelen neste år, eller må ta det over flere år. Det 
anmodes også at Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister.  
 
Bassenget i Manndalen har vært et tema og blitt drøftet mange ganger i kommunen, spesielt 
mellom 2003 og 2010, hvor bassengets forfatning og behov for rehabilitering var på dagsordenen 
flere ganger.  
Videre følger en oversikt over hva som har blitt drøftet, behandlet og vedtatt relatert til bassenget 
i Manndalen fra 2010-2018: 
 
2010-2011 
 

- Den 01.01.2011 opphørte avtalen om bassengdrift mellom Kåfjord kommune og Senter 
for Nordlige folk (SNF), etter at avtalen ble sagt opp av sistnevnte, juni 2010. Før 
budsjettbehandlingen i kommunestyret (KS) i 2010 og oppsigelsen trådte i kraft i 2011, 
ble videre drift drøftet internt i kommunen. Selv om kommunen stilte seg positiv til 
alternative driftsløsninger i samarbeid med øvrige aktører/ eiere (vedtak i KS 21/12/ 
2010, punkt 29), fant man det ikke økonomisk forsvarlig å påta seg drifts- og 
renoveringsansvaret. Den gang ble kommunal andel inkludert mva. for en opprusting av 
bassenget estimert til å utgjøre ca. 5 millioner kroner.  

- Saken ble behandlet på Manndalen ungdoms- og idrettslag (MUIL) sitt årsmøte i februar 
2011. I et brev tilsendt kommunen 03.03.2011 anmodet laget saken behandlet på nytt. 

- Klagen ble behandlet i Kåfjord Formannskap (f-sak 69/11) i november 2011 og 
konklusjonen ble som følger: Ut fra en totalvurdering hvor økonomihensyn dessverre 
veier tyngst, ser kommunen ikke mulighet til opprusting og drift av bassenget.  

 
2012-2013 
 

- I februar 2013 behandlet Kåfjord Formannskap: Søknad om støtte til opprusting og drift- 
Svømmebasseng- i senter for Nordlige folk, innsendt av Manndalen/ Skardalen og 
Nordnes grendeutvalg. I en foreslått finansieringsplan ønsket søker at kommunen skulle 
følgende: Gå inn med 25 % av en total kostnadsramme for renovering/ utbygging på 6,5 
millioner kroner, finansiere årlige driftskostnader på inntil 400 000,- kroner og gå inn på 
eiersiden.  

- Formannskapet vedtok å stille seg positiv til planen under følgende forutsetninger: 
Opprustningstiltakene måtte gjøres mer kostnadseffektive og den kommunale driftsstøtten 
måtte ikke overskride 250 000,- kroner per år.  

 
2014-2015 
 

- 15.12.14 behandlet Kåfjord KS rehabilitering av svømmebassenget i Manndalen i 
forbindelse med budsjettet for 2015. Kommunen stilte seg positiv til å legge til rette for 
rehabilitering og drift, men under den forutsetning at det ble etablert en egen 
driftsorganisasjon for basseng i Manndalen. Fristen for etablering ble 15.02.2015.  

- 12.06.2015 ble det avholdt møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng u/s med to 
styremedlemmer samt leder tilstede. På møtet ble det lagt frem at Kåfjord kommune 
hadde avsatt 3,7 millioner kroner (lånemidler) til rehabilitering av bassenget, men at kun 
hovedeier av bassenget kunne bruke lånemidler til slike formål. Sammen med 
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Manndalen/ Skardalen Grendelag og MUIL ble Kåfjord kommune vedtatt foreslått som 
aksjeeier.  

- 10.09.2015 ble det holdt møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng u/s hvor 
aktuelle aksjeeiere, navn og vedtekter, samt stiftelsesdokument for bassengdrift ble 
drøftet. 

- Ved budsjettforhandlingene i desember 2015 vedtok Kåfjord kommune at de ikke ville 
prioritere 3,7 millioner kroner til rehabilitering av bassenget, men gi pengene i støtte til 
kultursal i SNF.  

 
2016-2017 
 

- I et brev datert 12.09.2016 fra Åge B. Pedersen, ble MUIL, SNF og Kåfjord Kommune 
invitert til stiftelsesmøte for Manndalen Basseng AS 14.10.2016. Vedlagt invitasjonen lå 
vedtekter for selskapet og foreslått stiftelsesdokument. I sistnevnte stod Kåfjord 
kommune oppført som tegnet for 201 aksjer à 100,- kroner. Grunnet mangel på 
kostnadsoverslag for drift og rehabilitering, ble det vedtatt at nytt stiftelsesmøte måtte 
foreligge.  

- 8.11.2016 kom en ny -senere antydet uformell- henvendelse til kommunen fra Åge B. 
Pedersen med invitasjon til nytt stiftelsesmøte 30.11.2016. Avsender anmodet derfor 
ordfører og varaordfører i e-post samme dag som nytt stiftelsesmøte fant sted å fremme 
sak om eventuell aksjetegning. Kommunen ble også anmodet å tegne aksjer for 10-
20 000,- kroner. Det ble opplyst at det på stiftelsesmøte samme dag var det tegnet aksjer 
for 23 00,- kroner. Vedlagt henvendelsen av 8.11.2016 lå et kostnadsestimat for utbedring 
av bassenget fra 2014 av AR-Ing AS. Med en nøyaktighet på +/- 30% ble 
kostnadsanslaget kroner 3 500 000,- ekskludert mva. Denne kostnadsrammen ble senere i 
et brev av 20.02.2017 fra Åge B. Pedersen påpekt å være for liten i forhold til oppdaterte 
priser og et påslag på 30% måtte beregnes. Også vedlagt var estimerte driftsutgifter for 3 
og 4 måneder basert på gjennomsnitt i driftsutgifter for Ája samisk senter og SNF.   

- 21.02.2017 var saken Invitasjon til aksjetegning- Manndalen Basseng A/S oppe til 
behandling i KS. Utsettelsesforslaget inkludert forslag om møte med Manndalen Basseng 
AS og ledelsen i SNF, falt. Kåfjord kommune deltok ikke i aksjetegningen, men vedtok å 
støtte SNF sine planer for underetasjen i et kultur-næringsutviklingsperspektiv.  

- Høsten 2017 ble aksjeselskapet Manndalen Basseng AS godkjent i Brønnøysundregisteret 
med følgende aksjeeiere: Kamm/ Grendeutvalget i Manndalen/ Skardalen/ Nordnes, 
Chaput Siida, Blomstereng Landbruk & Maskin, MUIL, Nordtroms Storlag av Astma og 
allergiforbund. Aksjekapitalen ble da opplyst å være 69.500,- kroner.  

 
2018 
 

- Vedlagt brev/ søknad fra Isak Fagerli av september 2018, lå kostnadsberegninger for 
renovering av svømmehall og garderober i SNF. Utredningen er gjort av AR-Ing AS og er 
en oppdatering av tidligere rapporter fra 2009 og 2015. Kostnadsoverslaget er med en 
nøyaktighet på +/- 20% beregnet til 6 750 000,- kroner ekskludert mva (totalt 8 437 500,- 
kroner). I forslaget til finansiering er Kåfjord kommune satt til å dekke 2 812 500,- 
kroner. Driftskostnadene for henholdsvis 3 og 4 måneder er estimert til kroner 160 050,- 
og 213 400,-, hvilket er satt til å bli dekt av inntekter fra leie av bassenget til Kåfjord 
kommune, samt andre mulige leietakere.  
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Vurdering 
Manndalen basseng ble bygd i 1983 og trenger renovering dersom det skal benyttes i fremtiden. I 
2003 søkte Ája samisk senter om dekning av kommunal garanti og midler til rehabilitering av 
svømmebassenget. Vedlagt lå en tilstandsanalyse fra 2000 av Noteby AS som viste at anlegget 
ikke tilfredsstilte forskriftene for badeanlegg/ basseng på flere områder. Søker pekte på år med 
mangelfullt vedlikehold grunnet trange økonomiske forhold, fravær av tilrettelegging for 
funksjonshemmede og mangel på sikkerhetsutstyr, som årsak til behovet for totalrenovering den 
gang. Søknaden varslet også at man snarlig ville bli nødt å gjøre noe med Manndalen basseng om 
man skulle unngå å være nødt til å stenge anlegget. I daværende avtale mellom kommunen og 
Ája samisk senter stod det at den kommunale støtten skulle dekke renovering og vedlikehold.  
 
Tilstanden på bassenget i Manndalen har i lang tid blitt forverret. Da bassenget var i drift manglet 
det midler til nødvendig renovering og vedlikehold som førte til forverring av bassengets 
forfatning. I AR-Ing AS sin tilstandsanalyse fra 2009 vurderte man endringer i forhold registrert i 
2000. I 2000 ble det totale skadeomfanget vurdert til å være omfattende. Samtlige forhold var 
blitt av verre omfang fra 2000 til 2009 og behovet for tiltak var mer påkrevd. I etterkant av 
oppsigelsen i 2011 av bassengdriftsavtalen mellom kommunen og SNF, har bassenget ikke vært i 
drift. Dette bærer AR-Ing AS sin siste tilstandsanalyse fra 2017 preg av, da flere av skadene 
påvist i 2000 har fått utvikle seg over flere år og blitt verre. Tiltak som må iverksettes dersom 
bassenget igjen skal driftes, omfatter:  
 

 Tilpasning til funksjonshemmede (universell utforming) 
 Generell oppussing/ utbedring av skader i svømmehall 
 Tilleggsisolering og gjenoppbygging av vinduer 
 Nye tekniske anlegg (vannbehandling og kontroll) 
 Nytt ventilasjonsanlegg for bassengavdelingen.  

 
Fra politisk hold har det vært positiv vilje til å tilrettelegge for rehabilitering og drift av 
bassenget, men under forutsetning at det ble etablert egen driftsorganisasjon for basseng i 
Manndalen.  
 
Da aksjeselskapet Manndalen Basseng AS senere ble godkjent i Brønnøysundregisteret med 
formål om å drifte og vedlikeholde bassenget, hadde kommunen mange måneder i forveien 
vedtatt å stille seg positiv til SNF sine ønsker for arealene til disposisjon. Slik situasjonen er i dag 
dekkes ikke SNF sitt behov for næringsvirksomhet på senteret. Kommunen har tidligere presisert 
viktigheten av å støtte opp om nye næringsetableringer som måtte komme grunnet mer 
romkapasitet på SNF. 
 
SNF og Kåfjord kommune var i 2010 enige om at det verken var forsvarlig å fortsette driften 
uten full opprusting, eller formålstjenlig for SNF å drive bassengdrift. I 2015 konkluderte MUIL 
og SNF i en felles uttalelse om bassengdrift i Manndalen at det ikke var hensiktsmessig å 
planlegge videre bassengdrift i SNF ettersom svømmetilbudet i Birtavarre var tilfredsstillende og 
kostnadene for store. Dette ligger til grunn for SNF sine planer for næringsvirksomhet i lokalene. 
 
Det er ingen tvil om at basseng-saken har skapt -og skaper, mye engasjement i kommunen. Brev 
og søknader fra foreldregrupper/ FAU ved Manndalen skole, MUIL, Grendeutvalget, rektor og 
enkeltpersoner vitner om dette.  
I Birtavarre finnes et basseng som kan benyttes til undervisning og svømming for både barn og 
voksne. I tillegg er man i gang med en prosess om å søke på spillemidler til bassenget i Olderdalen 
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(viser til vedtak i KS desember 2017). Kommunen har derfor ved tidligere saksbehandling sagt at 
man ikke ser nødvendigheten av å bidra til å gjenåpne bassenget i Manndalen.   
 
Manndalen Basseng AS har bedt om at Kåfjord kommune setter bassenget på prioriteringslisten for 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019. For å komme inn på den prioriterte listen for anlegg i 
Kåfjord kommune må forslaget gjennom en kommunal planprosess.  
 
Anlegget må også være vedtatt i kommunal plan som omhandler idrett og/ eller fysisk aktivitet for å 
kunne søke om spillemidler. Det må foreligge en ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning da den 
tidligere godkjenningen gikk ut i 2011.  
 
For å søke på spillemidler må anlegget være registrert i anleggsregisteret. Dette er noe kommunen 
gjør. Kommunen kan være behjelpelig med å registrere anlegget i anleggsregisteret, men dette er 
ingen forutsetning for at anlegget vil få tildelt spillemidler.  
 
Kåfjord kommune har i tidligere saksbehandlinger prioritert å støtte kulturnæringer i NFS. Det har 
ikke skjedd endringer som tilsier at man skal prioritere annerledes nå.  
 
Saken legges frem til vurdering i kommunestyret.  
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Fra: Åge B Pedersen (abp@nordtroms.net)
Sendt: 25.03.2019 15.08.15
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: KLAGE PÅ FORMANNSKAPSVEDTAK
Vedlegg: 
 Kåfjord Kommune           Vår dato 25.03.2019

FORHÅNDSKLAGE PÅ VEDTAK I FORMANNSKAPET SAK 18/19

Viser til behandling i formannskapet på sak 18/19 med Deres ref 2015/604-16 Rehabilitering av

Manndalen Basseng.

Vi varsler herved at vil  varsle om at vi vil sende en forhåndsklage før fristen går ut . Endelig klage vil bli sendt når saken er
behandlet i styret. 

Årsaken til at vi vil klage er forvirring om at Formannskapet har overprøvd et vedtak fra Kommunestyret fra des 2018.
Vi er svært skuffet over stemoderlig  behandling av Manndalen Basseng med bruk at gamle skriv, stllle uklarheter om
saken for å utsette rehabilitering av basseng i Manndalen.
Kommunen har stilt krav om et eget selskap for å støtte planene om basseng og Manndalen Basseng AS er stiftet med en
aksjekapital på 69.500 kr. Aksjeeiere er  Manndalen UIL (MUIL), Grendeutvalget for Manndalen/Skardalen/Nordnes, Chaput
Siida, Blomstereng Landbruk & Maskin, Nordtroms Storlag av astma og allergiforbund.

Det andre kravet at årlige driftsutgifter ikke skal overstige 250.000 kr. Både alternativ med 3 og 4 mnd drift er under dette
karavet.

Vi anmoder Kåfjord kommune om å slutte med å drenere oppstart av Manndalen Basseng. Så vidt man vet så står hele
Manndalens befolkning bak kravet om basseng i Manndalen.

mvh Åge B. Pedersen Vatne
styreleder
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Fra: Åge B Pedersen (abp@nordtroms.net)
Sendt: 17.06.2019 08.23.23
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Klage på formannskapssak 2015/604-16
Vedlegg: 
 Manndalen Baseng AS
 9144 Samuelsberg

Kåfjord kommune

KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 2015/604-16  MANNDALEN BASENG AS

 I forhåndsvarselet fremgår følgende:

Viser til sak i Kåfjord formannskap 18/19, der det fremgår at formannskapet har overprøvd kommunestyresak fra des 2018.
Dette beklager vi på det sterkeste fordi:

- Det gir styret i Manndalen Basseng ingen muligheter å starte rehabilitering av bassenget når eksterne midler ikke kan
søkes.
- Styret mener å ha oppfylt alle krav fra Kåfjord kommune om å stifte et aksjeselskap til å drifte bassenget. Har videre
oppfylt krav om makspris på årlige utgifter til drift av bassenget.
- Bassenget i Birtavarre er ingen alternativ for skolen fordi bassenget holder for stor varme og er jo bygget som et helsebad.

Vi mener Kåfjord kommune ikke kan utsette denne saken med å la være å ta Manndalen Basseng i de kommunale planer
og registrering i Kulturdepartementet.

Manndalen Basseng as er stiftet av Kam/Grendeutvalget i Manndalen/Skardalen/Nordnes, Chaput Siida, Blomstereng
Landbruk&Maskin, Manndalen Ungdoms- og Idrettslag(MUIL), Nordtroms Storlag av Astma og allergiforbund.
Aksjekapitalen er på kr 69.500,- Det er i tillegg samlet inn betydelige midler fra folk til drift og planlegging, samt bygging.

Det må sies at Manndalen Basseng AS har svært stor forankring blant befolkningen som politikere i Kåfjord kommune bør
respektere ".

Styret i Manndalen Basseng behandlet saken i styremøte i sak 3/2019 og gjorde følgende vedtak:

Behandling av klage på vedtak i  kommunal sak 2015/604-16. Styret stiller seg bak forhåndsvarslet klage innsendt av
styrets leder 25.03.2019 til Kåfjord kommune. Klagen anses som endelig og vil bli innsendt Kåfjord kommune innen 1 uke
etter dagens dato.

9144 Samuelsberg 17.06.2019

Åge B. Pedersen Vatne
styreleder

301



 

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 

Manndalen Basseng AS v/ Åge B Pedersen 
 
9144  SAMUELSBERG 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/604-19 D23 17.06.2019 

 
Klage på formannskapssak - Manndalen Basseng AS 
 
Saksbehandler: Kjersti Rennestraum 
Saken blir avgjort: etter ferieavvikling og nærmere undersøkelser av momenter i saken. 

 
Kåfjord kommune bekrefter å ha mottatt forhåndsklage og klage på sak 2015/ 604-16 
Rehabilitering av Manndalen basseng.  
 
 
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang: 
 
☐  Vi har stor arbeidsbyrde, slik at saker må vente en tid. 
 
☐  Saken blir trolig ikke avgjort før i møte i...... som skal avholdes den..... 
 
☐  Vi må innhente uttalelser fra andre instanser, særlig… …………. 
 
☐  Saken blir sendt herfra ca. …… til ………… som har myndighet til å avgjøre saken. 
 
☒  Andre grunner til at saken ikke kan avgjøres med en gang: 
 
Grunnet ferieavvikling, samt behov for å undersøke momenter ved denne saken nærmere.  
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Kjersti Hovland Rennestraum 
Kulturkonsulent 
Tlf.:  77719252 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/604-19 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/308 -1 

Arkiv: 646 

Saksbehandler:  Jon Frantzen 

Dato:                 23.09.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Innkjøp av nytt oppmålingsutstyr 

Henvisning til lovverk: Matrikkelloven 
 
Vedlegg 
1 Tilbud på Trimble R10 HD-GNSS med TSC7 Tablet/målebok 
2 Tilbud på Spectra Precision SP80 – med TSC7 Tablet/målebok 

 
 

Rådmannens innstilling 
1- Rådmannen anbefaler å kjøpe «Trimble R10 HD-GNSS med TSC7 Tablet/målebok» 

Pristilbud 308 750,- inkl. mva 
2- Rådmannen bygger dette inn i kapitalbudsjettet for 2020 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Oppmålingsutstyr som blir brukt i dag er avhengig av 2G eller 3G nettet. 3G nettet vil bli 
slukket samtidig som Telenor forbereder 5G nettet i løpet av 2020 (telenor.no). I tillegg er det 
allerede flere steder hvor det er problemer med oppmåling grunnet telefondekning og 
gjengroing. Gjenngroing gjør at antennen vi bruker i dag ikke har fri sikt til satellitene, noe som 
vanskeliggjør målinger. 
 
Det ble sendt mail med prisforespørsel på både Leica og Trimble utstyr, med beskrivelse av 
bruksområde, og ønske om anbefalinger på utstyr. Vi fikk kun tilbakemelding i fra Norgeodesi 
som er leverandør av Trimble. 
 
Tilbudene var som følger:  

 Spectra Precision SP80 – med TSC7 Tablet/målebok (166 500,- pluss tjenester og 
serviceavtaler) 
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 Trimble R10 HD-GNSS med TSC7 Tablet/målebok (247 000,- pluss tjenester og 
serviceavtaler) 

 
 
Trimble R10 er at den har en tilt funksjon, som gjør at stangen ikke trenger å holdes rett, altså at 
den måler posisjonen hvor stangen tar i bakken, noe som er en stor fordel når en skal måle i tett 
kratt, eller inntil bygninger.  
Trimble R10 kommer også med en funksjon dem kaller CenterPoint RTX,som utfører 
korreksjoner i fra satellitter, noe som vil gi like bra målinger som ved CPOS, men kan brukes på 
steder uten telefondekning. Dette Systemet virker ikke perfekt så langt nord som vi befinner oss, 
men bør fungere på åpne områder som på høyfjellet, men ikke i dalene eller andre steder hvor 
fjellene skygger for satellittene.  
Funkjonen xFill er i praksis er satellittbasert korreksjonstjeneste, som gir deg korreksjoner i en 
gitt tidsperiode når man mister CPOS korreksjonene. Det mener leverandøren at bør fungere 
utmerket for vårt bruk. xFill vil gjøre det mulig å måle i områder hvor vi i dag ikke kan måle på 
grunn av gjenngroing. 
 
  
Spectra Precision SP80 er også en meget god antenne som kommer med samme måleboken som 
Trimble R10. Den har mye av det samme egenskapene som måleutstyret vi bruker i dag. 
Ulempen er at den er avhengig av telefondekning, og at den ikke har tilt funksjonen, noe som 
vanskeligjør målinger inntil bygninger. 
 
Øvrige driftskostnader vil beløpe seg på 17540 årlig, ekskludert tjenester vi allerede betaler for i 
dag. Driftsbudsjettet kapittel 405.303 for 2020 økes tilsvarende. 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
 
Vi skal ikke se lenger tilbake enn til i sommer hvor store deler av Manndalen var en lengere 
periode uten telefondekning, og det er ingen garanti at det ikke vil skje igjen både der, og andre 
steder i kommunen. 
Det finnes allerede flere områder med flekkvis, dårlig eller er uten telefondekning hvor det er 
ønskelig at det skal måles, og det kommer til å bli flere i fremtiden, F.eks. er det en sak om 
hyttefelt i Miessvárri som det med oppmålingsutstyret kommunen har tilgjengelig i dag, ikke 
mulig å måle. Den og tilsvarende saker vil føre til at det må leies inn eksterne 
oppmålingsfirmaer for å få gjort målinger i henhold til matrikkelloven. 
Det finnes også flere veier, reingjerder og andre menneskeskapte strukturer i områder med 
dårlig telefondekning som det er ønskelig at skal måles inn. 
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         Kløfta   , 05.08.2019  
Kåfjord Kommune 
Boks 74 
 
9148 OLDERDALEN 
 
Att: Jon Frantzen 

 
      Vår ref: R10_TSC7_05082019 
       

 
Tilbud på Trimble R10 HD-GNSS med TSC7 Tablet/målebok 
Norgeodesi AS takker for Deres forespørsel, og vi har gleden av å komme med følgende 
tilbud på komplett Trimble R10 HD-GNSS Rover med Trimble TSC7 Tablet/målebok 
 
GENERELT 
Norgeodesi AS er et selvstendig aksjeselskap der aksjene eies 100 % av Normann Olsen 
Holding AS. Virksomheten har 16 årsverk fordelt på 3 operative avdelinger; salg av 
geodesiutstyr, service/support på geodesiutstyr og salg/service av laserutstyr, i tillegg til 
administrasjon.  

Norgeodesi  er leverandør av Trimble GPS/GNSS, Totalstasjoner, Mobil GIS, 3D 
laserskannere, 4D Monitorering, Fotogrammetri, UAV/RPAS og all programvare og teknologi 
innen geodesi/GIS. Vi er også Master dealer for Spectra Precision lasere og den nye 
landmålingsporteføljen med GPS/GNSS og totalstasjoner, samt SECO tilbehør til oppmåling. 
Alle er divisjoner eller selskaper i Trimble. 

Norgeodesi ivaretar salg, service, support og opplæring på disse produktene i Norge. Vi har 
en sunn økonomi som sikrer at vi vil være en betydelig aktør i markedet i fremtiden.  
 
Trimble er verdens ledende produsent av posisjoneringsutstyr, og er teknologisk 
markedsledende. Trimble ble startet i 1978 og innehar over 1800 patenter. Trimble 
produserer robust posisjoneringsutstyr til bruk i mange forskjellige markedsområder.  

Les mer om oss på våre hjemmesider: http://norgeodesi.no/om-oss.aspx 

INNHOLD TILBUDSBESKRIVELSE 
1. Trimble R10 HD-GNSS Rover / TSC7 målebok- Produktbeskrivelse og priser 
2. Opplæring og brukerstøtte 
3. Service og Garanti 
4. Oppsummering 
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1. TRIMBLE R10 HD GNSS ROVER / TSC7 MÅLEBOK– PRODUKTBESKRIVELSE OG PRISER. 
 
Trimble R10 HD GNSS modell 2 er vår nye toppmodell som er spekket med nye innovative 
funksjoner. Trimble 360 Mottakeren har Trimble Maxwell GNSS chip med 672 kanaler. Den 
er klargjort for alle fremtidige GNSS signaler som Galileo, COMPASS, SBAS inkl QZSS og GPS 
L2c og L5 som gjør mottakeren til en sikker investering. 
 
HD-GNSS og xFill™ er en helt ny teknologi som gjør at en oppnår høy nøyaktighet raskere og 
bedre under krevende forhold, samt beholder nøyaktighet selv ved ustabile korreksjons-
signaler. 
 
Integrert kompensator med eBubble™ og SurePoint™ eliminerer libelle feil og tillater 
automatisk kompensering av tilt/helning på målestangen opptil 15 grader.  
 
Den nye Trimble TSC7 med ACCESS kombinerer Tablet funksjoner og målebokens tastatur 
og robusthet. 7" berøringsskjerm, stor datakraft, stor lagringsplass og fullt fysisk tastatur gir 
bedre produktivitet og effektivitet i felt. TSC7 bruker Microsoft® Windows® 10 Pro, som gjør 
det enklere å dele filer og synkronisere data mellom felt og kontor. 
 
TSC7 Tablet/målebok med Trimble ACCESS:  

 Driftstemperatur fra -30 grader til +60 grader. 
 IP68 støv- og vanntetthet 
 Lyssterk og skarp 7" Tablet berøringsskjerm 
 Intel Pentium prosessor med 8GB ram og 64 GB lagring 
 Windows 10 Professional operativsystem 
 Fullt QWERTY tastatur med baklys og programmerbare knapper 
 Kamera/GPS/kompass/Akselerometer 
 Tilkobling via Bluetooth, Wi-Fi og et innebygd 4G GSM data-modem  
 Avtakbar 2,4 GHz radiomodul som opsjon for S-serien og SX10 totalstasjoner 
 2 hot-swappable batterier for batteriskifte i felt uten avbrudd – 4-7 timer driftstid 
 Integrert Landmåling (kan brukes både mot GPS, GNSS og Totalstasjon/skanner) 
 Trimble Access: modulbasert og brukervennlig feltprogram. 
 Aktivt bakgrunnskart (dxf eller shape). 
 Beregningsprogram: skjæringer, arealer, linjer, eksentrisk innmåling/utsetting etc). 
 Måleprogram: satsmåling, utsetting, innmåling, fortløpende måling med mer). 
 Utsettingsprogram: punkter, linjer, kurver, terrengmodeller. 
 Støtte for avansert egenskapsbibliotek for SOSI, FKB, NVDB m.m. 
 Valgfri tilleggsmodul for 3D veistikking (VIPS, Land XML). 
 Valgfrie tilleggsmoduler for Tunnel, Monitorering etc. 
 Direkte generering av punkter/linjer på KOF, GML, DXF andre format/rapporter. 
 TBC Base opsjon for rapporter, SOSI import/eksport m.m. 

 
Les mer på våre produktsider: http://www.norgeodesi.no/trimble 
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Trimble R10 HD GNSS, komplett sett med GSM: 
 
R10-102-00-01 Trimble R10-2 HD-GNSS med GSM  Pris i NOK 

eks.mva. 

 
 
 

 
R10 GNSS mod. 2. Toppmodell - innovative funksjoner. 
672 kanaler – HD-GNSS klargjort for fremtidige signaler 
Surepoint – elektronisk libelle med tiltkompensasjon 
xFill- Satelittkorreksjoner som fyller inn 
Klargjort for fremtidige GNSS signaler. 
 
Les mer på våre hjemmesider: 
http://norgeodesi.no/trimble/gpsgnss/trimble-r10-hd-
gnss/c-25/c-70/p-179 
 
Leveres i transportkoffert som inneholder: 

 2 stk Litium-ion batterier 
 Bordlader for 2 stk batterier 

 

 
88.000,- 

 
 
 

TSC7-1-1111-02 Trimble TSC7 QWERTY - Trimble ACCESS GNSS  
 Leveres standard med: 

2 batterier (hot-swappable) 
Strømforsyning/lader 
Skjermbeskytter 
Pekepenn  
Trimble Access feltprogram, Generell Måling 

 
66.900,- 

 Tilbehør/opsjoner  
R10-CFG-002-41 Trimble R10 – fullversjon  Base/Rover  159.500,- 
101071-00-04 Strømadapter (Europa) til bordlader  1.250,- 
121349-01-1 Stangfeste, TSC7 Tablet 2.250,- 
121354-01-1 Bæreveske, TSC7 650,- 
5129-51/5128-22 Teleskopisk stang 2,5 meter/Teleskopstang lett, 2 meter 2.950,- 
SUM 
 

 
Deres pris 

321.500,- 
247.500,- 

 
 
 
Alle priser er i NOK eks. mva. og inklusive miljøavgift på EE-varer. Priser er levert lager 
Vøyenenga. 
 
 
 
 

308



 

 
 

Alternative målebøker/kontrollenheter til GNSS R-serien: 
 
TSC3-01-1122 Trimble TSC3 med Trimble ACCESS,  2,4 GHz radio Pris i NOK 

eks.mva. 
  

Leveres med innebygd 2,4 GHz radio for Robotic 
(fjernstyring). Kan også benyttes med GNSS og IS-rover. 
 
Leveres komplett med lader og overføringskabel. 
Trimble Access feltprogram, Generell Måling  
 

 
83.900,- 

TSC7-1-1111-01 Trimble TSC7 QWERTY - Trimble ACCESS   
 
 

Klargjort for Robotic totalstasjon 
 
Leveres standard med: 
2 batterier (hot-swappable) 
Strømforsyning/lader 
Skjermbeskytter 
Pekepenn 
Trimble Access feltprogram, Generell Måling 
 

 
79.900,- 

 
 

114663-20 Trimble T10 Tablet PC Trimble ACCESS Generell Måling  
 Leveres standard med: 

Strømforsyning/lader 
Skjermbeskytter 
Pekepenn (aktiv) 
Trimble Access feltprogram, Generell Måling 

 
69.900,- 

 
 
 Tilbehør/Opsjoner Pris i NOK 

eks.mva. 
110238-00-1 Trimble EM120 2,4 GHz radiomodul (avtakbar), TSC7 16.900,- 
104980-01-1 12V lader for bil, TSC7 2.100,- 
121358-01-1 Pakke med ekstern batterilader og 2 batterier, TSC7 4.900,- 
114121 Stangfeste, T10 Tablet, hurtigfeste 4.900,- 
114116 Tastatur for T10  1.650,- 
114115 12V Bil-lader for T10 2.400,- 
SA-ROADS-P 3D veistikking 15.500,- 
171082-00 Transportkasse for TSC7 med R2/R8s/R10 4.350,- 
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Trimble ACCESS leveres standard med Generell Måling modulen som dekker de fleste 
måleoppgaver, men kan i tillegg leveres med en rekke tilleggsmoduler og 
spesialapplikasjoner.  SA-ROADS-P er ikke inkludert i Generell Måling. 
 
Les mer på våre produktsider: 
http://norgeodesi.no/trimble/programvare/feltprogram/trimble-access/c-25/c-115/p-259 
 
Norgeodesi AS er forhandler for CPOS og kan tilby å integrere dette i leveransen. 
 
Les mer på våre produktsider:  
http://norgeodesi.no/trimble/posisjonstjenester-vrs/cpos/c-25/c-130/p-296 
 
Mer tilbehør og opsjoner finnes på våre produktsider: www.norgeodesi.no/trimble 
 
 
Langtidsleie/leasing. Vi kan tilby GPS/GNSS med leiefinansiering i 3 år med gode 
rentebetingelser. I tillegg til leieprisen kommer etableringsgebyr kr. 3.950,- + mva. og 
termingebyr kr. 95,- + mva.  
 
Fordelene med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes 
og skaper grunnlag for inntjening. Leie gir mulighet for regelmessig utskifting eller 
oppgradering av utstyret i leieperioden til en gitt kostnad.  
 
Regnskapsmessig behandles leieavtalen som en driftskostnad og ikke 
en investering, noe som gjør at leien (som i prinsippet består av renter og avdrag) kan 
utgiftsføres i sin helhet. Leieobjektet skal ikke aktiveres i regnskapet, derfor velger ofte 
norske bedrifter og kommuner denne finansieringsformen.  
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Trimble Business Center (TBC) er et kraftig kontorprogram for Landmåling, GIS, CAD og 
Entreprenør. TBC lar deg enkelt overføre feltdata til kontoret for databehandling. 
 

 
 
TBC leveres i forskjellige utgaver tilpasset arbeidsoppgaver og dataflyt behov: 

 Viewer (uten lisens): Import, utforske, eksport til Trimble enheter og programvare 
 Field Data: +Eksport til 3.parts, grunnleggende CAD, kvalitetskontroll, nivellering, 

egenskapskoding m.m. 
 Surface Modelling: +Grunnleggende punktskybehandling, terrengmodell, 

senterlinjer, kutt/fyll kart, volum rapporter m.m. 
 Survey Intermediate: +GNSS etterprossessering og vektorberegning, 

transformasjoner, bakgrunnsbilder m.m. 
 Survey Advanced: +Trimble Vision (fotogrammetri) full COGO (beregninger, 

skjæringer m.m.), kadaster funksjoner, korridorer/veier m.m. 
 Site modelling: +Dataprep verktøy, konvertere 2D data til 3D, maskinstyringsdata. 
 Site Construction: +Masseforflytning, material håndtering, korridor boringer m.m. 
 Infrastructure Construction: +Masse, material håndtering på vei/korridorer, 

avanserte funksjoner for design m.m. 
 
Her er pris på noen utgaver: 
 

Art.nr. Trimble Business Center utgaver 
Pris NOK 
eks.mva. 

63607-00 Trimble Business Center Field Data - Dongle Lisens 5.000,- 
63645-00 Trimble Business Center Surface Modeling - Dongle Lisens 12.500,- 
63645-10 Trimble Business Center Surface Modeling - Nettverkslisens 14.000,- 
63609-00 Trimble Business Center Survey Intermediate - Dongle Lisens 23.500,- 
63609-10 Trimble Business Center Survey Intermediate - Nettverkslisens 26.000,- 
63610-00 Trimble Business Center Survey Advanced - Dongle Lisens 32.500,- 
63650-00 Trimble Business Center Survey Advanced - Nettverkslisens 38.500,- 
 
 
 
Priser er levert lager Vøyenenga. Tilbudet gjelder i 30 dager med forbehold om valuta 
endringer og finansiering.  
 
Alle priser er i NOK eks. mva. og inklusive miljøavgift på EE-varer. Priser er levert lager 
Vøyenenga. 
 
 

311



 

 
 

2. OPPLÆRING OG BRUKERSTØTTE 
 
Norgeodesi har god kompetanse på geodesi og landmåling. 
Support og service er viktige elementer i vår leveranse. Norgeodesi er opptatt av at kundene 
skal få hjelp når en ”står fast” og problemer oppstår.  
 
Med en utstyrsleveranse kan Norgeodesi AS tilby kursing og opplæring i bruk av 
programvare og utstyr på våre kontorer eller ute hos kunden.  
 
Vi tilbyr opplæring: 
 
1 dags opplæring med opptil 5 deltakere. I tillegg kommer reise/diett dersom 
kurset holdes på kundens adresse, dersom reisetiden fra et av våre kontorer 
overstiger 2 timer tur/retur.  
 
Vi har kontorer i Oslo (Bærum og Gardermoen) Bergen, Trondheim, Sandnes 

 
NOK 5.900,- 
 

 
Vi avholder også kurs på fastlagte steder og datoer. Dette blir lagt ut på våre hjemmesider 
www.norgeodesi.no. I tillegg arrangerer vi Norkonf hvert år, som er et kurs- og fagseminar 
for brukere og beslutningstakere som vil holde seg oppdatert. 
 
3. SERVICE OG GARANTI 
 
Norgeodesi AS har egen serviceavdeling med 3 sertifiserte serviceteknikere med teknisk 
kompetanse på vårt utstyr. Ved service tas en full sjekk av utstyret, samt oppgradering til 
siste versjon av programvare i Målebok, Totalstasjon og GNSS. TSC7 leveres som standard 
med 2 års garanti, med mulighet for utvidet garanti med inntil 3 år ekstra. 
 
Serviceavtaler: 
Serviceavtale standard og supportavtale på målebok for GNSS/totalstasjon. 
Inkluderer support og vedlikehold av feltprogramvare NOK 7.400,- 

Utvidet HW garanti på TSC7 NOK 3.000,- 
Serviceavtale på Trimble Business Center Advanced 
Inkluderer support og vedlikehold av programvare NOK 7.400,- 

Serviceavtale på Trimble Business Center Scanning module 
Inkluderer support og vedlikehold av programvare 

NOK 4.500,- 

 
Brukerstøtte/support er inkludert i serviceavtaler på programvare. 
Etterbestilling av 1-års kontroll koster kr. 2700,-. Inkludert dersom man tegner serviceavtale  
fra første år. 
 
Les mer på: http://norgeodesi.no/media/42902/Serviceavtale-2015.pdf 
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4. OPPSUMMERING 
 
Pristilbud/oppsummering : 
Art.nummer Beskrivelse Enh.pris NOK 

eks.mva. 
Ant. SUM NOK 

eks.mva. 

R10-102-00-01 Trimble R10-2 HD-GNSS, GSM 60.000,- 1 60.000,- 
R10-102-60-01 Trimble R10-2 HD-GNSS , GSM/UHF radio 125.000,- 1 125.000,- 
101071-00-04 Strømadapter (Europa) til bordlader  1.000,- 1 1.000,- 
TSC7-1-1111-02 Trimble TSC7 - Trimble Access GNSS 56.500,- 1 56.500,- 
121349-01-1 Stangfeste, TSC7 Tablet 1.900,- 1 1.900,- 
121354-01-1 Bæreveske, TSC7 550,- 1 550,- 
5129-51 Teleskopisk stang 2,5 meter 2.550,- 1 2.550,- 
SUM, TOTAL Deres pris   247.500,- 
 
Tjenester/serviceavtaler : 
 
Beskrivelse Enh.pris NOK 

eks.mva. 
Ant. SUM NOK 

eks.mva. 
Klargjøring, oppsett mot CPOS e.l. (forutsetter SIM-kort) 0,-   
CPOS, posisjonstjeneste fra Statens Kartverk, per år 10.500,-*)   
1 dags opplæring (reise og diett kan tilkomme, se kap.2) 5.900,-   
Serviceavtale GNSS mottaker, per år 6.400,-   
Service- og supportavtale målebok/feltprogram, per år 7.400,-   
Utvidet HW garanti på TSC7  målebok , per år (maks. 3 år) 3.000,-   
Service- og supportavtale TBC Base, per år 3.400,-   
Service- og supportavtale TBC Intermediate-Advanced, per år 7.400,-   
SUM, pris per år    
 
*) 5 eller flere abonnement: Kr. 8.000,- per år per abonnement  
Eksisterende abonnement hos Norgeodesi (1-4) faktureres kr. 8.000 fra neste kalenderår når 
man har oppnådd 5 eller flere abonnement. 
 
Alle priser er i NOK eks. mva. og inklusive miljøavgift på EE-varer. Priser er levert lager 
Vøyenenga. 
Tilbudet gjelder i 30 dager med forbehold om valuta endringer og finansiering. 
Salgsbetingelser i.h.t. MGF digitalt  
http://norgeodesi.no/media/42925/mgf-salgsbetingelser-norsk.pdf 
 
Leveringstid er normalt 3 uker, men i perioder har vi på lager på Vøyenenga. 
 
Tilbudet bekreftes ved signatur på dette tilbud i tillegg til eventuelle kontrakter. 
Utstyret klargjøres og leveres iht. til skjema i pristilbud. Dersom bruker allerede har 
brukernavn og passord for f.eks. CPOS, vennligst fyll også dette inn. 
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Om det er leie/leasing må Finansieringsselskap fylles inn på Fakturaadresse. 
Utstyr kan ikke leveres før finansieringsdokumenter er signert. 
 

 Leasing/Langtidsleie 
 Kjøp 

 
Faktura adresse + eventuelle merknader og referanser merkes her: 
 
Fakturaadresse 
 
 

 
 
 

Leveringsadresse 
 

 
 
 

Kontaktperson 
m/tlf og e-post 

 
 

Merknader, 
faktura 

 
 

Merknader,  (f.eks. 
CPOS brukerinfo) 

 

 
 

 Ja, takk. Ønsker nyhetsbrev fra Norgeodesi til e-post adresse:  
 
 
 
Vennlig hilsen                    Jeg har lest og forstått salgsbetingelsene i MGF 
Norgeodesi AS 
 
 
 
               
Jonas Sørensen 
www.norgeodesi.no 
Tlf: 90017349 
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          Kløfta  , 05.08.2019  
Kåfjord Kommune 
Boks 74 
 
9148 OLDERDALEN 
 
Att: Jon Frantzen 

 
      Vår ref: SP80_TSC7_05082019 
       

Tilbud på Spectra Precision SP80 – med TSC7 Tablet/målebok 
Norgeodesi AS takker for Deres forespørsel, og vi har gleden av å komme med følgende 
tilbud på toppmodell GNSS rover, Spectra Precision SP80 med TSC7 Tablet/målebok. 
 
GENERELT 
Norgeodesi AS er et selvstendig aksjeselskap der aksjene eies 100 % av Normann Olsen 
Holding AS. Virksomheten har 16 årsverk fordelt på 3 operative avdelinger; salg av 
geodesiutstyr, service/support på geodesiutstyr og salg/service av laserutstyr, i tillegg til 
administrasjon.  
 
Norgeodesi er leverandør av Trimble GPS/GNSS, Totalstasjoner, Mobil GIS, 3D 
laserskannere, 4D Monitorering, Fotogrammetri, UAV/RPAS og all programvare og teknologi 
innen geodesi/GIS. Vi er også Master dealer for Spectra Precision lasere og den nye 
landmålingsporteføljen med GPS/GNSS og totalstasjoner, samt SECO tilbehør til oppmåling. 
Alle er divisjoner eller selskaper i Trimble. 

Norgeodesi ivaretar salg, service, support og opplæring på disse produktene i Norge. Vi har 
en sunn økonomi som sikrer at vi vil være en betydelig aktør i markedet i fremtiden.  
 
Trimble er verdens ledende produsent av posisjoneringsutstyr, og er teknologisk 
markedsledende. Trimble ble startet i 1978 og innehar over 1800 patenter. Trimble 
produserer robust posisjoneringsutstyr til bruk i mange forskjellige markedsområder.  

Les mer om oss på våre hjemmesider: http://norgeodesi.no/om-oss.aspx 

INNHOLD TILBUDSBESKRIVELSE 
1. Spectra Precision SP80 GNSS/ TSC7 Målebok - Produktbeskrivelse og priser 
2. Opplæring og brukerstøtte 
3. Service og Garanti 
4. Oppsummering 
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1. SPECTRA PRECISION SP80 GNSS – PRODUKTBESKRIVELSE OG PRISER. 
 
SP80 er toppmodellen fra Spectra Precision. Nyeste generasjon 3-frekvent GNSS-mottaker 
som kombinerer tiår med GNSS RTK teknologi med revolusjonerende ny GNSS prosessering!  
 
Forberedt for fremtiden og den unike Z-BLADE teknologien for uavhengig 
satellittkonstellasjon som utnytter fult ut alle seks GNSS systemene: GPS, GLONASS, BeiDou, 
Galileo, QZSS og SBAS for å oppnå fix-løsning. SP80 har i tillegg svært god ytelse og er 
testvinner ved måling i vanskelige områder. 
 
Mottakeren er integrert med 3.5 G GSM/UMTS modem, Bluetooth og WiFi, som kan brukes 
for fjernkonfigurering. Kan benyttes base/rover radio med radio som opsjon.  
SP80 har eLevel, integrert kompensator i mottakeren gjør at man får elektronisk libelle opp i 
displayet. 
 
SP80 er tilpasset målebok med Survey pro og Trimble ACCESS, samt åpen for 3. parts 
enheter og programmer på Android og Windows. Den programmeres enkelt via web-
grensesnitt og nettleser eller Android App for å levere posisjon til 3. parts løsninger.  
 
 
Spesifikasjoner SP80 

 3-frekvent GNSS-mottaker med Bluetooth®, GNSS antenne, GSM innebygd  
 Kan leveres med innebygd UHF radio (410-470 MHz) 
 Kan benyttes mot både RTK, CPOS og andre VRS-nettverk 
 Kommunikasjon : WiFi, UHF 2W TRx, GSM/UMTS/3.5G, BT 
 OLED Display for visning av nøyaktighet, libelle m.m. 
 Minne : 2 GB + SD 
 240 kanaler 6G ASICS, GPS/GLONASS/Compass/Galileo/L-band/QZSS og SBAS 
 Kabelfri systemdesign 
 Z-BLADE teknologien for uavhengig satellittkonstellasjon for fix-løsning 
 Internminne 256 Mb NAND flash for lagring: over en måned med 15 sek GNSS rådata 
 10 timer med Li-Ion batterier 7.4 V, 26000mAh – hot swapable 
 Vekt 1170 g med batteri–  kompakt og robust mottakerantenne! 
 Garantert driftstemperatur -40oC til +65oC 
 IP67 klassifisert for vann, støv og sand. 

 
 
 
Les mer på våre hjemmesider:  
http://norgeodesi.no/spectra/gps-gnss/sp80-rtk/c-26/c-100/p-261 
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Den nye Trimble TSC7 med ACCESS kombinerer Tablet funksjoner og målebokens tastatur 
og robusthet. 7" berøringsskjerm, stor datakraft, stor lagringsplass og fullt fysisk tastatur gir 
bedre produktivitet og effektivitet i felt. TSC7 bruker Microsoft® Windows® 10 Pro, som gjør 
det enklere å dele filer og synkronisere data mellom felt og kontor. 
 
TSC7 Tablet/målebok med Trimble ACCESS:  

 Driftstemperatur fra -30 grader til +60 grader. 
 IP68 støv- og vanntetthet 
 Lyssterk og skarp 7" Tablet berøringsskjerm 
 Intel Pentium prosessor med 8GB ram og 64 GB lagring 
 Windows 10 Professional operativsystem 
 Fullt QWERTY tastatur med baklys og programmerbare knapper 
 Kamera/GPS/kompass/Akselerometer 
 Tilkobling via Bluetooth, Wi-Fi og et innebygd 4G GSM data-modem  
 Avtakbar 2,4 GHz radiomodul som opsjon for S-serien og SX10 totalstasjoner 
 2 hot-swappable batterier for batteriskifte i felt uten avbrudd – 4-7 timer driftstid 
 Integrert Landmåling (kan brukes både mot GPS, GNSS og Totalstasjon/skanner) 
 Trimble Access: modulbasert og brukervennlig feltprogram. 
 Aktivt bakgrunnskart (dxf eller shape). 
 Beregningsprogram: skjæringer, arealer, linjer, eksentrisk innmåling/utsetting etc). 
 Måleprogram: satsmåling, utsetting, innmåling, fortløpende måling med mer). 
 Utsettingsprogram: punkter, linjer, kurver, terrengmodeller. 
 Støtte for avansert egenskapsbibliotek for SOSI, FKB, NVDB m.m. 
 Valgfri tilleggsmodul for 3D veistikking (VIPS, Land XML). 
 Valgfrie tilleggsmoduler for Tunnel, Monitorering etc. 
 Direkte generering av punkter/linjer på KOF, GML, DXF andre format/rapporter. 
 TBC Base opsjon for rapporter, SOSI import/eksport m.m. 

 
Les mer på våre produktsider: http://www.norgeodesi.no/trimble 
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94334-00 SP80 GNSS mottaker - GSM innebygd Pris i NOK 

eks.mva. 
 
 
 

240 kanaler GPS/GLONASS/GALILIEO/QSZS/SBAS, 
Bluetooth, WiFi og VRS tilkoblinger. 3.5G modem/UMTS 
integrert. 
 
Leveres i transportkoffert: 

 SP80 GNSS – mottaker 
 2 stk. Hot Swappable Li-Ion batteri – 10 timer 
 Bordlader og strømforsyner 
 E-level 
 Anti-tyveri 
 USB – kabel 

 

 
125.000,- 

 
 
 
 

TSC7-1-1111-02 Trimble TSC7 QWERTY - Trimble ACCESS GNSS  
 Leveres standard med: 

2 batterier (hot-swappable) 
Strømforsyning/lader 
Skjermbeskytter 
Pekepenn  
Trimble Access feltprogram, Generell Måling 

 
66.900,- 

121349-01-1 Stangfeste, TSC7 Tablet 2.250,- 
121354-01-1 Bæreveske, TSC7 650,- 
5129-51/5128-22 Teleskopisk stang 2,5 meter/Teleskopstang lett, 2 meter 2.950,- 
SUM  

Deres tilbudspris 
197.750,- 
166.500,- 
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Alternative målebøker for landmåling: 
 
 
 
 
114663-20 Trimble T10 Tablet målebok  med Trimble ACCESS, 4G Pris i NOK 

eks.mva. 
 
 
 
 
 
 
 

Trimble T10 er en kompakt Tablet målebok med 10.1" 
skjerm. Nyeste teknologi med Windows 10 og i7 prosessor 
med kraften du trenger for å behandle store data i felt. 
Innebygd GNSS, kamera, 4G modem, Wi-Fi etc. 
 
Trimble ACCESS Generell Måling. Leveres standard med 
strømforsyning/lader og skjermbeskytter. 

 
69.900,- 

TSC3-02-1022 Trimble TSC3 ACCESS GNSS  
 

Qwerty tastatur, pekeskjerm,innebygd Bluetooth, Wifi, 
kamera, GPS, GPRS/3G, kompass etc. Leveres komplett med 
lader og overføringskabel. 
 
Leveres med Trimble ACCESS Generell måling 

 
53.900,- 

SLT-01-1100 Trimble Slate med ACCESS GNSS, utvidet batteri  
 
 

Robust og kompakt målebok med berøringsskjerm for bruk 
mot GNSS. 
 
Leveres komplett med innebygd Bluetooth, Wi.Fi, kamera, 
GPS, GPRS/3G, kompass etc.  lader og overføringskabel, og 
med programvaren Trimble ACCESS Generell Måling.

 
42.900,- 

 

 
 Tilbehør/Opsjoner til målebok med feltprogram Pris i NOK 

eks.mva. 
91487-00 Stangbrakett til T10 Tablet PC/målebok, hurtigfeste 5.900,- 
82758-00 Stangbrakett til TSC3 målebok 1.750,- 
82758-10 Lett stangbrakett til TSC3 målebok 1.950,- 
90601-00 Stangbrakett til T41 og Slate målebok 1.950,- 
SA-ROADS-P 3D veistikking med bl.a. fri flis  15.500,- 
5128-22 Lett teleskopstang (karbonfiber) 2 meter 2.950,- 
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Løsninger for 3.part og GIS 
SP80 er klargjort for 3. parts løsninger på Windows og Android. På Android benyttes gratis 
tilleggsapplikasjon, Space, som kjøres på den mobile enheten. Space appen styrer både 
kommunikasjon, GNSS-innstillinger og korreksjoner fra f.eks. CPOS. Dette åpner for en rekke 
bruksområder som trenger mer nøyaktige posisjoner på nettbrett og smarttelefon løsninger. 
For Windows kan man forhåndskonfigurere mottakeren ved hjelp av nettleser og web-
grensesnittet til å sende ferdig korrigerte posisjoner med NMEA meldinger. 
 
Opsjoner 
Art.nummer Beskrivelse Pris i NOK 

eks. mva. 
108923-01 SP Survey Mobile  Feltprogram (Android) - landmåling 7.900,- 
109500-01 MM50 4G Robust Android målebok  med SP Survey Mobile  20.500,- 
107705-40 MM50 4G Robust Android målebok   14.000,- 
109217-00-SPN Stangbrakett for MM50  1.290,- 
100944 X-Grip for 10” nettbrett 2.280,- 
100945 X-Grip for 7” nettbrett 2.280,- 
5128-22 Teleskopstang 2 meter, fullkarbon 2.950,- 
 
114051-20 Trimble T10 Tablet, 4G Pris i NOK 

eks.mva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trimble T10 er en kompakt Tablet målebok med 10.1" 
skjerm. Nyeste teknologi med Windows 10 og i7 prosessor 
med kraften du trenger for å behandle store data i felt. 
Innebygd GNSS, kamera, 4G modem, Wi-Fi etc. 
 
Installer valgfritt GIS/felt program for datafangst med SP80 

 
40.900,- 

 
 
 
Alle priser er NOK eks. mva. og inkl. miljøavgift på EE-varer. Priser er levert lager Vøyenenga. 
 
Tilbudet gjelder i 30 dager med forbehold om valuta endringer og finansiering. 
 
Salgsbetingelser i.h.t. MGF digitalt 
http://norgeodesi.no/media/42925/mgf-salgsbetingelser-norsk.pdf 
 
Leveringstid er normalt 3 uker, men i perioder har vi på lager på Vøyenenga. 
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Langtidsleie/leasing. Vi kan tilby GPS/GNSS med leiefinansiering i 3 år med gode 
rentebetingelser. I tillegg til leieprisen kommer etableringsgebyr kr. 3.950,- + mva. og 
termingebyr kr. 95,- + mva.  
 
Fordelene med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes 
og skaper grunnlag for inntjening. Leie gir mulighet for regelmessig utskifting eller 
oppgradering av utstyret i leieperioden til en gitt kostnad.  
 
Regnskapsmessig behandles leieavtalen som en driftskostnad og ikke en investering, noe 
som gjør at leien (som i prinsippet består av renter og avdrag) kan utgiftsføres i sin helhet. 
  
Leieobjektet skal ikke aktiveres i regnskapet, derfor velger ofte norske bedrifter og 
kommuner denne finansieringsformen. 
 
Selv om det er mange fordeler med leie/leasing er det viktig å være klar over at leieobjektet 
er bankens eiendom, og er derfor ikke en avbetalingsordning på eget utstyr.  
  
 
Norgeodesi AS er forhandler for CPOS og kan tilby å integrere dette i leveransen.  
Les mer på våre produktsider for mer informasjon og oppdaterte priser:  
http://norgeodesi.no/spectra/cpos/c-26/p-296  
 
Mer tilbehør og opsjoner finnes på våre produktsider: www.norgeodesi.no/spectra 
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2. OPPLÆRING OG BRUKERSTØTTE 
 
Norgeodesi har god kompetanse på geodesi og landmåling. 
Support og service er viktige elementer i vår leveranse. Norgeodesi er opptatt av at kundene 
skal få hjelp når en ”står fast” og problemer oppstår.  
 
Med en utstyrsleveranse kan Norgeodesi AS tilby kursing og opplæring i bruk av 
programvare og utstyr på våre kontorer eller ute hos kunden.  
 
Vi tilbyr opplæring: 
 
1 dags opplæring med opptil 5 deltakere. I tillegg kommer reise/diett dersom 
kurset holdes på kundens adresse, dersom reisetiden fra et av våre kontorer 
overstiger 2 timer tur/retur.  
 
Vi har kontorer i Oslo (Bærum og Gardermoen) Bergen, Trondheim, Sandnes 

 
Kr. 5.900,- 
 

 
Vi avholder også kurs på fastlagte steder og datoer. Dette blir lagt ut på våre hjemmesider 
www.norgeodesi.no. 
I tillegg arrangerer vi Norkonf hvert år, som er en kombinert brukerkonferanse og 
samlingssted for personer i bransjen som vil holde seg oppdatert på nye muligheter og 
bruksområder. 
 
3. SERVICE OG GARANTI 
 
Norgeodesi AS har egen serviceavdeling med 3 sertifiserte serviceteknikere med teknisk 
kompetanse på vårt utstyr. Ved service tas en full sjekk av utstyret, samt oppgradering til 
siste versjon av programvare i Målebok, Totalstasjon og GNSS. Utstyr fra Norgeodesi leveres 
som standard med 1 års garanti.  
 
Serviceavtaler: 
Serviceavtale standard på GNSS (inklusive 1-års kontroll)  
 

 
NOK 6.400,- 

Serviceavtale standard og supportavtale på målebok for GNSS/totalstasjon. 
Inkluderer support og vedlikehold av programvare 

 
NOK 7.400,- 

 
Brukerstøtte/support er inkludert i serviceavtale på målebok/programvare 
Etterbestilling av 1-års kontroll koster kr. 2700,-.  
Inkludert dersom man tegner serviceavtale fra første år. 
 
Les mer på: http://norgeodesi.no/media/42902/Serviceavtale-2015.pdf 
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4. OPPSUMMERING 
 
Pristilbud/oppsummering : 
Art.nummer Beskrivelse Enh.pris eks. 

mva. 
Ant. SUM 

eks. mva. 
94334-00 SP80 – GNSS mottaker – GSM innebygd 105.000,- 1 105.000,- 
TSC7-1-1111-
02 

Trimble TSC7 QWERTY – Trimble ACCESS GNSS 56.500,- 1 56.500,- 

121349-01-1 Stangfeste, TSC7 Tablet 1.900,- 1 1.900,- 
121354-01-1 Bæreveske, TSC7 550,- 1 550,- 
5129-
51/5128-22 

Teleskopisk stang 2,5 meter/Teleskopstang 
lett, 2 meter 

2.550,- 1 2.550,- 

SUM, TOTAL    166.500,- 
 
 
Tjenester/serviceavtaler: 
 
Beskrivelse Enh.pris eks. 

mva. 
Ant. SUM 

eks. mva. 
Klargjøring, oppsett mot CPOS e.l. (forutsetter SIM-kort) 0,-   
CPOS, posisjonstjeneste fra Statens Kartverk, per år 10.500,-*)   
1 dags opplæring (reise og diett kan tilkomme, se kap.2) 5.900,-   
Serviceavtale GNSS mottaker, per år 6.400,-   
Service- og supportavtale målebok, per år 7.400,-   
    
SUM    
 
(*Opptil 4 abonnement: Kr 10.500,- per år per abonnement. 
5 eller flere abonnement: Kr. 8.000,- per år per abonnement. 
 
 
Alle priser er NOK eks. mva. og inkl. miljøavgift på EE-varer. Priser er levert lager Vøyenenga. 
 
Tilbudet gjelder i 30 dager med forbehold om valuta endringer og finansiering. 
 
Salgsbetingelser i.h.t. MGF digitalt 
http://norgeodesi.no/media/42925/mgf-salgsbetingelser-norsk.pdf 
 
Leveringstid er normalt 3 uker, men i perioder har vi på lager på Vøyenenga. 
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Tilbudet bekreftes ved signatur på dette tilbud i tillegg til eventuelle kontrakter. 
Utstyret klargjøres og leveres iht. til skjema i pristilbud. Dersom bruker allerede har 
brukernavn og passord for f.eks. CPOS, vennligst fyll også dette inn. 
 
Om det er leie/leasing må Finansieringsselskap fylles inn på Fakturaadresse. 
Utstyr kan ikke leveres før finansieringsdokumenter er signert. 
 

 Leasing/Langtidsleie 
 Kjøp 

 
Faktura adresse + eventuelle merknader og referanser merkes her: 
 
Fakturaadresse 
 

 
 
 

Leveringsadresse 
 

 
 
 

Kontaktperson 
m/tlf og e-post 

 
 

Merknader, 
faktura 

 
 

Merknader, 
levering (f.eks. 
CPOS brukerinfo) 

 

 
 

 Ja, takk. Ønsker nyhetsbrev fra Norgeodesi til e-post adresse:  
 
 
 
Vennlig hilsen                    Jeg har lest og forstått salgsbetingelsene i MGF 
Norgeodesi AS 
 
 
 
            
Jonas Sørensen 
www.norgeodesi.no 
Tlf: 90017349 
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Arkivsaksnr.: 2015/608 -110 
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Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
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Dato:                 01.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Forskjønning av båthavna-området i Olderdalen: Stedsutvikling Olderdalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Stedsutvikling Olderdalen 
2 Tilbud matrialer 
3 Grunnplan 
4 Fasade Sørøst (2) 
5 Fasade nordvest 
6 Stedsutvikling Olderdalen 
7 Kostnadsplan får asfaltering 
8 Kostnadsplan for grønt område 
9 Utsiktsplass med benker 
10 Arealplan 
11 Tilbud asfaltering Olderdalen Båtforening Olderdalen (1) 
12 Kart over asfalt 

 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommune gir Olderdalen jeger- og fiskerforening (tidligere Olderdalen 
båtforening) tillatelse til utforming av skisserte planer for båthavna i samarbeid med 
Kåfjord kommune, samt bruksrett for område gnr/bnr 7/14, som en del av 
stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen.   

2. Kostnader til forskjønning av område (beplantning, etablering av platting m.m.) dekkes 
av prosjektet Stedsutvikling Olderdalen i henhold til budsjettramme, og utførelse gjøres 
på dugnad av Olderdalen jeger- og fiskerforening.  

3. Kostnader til fremtidig vedlikehold legges inn i budsjettkonto 1.2300.678.335 parker og 
grøntanlegg.   
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Saksopplysninger/ vurdering 
I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen, ble Olderdalen husflidslag, Olderdalen 
jeger og fiskerforening (OJFF), Olderdalen idrettsklubb (OIK), Olderdalen båtforening og 
Olderdalen grendeutvalg invitert til å delta på innspillsmøter og fremme sine ønsker for 
sentrums- og stedsutvikling.  
 
Siden oppstartsmøtet i september 2018, har det blitt avholdt 5 møter. Forrige møte ble avholdt 
18. juni, hvor det blant annet ble konkludert med at man skulle igangsette prosessen med å 
forskjønne havneområdet i Olderdalen. Dette prosjektet ble først foreslått gjennom Olderdalen 
båtforening (nå Olderdalen jeger- og fiskerforening).  Etter klarsignal fra prosjektleder, Stine 
Pedersen, samt resten av gruppa, har foreningen vært ansvarlig for å konkretisere og fremlegge 
planene for havneområdet.   
 
Da båtforeningen i skrivende stund avventer videre svar fra innleid konsulent, Rolstad 
hagedesign, angående planene for ett av de planlagte tiltakene i prosjektet (se punkt 1 under), tar 
saksbehandler her utgangspunkt i første fremlagte prosjektbeskrivelse. Dette med forbehold om 
at det kan komme forslag om mindre endringer underveis i prosessen.   
 
Jamfør prosjektbeskrivelsen, kan planene for forskjønning av området deles inn i tre punkter:  
 

(1) Forskjønning av grøntområde ovenfor stien langs båthavna, inkludert ny plen, 
beplantning, samt platting med benker (universelt utformet)  

 
(2) Rydding, planering og asfaltering av området på indre båthavn ved båtopptaket, samt 

skilting for å forhindre at området blir brukt som lagringsplass for båter  
 

(3) Bygging av lite lager til båthavna: nybygg  
 
I første utkast til plan for området hadde båtforeningen også inkludert et forslag om plen på 
området der det i dag er søppelcontainer for glass og hytteavfall. Dette har de senere 
kommentert at ikke vil bli prioritert, da “vi har opplysninger om at det kanskje kommer et bygg i 
dette området”. Per dags dato vil tiltak nummer 1 og 3 prioriteres.    
 
Andre foreninger som i løpet av innspillsperioden har fremmet sine ønsker for stedsutvikling i 
Olderdalen, er: Olderdalen grendeutvalg, OIK og OJFF. I møte den 26.08.19 i Formannskapet 
ble et gitt område i Olderdalen stilt til disposisjon for etablering av frisbeegolf-bane. Dette også 
som en del av stedsutviklings-prosjektet, først foreslått av OJFF. Når det nå skal etableres, 
gjøres det som et samarbeidsprosjekt mellom OJFF og OIK.   
 
Andre planer som per dags dato jobbes med i samme prosjekt er: område for lek, rekreasjon og 
som sosial møteplass ved Elveholmen og Mølleholmen, forskjønning av Kongeparken, samt 
etablering av universell utformet sti til Savvan.   
 
Stedsutviklingsprosjektet har bakgrunn i gjeldende reguleringsplan, vedtatt i april 2016. 
Formålet med prosjektet er at man ønsker å skape rom for trivsel og bolyst, samt tilrettelegge for 
aktivitet i kommunesenteret. Det er viktig for Kåfjord kommune at lokale lag og foreninger, som 
representanter for innbyggerne i Olderdalen, får delta aktivt gjennom hele prosessen og får føle 
på eierskap til prosjektet.  
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Bakgrunnen for båtforeningens ønske om å forskjønne havneområdet, er blant annet at dette 
området er noe av det første reisende som kommer med ferga ser og legger merke til. I dag er 
området lite brukt for rekreasjon og tur, noe som trolig skyldes tilvekst av ugress, mangel på 
sittemuligheter og at området ser lite stelt ut. En forskjønning av området vil kunne innby både 
gjennomreisende og fastboende til å bruke området mer og være med på å bidra positivt til 
helhetsinntrykket kommunesenteret gir. En universelt utformet sti med tilhørende platting og 
benker, vil også gjøre området mer tilgjengelig for turgåere med barnevogn eller 
rullestolbrukere.   
 
Nærområder som stimulerer til bruk av friluft og til sosialt fellesskap, samsvarer med strategier i 
Troms fylkeskommunes regionale plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027: Legge til 
rette for naturvennlig friluftsliv i nærmiljøet, øke tilgjengeligheten til friluftslivsområder for 
personer med nedsatt funksjonsevne, samt ivareta friluftsliv gjennom kommunal planlegging. 
Havneområdet ligger i nær tilknytning til både butikk, bibliotek, rådhus, fergeleie og vertshus, 
og kan tiltrekke seg folk i alle aldre, samt representanter fra ulike brukergrupper. Kåfjord 
kommune ønsker å skape et levende sentrum hvor alle føler seg inkludert, noe et tiltak som dette 
kan bidra til.   
 
Tiltaket kan også ses i sammenheng med St.Meld.19: Folkehelsemeldinga- gode liv i eit trygt 
samfunn, som trekker frem viktigheten av gode og trygge lokal- og nærmiljø, helsefremmende 
samfunn og forebygging av ensomhet.   
 
For 2019 er det avsatt 2,5 millioner kroner i kapitalbudsjettet til stedsutviklingsprosjektet. 
Estimerte totalkostnader for planene ved havneområdet er beregnet til ca. kr. 500 000,-. 
Kostnadene til forskjønning av området vil dekkes av de kommunale prosjektmidlene, mens 
utførelsen vil gjøres mye på dugnad. Dette tror Kåfjord kommune vil styrke foreningens 
eierskap til prosjektet.   
 
Eiendommene som er tenkt berørt, eies av Kåfjord kommune og Olderdalen båtforening. 
Ettersom området ligger i umiddelbar nærhet til Statens vegvesen (SVV) sin eiendom, er SVV 
blitt kontaktet. SVV har gitt sitt samtykke til at prosessen med å forskjønne området kan settes i 
gang. Området som er tenkt benyttet er innenfor reguleringsplanen for Olderdalen. Slik utkastet 
er nå, vil områdene som berøres være områder som er regulert til henholdsvis park 2 og havn.   
 
Saken legges frem for formannskapet for vurdering om bruksrett for skissert område.   
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Stedsutvikling Olderdalen 
 
Forslag fra Olderdalen Båtforening til forskjønning av havneområde. 
 
 

1. Grønt området overfor stien langs båthavna mot sentrum opparbeides og ny plen 
anlegges. Vi ønsker at det blir plantet egnede rosebusker langs hele siden. Vi foreslår 
at det bygges en platting med benker i skråningen slik at folk kan sitte der med utsikt 
over båthavne og fergeleie. Dette området er noe av det første reisende som kommer 
med ferga ser og legger merke til. I dag er området tilvekst av ugress og ser ustelt ut. 
( Dette innebærer at kommunen må ta ansvar får at området blir klippet og stelt)  
Kostnadsplan får dette har vi ikke utarbeidet. 

 
2. På indre båthavna der båtopptaket er, foreslår vi at området ryddes planeres og 

asfalteres helt frem til dagens asfalt kant mot dypvannskai. Vi ønsker også skilting av 
området slik at ikke området blir anvend til lagringsplass for blant annet båter. 
Kostnadsplan får dette har vi ikke utarbeidet. 
 

3. Grønt området der det i dag er plassert søppelcontainer for glass og hytteavfall, ønsker 
vi å lage en plen som kommunen får ansvar for å klippe og vedlikeholde, (dersom det 
er kommunal eiendom). 
Kostnadsplan får dette har vi ikke utarbeidet. 

 
4. Olderdalen Båtforening ønsker å bygge ny inngang med et lite lager til båthavna. 

Dagens inngang til havna er i en dårlig forfatning og er ikke noe vakkert syn får 
reisende. Vi har derfor kostnadsberegnet et nytt bygg, som vi ønsker å søke kommun 
om støtte til. Vi har beregnet kostnadene til ca 80 000,- derav ca. 30 000,- som 
dugnad. Vi har innhentet grunneiertillatelse fra Statens vegvesen og byggetillatelse fra 
Kåfjord kommune. Vi søker om støtte til innkjøp av materialer til bygget, kostnad på 
52 000,-  
Vedlagt tegning og kostnadsoverslag får vår søknad. 
 

 
      Olderdalen 2/5 2019 
 
Olderdalen Båtforening 
Fredrik Johnsen 
Formann
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Tilbud
Dato:
Kundenr.:
Ordrenr.:

25.04.2019
10175
6168

Selger: Odd Steinar Larsen
Kontaktperson :

Leveringsmåte:

Leveringsbet.:
Rekvisisjonsnr.:

Kundeprosjekt :
Olderdalen Båtforening
v. Odd H Johnsen

9146 OLDERDALEN

Sum 51 641,99
10 328,40

Avrunding 0,01

Total sum 51 642,00

Faktura adresse

Tilbud gyldig til : 30.04.2019

- 

Deres ref.
Side: 1

Fredrik

.

Adresse: Org. nr.: Telefon: E-post adresse: Bankkonto:
Manndalen Bygg AS 998688957 92 44 11 22 post@manndalenbygg.no 47401411182
Garver Hansens
Veg 5

MVA .
9144 
SAMUELSBERG

Foretaksregisteret

Leveringsadresse:
Olderdalen Båtforening
v. Odd H Johnsen

9146 OLDERDALEN

MVA 25%

Alle ordrelinjer er inkl. MVA

Produktnr Beskrivelse Antall Enhet Pris Rabatt % Beløp
30084669 STOLPESKO U 100X70X112,5X200X4 6 STK 80,43 30 337,79
41834217 FURU 48X148 JUST C18 IMP AB LP 16 LM 54,93 30 615,16
46048395 GRAN 48X148 C-24 LP NORRA 40 LM 60,29 30 1 688,05
28144319 FURU 19X123 UTV KLEDN IMP AB TP 40 LM 24,19 30 677,25
10541225 HUNTON STUBBELOFT 12X540X1200 12 PLA 57,04 25 513,34
46050181 GRAN 22X048 LEKT LP NORRA 30 LM 9,26 30 194,51
50674014 GLAVA PROFF 34 RULL  150X570X3200MM 5 PAK 479,86 25 1 799,48
46048357 GRAN 48X098 C-24 LP NORRA 120 LM 40,18 30 3 374,70
11339876 DAMPSPERRE 0,15MM GLAVA 2 STK 327,61 30 458,66
46300520 FURU 12X120 SKYGGE SKRÅ NORRA 300 LM 21,38 30 4 488,75
21080387 FURU 21X034 TAK RUND 13 LM 35,68 30 324,64
11302247 FURU 12X058 FOT RUND 13 LM 36,43 30 331,47
21769419 FURU 10X058 KARMLIST RUND 11 LM 28,78 30 221,57
50673613 GLAVA PROFF 34 RULL  100X570X4700MM 6 PAK 473,55 25 2 130,98
24410573 HUNTON VINDSPERRE 12X1200X2740 50PK 13 PLA 219,25 30 1 995,18
46050181 GRAN 22X048 LEKT LP NORRA 60 LM 9,26 30 389,03
48397084 VINDSPERRE HALOTEX W25 1,30X25M 1 RUL 922,13 25 691,59
46053980 GRAN 19X148 DUBBELF GRUND LP NORRA 260 LM 36,48 30 6 638,45
46048312 GRAN 36X148 C-24 LP NORRA 90 LM 45,65 30 2 875,95
46427360 HULLPLATE 140X240X1,5 FZV A-25 50 STK 32,03 35 1 040,81
53006024 BESLAGSKRUE 5,0X35 CS A-250 1 PAK 389,83 35 253,39
46053140 GRAN 19X148 REK KLED GRUND LP NORRA 22 LM 36,33 35 519,45
46053121 GRAN 19X123 REK KLED GRUND LP NORRA 15 LM 31,14 35 303,59
46053102 GRAN 19X098 REK KLED GRUND LP NORRA 16 LM 26,13 35 271,70
46053072 GRAN 16X098 REK KLED GRUND NORRA 50 LM 24,88 35 808,44
45970695 OSBPL 3 15X2400X1220MM TG2 7 PLA 643,25 30 3 151,93
51134765 TAKSHINGEL SKRÅ SORT MATAKI 7 PAK 490,13 25 2 573,16
51134837 TAKFOT OG MØNEPL SORT MATAKI 1,5 PAK 795,63 25 895,08
45110202 VINDU TS GLIDEH EP 1185X885 1 STK 7 801,25 55 3 510,56
44476963 GARASJEDØR GTS 89X209V 2 STK 5 633,75 30 7 887,25
11287679 UNDERLAG D-GLASS 1X15M ICOPAL 1 RUL 906,78 25 680,08
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Fredrik Johnsen TEGNINGENS NUMMER: REV. 
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Stedsutvikling Olderdalen 
 
Forslag fra Olderdalen Båtforening til forskjønning av havneområde. 
 
 

1. Grønt området overfor stien langs båthavna mot sentrum opparbeides og ny plen 
anlegges. Vi ønsker at det blir plantet egnede rosebusker langs hele siden. Vi foreslår 
at det bygges en platting med benker i skråningen slik at folk kan sitte der med utsikt 
over båthavne og fergeleie. Dette området er noe av det første reisende som kommer 
med ferga ser og legger merke til. I dag er området tilvekst av ugress og ser ustelt ut. 
(Dette innebærer at kommunen må ta ansvar får at området blir klippet og stelt)  
Kostnadsplan får dette er ca kr. 126 000,- Se vedlagt kostnadsplan. 

 
2. På indre båthavna der båtopptaket er, foreslår vi at området ryddes planeres og 

asfalteres helt frem til dagens asfalt kant mot dypvannskai. Vi ønsker også skilting av 
området slik at ikke området blir anvend til lagringsplass for blant annet båter. 
Kostnadsplan får dette er ca kr. 321 500,- Se vedlagt kostnadsplan. 
 

3. Grønt området der det i dag er plassert søppelcontainer for glass og hytteavfall, ønsker 
vi å lage en plen som kommunen får ansvar for å klippe og vedlikeholde, (dersom det 
er kommunal eiendom). 
Dette foreslaget blir ikke prioritert da vi har opplysninger om at det kommer et 
bygg i dette område 

 
4. Olderdalen Båtforening ønsker å bygge ny inngang med et lite lager til båthavna. 

Dagens inngang til havna er i en dårlig forfatning og er ikke noe vakkert syn får 
reisende. Vi har derfor kostnadsberegnet et nytt bygg, som vi ønsker å søke 
kommunen om støtte til. Vi har beregnet kostnadene til ca 80 000,- derav ca. 30 000,- 
som dugnad. Vi har innhentet grunneiertillatelse fra Statens vegvesen og 
byggetillatelse fra Kåfjord kommune. Vi søker om støtte til innkjøp av materialer 
til bygget, kostnad på 52 000,-  
Vedlagt tegning og kostnadsoverslag får vår søknad. 
 

Olderdalen 17/6 2019 
 
Olderdalen Båtforening 
Fredrik Johnsen 
Formann
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Kostnadsplan får asfaltering og planering 

På indre båthavna der båtopptaket er, foreslår vi at området ryddes planeres og asfalteres helt 
frem til dagens asfalt kant mot dypvannskai. Vi ønsker også skilting av området slik at ikke 
området blir anvend til lagringsplass for blant annet båter. 
 
Kostnadsplan 
 
Planering tilrettelegging før asfaltarbeid. 
 
Maskinarbeid    kr. 12 000,- 
0-22 masser ca 85 m2   kr.   6 400,- 
Samfengt masser ca 40 m2  kr.   2 200,- 
     -------------------- 
     Kr. 20 600,-    Kr. 20 600,- 
 
Asfaltering i henhold til tilbud fra  
NVA Nord Vei & Anlegg AS  
 
Tilrigging    kr.     4 500,- 
Ca 1600 m2 asfalt a kr. 184,-   kr. 294 400,- 
Liming til eksisterende asfalt  kr.     2 000,- 
     ------------------- 
     Kr. 300 900,-    Kr. 300 900,- 
          --------------------- 
            Sum totalt  Kr. 321 500,-  
          ============= 
 
Alle priser er eks merverdiavgift. 
 
Olderdalen Båtforening 
Fredrik Johnsen 
Formann 
 
 
Vedlegg: 
Kart over område 
Tilbud fra NV
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Kostnadsplan for grønt område. 

Grønt området overfor stien langs båthavna mot sentrum opparbeides og ny plen anlegges.   
Vi ønsker at det blir plantet egnede rosebusker langs hele siden. Vi foreslår at det bygges en 
platting med benker i skråningen slik at folk kan sitte der med utsikt over båthavne og 
fergeleie. Dette området er noe av det første reisende som kommer med ferga ser og legger 
merke til. I dag er området tilvekst av ugress og ser ustelt ut. 
(Dette innebærer at kommunen må ta ansvar får at området blir klippet og stelt) 
 
Kostnadsplan 
 
Platting med benker 
 
Muring med naturstein, utforming av platt og stier  kr. 40 000,-  
Montering av rekkverk     kr. 10 000,- 
Benker bor       kr.   6 000,- 
        ---------------- 
        Kr. 56 000,-  Kr. 56 000,-
  
Konsulent bistand fra Rolstadhagedesign      ca kr. 10 000,- 
Opparbeidelse av hele område såing       ca kr. 30 000,- 
Planting av rosebusker / trær        ca kr. 30 000,- 
        ----------------- 
        Kr. 70 000,-  Kr. 70 000,- 
           ---------------- 
         Sum totalt kr. 126 000,- 
Alle priser er eks. merverdiavgift       ========= 
 
 
 Olderdalen Båtforening 
 
Fredrik Johnsen 
Formann 
 
Vedlegg 
Arealplan 
Tegning av utsiktsplass 
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Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 16.06.2019 15:36
Eiendomsdata verifisert: 16.06.2019 15:00

GÅRDSKART  1940-6/26/0

6/26/0-6/36/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

4.4
3.1
0.0

53.0
167.1

2.7
0.0

230.3

7.5

230.3

53.0

169.8
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Målestokk 1: 750 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 16.06.2019 14:31
Eiendomsdata verifisert: 16.06.2019 13:47

GÅRDSKART  1940-6/29/0

6/29/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

13.6
0.1
0.8

31.1
196.6

3.5
0.0

245.7

14.5

245.7

31.1

200.1
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Postadresse                                                  Besøksadresse                     Org.nr.                 Telefon                           Bankgiro  
Nord Vei & Anlegg AS                                    Sørreisa                        989071637            +4746636621                                      
Gottesjordnesset Industriområdet                                                                                                                            
9310 Sørreisa                                        E-post: kent@nva.as                                   

1 

 
 
 
 
Olderdalen Båtforening 
Fredrik Johnsen 
 
Att: Fredrik Tlf: +47                         Sørreisa den 30.05.2019 
 
TILBUD ASFALTERING AV BÅTOPPSETT DIV GANGVEI, AREAL IHH TIL 
OPPLYSNINGER CA 1200 M2. 
    
Viser til Deres forespørsel vedr ovennevnte asfaltarbeider og har den glede av å komme med 
følgende tilbud. 
 
Tilrigging                                                           pris kr 4500.-  
Asfaltering ett lag AGB 11 100 kg/m2                     pris kr 184.- pr.m2 
 
Prisen er basert på dagens priser på bitumen, fyringsolje, lønns og prisnivå er eks 
merverdiavgift.  
Det forutsettes at underlaget er justert, har tilstrekkelig bæreevne og fall samt at 
utleggermaskin kan benyttes og at arbeidet kan utføres uten avbrudd.   
Om ikke annet er avtalt kommer et tillegg på kr 45.- pr. m2 for handlegging. 
Liming til asfaltkanter kr 35 pr lm og flater kr 25 pr m2. Saging kr 100 pr.lm. 
Arbeidet kombineres samens med annet arbeide i området. 
Betalingsbetingelser: Leveringsdato + 10 dager 
Øvrig iht. til opplysninger. 
 
Ønsker De å gjøre nytte av vårt tilbud hører vi gjerne fra Dem slik at arbeidet kan planlegges 
videre. 
 
Med vennlig hilsen 
Nord Vei & Anlegg as 
 
Kent Nordhaug 
Kundekoordinator 
Tlf +47 46636621 
E-post: kent@nva.as 
Hjemmeside: www.nva.as 
Adresse: Gottesjordnesset Industriområde 
9310 Sørreisa 
 
 
Vedlegg: Leveringsbetingelser 
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Målestokk 1: 750 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 17.06.2019 08:33
Eiendomsdata verifisert: 17.06.2019 08:12

GÅRDSKART  1940-6/29/0

6/29/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

13.6
0.1
0.8

31.1
196.6

3.5
0.0

245.7

14.5

245.7

31.1

200.1
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Fra: Microsoft konto team (frejo51@hotmail.com)
Sendt: 19.09.2019 10.57.47
Til: Stine Pedersen
Kopi: 

Emne: Sv: Båthavna
Vedlegg: 
Hei,

Har ikke hørt noe fra henne regner med du får tilbakemelding samtidig som jeg når hun har noe å sende.

Mvh
Fredrik

Fra: Stine Pedersen <Stine.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Sendt: torsdag 19. september 2019 09:42
Til: frejo51 (frejo51@hotmail.com) <frejo51@hotmail.com>
Emne: Båthavna
 
Hei!
 
Har du hørt noe fra landskapsarkitekten? Og kan du evt sende de skissene du har, slik at Kjersti kan forberede sak
til Formannskapet om bruk av kommunal eiendom.
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen
 
Stine Pedersen
Ingeniør VVA
Drifts- og utviklingsavdelingen
Tlf. dir. innv: 77 71 92 68
Mobil: 91 88 25 67
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/608 -111 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 01.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Oppgradering av Kongeparken-området i Olderdalen: Stedsutvikling 
Olderdalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox 
2 Prosjektbeskrivelse 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune gir Olderdalen grendeutvalg tillatelse til utforming av skisserte planer 

for Kongeparken i samarbeid med Kåfjord kommune, samt bruksrett for område (gnr/ 
bnr: 7/29), som en del av stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen.   

2. Kostnader til forskjønning av området dekkes av prosjektet Stedsutvikling Olderdalen i 
henhold til budsjettramme, og utførelse gjøres noe på dugnad av Olderdalen 
grendeutvalg.    

3. Kostnader til fremtidig vedlikehold legges inn i budsjettkonto 1.2300.678.335, parker og 
grøntanlegg.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen, ble Olderdalen husflidslag, Olderdalen 
jeger og fiskerforening (OJFF), Olderdalen idrettsklubb (OIK), Olderdalen båtforening og 
Olderdalen grendeutvalg invitert til å delta på innspillsmøter og fremme sine ønsker for 
sentrums- og stedsutvikling.  
 
Siden oppstartsmøtet i september 2018, har det blitt avholdt 5 møter. Forrige møte ble avholdt 
18. juni, hvor det blant annet ble konkludert med at man skulle igangsette prosessen med 
utvikling av Kongeparken midt i Olderdalen sentrum. Prosjektet med å forskjønne parken ble 
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først fremmet gjennom Olderdalen grendeutvalg, som senere har vært ansvarlig for planlegging 
og fremlegging av planer.   
 
Som beskrevet i grendeutvalgets prosjektbeskrivelse, er formålet med Kongeparken-prosjektet å 
fornye og tydeliggjøre bruken av parkområdet. Grendeutvalget ønsker å gjøre området mer 
barnevennlig, men samtidig også mer brukervennlig for andre målgrupper.   
 
Videre sier prosjektbeskrivelsen at: “Parkens popularitet er under det som kan forventes gitt 
dens plassering og tilgjengelighet...det er beklagelig at parken ikke i dag anses som attraktiv for 
Olderdalens befolkning. Vi kan spore flere grunner til dette: (1) parken har ikke et iboende 
grunnlag for aktivitet, (2) det er dårlige eller mangelfulle sitteplasser, (3) det er et miljø som i 
liten grad fremmer trivsel og rekreasjon”.   
 
Skisserte planer for Kongeparken kan inndeles i følgende punkter:  
 

 Etablering av gjerder for fysisk skille mellom parkområde og vei  
 Oppussing av eksisterende paviljong, inkludert nye benker og bord, belysning og 

søppelkasser  
 Etablering av klatrepyramide, huskestativ, paradis og karusell for barn  
 Tilrettelegge for muligheter for grilling, inkludert benker, søppelkasser og 

belegningsstein under grill  
 
Stedsutviklingsprosjektet har bakgrunn i gjeldende reguleringsplan, vedtatt i april 2016. 
Formålet med prosjektet er at man ønsker å skape rom for trivsel og bolyst, samt tilrettelegge for 
aktivitet i kommunesenteret. Det er viktig for Kåfjord kommune at lokale lag og foreninger, som 
representanter for innbyggerne i Olderdalen, får delta aktivt gjennom hele prosessen og får føle 
på eierskap til prosjektet.   
 
Kongeparken-prosjektet kan blant annet knyttes opp mot Troms fylkeskommunes regionale plan 
for friluftsliv, vilt og innlandsfisk som inneholder strategier for å oppnå at alle i Troms har 
mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel. 
Oppgraderingen av Kongeparken vil i samsvar med nevnte strategier legge til rette for 
naturvennlig friluftsliv i nærmiljøområder, øke tilgjengeligheten til friluftslivsområder for 
personer med nedsatt funksjonsevne, samt ivareta friluftsliv gjennom kommunal planlegging.  
 
Tiltaket kan også ses i sammenheng med St.Meld.19: Folkehelsemeldinga- gode liv i eit trygt 
samfunn, som trekker frem viktigheten av gode og trygge lokal- og nærmiljø, helsefremmende 
samfunn og forebygging av ensomhet. Dette underbygger også grendeutvalgets 
prosjektbeskrivelse: “Et lokalmiljø nyter godt av et grønt område i sentrum som er tilgjengelig 
for alle”.  
 
Andre foreninger som i løpet av innspillsperioden har fremmet sine ønsker for stedsutvikling i 
Olderdalen, er: Olderdalen båtforening, OIK og OJFF. I møte den 26.08.19 i Formannskapet ble 
et gitt område i Olderdalen stilt til disposisjon for etablering av frisbeegolf-bane. Dette også som 
en del av stedsutviklings-prosjektet, først foreslått av OJFF. Når det nå skal etableres, gjøres det 
som et samarbeidsprosjekt mellom OJFF og OIK.   
 
Andre planer som per dags dato jobbes med i samme prosjekt, er: område for lek, rekreasjon og 
som sosial møteplass ved Elveholmen og Mølleholmen, forskjønning av havneområdet i 
Olderdalen, samt etablering av universell utformet sti til Savvan.   
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For 2019 er det avsatt 2,5 millioner kroner i kapitalbudsjettet til stedsutviklingsprosjektet. I 
skrivende stund avventer Olderdalen grendeutvalg endelig tilbud på oppgavene som ønskes 
utført i Kongeparken og man har derfor ikke noe eksakt kostnadsoverslag å gå ut ifra enda. 
Prosjektet vil gjennomføres innenfor kostnadsrammene til Stedsutviklingsprosjektet og 
reguleres deretter. Etter at tilbud er innhentet og mottatt, vil prosjektleder Stine Pedersen på 
bakgrunn av gjenstående kostnadsramme, ta endelig beslutning om hvor vidt grendeutvalget kan 
sette i gang med samtlige tiltak i parken, eller om man må prioritere og velge seg ut noen.   
 
Eiendommen som er tenkt berørt, eies av Kåfjord kommune. Området som er tenkt benyttet er 
innenfor reguleringsplanen for Olderdalen. Slik utkastet er nå, vil området som er tenkt berørt 
være et område som er regulert til park 1. Da prosjektet er en oppgradering av allerede 
eksisterende parkanlegg, vil ikke dette medføre større inngrep og bruksformålet vil forbli det 
samme.   
 
Saken legges frem for formannskapet for vurdering av bruksrett for Kongeparken-område, 
gnr/bnr 7/ 29, til skisserte formål.   
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Prosjektbeskrivelse

Renovering av Kongeparken

Oppdragsgiver:
Kåfjord kommune

Oppdragstaker:
Olderdalen grendelag

Olderdalen grendelag —H2019
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Prosjektbeskrivelse for Kongeparken

Prosjektets formål

Formålet med oppdraget er å fornye og tydeliggjøre bruken av Kongeparken.

Parkens popularitet er under det som kan forventes gitt dens plassering og tilgjengelighet.
Et lokalmiljø nyter godt av et grønt område i sentrum som er tilgjengelig for alle, og det
er derfor beklagelig at parken i dag ikke anses som attraktiv for Olderdalens befolkning.
Vi kan spore flere grunner til dette: (1) parken har ikke et iboende grunnlag for aktivitet,
- det er behov for apparater og tilrettelegging for aktivitet, (2) det er dårlige eller man-
gelfulle sitteplasser, (3) det er et miljø som i liten grad fremmer trivsel og rekreasjon.

Olderdalen grendelag ønsker å gi Kongeparken en oppgradering slik at den fremstår mer
barnevennlig for småbarnsfamilier, samtidig som parken blir attraktiv også for andre mål-
grupper. For å få få til dette ser vi for oss at visse elementer må på plass.

Oppgraderinger

Gjerde Siden vi ønsker å tiltrekke oss barn og unge så ser vi på det som nødvendig
med et fysisk skille mellom parken og veiene. Gjerdet vil ha utforming lik
det som allerede er satt ved Olderdalen barne- og ungdomskole, slik at vi
sikrer en helhet i området.

Paviljong Gjennomføre en omfattende oppussing av paviljongen.

• Maling

Gjøre en nyoppmaling av paviljongen med kvalitetsmaling, i en farge-
bruk som er enhetlig, samtidig og nøytral for sitt område, samt utbedre
manglende stakitt.

• Dekke
Legge et nytt vedlikeholdsfritt dekke og oppgradere trappen til en ram-
pe, som også står i stil med resten av parken. (Tilbud ikke innhentet.)

• Inngang
Vi ser for oss å flytte inngangen til retning mot rådhuset for å mer

1
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Prosjektbeskrivelse for Kongeparken

effektivt invitere publikum inn i parken og muliggjøre en soneinndeling.
(Tilbud ikke innhentet.)

• Benker og bord
Skifte ut benker og bord til noen som enkelt lar seg flytte, for å mulig-
gjøre flere bruksområder.

• Søppelkasser
Få på plass moderne søppelkasser løftet opp fra bakken på stativ, stå-
ende ved inngangen til paviljongen.

• Belysning
Utbedre belysningen slik at området fremstår innbydende, også på
kvelds- og i mørketid.(Tilbud ikke innhentet.)

Apparater Lekesonen blir vendt mot skolen fra paviljongen. Lekestativene trenger et
godkjent falldekke. Til dette har sand blitt valgt som det mest rasjonelle
– da det har lite miljøavtrykk, enkelt lar seg etterfylle og er en leke som
sådan. Bakdelen er at det krever et visst vedlikehold av brukere.

Vi ønsker apparater som kan trekke et større utvalg av unge i Olderdalen.
Til dette området av parken har vi sett for oss:

• Klatrepyramide

En klatrepyramide som er 5.5m høy med sikkerhetsnett i to etasjer på
innsiden. Størrelsen tatt i betraktning tror vi at den kan fenge både de
små og de større barna.

• Huskestativ for små barn
Et huskestativ for de aller minste.

• Karusell
En moderne karusell.

• Paradis
Vi ønsker å tegne opp forskjellige typer paradis med tilhørende instruk-
sjonsskilt i den asfalterte passasjen mellom parken og rådhuset, for å
ivareta gangveien og samtidig oppfordre til lek også her.

• Søppelkasser
Flere moderne søppelkasser løftet opp fra bakken på stativ.
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Prosjektbeskrivelse for Kongeparken

• Benker
Enkle sittebenker plassert i nærheten av lekeområdet.

Grill I området av parken som vender mot E6 ønsker vi å legge til rette for
allmenn rekreasjon med en mulighet for å grille. Til denne delen ønsker vi:

• Benker Nye benker som er tilpasset sosial omgang og bespisning i
rund/sekskantet utførelse.

• Søppelkasser
Moderne søppelkasser løftet opp fra bakken på stativ.

• Grill
Bygge opp en grill av teglsten. (Tilbud ikke innhentet.)

• Belegningsstein
Bruke belegningsstein som underlag for grill. (Tilbud ikke innhentet.)

3
348
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KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/287 -4 

Arkiv: 35/108 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 03.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/19 Formannskap 11.10.2019 

 

Saksfremlegg - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utbygging av 
scene 

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

godkjenner dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kravene i plan- og 
bygningsloven § 29-4 og § 1-8. 

2. Det må foreligge godkjent byggetillatelse etter PBL § 20-3 før tiltaket kan føres opp. 

Saksopplysninger 
DAKARK AS søker på vegne 
av Riddu Riđđu Festivála om 
dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for 
ombygging av hovedscenen. 
Scenen står på festetomten 
gbfnr. 35/108/1. 
Området har tidligere vært en 
del av reguleringsplan for 
Fossen fra 1995, som ble 
opphevet ved kommuneplanens 
arealdel 2015-2027. Ny 
reguleringsplan for Fossneset er 
under arbeid, men er ikke 
endelig vedtatt. 
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Vurdering 
PBL kapittel 19 omhandler regler for dispensasjon. Reglene i § 19-2(1) gir kommunen adgang 
til å gi varig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av PBL. Dispensasjonen 
kan bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ved dispensasjonen 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering jf. PBL § 19-2(2). 
 
I kommuneplanens arealdel er området uten arealformål, men omfattet av hensynssone H710_2 
for båndlegging - Båndlegging for regulering etter PBL – fremtidig. Den gamle planen for 
Fossen ble opphevet ved vedtakelsen av kommuneplanens arealdel. Det er derfor denne 
båndleggingssonen det må dispenseres fra. 
 
Den nye reguleringsplanen for Fossneset er under arbeid, men ikke endelig vedtatt. I denne er 
det aktuelle området avsatt til leirplass for Riddu Riđđu Festivála. Det tillates her konsertområde 
og øvrige tiltak som er nødvendige for gjennomføring av festivalen jf. bestemmelsene til 
planforslaget punkt 3.1.6 b. Tiltaket er altså i tråd med den kommende reguleringsplanen. 
 
Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel, da området i dag er under båndleggelse, men 
tilsidesetter ikke hensynet bak denne hensynssonen vesentlig, da det er i tråd med kommende 
reguleringsplan. 
 
Tiltaket er planlagt med en mønehøyde på 10,9 meter. PBL § 29-4, 1. ledd, 3. punktum angir 
byggehøyder på åtte og ni meter for henholdsvis gesims- og mønehøyde. Disse kan bare brytes 
dersom større høyde er hjemlet i plan. Kommuneplanens arealdel og den fremtidige 
reguleringsplanen angir ingen spesifikk høyde. Tiltaket vil plasseres unne annen bebyggelse og i 
god avstand fra boligbebyggelse. Byggehøyden på 10,9 meter vil dermed ikke være til sjenanse 
for naboer. Det vurderes derfor til å ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak § 29-4, 1. ledd, 
tredje punktum. 
 
Tiltaket er planlagt slik at det kommer mye nærmere nabogrensene enn det som er tillatt etter 
PBL § 29-4, 2. ledd. Kommunen kan allikevel godkjenne byggverk nærmere enn reglene gitt i § 
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29-4(2), hvis eier eller fester av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke jf. § 29-4, 3. ledd, 
bokstav a. Her trengs det altså ingen dispensasjon, og dette vil tas stilling til i byggesaken. 
 
Tiltaket befinner seg innenfor 100-metersbeltet hvor det skal tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jf. PBL § 1-8, 1. ledd. Det 
befinner seg imidlertid utenfor den ti meter brede kantsonen av Manndalselva, hvor ingen tiltak 
tillates. Da det er en ombygging av et eksisterende bygg, ansees ikke tiltaket å tilsidesette 
hensynet bak paragrafen vesentlig. 
 
Det ingen registrerte kulturminner i nærheten av tiltaket. 
 
Det er ingen konflikter med tanke på naturmangfold i nærheten av tiltaket. 
 
Det er ingen ras- eller skredfare som omfatter tiltaket. 
 
Tiltaket befinner seg i reinbeitedistrikt 24 – Bassevuovdi. Tiltaket vurderes til ikke å være i 
konflikt med reindriften. 
 
Tiltaket er omfattet av aktsomhetsområde for kvikkleire. Området er imidlertid flatt og 
høydeforskjellen ned til elven er liten. Tiltaket vurderes derfor til ikke å være omfattet av fare 
for kvikkleireskred. 
 
Det sørøstlige hjørnet av eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde for flomfare. Tiltaket 
står på påler og er derfor hevet over terrenget. Tiltaket er også i bruk bare noen få dager på 
sommeren, da det er festival. Dette er også etter flomtoppen. Tiltaket vurderes derfor til ikke å 
være omfattet av flomfare. 
 
Etter en samlet vurdering er fordelene med å gi dispensasjon, klart større enn ulempene. 
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Mindre reguleringsendring for reguleringsplan for Manndalen - Løkvoll 

 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet vedtar å sende forslaget om mindre endring av reguleringsplan ut på 

høring, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd. 
2. Formannskapet legger til følgende bokstavpunkt til bestemmelsene punkt 4.1:  

« k) Det skal tas særlig hensyn til hvordan realisering av tiltaket påvirker arealet avsatt til 
campingplass (BC1) og fritids- og turistformål (BFT1) med tanke på utforming, støy og 
innsyn (§ 12-7, nr. 1 og 3).» 

3. Ved merknader til endringsforslaget, skal det behandles ordinært etter plan- og 
bygningsloven § 12-10. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Høgtun plankontor AS har fremmet privat forslag om mindre reguleringsendring jf. PBL § 12-
14, på vegne av Nils Petter Blomstereng. 
 
Gjeldende planstatus for det aktuelle området er rasteplass/parkering (SR) og park (GP2). 
 
Bakgrunnen for endringsforslaget er forslagsstillers ønske om å benytte det aktuelle området til 
forretning/industri. Forslagsstiller eier flere bedrifter som ifølge forslagsstiller har akutt mangel 
på forretnings- og verkstedlokaler. 
 
Tiltakshaver har engasjert Høgtuns plankontor AS for å gjennomføre planarbeidet som en 
mindre reguleringsendring jf. PBL § 12-14. 
 
Endringen går i all hovedsak ut på å endre hele arealet som er avsatt til døgnhvileplass for store 
kjøretøyer (SR) og store deler av parkarealet (GP2) til kombinert formål industri/forretning 
(BKB7). 
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Vurdering 
Arealformål 
 
Arealformålet som er gjeldende i dag, SR og GP2 er ikke realisert. Når det gjelder arealformålet 
SR, finnes det gode muligheter for døgnhvileplass for store kjøretøy, ikke langt unna Løkvoll, 
behovet for denne hvileplassen, er dermed ikke så stort lenger. Området rundt er i dag regulert 
til kombiner formål industri/forretning (BKB5-6) og endringen vil derfor inngå som en naturlig 
forlengelse av dette området. Næringsutviklingen som kan foregå på dette arealet fremstår i dag 
som viktigere for Kåfjord kommune som helhet enn døgnhvileplassene som ikke blir realisert. 
En slik hvileplass vil også være enklere å realisere et annet sted, enn det en slik næringsutvikling 
vil være. 
 
Når det gjelder parkarealet, GP2, er dette et areal som befinner seg tett på E6, klemt mellom et 
kommunalteknisk anlegg, E6 og døgnhvileplassen. Parkarealet er heller ikke realisert. 
Parkarealet var tenkt å fungere som en buffer mellom industri og forretning, og campingplassen 
øst for det kommunaltekniske anlegget, og mellom E6 og det videre parkarealet nordover mot 
sjøen (GP1). Parken vil reduseres betydelig i størrelse og industri- og forretningsvirksomhet vil 
komme betydelig nærmere campingarealet. Samtidig vil bebyggelse av arealet fungere som en 
støyskjerm og buffer mot E6 for parkarealet GP1. 
 
Når det gjelder nærheten til campingarealet vil utformingen av bebyggelsen kunne styres 
gjennom byggesaken og hjemles i bestemmelsene om tiltalende utforming, avbøtende tiltak mot 
støy, lukt og forurensing, og om krav til illustrasjonsplan med skjerming mot innsyn jf. 
reguleringsbestemmelsene punkt 4.1 b, e, f, h. For å videre sikre hvordan realiseringen av 
tiltaket påvirker camping-, turist- og fritidsformålet i nærheten foreslås det å legge til følgende 
bokstavpunkt til punkt 4.1 i forslaget til bestemmelser: 
 
« k) Det skal tas særlig hensyn til hvordan realisering av tiltaket påvirker arealet avsatt til 
campingplass (BC1) og fritids- og turistformål (BFT1) med tanke på utforming, støy og innsyn 
(§ 12-7, nr. 1 og 3).» 
 
Dette vurderes til å være tilstrekkelig for å kunne møte overgangen fra industri/forretning til 
park til campingplass og sikre at endringen ikke vil komme i konflikt med utviklingen og driften 
av campingplassen i nærheten. 
 
Planprosess 
 
Plan- og bygningsloven § 12-14 omhandler endring av reguleringsplan. For endring gjelder de 
samme bestemmelsene som for utarbeiding av ny plan jf. PBL § 12-14, 1. ledd. Når endringer i 
liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen forøvrig, ikke går utover hovedrammene i 
planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, kan kommunestyret 
delegere myndigheten til å treffe vedtak jf. PBL § 12-14, 2. ledd. Kommunestyret i Kåfjord har 
delegert denne myndigheten til rådmannen. Det vurderes allikevel at saken skal behandles av 
formannskapet. 
 
Rådmannen vurderer endringene til å oppfylle kravene satt i PBL § 12-14, 2. ledd. 
 
Før vedtak kan treffes, skal saken forelegges berørte myndigheter og andre berørte parter jf. 
PBL § 12-14, 3. ledd og § 1-9. Høringsfristen settes til fire uker. Dersom det kommer merknader 
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til reguleringsendringen, må saken behandles etter PBL § 12-10 om behandling av 
reguleringsplanforslag. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MINDRE ENDRING AV 
REGULERINGSPLAN FOR MANNDALEN/LØKVOLL, KÅFJORD KOMMUNE 
 
Dato: 1/10 2019 
 
 

§ 1 Generelt 

a) Gyldighetsområde. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse 
reguleringsbestemmelsene for det området som er avgrenset på plankart, datert 1. 
oktober 2019. 

 
 

§ 2 Formålene i planforslaget  
 

Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 
 Forretning/industri      kode: 1812   BKB7 

 
Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 

 Park        kode: 3050   GP2 
 
PBL § 12-6 - Hensynssoner 

 Høyspentlinjer (faresone § 11-8a)   H370_1 
 Oppskyllingshøyder for fjellskred   H320_1 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

4.1 Industri/forretning BKB7 
a) I området tillates oppføring av industribygg og/eller forretningsbygg som krever 

utendørslagring. (§ 12-7, nr. 1).  
b) Bygningene skal ha god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk 

kvalitet. (§ 12-7, nr. 1). 
c) Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak med vinkel mellom 22 og 35 grader. 

Som hovedregel skal møneretningen følge terrenget. (§ 12-7, nr. 1) 
d) Maksimal prosent bebygd areal (%BYA) pr. eiendom er 50%. Tillatt maksimal 

mønehøyde er 10 m. (§ 12-7, nr. 1). 
e) Ved etablering skal tiltakshaver gjøre vurdering om virksomheten forårsaker lukt, 

forurensning og støy og iverksette eventuelle avbøtende tiltak. (§ 12-7, nr. 3)  
f) Utendørslagring skal gis en tiltalende utforming. (§ 12-7, nr. 1)  
g) Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal det tas hensyn til 

god tilgjengelighet og så langt som mulig følge prinsippene om universell utforming. 
(§ 12-7, nr. 4). 

h) Ved byggesøknad skal det foreligg en illustrasjonsplan som viser bygningens 
plassering, kjøreatkomst, vurdering av byggegrunn og hvordan uteområdene skjermes 
mot innsyn (§ 12-7, nr. 11). 

i) Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold tillates ikke lavere enn kote 4. 
j) Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442, skal følges 

ved realisering av tiltaket (§ 12-7, nr. 11) 
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§ 4 Grønnstruktur 

5.1  Park GP2 
a) Innenfor området GP2 skal arealene opparbeides og tilrettelegges som parkområde. 

Innenfor området skal det utarbeides en illustrasjonsplan som skal være 
retningsgivende for hvordan parken skal opparbeides. (§ 12-7, nr. 1, 4 og 11) 

 
 

§ 5 Hensynssoner 
 
6.1 Høyspentlinjer 

a) I områder som på plankartet er vist som høyspentlinjer, merket H370 (rød skravur), 
tillates ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet. 
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MINDRE REGULERINGSENDRING FOR REGULERINGSPLAN FOR 
MANNDALEN/LØKVOLL, KÅFJORD KOMMUNE 
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1. Bakgrunn 
 
Eksisterende reguleringsplan for Manndalen/Løkvoll omfatter mesteparten av tettstedet og 
ble vedtatt i Kåfjord kommunestyre den 28.08.15. Nils Petter Blomstereng kontaktet Kåfjord 
kommune med forespørsel om å få endret regulert rasteplass/parkområde til byggeområde 
(forretning/industri). Rasteplass/parkområdet er ikke opparbeidet.  
 
Blomstereng eier bedriftene Total Maskinservice AS og Blomstereng Landbruk og Maskin AS, 
som i dag sysselsetter 7 årsverk. Ekspandering er vanskelig da bedriftene mangler areal til 
forretnings- og verkstedlokaler. 
 
1.1  Beskrivelse av eksisterende situasjon 
 

 
 
Fig. 1 Eksisterende situasjon 
 
Anleggsdrift. Manndalen/Løkvoll er fortsatt preget av anleggsdrift i forbindelse med bygging 
av Nordnestunnelen, som sto ferdig i 2018. Statens vegvesen har i samarbeid med Kåfjord 
kommune bygd vegnettet etter gjeldende reguleringsplan. På sørsiden av E6 er 
avslutningsarbeidet utført. På nordsiden av E6 gjenstår fortsatt oppryddings- og 
avslutningsarbeid.   
 
Arealbruk. Det aktuelle område for endring (svart stiplet linje på fig. 1) brukes til lagring av 
steinmasser og brakkerigger for NVE og Statens vegvesen. Disse forutsettes fjernes ved 
avslutning av anleggsarbeidet.  
 
Tilstøtende områder. Det aktuelle området for reguleringsendring avgrenses av 
industriområde/vegkryss i vest og av område for kommunalteknisk anlegg i øst. Mot nord og 
sør avgrenses området av vegnett, henholdsvis til kommunal veg og E6. 
 

Planlagt område for 
reguleringsendring

Eksisterende 
industriområde

Kommunalteknisk 
anlegg

E6

N
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2. Forslag til endring 
 

       
 
Fig. 2 Gjeldende reguleringsplan         Fig. 3   Forslag til endring 
 
2.1  Vegnettet  
 

Vegnettet opprettholdes som i gjeldende plan. Atkomst til planlagt forretnings-
/industriområdet skal skje fra Garver Hansens veg og er vist med piler på fig. 3 og på 
plankartet. 

 
2.2  Arealbruk.  
 

Total Maskinservice AS søker om å benytte arealet mellom E6 og Garver Hansens veg 
til kombinasjonsformålet forretning/industri. Arealbehovet angis til rundt 7,0 da.  
Endringen vil omfatte at rasteplass for trailere (ca. 3,9 da) og del av parkområde (ca. 
3,2 da) utgår.  

 
2.3 Virkninger av endringene.  
 

Planlagte rasteplass for trailere vil utgå. 
Næringsetablering er generelt viktig for Kåfjord kommune og etablering av 
forretning/industri vil framstå som en forlengelse av eksisterende industriområde. 
Planlagt rasteplass (3,7 da) for trailere vil utgå, men har ikke samme aktualitet i dag 
som da planen ble vedtatt i 2015. 

 
Parkområde reduseres. 
Parkområde er i gjeldene plan vist på begge sider av Garver Hansens veg med 
størrelse på 12,3 da nedenfor vegen og 4,5 da ovenfor. Det er det øverste 
parkområdet, som ligger mellom E6 og Garver Hansens veg, som vil bli berørt av 
reguleringsendringen. Området vil reduseres fra 4,5 da til 1,3 da. Parkområdet har 

SR Rasterplass
3.9 daa.

GP2 Park
4.5 daa.

BKT1 Kom.tek 
anlegg
1.7 daa.

N N

Garver Hansens veg

E6

Garver Hansens veg

E6
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først og fremst visuell betydning, men liten betydning for opphold med sin nærhet til 
E6 og høyspentlinje. Det tilrås at restarealet (1,3 da) gis en tiltalende utforming 
sammen med tilstøtende område for kommunalt avløpsanlegg i øst (1.7 da). 
 

2.4  Fareområde høyspentlinje.  
 

Eksisterende høyspentlinje berører nåværende endring og opprettholdes som i 
gjeldende plan uten endringer. 

 
2.5  Fareområde oppskyllingshøyde for fjellskred.  
 
  I gjeldende plan er nåværende forslag berørt av oppskyllingshøyde for fjellskred (1000-års 

skred). NGI har imidlertid foretatt en ny vurdering av oppskyllingshøyde i 2018, som 
medfører at nåværende endringsforslag blir liggende utenfor beregnet oppskyllingshøyde for 
1000-års skred. En liten del av parkområdet berøres av 5000-års skred, men dette har ingen 
konsekvenser da det ikke skal oppføres bygninger i området. 

 
 2.6 Reguleringsbestemmelser.  
 

Det er utformet reguleringsbestemmelser for det nye byggeområdet (BKB7). Bestemmelsene 
har samme innhold som bestemmelser i kombinasjonsområder i gjeldende plan.  
 
Bestemmelsene til fareområde for høyspentlinje er de samme som i gjeldende plan.  
 
Det er ikke utformet bestemmelser for fareområde for fjellskred, da området som berøres 
ikke forutsetter bebyggelse.
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