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NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST 
 

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.  
Tlf. 77 77 05 86     Fax. 77 77 05 71 

E-post: regionrad@halti.no     

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, 
eller for viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og 

ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, 
komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er 
saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde 

hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med 
saksordfører. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt 
og politisk nivå; 

 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 

 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller 
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 

 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 
omgivelser/rammebetingelser. 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 
 

5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, 
med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem av 
et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger 
saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i 

styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være 
regionrådets førstevalg. 

 
7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 

saksordførere. 
 

8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om 
arbeidet/status i den enkelte sak. 

 
9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 

 
28.01.14
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Kommuneoverlege i  Nord-
Troms 
Rapport fra utredning 
Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune                                      
Paul Odberg, Skjervøy kommune                                                                       
Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune                                                
Kjell Nysveen, Kvænangen kommune                                               
Carol Pascoe, Lyngen kommune 
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Innledning 
Målsetning 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen helse bedt 
om utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring kommuneoverlegens 
arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin, altså en felles kommuneoverlege i Nord-Troms 
kommuner. 

Kommuneoverleger har gjennom utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 

 

Bakgrunn 
Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom mange 
år vært stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der mange av disse nå 
kan trekke frem momenter i historisk perspektiv gjennom flere tiårs erfaring.  

Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt mer 
omfattende de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som trådte i kraft i 
2012. I små distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å kombinere 
kommuneoverlegestillingen med kurativ praksis som fastlege. Det har vært, og er fortsatt, en 
generell økende arbeidsmengde som fastlege, der man spesielt etter at samhandlingsreformen 
trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten (sykehus) til 
primærhelsetjenesten (fastleger). Det handler blant annet om oppfølgende kontroller som 
tidligere ble utført på poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos fastlege, eller raskere 
utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter utskrivelse. 
Andre eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er vurdering av førerkortsaker 
som tidligere lå hos Fylkeslegen. Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen 
oftere enn før oppsøker lege, som skyldes alt fra dokumentasjonskrav som er kommet til 
behov for bekreftelse på at man er frisk.  

Samtidig med dette skal kommuneoverlegen også fylle sin rolle innen det administrative i 
driften av legetjenesten, samt ansvar for de samfunnsmedisinske områdene innen blant annet 
smittevern, miljørettet helsevern og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for 
eksempel smittevern mer aktuell i dag med økende reisende over landegrenser, økt antall 
flyktninger til landet og dermed økende behov for beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 
smittsomme sykdommer. 

Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og i 
helseforetaket og dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske saker, som 
for eksempel akuttmedisinsk beredskap i kommunen.  

Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at dette generelt 
er tatt hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle arbeidsoppgavene kan gjøres 
tilfredsstillende. 

Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 
arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt er 
lovpålagte arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer spesialisert 
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kunnskap innen samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å sette seg inn i grunnet 
mange andre arbeidsoppgaver. 

Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er  

- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 
- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 
- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 
- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 

helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket 

 

Nord- Troms 
Regionen består av 6 kommuner, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og 
Lyngen. 

Kommune Innbyggertall per 01.01.19 

Kvænangen 1202 

Nordreisa 4909 

Skjervøy 2917 

Kåfjord 2097 

Storfjord 1841 

Lyngen 2847 
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Samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver 
Det samfunnsmedisinske arbeidsfeltet er vidtrekkende og er beskrevet og regulert av en rekke 
lover, forskrifter og offentlige meldinger. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven), som begge 
trådte i kraft i 2012, gir kommunene ansvar for et mer omfattende folkehelsearbeid enn 
tidligere. Det er der blant annet lagt stor vekt på forebyggende tiltak. Folkehelseloven skal i 
hht. §1 bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk 
tiltak og samordner sin virksomhet i henhold til folkehelsearbeid på en forsvarlig måte. 
Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. 

 

Folkehelselovens §27 beskriver den kompetanse som er nødvendig for å ivareta oppgaver 
etter loven: 

”Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver etter 
loven. Det skal ansettes en eller flere kommeleger som medisinsk faglig rådgiver for 
kommunen for å blant annet: 

a, Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §4-7, herunder 
epidemiologiske analyser, jf. §5 annet ledd, 

b, hastekompetanse på kommunens vegne i saker innen miljørettet helsevern, 
smittevern og helsemessig beredskap og 

c, andre oppgaver delegert fra kommunestyret 

Kommunene kan samarbeide med andre kommuner om ansettelse av kommunelege.” 

 

Folkehelseloven slår dermed fast at kommuner er pliktig å gjøre et systematisk 
folkehelsearbeid, samt at den legger til rette for at kommuner kan samarbeide om ansettelse 
av kommuneoverlege for å ivareta samfunnsmedisinske oppgaver. Også 
samhandlingsreformen fremhever kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende 
arbeid. 

Helse- og omsorgstjenesteloven tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for helse- og 
omsorgstjenester, uten at kommunene samtidig pålegges bestemte måter å organisere 
tjenestene på. Dette vil gi kommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar, samt større frihet 
til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale behov. 

Smittevernloven regulerer arbeidet med smittevern, som er et stort arbeidsfelt der statlige 
myndigheters og publikums forventninger er økende. Alle kommuner skal ha en 
smittevernlege som har ansvar for å utarbeide forslag til smittevernplan som vedtas i 
kommunestyret. Smittevernhendelser kan plutselig oppstå og da kreve øyeblikkelig 
oppfølging. Man kan blant annet vise til eksempler fra media våren 2019, der man ser et 
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rabiestilfelle grunnet hundebitt i Asia førte til død av en yngre kvinne, der smittevernlege har 
ansvar for oppfølging av vaksinering av de som har vært i kontakt med henne, eller det større 
utbruddet der bakterien Campylobacter ble påvist i drikkevannet på Askøy, der hundrevis 
fikk symptomer, flere titalls ble sykehusinnlagt og et lite barn og en voksen person døde. 
 
Miljørettet helsevern er et sentralt samfunnsmedisinsk arbeidsfelt som er omtalt i 
folkehelseloven samt i en separat forskrift. Kommunene pålegges å føre tilsyn med de 
faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på 
helsen. En styrkning av miljørettet helsevern er således en styrkning av smittevernarbeidet. 
Det finnes en lang rekke bestemmelser om meldeplikt for virksomheter, granskning og 
konsekvensutredning. Miljørettet helsevern krever derfor samarbeid med kommunens 
tekniske etat. Mye viktig og lovpålagt arbeid forsømmes, som for eksempel tilsyn med 
barnehager, skoler, svømmehall, campingplasser, solarier med flere. 
 
 
Oppsummering av kommuneoverlegeoppgaver 
Lovbestemte arbeidsoppgaver: 

- Helse- og omsorgstjenesteloven (medisinsk faglig rådgiver) 
- Psykisk helsevernloven (myndighet ved tvungen legeundersøkelse) 
- Smittevernloven § 7-2 (myndighet, plikter og oppgaver) 

o Planarbeid for smittevern og beredskap 
o Oversikt/helseovervåkning 
o Forebyggende arbeid 
o Akutt problemløsende 
o Informasjon 

- Folkehelseloven (hastekompetanse og rådgiver) 
o Myndighet innen miljørettet helsevern i hastesaker, samt innen smittevern og 

helsemessig beredskap 
o Atomberedskap 
o Samfunnsmedisinsk rådgivning 
o Epidemiologiske analyser 
o Kvalitetssikring og tilsyn 
o Andre oppgaver delegert fra kommunestyret 

- Dødsårsakregistertforskriften (plikter mv) 
- Oppgaver etter avtaleverk; ASA 4310 og SFS 2305 

Ikke lovpålagte arbeidsoppgaver: 
- Samarbeid mellom helseforetak og statlige myndigheter 
- Fremme kontakt mellom andrelinjetejenesten og kommunene 
- Helhetlig evaluering og koordinering 
- Sosialmedisinsk arbeid 
- Samarbeid med fastlegene og legevakttjenesten 
- Administrative oppgaver som for eksempel saksbehandling av klagesaker omkring 

støy, forurensning etc. 
- Møter og regionale forhold, samarbeidspartnere, talerør for Nord-Troms 
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Organisering og krav til stilling som kommuneoverlege i Nord- 
Troms 
 

- Ansatt må være spesialist i samfunnsmedisin eller under spesialisering innen feltet 
- 100% administrativ stilling innenfor samfunnsmedisin direkte underlagt rådmannsgruppen 
- Gode samarbeidsevner med øvrige kommuneoverleger i den enkelte kommune 
- Et bindeledd og rådgiver til øvrige kommuneoverleger 

Dersom rådmannsutvalget samt eventuelt politikere beslutter å etablere en slik stilling vil 
kommuneoverlegegruppen måtte utarbeidet en mer detaljert plan for akkurat hvilke 
arbeidsoppgaver som skal tilfalle en slik felles kommuneoverlegestilling. 
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Hva innebærer interkommunal kommuneoverlege for Nord-
Troms? 
Som nevnt er samfunnsmedisin et vidt felt med mange arbeidsområder, som nå tilfaller hver 
enkelt kommuneoverlege i hver kommune. Generelt planarbeid jobber etter de samme lover 
og forskrifter og vil være gjeldende uavhengig av kommunenes befolkning, organisering og 
areal. Det vil være betydelig mer effektivt å inneha én lege som har ansvar for jevnlig 
oppdatering av planer i henhold til lovverk, samt implementere disse i hver enkelt kommune. 
Det vil også være en fordel for Nord- Troms helse- og omsorgsråd sin rekruttering og 
kompetanseplan 2016-2020 å nå målene som er satt der. Hovedmålet er beskrevet ”å utvikle 
en felles regional strategi for rekruttering og kompetanseutvikling for prioriterte 
satsingsområder i helse- og omsorgssektoren”. 

Målene vil da være økt kompetanse, effektivisering gjennom samordning av rutiner, felles 
prosesser og utarbeidede verktøy, samt styrket samhandling med eksterne aktører. 

En felles kommuneoverlege i regionen vil da for eksempel bidra til felles rutiner innen 
smittevern, samordne infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner, øke kunnskap innen 
basale fag i helse- og sosialsektoren gjennom organisering av undervisning samt 
implementere forebyggende tiltak på tvers av kommunegrenser. Dette kan være direkte tiltak 
i folkehelsen, eller bidra til økt samarbeid for ulike faggrupper som videre tar forebyggende 
tiltak og virkemidler tilbake til sitt fagfelt og kolleger. Denne stillingen kan også utvikle 
helsetjenestene på tvers av kommunegrenser på bakgrunn i folkehelsen og epidemiologien i 
befolkningen, og ikke tilfeldige prosjektmidler som kommer opp. 

En slik stilling vil også synlig kunne fremme regionens interesser gjennom et synlig ansikt 
utad, slik som for eksempel i saker som omhandler samarbeid mellom helseforetak og 
primærhelsetjenesten. Man kan da vise til tidligere debatt omkring KAD- senger i regionen, 
der UNN ønsket å redusere disse. En felles stilling vil man anse kunne fremstå sterkere enn 
mange enkeltstemmer, da dette vitner om samhold mellom kommunene. 

En slik stilling vil bli god i sitt felt og vil inneha økt kunnskap omkring sine arbeidsområder 
og dermed også jobbe mer effektivt med arbeidsoppgavene. 

Det som i dag også ligger inn under kommuneoverlegens ansvarsområdet er for eksempel 
daglig drift av legekontor, altså leder av legekontoret/legetjenesten, med for eksempel ansvar 
for at legevakter dekkes, personellansvar og økonomi. Denne lederen er på arbeidsstedet, 
møter sine kolleger og sørger for at driften går rundt. Dette er et eksempel på arbeidsoppgave 
som ikke kan ligge inn under felles kommuneoverlegestilling, men fortsatt må ivareta av 
leder på den enkelt legekontor. 

Det har i prosessen også vært dialog med Fylkeslegen i Troms og Finnmark som uttaler at de 
kun anser dette som et positivt tiltak for helsetjenestene ute i distriktene, da man forventer at 
helsetjenestene i regionen utelukkende kan forbedres med dette, da det vil være mer fokus på 
kvalitetssikring gjennom gjeldende lover og forskrifter. Videre uttaler de at det også vil være 
avlastende for øvrig fastlegearbeid som nå fremstår overarbeidet. 
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Konklusjon 
Både politisk (jmf sentrale lovverk) og medisinskfaglig er det nasjonale føringer om at det er 
ønskelig at det opprettes interkommunale løsninger for å ivareta samfunnsmedisinske 
oppgaver. 

Vår gruppe konkluderer etter utredningen at det er fornuftig å opprette en slik interkommunal 
stilling i Nord-Troms. 

Man er samlet i vurderingen om at øvrig organisering i dag med kommuneoverlege i hver 
kommune opprettholdes. Man forventer at kvaliteten i helsetjenesten øker betraktelig 
gjennom dette.  

Målet med en slik stilling er å få til en mer samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der 
kommunens og legers kunnskap om samfunnsmedisinske forhold økes, samt at 
samfunnsmedisinske oppgaver utføres med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen 
være en mer tydelig premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Fylkeslegen er også involvert og kjent med vår prosess, der de fra sitt ståsted ser dette som 
utelukkende kvalitetsløft for helsetjenesten i vår region.  

 

 

18



 10 

Kilder 
- Kommuneoverlegens arbeidsoppgaver 
- Veileder for tilsyn med kommunens folkehelsearbeid  
- Rekutterings- og kompetanseplan 2016 – 2020, Helse- og omsorgsrådet i Nord-Troms 
- Samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen  
- Senjalegen 

 

Vedlegg 
1- Erfaringer fra andre kommuner 
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Vedlegg 1: 

Erfaringer fra andre kommuner 
Helsetilsynet presenterte i 2018 en veiledning til fylkesmenn rundt omkring i landet for blant 
annet tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn av barnehager og skoler, de viste i denne 
veiledningen til en rapport de gjorde i 2009 som viste av over halvparten av kommunene 
mente de hadde for lite kompetanse og ressurser til dette arbeidet. Utfordringene var størst i 
de minste kommuner som ikke deltok i interkommunale ordninger. 

Når man søker på Internett angående interkommunale samarbeid omkring 
samfunnsmedisinske oppgaver ser man at det i større og større grad besluttes å opprette 
interkommunale ordninger for oppgaver innen samfunnsmedisin.  

Hamarregionen 
På østlander er det etablert en samfunnsmedisinsk enhet bestående av Løten, Hamar, 
Ringsaker og Stange er et eksempel på interkommunal samarbeid innen samfunnsmedisin fra 
2014. De strevde hver med utfordringer som ustabilitet i kommuneoverlegestillinger, 
sårbarhet innen samfunnsmedisinske arbeidsområder som smittevern og miljørettet helsevern 
ved for eksempel ferie og sykdom, samt dårlig kompetanse i feltet.  

Erfaringene er blant annet mer orden og trygghet i fagene, mer attraktiv arbeidsplass for de 
som er interessert i samfunnsmedisinsk arbeid, de har et styrket fagmiljø, samt opplever de 
leverer bedre helsetjenester samlet, da utfordringer i en kommune som må løses fører til at 
øvrige kommuner lærer av den ene. 

Utfordringene de har møtt i samarbeidet har bl.a vært større avstand til rådmannsnivå 
innenfor deres arbeidsfelt, både fysisk større avstand, men også mindre tett samarbeid med 
helseadministrasjonen som gjør det tar tid å samarbeide og synkronisere arbeid. 

Senjalegen 
I Midt- Troms har man allerede i 2008 etablert et interkommunalt samarbeid om 
kommuneoverlegeoppgaver, det kalles i dag for Senjalegen, der de samarbeider om 
fastlegetjenesten i 4 kommuner; Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, mens Dyrøy og Sørreisa i 
tillegg er inkludert i interkommunal legevakttjeneste og dem samfunnsmedisinske avdelingen 
i Senjalegen. 

Senjalegen har samfunnsmedisin som satsningsområde for kommunene i angitt region, der de 
angir det er enklere å jobbe på systemnivå med grupper av pasienter, snarere enn en og en 
pasient, der dette er avgjørende for å sikre planlegging og struktur innenfor helse. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Til varamedlemmer (varaordførere), rådmannsutvalg og eierkommuner til 
orientering 
 
 
                                                                              Dato: 19.11.19 

 
INNKALLING TIL MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til innkalling til møte av 12.11.19; 
 
Tid:  mandag 25. november 2019 kl 1100 tur og fellesmøte RUST og regionråd 

(egen innkalling) 
 tirsdag 26. november kl 0830-1300 møte regionrådet 
Sted:  Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord  
 
Det er booket rom til alle fra tilreisende kommuner. Ordførere er sjåfør og reiseleder 
for ungdommer fra egen kommune. 
 
Vedlagt er oppdatert saksliste og dokumenter. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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EMNE: Møte nr 10-2019 
STED: Skibotn helse og rehabilitering 
TIDSPUNKT: 25.-26. november 2019 

 
Program: 
Mandag 25. november 
Kl. 11.00 Oppmøte på Skibotn helse og rehabilitering 

 Bli kjent 
 Lunsj 
 Aktivitet ute 
 Middag 
 Fellesmøte ungdomsråd og regionråd 

 
Tirsdag 26. november 
Kl. 9.00 Møter 

 Parallelle møter - ungdomsråd og regionråd 
 Lunsj 

Kl. 13.00 Vel hjem! 
 
Mandag – fellesmøte kl 1700-1900: 

 Presentasjon av RUST ved ungdommen 
 Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms – verktøy for reell medvirkning - 

hvordan bruker vi denne i praksis? Innledning, drøfting og konklusjoner 
 
 
Tirsdag – regionrådet møtestart kl 0830 
 
Saksliste: 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark Regionråd: brev til ENOVA: Utbygging av ladeinfrastruktur i 
Finnmark og Nord-Troms nå! 

 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 42/19 Godkjenning av referat fra møte 05.11.19 
Sak 43/19 Revisjon av retningslinjer saksordførerordningen 
Sak 44/19 Valg av saksordførere 
Sak 45/19 Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
Sak 46/19 Felles kommunelege samfunnsmedisin 
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DRØFTING- OG ORIENTERINGSSAKER: 
KVU innfarter Tromsø ideverksted løsninger – januar 2020 
UFB – Ullsfjordforbindelsen –presentasjon (kl 1100) 
Oppfølging av henvendelse fra Kautokeino kommune 
Aktuelt med samarbeid vedrørende kystsoneplan? 
Hvordan skal vi jobbe med strategiplan for Nord-Troms Regionråd 2020-2023? 

 
Åpen post: 
Aktuelle saker på dagsorden 
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REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark Regionråd: brev til ENOVA: Utbygging av ladeinfrastruktur i 
Finnmark og Nord-Troms nå! 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 42/19  Godkjenning av referat fra møte 05.11.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra konstituerende møte 5. november 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 5. november. 
 

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 9-2019 
STED: Senter for nordlige folk, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 5. november 2019 kl 1030 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
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Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Geir Varvik, Storfjord 

Varaordførere: Hanne Wiesener, Kvænangen 
Jan A. Rydningen, Lyngen 
Britt-Margrethe Pedersen, Kåfjord 
Inger Heiskel, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Kristin V. Johansen, leder studiesenteret 
Daniel Johnsen, studieadministrator 
Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent/sekretær RU 
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

Rådmannsutvalg: Cissel Samuelsen, Skjervøy 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa 
Einar Pedersen, Kåfjord 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 

Forfall: Kurt Michalsen, Skjervøy 
Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa 

Program: 
Kl 1030 Åpning av møtet - Del I: Regionrådets virksomhet 
Kl 1130 Omvisning på senteret og lunsj 
Kl 1230 Orientering om havneprosjektet 
Kl 1300 Del II: Konstituering og vedtak 
Kl 1430 Beinstrekk med kaffe 
Kl 1445 Del III: Aktuelle politiske saker 
Kl 1545 Avrunding – evaluering av dagen 
 
Merknad til innkalling: 

- ingen 

DEL I: REGIONRÅDETS VIRKSOMHET 
Orientering fra administrasjonen: 

 Om regionrådet ved daglig leder Berit Fjellberg (organisering, styringsdokumenter, 
arbeidsmetoder og økonomi) 

 Nord-Troms Studiesenter ved leder Kristin Vatnelid Johansen 
 RUST regional ungdomssatsing i Troms ved ungdomskonsulent Lise Jakobsen 
 Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen 
 Interkommunalt samarbeid ved leder av rådmannsutvalget Cissel Samuelsen 

 
Mer info: www.nordtromsportalen.no 
 
Rådmenn og sekretær for RU fratrådte møtet. 
Næringsutviklere (NUNT) og havneansvarlige i kommunene tiltrådte møtet. 
 
ORIENTERING OM HAVNEPROSJEKTET VED PROSESSLEDER STIG NERDAL, TRANSPORTUTVIKLING 
 
PP presentert i møte er vedlagt protokollen. 
 
DEL II: KONSTITUERING OG VEDTAK 
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Sak 37/19  Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i regionrådet 
Saksdokumenter:   

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2019-2021: 

 Som rådsordfører/leder: ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
 Som nestleder:  ordfører Geir Varvik, Storfjord 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
I selskapsavtalens § 5 Styre er det fastsatt at:  
«Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret som består av 6 medlemmer og 6 
varamedlemmer. Styret betegnes som regionrådet.  
 
Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år og består av ordførerne i 
deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer som er deltakerkommunens varaordførere.  
 
Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst styreleder eller 
nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede. Som beslutning gjelder det som flertallet av de møtene har 
stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Det føres protokoll fra 
styremøtene.»  
 
Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom  
kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende  
rullering: 
   

ÅR: STYRELEDER/RÅDSORDFØRER: NESTLEDER: 
1997 Roy Waage, Skjervøy Hans Strandvoll, Storfjord 
1999 Hans Strandvoll, Storfjord Odd Solberg, Lyngen 
2001 Odd Solberg, Lyngen Harald Olsen, Kvænangen 
2003 Harald Olsen, Kvænangen John Karlsen, Nordreisa 
2005 John Karlsen, Nordreisa Bjørn Inge Mo, Kåfjord 
2007 Bjørn Inge Mo, Kåfjord Roy Waage, Skjervøy 
2009 Roy Waage, Skjervøy John Helland, Kvænangen 
2011 Sigmund Steinnes, Storfjord Jan Helge Jensen, Kvænangen 
2013 Jan Helge Jensen, Kvænangen Sølvi Jensen, Lyngen 
2015 Øyvind Evanger, Nordreisa Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
2017 Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

 
Vurderinger: 
Vervet som leder av regionrådet innebærer ekstra arbeidsbelastning. Det har derfor  
vært en god løsning at vervet går på omgang mellom kommunene med en syklus på  
2 år. Flere andre regionråd har en lignende løsning. 
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Sak 42/19  Havnesamarbeid Nord-Troms 
Saksdokumenter:   

 Rapport Havnesamarbeid Nord-Troms 2018 
 Kai-oversikt Nord-Troms pr 2018 
 Prosjektplan «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms» 2019  

Saksbehandler: Skjervøy kommune ved ordfører 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms havn. Det søkes om 
midler til etableringen gjennom Kystverket. Det må i løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak i alle 
kommunene som skal være med i IKS`et. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms havn. Saken legges 
fram til kommunene for tilslutning. Det søkes om midler til prosessen. Det må i løpet av 2020 gjøres 
likelydende vedtak i alle kommunene som skal være med i IKS`et. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd tok i november i fjor initiativ til videreføring av det havnesamarbeidprosjektet 
(fase 1) som ble avsluttet i november 2018.  
 
Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a. (hentet fra 
prosjektplanen):  
• Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med 
samarbeidsløsninger  
• Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark) benyttes av hele Nord-
Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. Transportinfrastrukturen, herunder havnene, 
er derfor viktig for flere enn de som bor i regionen  
• Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men flere næringsaktiviteter bidrar mer enn det 
befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen i Troms.  
• Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels stor havn i nordnorsk 
sammenheng  
• Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre  
• Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase  
• Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre  
• Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre i markedet  
• Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig  
• Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige regulativer/regelverk mv  
• Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid  
 
Dette var sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i prosjektets andre fase.  
  
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder.  
 
Hovedmålet med prosjektets fase 2 er å videreutvikle erfaringene/resultatene fra fase 1 og bygge 
samarbeidet videre.  
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Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid  
mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke  
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og  
lavere kostnader for brukerne. 
 
Fase 2 i prosjektet er i avslutningsfasen, og det er behov for å gjøre avklaringer i  
forhold til videreføring av arbeidet. Det har i prosjektets sluttfase vært gjennomført  
en studietur, hvor følgende oppsummering er utarbeidet: 
 
Oppsummering studietur Helgeland 20.-22. okt. 2019 - Om felles havnesamarbeid 
Innspill fra kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Kvænangen), hva gjør vi videre? 
Kommunene har ansvar for å forvalte havnene – Havne- og farvannsloven, den nye loven gir mer 
ansvar til kommunene. Dette oppleves som krevende for den enkelte kommune. 
Kommunene har et ansvar for å bidra til mer gods på sjø. 
 
Interkommunalt selskap: 

- Kommunene i regionen har erfaring på interkommunalt samarbeid. 
- Fordel med felles havnesjef som har kompetanse, vil gi nødvendig kunnskap og fokus til 

kommunene 
- Dannelse av IKS innen havneforvaltning bør utredes og det må settes av ressurser til å får gjort 

denne utredninga 
- Forankring av dette er viktig. Den enkelte kommune må ta stilling til dette 
- Må skalere arbeidsoppgaver etter behov 
- Kanskje kommunen ikke er klar for IKS-samarbeid på havn? 
- Den enkelte kommunes ressursbruk må avklares, hvem er med? 

o Egen ansatt og midler til felles stilling 
- Samarbeid med gjensidig nytte for å unngå venstrehåndsarbeid 
- Dette må på plass: 

o Selskapsavtale 
o Styre 

- Lite aktiva i forhold til eks. Helgeland 
- Fordeler IKS vs prosjekt 

o Bygge kompetanse i organisasjonen, ikke i prosjektet 
Prosjektstilling/ forum: 

- Kan etablere prosjektstilling med mål om IKS 
- Mindre formelt? 
- Mulig dette vil bli en «halvveis-løsning» som kan fungere for den enkelte kommune 
- Felles forum? Utrede halvveis løsning? 

o Dersom ingen ressurser vil dette ikke fungere 
- Bygger kompetanse i prosjekt ikke nødvendigvis organisasjonen 

Samarbeid: 
- Hvilke mål har kommunene om havneutvikling og hva kan man få til med samarbeid? 
- Begynne med det man ser er gjennomførbart  
- Markedsføring 

o synliggjøre havn; brosjyrer, nettsider, Nord-Troms havn 
o Skape mer aktivitet 

- Felles mal reglement 
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o Felles faktureringssystem? 
o Felles mal reglement/ forskrifter 

- Kompetanse 
o Behov for kompetansepåfyll hos den enkelte kommune om: 

 Ny havne- og farvannslov 
 Tilhørende forskrifter 
 Vederlag, avgifter 

 Havneforvaltning 
 Digitalisering betaling tjenester og bruk 
 Hvem bruker havna? Og hvem skal faktureres (smoltanlegg, fôrbåter, andre)? 

- Andre felles funksjoner vi kan løse bedre ved å samarbeide 
- Samarbeid med terminal/ hurtiguteekspeditør for å få mer synergier 
- Havnesaker kan utvides 
- Lage strategi for utvikling 

Utfordring: 
- Ikke sett på havn som utvikling for næring 

o Bakrommet til kai viktig for næringsutviklingen 
- For lite kunnskap om havn 

o Må drøftes i den enkelte kommune hva man går inn i 
- Kanskje ikke IKS-klar? For tidlig? 
- Ingen ressurser som jobber med dette, heller ingen aktivitet 
- Mangler kompetanse på området 
- Kommunen får kanskje ikke fakturert riktig i forhold til bruk av havnene? 
- Tilrettelegging: 

o Elektrifisering  
o Cruisebåter (i samarbeid med eks. Visit Lyngenfjord) 

- Må ta tak i dette mens det er varmt 
Skjervøys rolle: 

- Største havn i Nord-Troms i forhold til antall kaier, båter 
- Skjervøy vil måtte være motoren i dette arbeidet 
- Må være villig til å dele info/ kompetanse med de andre 

Økonomi: 
- Må presenteres en modell for finansiering 
- Kommunene må være med på å finansiere dette 
- Farvannsavgift som grunnlag for stillingen? 

Mulighetsanalyse i det vi allerede har: 
- Fase 1 og 2 i havnesamarbeidet 
- Infrastrukturprosjektet 

Regionrådets rolle: 
- Prinsipiell avklaring 
- Stillingsbeskrivelse 

o De viktigste oppgavene 
o Usynlig i markedet 
o Få ensartet regulativer 

- Forankre arbeidet med administrasjonen v/ rådmenn 
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REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd:  

 Uttalelse til Statsbudsjettet: finansiering av studiesenter 
 Uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 36/19  Godkjenning av referat fra møte 19.09.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 19. september 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar protokollen fra regionrådsmøte 19. september 2019 til etterretning. 
Protokollen kan ikke godkjennes, da regionrådet ikke var beslutningsdyktige. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 38/19  Orientering om saksordførerordningen 
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    nestleder i 
regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere vedtektene for 
regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye selskapsavtalen som ble vedtatt av 
kommunestyrene i 2018.  
 
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med selskapsloven. 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, 
eller for viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 
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2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og 
ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, 
komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er 
saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde 

hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med 
saksordfører. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt 
og politisk nivå; 

 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 

 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller 
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 

 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 
omgivelser/rammebetingelser. 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 
 

5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, 
med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem av 
et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger 
saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i 

styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være 
regionrådets førstevalg. 

 
7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 

saksordførere. 
 

8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om 
arbeidet/status i den enkelte sak. 

 
9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 

 
28.01.14 

 
Vurderinger: 
I tillegg til å revidere retningslinjene slik at de harmonerer med selskapsavtalen er det behov for å 
evaluere og drøfte saksordførerrollen. Hvordan skal den defineres? Hvilke forventninger stilles til 
rollen? Hvilke saksområder bør regionrådet prioritere? 
 
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette kan gjøres både 
utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg til å vurdere omfanget på det 
enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt flere saksordførere på samferdsel som er et 
omfattende område. I tillegg har det vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som 
prosjekt, da har saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
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Stortingets ordning med saksordførere har følgende definisjon: 

 
Sak 39/19  Valg av representanter til råd og utvalg 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende representanter velges til: 

1. Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: ordfører - forslag fremmet i møte: Hilde 
Nyvoll 

2. Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: rådsordfører Ørjan Albrigtsen 
3. Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet: ordfører forslag fremmet i møte: 

Bernt Lyngstad 
4. Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN): rådmann -forslag fremmet i 

møte: Trond Skotvold, Kåfjord 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Selv om regionrådet ikke har valgt saksordførere for de ulike saksfeltene er det behov for å få på plass 
representanter i ulike styringsgrupper, slik at arbeidet ikke stopper opp. Det er behov for å oppnevne 
representanter til følgende: 

o Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet 
o Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN, velges blant rådmenn) 

 
Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
Utvalget ble etablert i 2015. Utvalgets mandat: 

1. Ressursutvalget oppnevnes av Nord-Troms Regionråd. 
2. Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra Universitetet i Tromsø, 
næringsliv, kommuner og andre kompetanseaktører i regionen. 
3. Leder i Nord-Troms Studiesenter innkaller og leder ressursutvalget. 
4. Ressursutvalget er rådgivende organ for leder av Nord-Troms Studiesenter og har følgende 
oppgaver: 

i. Gi faglige innspill i løpende saker 
ii. Gi råd ved utarbeidelse av strategier, handlingsplan og budsjett 
iii. Fungere som styringsgruppe i prosjekter 

 
Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper: 

 Campus Nord-Troms 
 Ungdomsmedvirkning 
 Kvenkultur 
 Grensetjenesten 

 
Overordna mål:  Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  
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Resultatmål:  

1. Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og 
utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall inngåtte samarbeidsavtaler mellom de 
ulike aktørene i prosjektperioden. 

2. Drivkraft Nord-Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig vekst på 50 
sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst 
på 250 sysselsatte i perioden. 

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør regionen mer 
attraktiv og skaper vekst 

Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og beslutninger. Øvrige 
styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og engasjement for regionen.  
 
Styringsgruppen på 5 personer har følgende sammensetning: 

1. Leder: rådsordfører (Svein Leiros) 
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms fylkeskommune, 

1 representant fra RUST, 1 representant fra regionalt næringsliv. 
 
Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen 
Prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse» er et 
forprosjekt, som er et samarbeid mellom kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms 
Regionråd. 
 
Noe av bakgrunnen for prosjektet er utfordringen med å sikre hesterasen for framtiden. I tillegg skal 
prosjektet se på hvordan man kan bruke historier om Lyngshesten i reiselivssammenheng. 
 
Nord-Troms Regionråd ivaretar rollen som prosjekteier i forprosjektfasen, og har ledet styringsgruppa, 
ved ordfører Øyvind Evanger. 
 
Oppnevning av ny representant til OSO 
OSO er forkortelsen for overordet samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl Lødingen. Målet for OSO er å  
legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et  
velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN. 
 
Rådmann i Nordreisa har vært representant fra Nord-Troms Regionråd i OSO, med rådmann fra 
Skjervøy som vararepresentant. Disse ble oppnevnt i 2014. 
 
Regionrådet har mottatt en henvendelse fra OSO om å foreta valg av representant fra Nord-Troms for 
neste 4-årsperiode. 
 
Vurderinger: 
For å sikre god forankring og eierskap er det å anbefale at regionrådet bør inneha  
lederfunksjonen i tilfeller hvor det gjelder styringsgruppe i prosjekter som eies av  
regionrådet. 
 
I tilfeller hvor regionrådet ikke er prosjekteier kan man oppnevne representant etter  
forespørsel. Representanten kan gjerne være saksordfører innen samme saksfelt (for  
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eksempel vekslingsmodellen og utdanning som saksfelt).  
 
I andre samarbeidsorgan bør det gjøres vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
 
 
Sak 40/19  Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling) 
Saksdokumenter:   

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
 Kostnadsfordeling eierkommunene 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 2020, med en 
økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen skyldes den ekstraordinære 
utfordringen med finansiering av studiesenterets drift fra årsskiftet.  

2. Arbeidet med finansiering fra fylket og stat fortsetter. Dersom dette lykkes med virkning fra 
2020, reduseres tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter fra kommunene tilsvarende.  

3. Kommunale driftstilskudd for 2020 fastsettes etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % 
”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  

 
Forslag til tillegg i punkt 1: (siste setning): 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 2020, med en 
økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen skyldes den ekstraordinære 
utfordringen med finansiering av studiesenterets drift fra årsskiftet. Vedtaket forutsetter 
tilslutning i den enkelte kommune.  

 
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt. 
 
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 økt til 
kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret.  

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
 
 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  1.220.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000      15.000 
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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 
 
KOMMUNE: DRIFTSTILSKUDD 

2019 
DRIFTSTILSKUDD 
2020 

Kvænangen    319.460          375.625      
Skjervøy    504.550          593.225    
Nordreisa    719.520               845.975 
Kåfjord    416.050             489.175 
Storfjord    388.420             456.675 
Lyngen    497.000              584.325 
SUM DRIFTSTILSKUDD 2.845.000      3.345.000 

 
Saksopplysninger: 
Regionrådets budsjett for 2020 ble lagt fram til behandling i regionrådsmøte  
19.09.19. Regionrådet var ikke beslutningsdyktige i møtet (for få representanter),  
slik at budsjettet må behandles av det «nye» regionrådet.  
 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på eierkommunene etter nærmere 
avtale mellom kommunene (jfr § 9 i selskapsavtalen).   
 
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 selskapsavtalen (§ 9) 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 
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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. 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle kroner) som de 3 
foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Lønns- og prisstigning må derfor løses innenfor 
ramma. 
 
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.  
 
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, 
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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. 
 
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. Det jobbes politisk mot utdanningskomiteen på Stortinget i forbindelse 
med Statsbudsjettet for 2020. Komiteen skal avgi innstilling til Stortinget 28.11.19. 
 
For å løse den ekstraordinære økonomiske situasjonen for studiesenteret fra årsskiftet er det sendt 
søknad til Troms fylkeskommune om tilskudd i en 3-årsperiode fra 2020-2023, for å sikre driften av 
studiesenteret. 
 
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. Dette skaper 
usikkerhet både for ansatte, studenter og samarbeidspartnere. 
 
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 
for å sikre ansatte og følge opp de forpliktelser vi har overfor studenter og samarbeidspartnere.  
 
Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med samme fordelingsnøkkel 
som driftstilskudd til regionrådet. Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av 
studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill kr pr år. 
 
 
Sak 41/19  Møteplan 2020 
Saksdokumenter:   

  Forslag til møteplan for regionrådet, rådmannsutvalget og arbeidsutvalget for 2020 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til møteplan for 2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 

MØTEPLAN  2020 
 

MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅD    

REGIONRÅDET – KICK OFF 
CAMPUS NORD-TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 
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REGIONRÅDET – FELLESMØTE 
MED RÅDMANNSUTVALGET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-
30.01.) 

REGIONRÅDET – MØTE 
TROMSBENKEN 

TIRSDAG - 
ONSDAG 

11.02.20 OSLO (KOM.POL.TOPPMØTE KS) 

REGIONRÅDET - 
STRATEGISSAMLING 

MANDAG -
TIRSDAG 

24.02.-
25.02.20 

STED? 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 24.03.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – 
REPRESENTANTSKAPMØTE 

TIRSDAG 28.04.20 LYNGEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG RUST 

TIRSDAG 26.05.20 NORDREISA 

REGIONRÅDET TIRSDAG 23.06.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – MØTE NUNT 
- SJØMATKONFERANSEN 

 SEPT SKJERVØY 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 29.09.20 SKYPE 

REGIONRÅDET –FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 27.10.20 KVÆNANGEN 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

23.-24.11.20 

 

SKJERVØY 

RÅDMANNSUTVALG    

KICK OFF - CAMPUS NORD-
TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 

RÅDMANNSUTVALGET - 
FELLESMØTE MED 
REGIONRÅDET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-
30.01.) 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
REGIONRÅDET 

STRATEGISAMLING 

MANDAG - 
TIRSDAG 

 

24.-25.02.19 STED? 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
LEDERNETTVERK HELSE 

TEMADAG HELSE 

MANDAG 

HELDAGS 

23.03.19 NORDREISA 

RÅDMANNSUTVALGET 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 
REGIONRÅDET 

MANDAG 

HELDAGS 

27.04.19 LYNGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

25.05.19 SKYPE 
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RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

29.06.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET 

TEMA UTVIKLING OG 
LEDELSE 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

31.8-1.9.20 ALTA 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 28.09.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
OPPVEKSTLEDERE 

TEMA SKOLE 

MANDAG 

HELDAGS 

12.10.20 OLDERDALEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 

HELDAGS 

27.10.19 KVÆNANGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

26.11.18  SKYPE 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET 
(Rådsordfører, leder 
rådmannsutvalget og 
sekretariatet) 

TIRSDAG 

0900-1030 

07.01.20 

04.02.20 

03.03.20 

02.04.20 

05.05.20 

02.06.20 

11.08.20 

01.09.20 

06.10.20 

03.11.20 

SKYPEMØTER 

 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har i mange år hatt tirsdag som fast møtedag. Møteformen har variert mellom fysiske og 
digitale møter. Rådmannsutvalget har hatt møter mandag i forkant av regionrådsmøte tirsdag. 
Arbeidsutvalget har møter mellom regionrådsmøtene.  
 
Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har gitt positive tilbakemeldinger på bruk av digitale 
møteverktøy. Dette oppleves som nyttig fordi det er ressursbesparende på flere måter, og gir mulighet 
for å avvikle møter på kort varsel om behov. 
 
Med ny kommunelov er det satt et sterkere fokus på viktigheten av politisk  
lederskap og samfunnsutviklerrollen. Regionrådet har derfor de siste år valgt å være  
til stede på ulike politiske arenaer, og koblet møter i tilknytning til for eksempel  
konferanser. 
 
Vurdering: 
Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke møteplasser som er 
interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. Det er lagt inn forslag om følgende: 
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 Januar:  
o felles deltakelse på kick-off Campus Nord-Troms, Olderdalen 
o avvikling av regionrådsmøte i tilknytning til Fylkesmannens og KS sitt møte i Alta 

(felles med rådmenn) 
 Februar: 

o Deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte, Oslo. Møte med Tromsbenken 
(Finnmarksbenken?) 

o Strategisamling regionrådet – felles med rådmannsutvalget 
 April: representantskapsmøte (formannskapene i eierkommunene) 
 Mai: fellesmøte RUST 
 September: regionrådsmøte og felles deltakelse Sjømatkonferansen, Skjervøy 
 Oktober: fellesmøte rådmannsutvalget 
 November: tur med RUST og regionrådsmøte 

 
Til drøfting: -hvem vil vi ha faste møter med?: 

 Stortingsrepresentanter 
 Fylkespolitikere 
 Sametinget 
 Tornedalsrådet 
 Næringsliv i regionen 
 Regionråd i Troms og Finnmark  

 
 
DEL III: AKTUELLE POLITISKE SAKER 
 
Drøfting – hvordan skal vi samarbeide om aktuelle politiske saker?  
Innledning ved ordfører Ørjan Albrigtsen 
 
Nasjonal og regional transportplan - strategier for transportinfrastruktur Nord-Troms.  
Innspill i møte: 

- Strekningsstrategier/regionrådet har prioritert 5 korridorer 
- Status Kvænangsfjellet – oppdraget overført til Nye veger, de gjør prioriteringen. Avklaring før 

nyttår 
- Forslag: kunne vi jobbet strategisk i et større fora? 
- Utfordring: hvordan kan vi lage gode høringsuttalelser? Samarbeidet med NLF, Arena Nord-

Troms 
- Neste møte: velge saksordførere på dette feltet. Kanskje ha 2 saksordførere på dette området 
- Viktig å ha en klar prioritering på utbyggingsprosjekt i regionrådet, som man holder fast på 

over tid. Dette har gitt resultater tidligere 
- Vi må gjerne gi tilbakemelding til våre Stortingspolitikere vedr sammensetningen av 

ekspertutvalg 

Høring NOU 2019:16 skattlegging av vannkraftverk 
Innspill i møte: 

- Betydning for kommunene i Nord-Troms 
- LVK har laga et opprop som de 4 berørte kommunene har signert (Storfjord, Kåfjord, Nordreisa 

og Kvænangen). Oppfordrer de 2 andre kommunene til også å skrive under 
- Tror ikke det fører frem med egen høringsuttalelse (frist 1. jan 2020) 
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Havbruksskatteutvalget (innstilling legges frem 1. nov) 
Innspill i møte: 

- Forslaget har fått mye kritikk etter det ble lagt fram 
- Regionrådet bør ha en saksordfører på dette feltet 

Forslag om bortfall av føringstilskudd fiskemottak (omfatter Djupvik, Manndalen og Burfjord) 
Innspill i møte: 

- Det er sendt høringsinnspill fra Kåfjord, Kvænangen og Dyrøy 

Orientering om regionrådsstruktur – hva har skjedd det siste året? 
- Gjennomført møter med Tromsø-områdets regionråd 
- Forsøkt å få til møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke funnet dato som passet) 
- Mottatt søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 
- Bør vi utrede dette nærmere? – fordeler og ulemper vedr ulike alternativer? 
- Må dele opp debatten; samfunnsutvikling og oppgavesamarbeid 

Til neste møte: 
- Saksordførerfordeling 
- Avklaring vedr søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 

Møtet hevet kl 1545 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
Sak 43/19  Revisjon av retningslinjer saksordførerordningen  
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14 
 Forslag til reviderte retningslinjer for saksordførere 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget til reviderte retningslinjer for saksordførere godkjennes. 
 
Forslag til: 

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For 
hvert saksområde, eller for viktige enkeltsaker/prosjekter som pågår over tid, 
oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av 

regionrådet, og ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og 
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nestleder. Utvalg, komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet 
informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, 

og holde regionrådet orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken 
diskuteres i forkant med saksordfører. Saksordfører legger fram og redegjør 
for saken i møtesammenheng. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå 

utenfor regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og 
Storting 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt 
 

5. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra 
regionrådet i styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende 
saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 

 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  
 
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 
selskapsloven. 
I regionrådsmøte 5. november ble det gjort følgende vedtak: 
 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    
nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
 
Vurderinger: 
I forslaget til reviderte retningslinljer er det lagt vekt på å forenkle og harmonisere  
retningslinjene i forhold til selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i  
2018. 
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Sak 44/19  Valg av saksordførere  
Saksdokumenter:  

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende saksfelt og saksordførere for perioden  
2019-2021 (revideres ved valg av ny leder og nestleder): 
 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Regionrådet 
Fylkesplan Regionrådet 
Tiltakssonen Regionrådet 
Tornedalsrådet  
Næring  
Samferdsel - infrastruktur  
Kompetanse og utdanning  
Kultur  
Helsetilbud  
  
Nord-Troms Studiesenter Hilde Nyvoll (valgt 5.11.19) 
Ungdomssatsing – RUST  
  
Ny organisering – regionrådet  
Skattlegging av vannkraftverk  
Havbruksskatteutvalget  
Kvotemeldingen  
PROSJEKT:  
Drivkraft Nord-Troms Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
Prosjekt Lyngshest Bernt Lyngstad (valgt 5.11.19) 
  
REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe vekslingsmodellen  

 
 
Saksopplysninger: 
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 
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vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
 
Vurderinger: 
Regionrådet bør i møtet drøfte om saksfeltene er dekkende for det arbeidet en ser  
for seg i nærmeste 2-årsperiode. I tillegg kan det være behov for å splitte noen av  
saksfeltene som er omfattende for eksempel samferdsel - stikkord; 

 RTP – regional transportplan 
 NTP – nasjonal transportplan 
 Forslag jernbaneutvalg Nord-Norge (KVU Nord-Norge banen) 
 KVU – innfarter Tromsø 
 Digital infrastruktur 
 Ladeinfrastruktur 
 Ulike delplaner (kollektivtrafikk, rassikring, trafikksikring mm) 

 
 
 
Sak 45/19  Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Saksdokumenter:   

 Prosjektplan Drivkraft Nord-Troms 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til styringsgruppen for 
prosjekt Drivkraft Nord-Troms: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv: leder Arena Nord-Troms Håvard Høgstad 

 
 
Saksopplysninger: 
Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 
Troms Fylkeskommune. Drivkraft prosjektet har som overordnet mål å utvikle varige 
samarbeids-modeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke 
sysselsetting og styrke kompetansen. Flere kompetanse-arbeidsplasser vil gjøre 
regionen mer attraktiv og skape vekst i hele samfunnet! 
 
Drivkraftprosjektet har fire satsingsområder: 
 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdomsmedvirkning 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid 
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Regionrådet vedtok på møtet 27.11.18 følgende sammensetning av styringsgruppen 
på 5 personer for prosjekt Drivkraft Nord-Troms:  

1. Leder: rådsordfører Svein Leiros 
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms 

fylkeskommune (sekundært en fylkestingsrepresentant fra Nord-Troms), 1 
representant fra RUST (kan også være tidligere RUST-medlem), 1 
representant fra regionalt næringsliv. 

3. Arbeidsutvalget i Nord-Troms Regionråd får ansvar for å rekruttere 
medlemmer til styringsgruppen. 

 
Dagens styringsgruppe: 
Leder: rådsordfører Ørjan Albrigtsen (valgt 5.11.19) 
Fra fylkesnivået: John Karlsen 
Fra RUST/ungdom: Victoria M. Figenschou 
 
Næringslivsrepresentant har vært Tom-Rune Eliseussen, styreleder Halti 
Næringshage/Statskog. Eliseussen er blitt ordfører i nye Senja kommune, det er 
derfor behov å velge ny representant. 
 
Representant fra UiT har vært Marit Anne Hauan, styreleder Senter for nordlige 
folk/Tromsø Museum UiT. Hun har etter valget bedt om å fratre da hun har gått av 
som styreleder på Senter for nordlige folk, i tillegg har hun gått over i en 
forskerstilling på UiT.  
 
Vurderinger: 
Arbeidsutvalget i regionrådet har diskutert ulike kandidater til å ta over de ubesatte 
plassene i styringsgruppa.  Arbeidsutvalget har landet på følgende kandidater: 

 Fra UiT: Samfunnskontakt for Nord-Troms og Finnmark Marit Hansen  
 Fra næringsliv/Arena Nord-Troms: leder Håvard Høgstad 

 
Begge kandidatene er forespurt og har takket ja til oppdraget. 
 
 
 
Sak 47/19  Felles kommunelege samfunnsmedisin  
Saksdokumenter:   

 Melding om vedtak fra rådmannsutvalget 
 Rapport fra utredning: felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Saksbehandler: rådmannsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
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1. Nord-Troms Regionråd er positive til forslaget om en felles kommunelege i  
 samfunnsmedisin for Nord-Troms. Regionrådet har forståelse for at  
 kommunene står i en utfordrende økonomisk situasjon, men oppfordrer  
 kommunene til å sette saken på dagsorden.  

2. Forslag til problemstillinger som kan drøftes;  
a. Hvordan kan man løse samfunnsmedisinske oppgaver?  
b. Er det mulig å fordele oppgaver mellom kommunene (for eksempel 

utarbeidelse av ulike planer)?  
c. Kan man løse oppgaver på en annen måte enn i dag? 

 
Saksopplysninger: 
Oversendt sak fra rådmannsutvalget 2.10.19: 
 
«MELDING OM VEDTAK I RÅDMANNSUTVALGET 
EMNE: 67/19 FELLES KOMMUNELEGE SAMFUNNSMEDISIN 
STED: SKYPE 
TIDSPUNKT: Mandag 30. september 2019 

 

Vedlegg: 

 Rapport fra utredning: Felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Kommuneoverleger har utredet muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin. Målet med en slik stilling er å få til en mer 
samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der kommunens og legers kunnskap om 
samfunnsmedisinske forhold økes, samt at samfunnsmedisinske oppgaver utføres 
med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen være en mer tydelig 
premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Vedtak: 

 Sendes videre til forankring i Regionrådet for anbefaling til kommunestyrene. 
 Kommunene kan legge den fram for helse og omsorgs-utvalg. 
 Det tas sikte på å ha felles kommunelege samfunnsmedisin innen 2021.» 

 
Klipp fra rapporten som er utarbeidet av: 
Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune 
Paul Odberg, Skjervøy kommune 
Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune 
Kjell Nysveen, Kvænangen kommune 
Carol Pascoe, Lyngen kommune 
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«Målsetning 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen 
helse bedt om utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
kommuneoverlegens arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin, altså en felles 
kommuneoverlege i Nord-Troms kommuner. Kommuneoverleger har gjennom 
utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 
 
Bakgrunn 
Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom 
mange år vært stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der 
mange av disse nå kan trekke frem momenter i historisk perspektiv gjennom flere 
tiårs erfaring.  
 
Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt 
mer omfattende de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som 
trådte i kraft i 2012. I små distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å 
kombinere kommuneoverlegestillingen med kurativ praksis som fastlege. Det har 
vært, og er fortsatt, en generell økende arbeidsmengde som fastlege, der man 
spesielt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring 
fra spesialisthelsetjenesten (sykehus) til primærhelsetjenesten (fastleger). Det 
handler blant annet om oppfølgende kontroller som tidligere ble utført på 
poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos fastlege, eller raskere 
utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter 
utskrivelse. Andre eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er 
vurdering av førerkortsaker som tidligere lå hos Fylkeslegen.  
 
Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen oftere enn før oppsøker 
lege, som skyldes alt fra dokumentasjonskrav som er kommet til behov for 
bekreftelse på at man er frisk. Samtidig med dette skal kommuneoverlegen også 
fylle sin rolle innen det administrative i driften av legetjenesten, samt ansvar for de 
samfunnsmedisinske områdene innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern 
og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for eksempel smittevern 
mer aktuell i dag med økende reisende over landegrenser, økt antall flyktninger til 
landet og dermed økende behov for beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 
smittsomme sykdommer. 
 
Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og 
i helseforetaket og dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske 
saker, som for eksempel akuttmedisinsk beredskap i kommunen. 
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Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at 
dette generelt er tatt hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle 
arbeidsoppgavene kan gjøres tilfredsstillende. 
 
Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 
arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt 
er lovpålagte arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer 
spesialisert 4 kunnskap innen samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å 
sette seg inn i grunnet mange andre arbeidsoppgaver. 
 
Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er 
- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 
- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 
- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 
- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 
helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket» 
 
 
DRØFTING- OG ORIENTERINGSSAKER: 
KVU innfarter Tromsø ideverksted løsninger – januar 2020 

- Drøft/avklar deltakelse? 
Invitasjon til verksted: 

- Her kommer invitasjon til status KVU Innfarter til Tromsø og et andre ideverksted om 
løsninger. 

- Den første delen av møtet blir orienteringer om hva som er gjort i KVUen fram til midten av 
januar 2019. Dette er blant annet basert på resultatene fra det første ideverkstedet i 
Nordkjosbotn i starten av oktober. Vi ønsker en bred og samfunnsmessig involvering i 
KVUen, og innspill på det som produseres underveis. I dette møtet blir temaene å handle 
om forståelse av situasjonen i området, hvilke utfordringer og problemstillinger som er 
aktuelle og hva slags behov som finnes relatert til transportsystemet knyttet til Tromsø. 

- Den andre delen av møtet blir et andre ideverksted om løsninger. Hva slags løsninger er 
aktuelle og i hvilken grad vil de oppfylle de behovene som har blitt avdekket. Dette blir et 
gruppearbeid, der alle gruppene skal få sjansen til å presentere sine resultater til slutt. 

- Til de som var med på det første ideverkstedet så vil vi få takke for en fremragende innsats 
der! Rapporten derfra er under utarbeidelse, og vi håper å kunne sende den ut og legge 
den på vår hjemmeside https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/innfarttromso i løpet av 
uke 45. Den kommer iallfall så snart den er ferdig. 

- Nærmere informasjon om hvor møtet i Tromsø 16. januar 2019 blir og endelig agenda blir 
det sendt oppdatering på i god tid før. 

- Vel møtt i Tromsø på nyåret! 
- Med hilsen 
- Nils Petter Rusånes Prosjektleder KVU Innfarter til Tromsø 
- For spørsmål om møtet, ta kontakt med Monica Fastvold Bjarnesen Mobil: 94277012 
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UFB – Ullsfjordforbindelsen –presentasjon ved ordfører i Lyngen og Tor Petter 
Christensen 
 
Oppfølging av henvendelse fra Kautokeino kommune 
Tidligere behandling 19.09.19: 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms 

Regionråd 
Innstilling til vedtak (ikke beslutningsdyktig): 

1. Nord-Troms Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Kautokeino 
kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd.  

2. Det nye regionrådet (konstitueres 5.11.19) tar kontakt med Kautokeino 
kommune for å avklare gjensidige forventninger og behov. Et eventuelt 
medlemskap i regionrådet kan ikke iverksettes før ny organisering er på 
plass.  

Orientering om status ved rådsordfører Ørjan Albrigtsen 
 
Aktuelt med samarbeid vedrørende kystsoneplan? 
 
Hvordan skal vi jobbe med strategiplan for Nord-Troms Regionråd 2020-2023? 

- Rådmannsutvalget er bedt av arbeidsutvalget om å lage et notat til 
samlingen som er foreslått i februar 

- Arbeidsmetode 
- Hvem bør involveres (RU, NUNT, NTSS, RUST?) 
- Prosessplan  
- Ressursbruk 
- Eventuelt  
 

 
 
ÅPEN POST: 
Aktuelle saker på dagsorden 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 29.10.2019 14.33.00
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Ørjan Albrigtsen; Hilde Nyvoll (hilde.anita.nyvoll@nordreisa.kommune.no); Britt Pedersen; Inger Heiskel
(inger.heiskel@storfjord.net); kumichal@online.no; karl-gunnar@nonamesport.com; Anne-Marie Gaino; Bjørn
Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen
Kopi: Daniel Vollstad Johnsen; Kristin Vatnelid Johansen; Gunbjørg Melkiorsen; Lise Jakobsen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen;
Stig Aspås Kjærvik; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);
Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: SAKSDOKUMENTER TIL KONSTITUERENDE MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD
Vedlegg: Saksliste og dokumenter RR 05.11.19.docx;saksutredning RR møte 05.11.19.doc;Selskapsavtale 2018
sign.pdf;Rapport 18008 Havnesamarbeid i NordTroms 2018_22nov2018.pdf;Kopi av Kaioversikt Nord-Troms
041218.xlsx;Prosjektplan og tilbud havnesamarbeid i NordTroms 2019.pdf
Til ordførere og varaordførere
 
Vedlagt følger saksdokumenter med innstillinger til konst møte i regionrådet tirsdag 5.
november kl 1030 på Senter for nordlige folk i Manndalen.
 
Pr i dag gjenstår konst møte i Kvænangen (sender derfor til sittende ordfører).
 
Selv om det blir kort frist for noen, håper vi at alle ordførere og varaordførere ha anledning til
å møte!
 
Vel møtt!
 
Til orientering:
Rådmannsutvalget og næringsutviklerne i Nord‐Troms er invitert til å delta på deler av møtet. De vil i tillegg
avholde egne møter parallelt med møte i regionrådet.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) med varamedlemmer (varaordførere) som innkalling  
Rådmannsutvalg og administrasjonen i regionrådet inviteres til møtet 
Sendes eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato: 29.10.19 

 
SAKSDOKUMENTER TIL KONSTITUERENDE MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til innkalling av 24.10.19 til møte; 
 
Tid: Tirsdag 5. november 2019 kl 1030-1600   
  
Sted: Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord 
 
 
Saksutredning med innstilling og saksdokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
fung 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 9-2019 
STED: Senter for nordlige folk, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 5. november 2019 

 
Program: 
Kl 1030 Åpning av møtet 
 Del I: Regionrådets virksomhet 
Kl 1130 Omvisning på senteret og lunsj 
Kl 1230 Orientering om havneprosjektet 
Kl 1300 Del II: Konstituering og vedtak (jfr sakslista) 
Kl 1430 Beinstrekk med kaffe 
Kl 1445 Del III: Aktuelle politiske saker 
Kl 1545 Avrunding – evaluering av dagen 
Kl 1600 Vel hjem! 
 
DEL I: REGIONRÅDETS VIRKSOMHET 
Orientering fra administrasjonen: 

 Om regionrådet ved daglig leder Berit Fjellberg (organisering, 
styringsdokumenter, økonomi og arbeidsmetoder) 

 Presentasjon av ny hjemmeside 
 Nord-Troms Studiesenter ved leder Kristin Vatnelid Johansen 
 RUST regional ungdomssatsing i Troms ved ungdomskonsulent Lise Jakobsen 
 Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen 
 Interkommunalt samarbeid ved leder av rådmannsutvalget Cissel Samuelsen 

 
Orientering om havneprosjektet ved prosjektledelsen (etter lunsj) 
 
 
DEL II: KONSTITUERING OG VEDTAK 
 
REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd:  

 Uttalelse til Statsbudsjettet: finansiering av studiesenter 
 Uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner 

 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 36/19 Godkjenning av referat fra møte 19.09.19 
Sak 37/19 Valg av leder og nestleder 
Sak 38/19 Orientering om saksordførerordningen 
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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 39/19 Valg av representanter til råd og utvalg 
Sak 40/19 Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling) 
Sak 41/19 Møteplan 2020 
Sak 42/19 Havnesamarbeid Nord-Troms 

 
 
DEL III: AKTUELLE POLITISKE SAKER 
Drøfting – hvordan skal vi samarbeide om aktuelle politiske saker?  
Innledning ved ordfører Ørjan Albrigtsen 

 Nasjonal og regional transportplan - strategier for transportinfrastruktur 
Nord-Troms 

 Høring NOU 2019:16 skattlegging av vannkraftverk 
 Havbruksskatteutvalget (innstilling legges frem 1. nov) 
 Forslag om bortfall av føringstilskudd fiskemottak (omfatter Djupvik, 

Manndalen og Burfjord) 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører 
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REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd:  

 Uttalelse til Statsbudsjettet: finansiering av studiesenter 
 Uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
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56



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                           møte 5.11.19

 3 

 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 36/19  Godkjenning av referat fra møte 19.09.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 19. september 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar protokollen fra regionrådsmøte 19. september 2019 til 
etterretning. Protokollen kan ikke godkjennes, da regionrådet ikke var 
beslutningsdyktige. 
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PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 kl 1100 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 

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

Forfall: Svein O. Leiros, Kåfjord 
Eirik Losnegaard Mevik/Ronald Jensen, Kvænangen 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

 
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 
Ingen merknad til innkalling.  
I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp: 
Sak 35/19 Høring oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske-Tromsø 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Midt-Troms regionråd: «Uttalelse vedr samiske barns rettigheter ved Sameskolen i Troms» 
 Fra prosjekt HoppIde grunnskole: «Sluttrapport» 

Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 
 
 
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. 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

58



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                           møte 5.11.19

 5 

 
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 
 
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 
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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. 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
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  
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 Prosjekt Lyngshestlandet – samarbeidsprosjekt med Tromsø-områdets regionråd. 
Prosjektansvar: Birgit D. Nielsen – oppstart jan 2019 

 
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. 
 
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. 
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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. 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
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 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 
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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. 
 
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. 
 
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 
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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).  
 
Forslag til vedtak fra nestleder Albrigtsen: 

1. Nord-Troms Regionråd vedtar budsjettramme på samme nivå som 2019. 
2. Formannskapene og kommunestyrene i eierkommunene orienteres om den økonomiske 

situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Med dagens finansiering er det ikke økonomi til å 
drifte studiesentret fra 1.januar 2020. Det sendes ut et eget notat vedrørende saken. 

3. Følgende arbeidsgruppe nedsettes med mandat å sørge for å få til statlig medfinansiering av 
Studiesentret. Arbeidsgruppen består av:  

 Ørjan Albrigtsen, leder 
 John Karlsen  
 Terje Olsen 
 1 repr fra fylkeskommunen 

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte av Albrigtsen ble enst vedtatt. 
 
 
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 
 
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.  
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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.  
 
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 
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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. 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 33/19  Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 
Saksdokumenter:  

 Henvendelse fra Kautokeino kommune, med saksfremlegg og vedtak fra kommunestyret 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Kautokeino kommune har i 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.  
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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:  
 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 
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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.»  
 
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 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. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte av nestleder Albrigtsen: 
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1. Nord-Troms Regionrådet er positiv til henvendelsen fra Kautokeino kommune om medlemskap 
i Nord-Troms Regionråd.  

2. Det nye regionrådet (konstitueres 5.11.19) tar kontakt med Kautokeino kommune for å avklare 
gjensidige forventninger og behov. Et eventuelt medlemskap i regionrådet kan ikke iverksettes 
før ny organisering er på plass.  

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
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. 
 
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. 
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Nærmere beskrivelse av modellen, satsinger og resultat i vedlagte sluttrapport. 
 
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. 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 35/19 Høring oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske-Tromsø 
Saksdokumenter: 

 Høringsbrev fra Jernbanedirektoratet med link til hovedrapport og delrapporter 
 Forslag til høringsuttalelse fra Tromsø kommune 
 Vedtak fra Sør-Troms Regionråd (se nedenfor) 
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«Vedtak fra Sør-Troms regionråd Sak 16/19:  

 Utredning av Nord-Norgebanen v/Eva Ottesen og Terje Traavik (videooverføring til 
regionrådsmøte i Ofoten regionråd).  

Vedtak: Sør-Troms regionråd tilslutter seg anbefalingen om å utarbeide et felles høringsinnspill 
sammen med regionrådene i Troms, og om mulig hele/deler av Nordland fylke. Kommunene gis 
anledning til å gi innspill og kommentarer til høringsinnspillet før den sendes fram 1. oktober.» 
 
På grunn av sent innkommet sak, legges denne fram for regionrådet uten innstilling. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Ørjan Albrigtsen og Knut Jentoft utarbeider et forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedr 
Nord-Norgebanen. 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
ÅPEN POST (dagsaktuelle saker) 

- ingen 

OPPFØLGINGSSAK: 
 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter (fra 2020) – saken tatt opp i forbindelse med Budsjett 

2020 og i felles evalueringsmøte 
 
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 
 
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) 

Det var enighet om følgende tilsvar på denne henvendelsen: 
Begge sakene fra fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms er behandlet som referatsaker. Dette anses 
som en fullgod behandling av sakene. 
 
FELLESMØTE MED STYRINGSGRUPPA FOR KOMPETANSELØFT NORD-TROMS (kl 1230) 
I tillegg til regionrådet møtte: 
Kristin Vatnelid Johansen, leder NTSS/prosjektleder Kompetanseløft 
Daniel Johnsen, studieadministrator NTSS 
Lisbeth Holm, tidligere prosjektleder Kompetanseløft 
Jan Fjære, tidligere prosjektleder Kompetanseløft 
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder Drivkraft Nord-Troms 
 
Fra styringsgruppa Kompetanseløft møtte: 
Medlem Representerer 
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Marit Hansen UiT 
Øyvind Evanger Ordførerne 
Cissel Samuelsen Rådmenn 
Sedolf Slettli Troms Fylkeskommune 
Jens Kristian Nilsen NUNT/ Næringslivet  
Mona Salamonsen Næringslivet 
Olaug Bergset Nord-Troms VGS. 
 
SLUTTRAPPORTERING OG EVALUERING 

 Presentasjon av sluttrapport inkl regnskap ved Kristin V Johansen 

Kommentarer i møtet: 
Fra næringsforeningen:  

 Næringsforeningen har sluttet med kursvirksomhet, da dette krever veldig mye jobb, og en 
egen kompetanse for å arrangere kurs. Sender henvendelser videre til studiesenteret. 

Kurstilbud havbruk:  
 Blått kompetansesenter står for mye av kursvirksomheten mot denne næringen. Stort 

potensiale innen denne sektoren 

Ønsker statistisk materiale  
 Hvem er brukere av studiesenteret – gjerne fordelt kommunevis. Viktig bakgrunnsmateriale 
 Hvordan bruker innbyggerne tjenestene? 

Noe av det unike som ntss; 
 Modellen med studiebibliotekene (unik i nasjonal sammenheng) 
 Kartleggingen i helse- og omsorgssektoren og strategi- og handlingsplanen. Når UiT kommer 

inn på denne måten løftes arbeidet på strategisk nivå. Helse- og omsorgslederne var sentrale i 
arbeidet. 

Lokale effekter: 
 Viktig med tilbud innen profesjonsutdanninger – går i hovedsak rett ut i jobb i en av 

nordtromskommunene etter endt utdanning 

Samarbeid med UiT: 
 Viktig med en slik inngang til utfordringer/behov – solid grunnlag for å gjøre tiltak. 

Faktagrunnlag viktig 
 Også det å løfte flere «ting» samtidig – for eksempel satsingen innen helse- og omsorg, 

vekslingsmodellen, læringeløftet – gir gode effekter 

DRØFTING OG EVALUERINGSRUNDE 
- Felles evaluering i møtet 

Hva slags forventninger hadde du til prosjektet sett fra ditt ståsted? 
 Veldig bra med den omfattende kartleggingen innen helsefeltet 
 At det skulle bli flere studietilbud innen høyere utdanning i regionen 
 En av hovedmålsettingen var å få utdanningstilbud som Nord-Troms har behov for. Hva gjør 

man når UiT ikke kan/vil levere? 
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Har prosjektet innfridd forventninger? Hvilke? 
 Innfridd på Helse- og omsorg 
 Det har vært viktig å få på plass en egen viserektor for Nord-Troms og Finnmark, gjort at det 

er blitt lettere «å bli hørt» 
 Viktig å ha med UiT inn i styringsgruppa/ressursgruppa 
 Er det mange søkere som ikke er kvalifisert? Ja, en del – har vært kjørt tilbud om 

prekvalifisering 

Hvilke forventninger er ikke innfridd? 
 På andre områder enn helsefeltet – hatt forventinger om større aktivitet på andre felt enn helse 

(oppvekst, teknisk, innkjøp) 

Hvilken effekt har prosjektet hatt? Måloppnåelse? Resultat? 
 Bevisstgjøring – forståelse av at kompetanse er viktig 
 Viktig å tenke langsiktige resultat 
 Både lærerutdanningen og sykepleien er viktig 
 Flere tiltak som har samme mål – for eksempel innen helse med vekslingsmodellen, 

lærlingeløftet mm 
 Næringslivet; litt skuffende med tilbakemeldinger/deltakelser 
 Det at vi er så små – lite utviklingskraft – vanskelig å få deltakere 
 Har produsert mange studiepoeng 
 Har laga noen nye fora – hvor kompetanse står på dagsorden (samhandlingsarenaer) 
 Skapt en forventning om hva studiesenteret kan bidra med – usikkerhet rundt finansiering 
 Kurs mot næringslivet – hvor man kan bruke egen bedrift som case – dette opplegget har gitt 

gode tilbakemeldinger 
 Kunnskapsbaserte grep er viktige – for eksempel kartlegging og forslag til løsninger ut fra 

kartleggingen – kan være studiesenteret sin jobb 
 Viktig med samhandling mellom de ulike kompetanseaktørene 

Har du synspunkt på organiseringen av prosjektet? Arbeidsmetoder? 
 Viktig å ha med UiT og fylkeskommunen i denne type arbeid 

Hvordan bør studiesenteret jobbe videre med å løfte kompetansen i regionen? 
 Viktig med kompetansekartlegging –også i kommunene 
 Studiesenteret er god distriktspolitikk. Må settes på dagsorden – har vært jobba med siden 

2007, uten at man er kommet i mål 

Kristin V.J. gikk gjennom mottatte tilbakemeldinger på skjema fra andre enn møtedeltakerne. 
 
VEIEN VIDERE (STUDIESENTER/CAMPUS, FINANSIERING FRA 2020) 
Presentasjon av Drivkraft-prosjektet, med fokus på kompetanse 
Ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen (PP vedlagt) 
 
Status finansiering av NTSS ved Kristin V. Johansen: 

 Kronologisk oversikt over møter/notater aktiviteter med mål om forutsigbar finansiering for 
perioden 2007-2019 
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 Siste: møte med statsråd 30. april 2019. Fra Troms deltok UiT ved rektoratet, fylkesrådet og 
regionrådet (notat sendes styringsgruppa) 

Kommentarer: 
 Fra Sedolf Slettli: nye fylkeskommunen Troms og Finnmark – ny divisjon «Kompetanse og 

næring» 
 Om studiesentrene skal finansieres over regionale budsjett – må rammene til dette økes. 

Aktuelt å ha med fylkeskommunen i det videre arbeidet? 
 Bør vurdere å endre navn? Gå bort fra studiesenterbegrepet – bør vurderes 
 Mål om Statsbudsjettet 2019 
 Be om å få komme i fylkestinget/komitè for å presentere saken. Både jobbe mot politisk og 

administrativt nivå 
 Divisjonsdirektør for Troms og Finnmark Børre Krutdå – viktig medspiller i det videre arbeidet 

 
Møtet hevet kl 1515 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
Sak 37/19  Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i regionrådet 
Saksdokumenter:   

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA (vedlegg) 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2019-2021: 

 Som rådsordfører/leder: ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
 Som nestleder:  ordfører Geir Varvik, Storfjord 

 
 
Saksopplysninger: 
I selskapsavtalens § 5 Styre er det fastsatt at:  
«Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret som består av 6 medlemmer 
og 6 varamedlemmer. Styret betegnes som regionrådet.  
 
Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år og består av 
ordførerne i deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer som er 
deltakerkommunens varaordførere.  
 
Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 
styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede. Som beslutning gjelder 
det som flertallet av de møtene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som 
møtelederen har stemt for. Det føres protokoll fra styremøtene.»  
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Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom  
kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende  
rullering: 
   

ÅR: STYRELEDER/RÅDSORDFØRER: NESTLEDER: 
1997 Roy Waage, Skjervøy Hans Strandvoll, Storfjord 
1999 Hans Strandvoll, Storfjord Odd Solberg, Lyngen 
2001 Odd Solberg, Lyngen Harald Olsen, Kvænangen 
2003 Harald Olsen, Kvænangen John Karlsen, Nordreisa 
2005 John Karlsen, Nordreisa Bjørn Inge Mo, Kåfjord 
2007 Bjørn Inge Mo, Kåfjord Roy Waage, Skjervøy 
2009 Roy Waage, Skjervøy John Helland, Kvænangen 
2011 Sigmund Steinnes, Storfjord Jan Helge Jensen, Kvænangen 
2013 Jan Helge Jensen, Kvænangen Sølvi Jensen, Lyngen 
2015 Øyvind Evanger, Nordreisa Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
2017 Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

 
Vurderinger: 
Vervet som leder av regionrådet innebærer ekstra arbeidsbelastning. Det har derfor  
vært en god løsning at vervet går på omgang mellom kommunene med en syklus på  
2 år. Flere andre regionråd har en lignende løsning. 
 
 
Sak 38/19  Orientering om saksordførerordningen 
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    
nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  
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Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 
selskapsloven. 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, 
eller for viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og 

ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, 
komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er 
saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde 

hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med 
saksordfører. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt 
og politisk nivå; 

 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 

 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller 
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 

 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 
omgivelser/rammebetingelser. 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 
 

5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, 
med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem 
av et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger 
saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i 

styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være 
regionrådets førstevalg. 

 
7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 

saksordførere. 
 

8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om 
arbeidet/status i den enkelte sak. 

 
9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 

 
28.01.14 

 
Vurderinger: 
I tillegg til å revidere retningslinjene slik at de harmonerer med selskapsavtalen er 
det behov for å evaluere og drøfte saksordførerrollen. Hvordan skal den defineres? 
Hvilke forventninger stilles til rollen? Hvilke saksområder bør regionrådet prioritere? 
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Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 
vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
 
Stortingets ordning med saksordførere har følgende definisjon: 

 
 
 
Sak 39/19  Valg av representanter til råd og utvalg 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende representanter velges til: 

1. Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: ordfører (forslag fremmes i 
møte) 

2. Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: (råds)ordfører 
Ørjan Albrigtsen 

3. Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet: ordfører (forslag 
fremmes i møte) 

4. Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN): rådmann 
(forslag fremmes i møte) 

 
Saksopplysninger: 
Selv om regionrådet ikke har valgt saksordførere for de ulike saksfeltene er det 
behov for å få på plass representanter i ulike styringsgrupper, slik at arbeidet ikke 
stopper opp. Det er behov for å oppnevne representanter til følgende: 

o Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet 
o Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN, velges blant 

rådmenn) 
 
Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
Utvalget ble etablert i 2015. Utvalgets mandat: 

1. Ressursutvalget oppnevnes av Nord-Troms Regionråd. 
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2. Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra 
Universitetet i Tromsø, næringsliv, kommuner og andre kompetanseaktører i 
regionen. 
3. Leder i Nord-Troms Studiesenter innkaller og leder ressursutvalget. 
4. Ressursutvalget er rådgivende organ for leder av Nord-Troms Studiesenter og 
har følgende oppgaver: 

i. Gi faglige innspill i løpende saker 
ii. Gi råd ved utarbeidelse av strategier, handlingsplan og 

budsjett 
iii. Fungere som styringsgruppe i prosjekter 

 
Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper: 

o Campus Nord-Troms 
o Ungdomsmedvirkning 
o Kvenkultur 

Grensetjenesten 
 
Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  
Resultatmål:  

1. Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall 
inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjektperioden. 

2. Drivkraft Nord-Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig 
årlig vekst på 50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i 
perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst på 250 sysselsatte i perioden. 

 
Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som 
gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst 
 
Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og 
beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og 
engasjement for regionen.  
 
Styringsgruppen på 5 personer har følgende sammensetning: 

1. Leder: rådsordfører (Svein Leiros) 
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra 

Troms fylkeskommune, 1 representant fra RUST, 1 representant fra 
regionalt næringsliv. 

 
Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen 
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Prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og 
berikelse» er et forprosjekt, som er et samarbeid mellom kommunene i Tromsø-
områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd. 
 
Noe av bakgrunnen for prosjektet er utfordringen med å sikre hesterasen for 
framtiden. I tillegg skal prosjektet se på hvordan man kan bruke historier om 
Lyngshesten i reiselivssammenheng. 
 
Nord-Troms Regionråd ivaretar rollen som prosjekteier i forprosjektfasen, og har 
ledet styringsgruppa, ved ordfører Øyvind Evanger. 
 
Oppnevning av ny representant til OSO 
OSO er forkortelsen for overordet samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl Lødingen. Målet for OSO er å  
legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et  
velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN. 
 
Rådmann i Nordreisa har vært representant fra Nord-Troms Regionråd i OSO, med 
rådmann fra Skjervøy som vararepresentant. Disse ble oppnevnt i 2014. 
 
Regionrådet har mottatt en henvendelse fra OSO om å foreta valg av representant 
fra Nord-Troms for neste 4-årsperiode. 
 
 
Vurderinger: 
For å sikre god forankring og eierskap er det å anbefale at regionrådet bør inneha  
lederfunksjonen i tilfeller hvor det gjelder styringsgruppe i prosjekter som eies av  
regionrådet. 
 
I tilfeller hvor regionrådet ikke er prosjekteier kan man oppnevne representant etter  
forespørsel. Representanten kan gjerne være saksordfører innen samme saksfelt (for  
eksempel vekslingsmodellen og utdanning som saksfelt).  
 
I andre samarbeidsorgan bør det gjøres vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
 
 
 
Sak 40/19  Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling) 
Saksdokumenter:   

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
 Kostnadsfordeling eierkommunene 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen 
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av 
studiesenterets drift fra årsskiftet.  

2. Arbeidet med finansiering fra fylket og stat fortsetter. Dersom dette lykkes 
med virkning fra 2020, reduseres tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter 
fra kommunene tilsvarende.  

3. Kommunale driftstilskudd for 2020 fastsettes etter tidligere vedtatte 
fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  

 
 
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 økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret.  

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
 
 
 
 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  1.220.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000      15.000 
Møtekostnader     225.000     225.000 
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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 
 
KOMMUNE: DRIFTSTILSKUDD 

2019 
DRIFTSTILSKUDD 
2020 

Kvænangen    319.460          375.625      
Skjervøy    504.550          593.225    
Nordreisa    719.520               845.975 
Kåfjord    416.050             489.175 
Storfjord    388.420             456.675 
Lyngen    497.000              584.325 
 
SUM DRIFTSTILSKUDD 

 
2.845.000      

 
3.345.000 

 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådets budsjett for 2020 ble lagt fram til behandling i regionrådsmøte  
19.09.19. Regionrådet var ikke beslutningsdyktige i møtet (for få representanter),  
slik at budsjettet må behandles av det «nye» regionrådet.  
 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 9 i 
selskapsavtalen).   
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

5. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
6. Drift av ungdomssatsingen RUST 
7. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
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8. 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 selskapsavtalen (§ 9) 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. 
 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Lønns- og 
prisstigning må derfor løses innenfor ramma. 
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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.  
 
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. 
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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. Det 
jobbes politisk mot utdanningskomiteen på Stortinget i forbindelse med 
Statsbudsjettet for 2020. Komiteen skal avgi innstilling til Stortinget 28.11.19. 
 
For å løse den ekstraordinære økonomiske situasjonen for studiesenteret fra 
årsskiftet er det sendt søknad til Troms fylkeskommune om tilskudd i en 3-
årsperiode fra 2020-2023, for å sikre driften av studiesenteret. 
 
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. Dette skaper usikkerhet både for ansatte, 
studenter og samarbeidspartnere. 
 
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 for å sikre ansatte og følge opp de 
forpliktelser vi har overfor studenter og samarbeidspartnere.  
 
Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med 
samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Kommunene bidrar i 
tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill 
kr pr år. 
 
 
 
Sak 41/19  Møteplan 2020 
Saksdokumenter:   

  Forslag til møteplan for regionrådet, rådmannsutvalget og arbeidsutvalget 
for 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til møteplan for 2020. 
 
 

MØTEPLAN  2020 
 

MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅD    
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REGIONRÅDET – KICK OFF 
CAMPUS NORD-TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 

REGIONRÅDET – 
FELLESMØTE MED 
RÅDMANNSUTVALGET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

REGIONRÅDET – MØTE 
TROMSBENKEN 

TIRSDAG - 
ONSDAG 

11.02.20 OSLO (KOM.POL.TOPPMØTE KS) 

REGIONRÅDET - 
STRATEGISSAMLING 

MANDAG -
TIRSDAG 

24.02.-25.02.20 STED? 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 24.03.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – 
REPRESENTANTSKAPMØTE 

TIRSDAG 28.04.20 LYNGEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG RUST 

TIRSDAG 26.05.20 NORDREISA 

REGIONRÅDET TIRSDAG 23.06.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – MØTE NUNT 
- SJØMATKONFERANSEN 

 SEPT SKJERVØY 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 29.09.20 SKYPE 

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 27.10.20 KVÆNANGEN 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

23.-24.11.20 

 

SKJERVØY 

RÅDMANNSUTVALG    

KICK OFF - CAMPUS NORD-
TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 

RÅDMANNSUTVALGET - 
FELLESMØTE MED 
REGIONRÅDET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
REGIONRÅDET 

STRATEGISAMLING 

MANDAG - 
TIRSDAG 

 

24.-25.02.19 STED? 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
LEDERNETTVERK HELSE 

TEMADAG HELSE 

MANDAG 

HELDAGS 

23.03.19 NORDREISA 

RÅDMANNSUTVALGET 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 
REGIONRÅDET 

MANDAG 

HELDAGS 

27.04.19 LYNGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

25.05.19 SKYPE 
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RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

29.06.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET 

TEMA UTVIKLING OG 
LEDELSE 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

31.8-1.9.20 ALTA 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 28.09.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
OPPVEKSTLEDERE 

TEMA SKOLE 

MANDAG 

HELDAGS 

12.10.20 OLDERDALEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 

HELDAGS 

27.10.19 KVÆNANGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

26.11.18  SKYPE 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET 
(Rådsordfører, leder 
rådmannsutvalget og sekretariatet) 

TIRSDAG 

0900-1030 

07.01.20 

04.02.20 

03.03.20 

02.04.20 

05.05.20 

02.06.20 

11.08.20 

01.09.20 

06.10.20 

03.11.20 

SKYPEMØTER 

 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har i mange år hatt tirsdag som fast møtedag. Møteformen har variert 
mellom fysiske og digitale møter. Rådmannsutvalget har hatt møter mandag i 
forkant av regionrådsmøte tirsdag. Arbeidsutvalget har møter mellom 
regionrådsmøtene.  
 
Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har gitt positive tilbakemeldinger 
på bruk av digitale møteverktøy. Dette oppleves som nyttig fordi det er 
ressursbesparende på flere måter, og gir mulighet for å avvikle møter på kort varsel 
om behov. 
 
Med ny kommunelov er det satt et sterkere fokus på viktigheten av politisk  
lederskap og samfunnsutviklerrollen. Regionrådet har derfor de siste år valgt å være  
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til stede på ulike politiske arenaer, og koblet møter i tilknytning til for eksempel  
konferanser. 
 
Vurdering: 
Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke møteplasser som er 
interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. Det er lagt inn forslag om 
følgende: 

 Januar:  
o felles deltakelse på kick-off Campus Nord-Troms, Olderdalen 
o avvikling av regionrådsmøte i tilknytning til Fylkesmannens og KS sitt 

møte i Alta (felles med rådmenn) 
 Februar: 

o Deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte, Oslo. Møte med 
Tromsbenken (Finnmarksbenken?) 

o Strategisamling regionrådet – felles med rådmannsutvalget 
 April: representantskapsmøte (formannskapene i eierkommunene) 
 Mai: fellesmøte RUST 
 September: regionrådsmøte og felles deltakelse Sjømatkonferansen, 

Skjervøy 
 Oktober: fellesmøte rådmannsutvalget 
 November: tur med RUST og regionrådsmøte 

 
Til drøfting: -hvem vil vi ha faste møter med?: 

 Stortingsrepresentanter 
 Fylkespolitikere 
 Sametinget 
 Tornedalsrådet 
 Næringsliv i regionen 
 Regionråd i Troms og Finnmark  

 
 
Sak 42/19  Havnesamarbeid Nord-Troms 
Saksdokumenter:   

 Rapport Havnesamarbeid Nord-Troms 2018 
 Kai-oversikt Nord-Troms pr 2018 
 Prosjektplan «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms» 2019  

Saksbehandler: Skjervøy kommune ved ordfører 
 
Forslag til vedtak: 

87



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                           møte 5.11.19

 34 

Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms 
havn. Det søkes om midler til etableringen gjennom Kystverket. Det må i løpet av 
2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som skal være med i IKS`et. 
 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd tok i november i fjor initiativ til videreføring av det 
havnesamarbeidprosjektet (fase 1) som ble avsluttet i november 2018.  
 
Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a. (hentet 
fra prosjektplanen):  
• Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med 
samarbeidsløsninger  
• Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark) 
benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. 
Transportinfrastrukturen, herunder havnene, er derfor viktig for flere enn de som 
bor i regionen  
• Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men flere næringsaktiviteter 
bidrar mer enn det befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen i Troms.  
• Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels 
stor havn i nordnorsk sammenheng  
• Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre  
• Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase  
• Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre  
• Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre i markedet  
• Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig  
• Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige 
regulativer/regelverk mv  
• Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid  
 
Dette var sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i prosjektets andre 
fase.  
  
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder.  
 
Hovedmålet med prosjektets fase 2 er å videreutvikle erfaringene/resultatene fra 
fase 1 og bygge samarbeidet videre.  
 
Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid  
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mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke  
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og  
lavere kostnader for brukerne. 
 
Fase 2 i prosjektet er i avslutningsfasen, og det er behov for å gjøre avklaringer i  
forhold til videreføring av arbeidet. Det har i prosjektets sluttfase vært gjennomført  
en studietur, hvor følgende oppsummering er utarbeidet: 
 
Oppsummering studietur Helgeland 20.-22. okt. 2019 - Om felles havnesamarbeid 
Innspill fra kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Kvænangen), hva gjør vi videre? 
Kommunene har ansvar for å forvalte havnene – Havne- og farvannsloven, den nye loven gir mer 
ansvar til kommunene. Dette oppleves som krevende for den enkelte kommune. 
Kommunene har et ansvar for å bidra til mer gods på sjø. 
 
Interkommunalt selskap: 

- Kommunene i regionen har erfaring på interkommunalt samarbeid. 
- Fordel med felles havnesjef som har kompetanse, vil gi nødvendig kunnskap og fokus til 

kommunene 
- Dannelse av IKS innen havneforvaltning bør utredes og det må settes av ressurser til å får gjort 

denne utredninga 
- Forankring av dette er viktig. Den enkelte kommune må ta stilling til dette 
- Må skalere arbeidsoppgaver etter behov 
- Kanskje kommunen ikke er klar for IKS-samarbeid på havn? 
- Den enkelte kommunes ressursbruk må avklares, hvem er med? 

o Egen ansatt og midler til felles stilling 
- Samarbeid med gjensidig nytte for å unngå venstrehåndsarbeid 
- Dette må på plass: 

o Selskapsavtale 
o Styre 

- Lite aktiva i forhold til eks. Helgeland 
- Fordeler IKS vs prosjekt 

o Bygge kompetanse i organisasjonen, ikke i prosjektet 
Prosjektstilling/ forum: 

- Kan etablere prosjektstilling med mål om IKS 
- Mindre formelt? 
- Mulig dette vil bli en «halvveis-løsning» som kan fungere for den enkelte kommune 
- Felles forum? Utrede halvveis løsning? 

o Dersom ingen ressurser vil dette ikke fungere 
- Bygger kompetanse i prosjekt ikke nødvendigvis organisasjonen 

Samarbeid: 
- Hvilke mål har kommunene om havneutvikling og hva kan man få til med samarbeid? 
- Begynne med det man ser er gjennomførbart  
- Markedsføring 

o synliggjøre havn; brosjyrer, nettsider, Nord-Troms havn 
o Skape mer aktivitet 

- Felles mal reglement 

89



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                           møte 5.11.19

 36 

o Felles faktureringssystem? 
o Felles mal reglement/ forskrifter 

- Kompetanse 
o Behov for kompetansepåfyll hos den enkelte kommune om: 

 Ny havne- og farvannslov 
 Tilhørende forskrifter 
 Vederlag, avgifter 

 Havneforvaltning 
 Digitalisering betaling tjenester og bruk 
 Hvem bruker havna? Og hvem skal faktureres (smoltanlegg, fôrbåter, andre)? 

- Andre felles funksjoner vi kan løse bedre ved å samarbeide 
- Samarbeid med terminal/ hurtiguteekspeditør for å få mer synergier 
- Havnesaker kan utvides 
- Lage strategi for utvikling 

Utfordring: 
- Ikke sett på havn som utvikling for næring 

o Bakrommet til kai viktig for næringsutviklingen 
- For lite kunnskap om havn 

o Må drøftes i den enkelte kommune hva man går inn i 
- Kanskje ikke IKS-klar? For tidlig? 
- Ingen ressurser som jobber med dette, heller ingen aktivitet 
- Mangler kompetanse på området 
- Kommunen får kanskje ikke fakturert riktig i forhold til bruk av havnene? 
- Tilrettelegging: 

o Elektrifisering  
o Cruisebåter (i samarbeid med eks. Visit Lyngenfjord) 

- Må ta tak i dette mens det er varmt 
Skjervøys rolle: 

- Største havn i Nord-Troms i forhold til antall kaier, båter 
- Skjervøy vil måtte være motoren i dette arbeidet 
- Må være villig til å dele info/ kompetanse med de andre 

Økonomi: 
- Må presenteres en modell for finansiering 
- Kommunene må være med på å finansiere dette 
- Farvannsavgift som grunnlag for stillingen? 

Mulighetsanalyse i det vi allerede har: 
- Fase 1 og 2 i havnesamarbeidet 
- Infrastrukturprosjektet 

Regionrådets rolle: 
- Prinsipiell avklaring 
- Stillingsbeskrivelse 

o De viktigste oppgavene 
o Usynlig i markedet 
o Få ensartet regulativer 

- Forankre arbeidet med administrasjonen v/ rådmenn 
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Rapport utarbeidet av/Report prepared by 
Transportutvikling AS 
P.O.Box 26,N-8501 Narvik 

 
E-mail: post@transportutvikling.no 

Website: www.transportutvikling.no  

 

 
 

Oppdragsgiver(e)/Principal(s): Nord-Troms Regionråd 

Rapport tittel/Report title: «Mer gods på sjø i Nord-Troms» 

Prosjektnummer/Project number 18008 

Oppdragsperiode/Project period Mai-november 2018 

Restriksjoner/Restrictions: Dokumentet er tilgjengelig for Oppdragsgiver 

Andre dokumenter/Other documents: Kunnskapsgrunnlag 2018-Infrastruktur i Nord-Troms 
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1 Hovedmomenter 

Rapporten fokuserer på mulighetene for havnesamarbeid i Nord-Tromsregionen. Prosjektarbeidet 
er basert på en forutsetning om å styrke sjøtransporten og havnen i regionen. Rapporten gir 
innledningsvis en kort beskrivelse av regionen og sjøtransportsystemet. 
 
Det er utarbeidet en foreløpig oversikt over kaianlegg i regionen, herunder kommunale anlegg. 
Det finnes havneanlegg, kaier og annen sjøtilknyttet infrastruktur som sannsynligvis kan utvikles 
og utnyttes bedre enn i dag. Det er viktig å få en bedre oversikt over slik infrastruktur, for bl.a. 
å kunne planlegge felles utnyttelse og legge til rette for økt sjøtransport. 
 
Dagens organisering og regulativer er gjennomgått. Det er behov for en standardisering og 
utvikling av dokumentasjonen. 
 
Det er foretatt en markedsbeskrivelse med fokus på sjøtransport og havn. Havnene er lite synlige 
og det er behov for markedsføring og produkt-/tjenesteutvikling. 
 
Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt for videre 
samarbeid mellom havnene. Fokus har vært innledende statusbeskrivelser for å finne ut hvor 
man står, med fokus på økt sjøtransport og gode havneløsninger. 
 
Prosjektarbeidet bør videreføres og det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til ytterligere 
prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av arbeidet. 
 
De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. Sammen 
håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor norsk havn (777.226 
tonn). «Nord-Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn f.eks. mellomstore 
havner som Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, Lødingen og Svolvær.  Inkluderer man 
fisk tatt på land (fangst og slakteklar laks) ville det blitt registrert 912.827 tonn over havnene i 
Nord-Troms. 
 
På sikt kan det være rom for ytterligere økning av havneaktiviteten i regionen. Her kan 
havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 
Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 
 

• Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
• Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-Troms 

regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
• Fokus på faglig utvikling 
• Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som kommunene selv 

eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for kommunene og for potensielle 
brukere av kai, innseiling og tilknyttet logistikk. 

• Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, nettsider, 
media, konferanser mv og/eller forretningsplan 

• Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre utvikling, og 
forankre dette i kommunene 

• Nærmere dialog med Kystverket vedr. havnerelaterte forhold som sorterer under etaten 
• Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  
• Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: 

✓ utarbeide en enhetlig struktur for regulativer/regelverk 
 
Mye av dette kan løses i en fase 2, mens noe vil kreve ytterligere prosjektarbeid.  
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2 Bakgrunn, mål og organisering 

Nord-Troms Regionråd, bestående av 6 kommuner/havner (Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa og Kvænangen) har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet på sikt er å etablere 
et godt havnesamarbeid mellom kommunene.  
 
Kommunene har utviklet et godt samarbeid gjennom Regionrådet. Kommunene har en ambisjon 
om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og havner. De ønsker å øke fokus på 
sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnene i de respektive kommunene, -som et 
bidrag til vekst og utvikling i regionen. 
 
Kommunene har ikke tidligere hatt et formelt havnesamarbeid.  Mulighetene for samarbeid skal 
belyses.  
 
Hovedmålet, som strekker seg utover prosjektperioden, er å  
 

 «…. etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid mellom kommunene som 
bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne 
gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne.» 

 

På kort sikt, i løpet av dette prosjektet, er det nødvendig å avklare muligheten for å kunne etablere 

et funksjonelt samarbeid for å oppnå hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende definerte 

prosjektmål: 

 

• Utarbeide en beskrivelse av nåsituasjonen 

• Beskrive og vurdere markedsmuligheter for godstransport 

• Vurdere mulighetsrommet for samarbeid og samarbeidsformer 

• Styrke faglig kunnskap om havn og sjøtransport 

• Vurdere mulighetene for videre prosjektarbeid 

 
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder. Silja Karlsen er prosjektleder. 
 
Transportutvikling AS er engasjert som ekstern prosessleder og for å gi nødvendig faglig bistand 
slik at prosjektets målsettinger oppnås innen de tidsfrister som er satt. Stig Nerdal har fungert 
som prosessleder fra Transportutvikling AS. 
 
Prosjektet har pågått fra mai til november 2018. 
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3 Nord-Troms regionen generelt 

3.1 Beliggenhet og befolkning 

Nord-Troms er den nordligste regionen i Troms fylke. Den grenser mot Finnmark i nord, mot 
Finland i øst og Norskehavet i vest. 
 
Alle kommunene har tilknytning til havet. Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder 
til alle kommunene. Landsdelens mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør 
retning og E8 øst-vest mellom Tromsø og Finland.  
 

 

Figur 3-1: Kommuner i Nord-Troms 

 
Pr medio 2018 bodde det ca. 16.000 innbyggere i de 6 kommunene. Dette tilsvarer 9,6% av 
befolkningen i Troms. Fra år 2000 og frem til i dag har det vært en reduksjon i folketallet med 
ca. 4%. Den største kommunen, Nordreisa, har hatt en vekst i folketallet med over 2%, mens 
Skjervøy og Storfjord har vært stabile. Lyngen, Kåfjord og Kvænangen har hatt en nedgang i 
befolkningen. 
 

 
Tabell 3-1: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB). 

www.transportutvikling.no

Skjervøy 
(Skjervøy)

Nordreisa 
(Storslett)

Lyngen 
(Lyngseidet)

Kåfjord 
(Olderdalen)

Storfjord 
(Hatteng)

Kvænangen 
(Burfjord)

TROMSØ

ALTA

E6

E6

E8

E8

E6

Antall %

Nordreisa 4 807         4 637         4 917         110            2,3 %

Skjervøy 2 932         2 929         2 933         1                 0,0 %

Lyngen 3 204         3 215         2 883         -321           -10,0 %

Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono 2 361         2 246         2 113         -248           -10,5 %

Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono 1 869         1 885         1 856         -13             -0,7 %

Kvænangen 1 428         1 341         1 221         -207           -14,5 %

Nord-Troms 16 601       16 253       15 923       -678           -4,1 %

Endring 2000-2018
201820082000Kommune
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Figur 3-2 viser en grafisk fremstilling av tallene i tabellen. Kommunene er rangert etter 
befolkningsstørrelsen i 2018.  
 

 

Figur 3-2: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB).  

 

3.2 Næringslivet i regionen 

I Nord-Troms er det pr. september 2018 registrert 3.167 organisasjoner i Enhetsregistret. Dette 
inkluderer både bedrifter, foreninger, lag, kommuner mv. Dette tilsvarer ca. 11% av alle 
registrerte enheter i Troms.  Samlet antall sysselsatte, inkludert enkeltmannsforetak, i disse 
organisasjonene var i overkant av 9.000. 
 
26% av de sysselsatte jobber innenfor helse- og sosialtjenester, 10% innenfor bygg- og anlegg 
og det samme (10%) innenfor varehandel/serviceverksteder.  Sysselsatte innenfor industri og 
primærnæringer utgjør 7% hver. 
 
Selv om mange organisasjoner har transportbehov, vil de fleste transportbrukerne være registrert 
som aksjeselskap.  Det er pr. september 2018 registrert 858 aksjeselskap med forretningsadresse 
i regionen (Kilde: Foretaksregisteret).  Dette utgjør i overkant av 10% av alle aksjeselskap i 
Troms. Noen av disse har et transportbehov hvor bruk av sjøtransport og havn er aktuelt.   
 

 
Ca. 33% (279) av selskapene 
er registrert i Nordreisa, 25% 
(211) i Lyngen, 16% (141) i 
Skjervøy, 11% (93) i Storfjord, 
9% (79) i Kåfjord og 6% (55) i 
Kvænangen. 
 
 

Figur 3-3: Registrerte 
aksjeselskap i Nord-Troms (Kilde: 
Foretaksregistret).  
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Ved å gå gjennom bransjeregistrene og eliminere for organisasjoner som har ubetydelig 
godstransportbehov (tjenesteytende næringer mv) kan man antyde hvilke bedrifter som har et 
stort eller lite transportbehov. I tillegg har vi lagt til større aksjeselskap med transportbehov som 
har forretningsadresse utenfor regionen (f.eks. Lerøy Aurora på Skjervøy, Marine Harvest i 
Jøkelfjord, YIT i Tyttebærvika m.fl.) og enkeltmannsforetak innenfor jordbruk, fiske mv. 
 

Dette gir oss en indikasjon mht 
til antall bedrifter med 
transportbehov, og vi ender på 
rundt 700 i Nord-Troms. 
 
 

 
 
 
 

Figur 3-4: Estimat: Bedrifter med 
godstransportbehov i Nord-Troms 

 
 
De fleste bedriftene er små.  Over 90% har færre en 10 ansatte og over 80% har færre en 5 
ansatte. I regionen er det relativt få bedrifter som har store inn- og utgående transportvolum. 
 
28% av de sysselsatte i regionen jobber innenfor helse- og sosialtjenester, 24% innenfor 
varehandel, hotell, og diverse tjenenester (bl.a. samferdsel), 20% arbeider innenfor 
sekundærnæringer, 10% arbeider med undervisning og 8% er sysselsatt innen 
primærnæringene.  I tillegg arbeider 7% innenfor diverse offentlige oppgaver og 3% driver med 
personlig tjenesteyting. 
 
 
Grunnlag for videre arbeid med næringslivet 
I vedleggene 12.1 til 12.6 er det gjengitt en del bedrifter i regionen som foreløpig antas å kunne 
ha behov for transport-/havnetjenester i regionen. Dette er i stor grad en mulighetsvurdering, 
siden mange av disse aktørene ikke bruker sjøtransport i dag eller at behovet ikke er til stede. 
 
Opplistingen er derfor et grunnlag for videre prosjektarbeid og mer detaljerte vurderinger mht 
hvordan havnene kan tilpasse seg næringslivets behov.  
 
Bedriftslistene i vedlegget er basert på offentlige data, samt innspill fra kommunene. 
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4 Sjøtransportsystemet 

De flåtesegmenter som opererer i 
Nord-Norge er listet opp i tabell 4-1. 
 
Mange av disse fartøystypene har 
aktivitet i kommunene i Nord-Troms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4-1: Flåtesegmenter i Nord-
Norge (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
 
Hurtigruten/Kystruten 
I regionen har Hurtigruten/Kystruten kun anløp på Skjervøy. Det er to anløp pr. dag, ett på nord 
og ett på sør. I mars 2018 kunngjorde Samferdselsdepartementet at både Havila og Hurtigruten 
tildeles kontrakter på kystruten mellom Bergen og Kirkenes for perioden 2021 til 2030. Havila skal 
drifte 4 av de 11 skipene, og rute-/anløpsstrukturen skal være som i dag. 
 
 
Nor-Lines 
I august 2017 ble det kjent av rederiet Samskip fikk Konkurransetilsynets samtykke om å overta 
deler av Nor Lines AS. 
 
Nor-Lines’ godsbåter har hatt ukentlige anløp av Skjervøy med både parti og stykkgods. Fra 1. 
oktober 2018 endret rederiet anløpsstrukturen til kun å fremføre prosjektlast til/fra Skjervøy. Noe 

Ferger

Hurtigbåter

Hurtigruten

Annen pax/bil

Brønnbåter

Ensilasjefartøy

Små tankere

Annen våtbulk

Små bulkere

Fôrbåter

Annen tørrbulk

Kystgodsfartøy i rute

Kystgodsfartøy i løsfart

Containerfartøy

Annet stykkgods/container

Rigg

Serviceskip

Standbyfartøy

Annen offshore

Ytre kystvakt

Indre Kystvakt

Små torpedobåter

Andre båter

Oppdrettsbåter

Fôrflåte

Annen oppdrett

Lokale/sjark etc

Hav-gående

Små snurpere

Linebåter

Andre fiskebåter

Små lektere

Slep-/taubåt m.v.

Tugs

Lektere o.l.

Båter lokale havnevesen

Fritidsfartøy

Vindfarmbåter

Annet 

Annet

F
lå

te
s
e

g
m

e
n

t

Offshore-petro

Forsvaret

Fiskeflåten

Kystverket

Oppdrett

Passasjer/bil

Våtbulk
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av stykkgodset kommer nå med Hurtigruten, mens enkelte brukere har valgt å gå over til 
biltransport.  
 
Hurtigrutene er palleførende skip med sideporter, og har ikke mulighet til å ta større enhetslaster, 
containere mv. Mangelen på regulære anløp av skip som kan ta enhetslaster, og uforutsigbarhet 
ved at en kun tar prosjektlast, bidrar til at det blir vanskeligere å selge slike sjøtransportjenester. 
 

 

Bilde  4-1: Nor-Lines' "Kvitnos" ved kai i Skjervøy (Foto: Skjervøy havn, 2016) 

 
 
Ferger 
Nord-Troms har fire ferge-
samband. De opererer i 
kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy og Nordreisa. 
 

Det største sambandet, både 
målt etter antall transporterte 
kjøretøy (PBE) og passasjerer 
(PAX) er Svendsby (Lyngen)-
Breivikeidet (Tromsø). 

 
 

Figur 4-1:  Antall passasjerer og 
kjøretøy på fergesamband i Nord-
Troms i 2017  
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Tabell 4-2 viser noen hoveddata for fergene som i dag benyttes i de 4 sambandene. I tillegg 
finnes det reservemateriell. 
 

 

Tabell 4-2: Noen hoveddata, fergesamband i Nord-Troms (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
 
 
De 3 største sambandene har mye tungtrafikk: 
 
• Svendsby-Breivikeidet og Lyngseidet-Olderdalen domineres av gjennomgangstrafikk mellom 

Tromsø-Nord-Troms/ Finnmark 
o Disse to sambandene hadde mest tungtrafikk i Troms fylke i 2017 

• Tungtrafikken på sambandet Storstein-Lauksundskaret er i hovedsak sjømatprodukter 
o Dette sambandet var det fjerde største tungtrafikksambandet i Troms i 2017. I 

løpet av de siste årene er det dette sambandet som har hatt størst prosentuell 
vekst i Troms fylke. 

 
 

 

Bilde  4-2: Den 40 år gamle reservefergen «Vaggasvarre» inn til Lyngseidet (Foto: Transportutvikling AS, 
2018) 

 
 
 
 
 

Samband Fylke Rutenr. Fartøy Byggeår PBE kap Rederi

Lyngseidet - Olderdalen Troms 190 Goalsevarre 1982 77 Norled 

Breivikeidet - Svensby Troms 191 Jæggesvarre 2002 75 Norled 

Storstein - Nikkeby - Lauksundskaret Troms 195 Reinøy 1989 26 Torhatten Nord 

Rotsund - Havnnes - Uløybukt Troms 198 Uløytind 2011 16 Torhatten Nord 
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Hurtigbåter 
Regionen betjenes av to hurtigbåtsamband. Det er hurtigbåtanløp i kommunene Skjervøy, 
Kvænangen og Lyngen (Nord-Lenangen).  
Tabell 4-3 viser noen hoveddata for hurtigbåtene som i dag benyttes i de 4 sambandene. 
 

 

Tabell 4-3: Noen hoveddata, hurtigbåtruter i Nord-Troms (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
Rutene i Troms er i hovedsak passasjerførende og har lite gods. Kvænangsruta er imidlertid en 
kombinert passasjer-/ambulanse-/godsførende hurtigbåt. Fartøyet fører gods som fisk, treverk, 
matvarer o.l., men ikke biler. Spildra anløpes normalt av hurtigbåten, men fartøyet kan ikke frakte 
diesel. Transport av diesel til Spildra utføres 2-4 ganger i året av fergen MF «Reinøy». 
 
I 2017 reiste det 27.367 personer med hurtigbåtrutene. Ruten Tromsø-Skjervøy hadde 69% av 
trafikken.  
 
Figuren under viser trafikkutvikling i for hurtigbåtrutene for perioden januar-desember 2017.  
 

Figur 4-2: Passasjertrafikk med hurtigbåter, jan-des 2017 (Kilde: Troms fylkeskommune) 

 
 
 
Sjøtransport tilknyttet sjømatnæringen 
Nord-Troms har en omfattende sjøtransport knyttet til sjømatnæringen, både havbruk og fangst.  
 
Havbruksnæringen betjenes av brønnbåter som transporterer smolt fra settefiskanlegg til 
merdene og slakteklar fisk fra merder til slakterier. Fôrbåter transporterer fôr fra produsentene 
til merdene/fôrflåtene og servicefartøy betjener næringens varierte behov. 
 

Rutenavn Hovedfartøy Biler/lastekap. Byggeår
Fart 

(knop)
PAX-kap Operatør

Tromsø - Skjervøy Brage 2008 33 147 Norled AS

Skjervøy - Kvænangen og Vortøy Kvænangen 15 paller 2005 25/30 52 Torghatten Nord AS
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Figur 4-3 viser godkjente lokaliteter, slakterier, settefiskanlegg mv i Nord-Troms pr oktober 2018. 
Regionen har 1/3 av fylkets slakterier og rundt 25% av de operative lakselokalitetene. 
 
 

 

Figur 4-3: Havbruksnæringen i Nord-Troms (Kilde: Fiskeridirektoratet) 

 
 

 
Nord-Troms har 9 registrerte 
fangstmottak og 205 fiskere 
med fiske som hovedyrke. 
Over 80% er i Skjervøy, 
Lyngen og Nordreisa. 
 
I regionen er det pr. 2017 
registrert 172 fiskefartøy, 
uavhengig av lengdegruppe. 
Dette utgjør ca. 21% av flåten 
i Troms. 
 
36% av fartøyene er registrert 
i Skjervøy, 21% i Lyngen og 
16% i Nordreisa. 
 
 

Figur 4-4: Andel registrerte 
fiskefartøy pr kommune 
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Annen kysttrafikk, lastefartøy mv. 
Regionen betjenes av en del andre fartøy, flere i løsfart. Felleskjøpets fartøy, eller innleide fartøy, 
har regulære anløp i Sørkjosen og tilfeldige anløp andre steder.  
 
Det er ikke cruiseanløp i regionen, men stor aktivitet knyttet til opplevelsesturisme, hvalsafarier 
mv. Høst/vinter 2018 er det bl.a. stor aktivitet på Skjervøy. 
 
 

 

Bilde  4-3: Hvalsafari på Skjervøy (Foto: Framtid i Nord) 
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5 Havner og kaianlegg 

Det er foretatt en gjennomgang/identifisering av kaiinfrastrukturen i regionen. Dette er gjort for 

å kunne gi en samlet regional oversikt over tilgjengelig infrastruktur. Oversikten vil også være et 

grunnlag for på sikt å vurdere muligheter for felles bruk av slik infrastruktur for å sikre best mulig 

ressursanvendelse og lavere kostnader for sjøtransporten. 

Eksisterende kaianlegg representerer et viktig potensial for havneutvikling i en kommune. Dette 
skyldes at investeringene er gjort og at infrastrukturen i mange tilfeller har en tilfredsstillende 
teknisk standard. Eksisterende kaianlegg har også vanligvis blitt lokalisert til steder der det var 
en viss basisaktivitet for bruk av anleggene. Markedsforholdene kan imidlertid ha endret seg. 
 
 

5.1 Samlet oversikt over kaiene i regionen 

I løpet av prosjektperioden er det registrert mer enn 80 kaianlegg i de 6 kommunene. De ca. 80 
kaianleggene er gjengitt i vedlegg 12.7. Dette er en foreløpig oversikt og det foreligger bare delvis 
spesifikasjoner av kaiene. Kaianleggene bør beskrives/vurderes nærmere, -bl.a. med tanke på å 
utvikle en samlet og oppdatert oversikt som kan benyttes ved synliggjøring av regionens 
havneinfrastruktur. 
 
 

5.2 Kategorier av registrerte kaier 

 

5.2.1 Kommunale kaier 

Det er registrert 30 kommunale kaianlegg.  Antallet kommunale kaier pr. kommune er vist i figur 
5-1. 
 

 

Figur 5-1: Antall kommunale kaianlegg i kommunene i Nord-Troms 

 
Skjervøy kommune har 10 kaianlegg som kommunen eier. Borealkaia er ikke inkludert da den 
eies av Kystverket. Kommunen ivaretar driften. Planlagte Hjellnes havn i Nordreisa er ikke med i 
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tallene. De 30 kommunale kaianleggene, og de data som p.t. finnes, er gjengitt i vedlegg 12.8. 
De 30 kommunale kaiene er vist i kartet (figur 5-2). 
 

 

Figur 5-2: Kommunale kaier i Nord-Troms, oktober 2018 

 

 

Bilde  5-1: Skibotn kai, Storfjord (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

112



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 18 AV 44  

5.2.2 Statlige fiskerihavner og anløpskaier 

En statlig fiskerihavn er et anlegg der Staten har bidratt med finansiering. Det kan være alt fra 
komplette kaianlegg, moloer og utdypninger til mindre tiltak som bidrar til driften av anlegget. 
Både aktive og ikke aktive anlegg er inkludert. Pr. november 2018 har Kystverket registrert 8 
statlige fiskerihavner i Nord-Troms (blå sirkler i figur 5-3). Kartgrunnlaget i figuren er hentet fra 
Fiskeridirektoratets nettsider. 
 
Anløpskaier er kaier som brukes av fiske-fartøy over 15 meter. Ved kaiene kan det være 
servicefunksjoner som f.eks. not-bøteri, slipp, bunkringsanlegg mv. Det kan også være anlegg 
der «fartøy hører hjemme», uten at det er spesielle infrastrukturinvesteringer tilknyttet kai-
anlegget. Pr. november 2018 har Kystverket registrert 10 anløpskaier for fiskeri i Nord-Troms 
(fisk på rød bunn i figuren). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5-3: Statlige fiskerihavner og anløpskaier, november 2018 

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Fiskerihavn

Årviksand                                         Skjervøy                                          Fiskerihavn

Lauksund                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Segelvik                                          Kvænangen                                         Fiskerihavn

Splidra                                           Kvænangen                                         Fiskerihavn

Nord Lenangen                                     Lyngen                                            Fiskerihavn

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Fiskerihavn

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Anløpskai

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Anløpskai

Årviksand                                         Skjervøy                                          Anløpskai

Samuelsberg Kåfjord Anløpskai

Djupvik Kåfjord Anløpskai

Havnnes Nordreisa                                         Anløpskai

Burfjord Kvænangen Anløpskai

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Anløpskai

Badderen Kvænangen Anløpskai

Akkarvik Skjervøy Anløpskai
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5.2.3 Fergekaier 

Pr. november 2018 er det 10 
operative fergekaier i Nord-
Troms, som betjener fire 
forskjellige samband. 
 
Samtlige kaier er eid av Troms 
fylkeskommune. 
 

Tabell 5-1: Operative fergekaier i 
Nord-Troms 

 

 

Bilde  5-2: Inn til Olderdalen fergekai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
 
 

5.2.4 Lokal- og hurtigbåtkaier  

 
I Nord-Troms er det to 
hurtigbåtruter som opererer i ytre 
del av regionen; Tromsø-Skjervøy 
(rute 3) og Kvænangsruta (rute 9). 
Strekningen Tromsø-Vorterøy 
betraktes av fylkeskommunen som 
en separat rute (rute 8). 
 
 

Tabell 5-2: Operative lokalbåtkaier i 
Nord-Troms 

 
 
I Nord-Troms anløpes steder i kommunene Kvænangen, Lyngen og Skjervøy. Utenfor regionen 
anløpes Karlsøy og Tromsø. Tabell 5-2 viser dagens anløpskaier for rutene. 

Kommune Samband Kai Eier

Tromsø Breivikeidet-Svendsby Breivikeidet Fylket

Lyngen Breivikeidet-Svendsby Svendsby Fylket

Lyngen Lyngseidet-Olderdalen Lyngseidet Fylket

Kåfjord Lyngseidet-Olderdalen Olderdalen Fylket

Nordreisa Rotsund-Havnnes-Uløyvbukt Rotsund Fylket

Nordreisa Rotsund-Havnnes-Uløyvbukt Havnnes Fylket

Skjervøy Rotsund-Havnnes-Uløyvbukt Uløybukt Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Storstein Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Lauksundskaret Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Nikkeby Fylket

Kommune Samband/rute Kai Eier

Kvænangen Rute 9 Burfjord Kommunen

Kvænangen Rute 9 Spildra (Dunvik) Kommunen

Kvænangen Rute 9 Valanhamn Kommunen

Kvænangen Rute 9 Reinfjord Kommunen

Kvænangen Rute 9 Seglvik Kommunen

Skjervøy Rute 3 og rute 9 Vorterøy Kommunen

Skjervøy Rute 3 og rute 9 Skjervøy Kommunen

Skjervøy Rute 3 Nikkeby Fylket (fergekai)

Skjervøy Rute 3 Arnøyhamn Privat

Lyngen Rute 3 Nord-Lenangen Kommunen

Karlsøy Rute 3 Vannvåg

Karlsøy Rute 3 Finnkroken

Tromsø Rute 3 Tromsø
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5.2.5 Andre kaier 

Det finnes flere andre kaianlegg i kommunen. Det ligger ikke i dette prosjektets mandat å lage 
en fullstendig kaioversikt. Vi har imidlertid tatt inn en del foreløpige kaidata i tabellen i vedlegg 
12.7. 
 
Vi nevner følgende: 
 

• Storfjord kommune har en kai (Skibotn). Den er operativ, men kort og har relativt lav 
dybde.  

• Skjervøy har et betydelig antall kaier. Den dominerende kaien er terminalkaia i Skjervøy 
sentrum. Den er regionens lengste kai (215 m). Her anløper både Hurtigrute, hurtigbåt 
og godsbåter 

• Nordreisa har en større kai (30+30 meter) i Sørkjosen. Den driftes av Felleskjøpet og 
har regulære anløp. Det planlegges ny kai på Hjellneset 

• Kvænangen har et industrikaianlegg i Burfjord og vurderer ny kai på Alteidet 
• Det største kaianlegget i Kåfjord ligger i Olderdalen (Natokaia). Kaia er 60 meter og har 

et rimelig stort bakareal. 
• Lyngen arbeider med ny kai på Furuflaten. Mest transport skjer over det kommunale 

anlegget i Tytebærvika, som benyttes til utskipning av sand/grus (YIT). 
 
 

Bilde  5-3: Utsnitt fra kaia i Olderdalen (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 
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5.3 Lokalisering av avstand fra hovedleia 

Figur 5-4 viser lokaliseringen av de kaiene i Nord-Troms som vi antar er mest aktuell i den enkelte 
kommune. For Lyngen har vi benyttet Furuflaten, bl.a. fordi et nytt kaianlegg kommer i drift i 
2019. I Nordreisa har vi benyttet Sørkjosen, men Hjellnes kan bli aktuell på sikt. 
 

 

Figur 5-4: Avstand fra hovedleia, nautiske mil 

 
Vi ser at de fleste havnene ligger en del nautiske mil fra hovedleia. Anløp av Skjervøy 
representerer imidlertid i liten grad deviasjon fra leia. Den røde stiplede linjen markerer hovedleia. 
Avstanden fra aktuell kai til hovedleia er vist med søyler og avstand i nautiske mil med 
«tallbobler».  «38» på Skibotnsøylen betyr at avstanden fra Skibotn kai til hovedleia er 38 nautiske 
mil. Dette betyr at et fartøy som går i 15 knop bruker i overkant av 2,5 timer for å gå en vei 
mellom hovedleia og Skibotn kai.   
 
Med en time liggetid i Skibotn betyr dette at deviasjonen er noe over 6 timer for å komme til/fra 
Skibotn, for deretter å nå tilbake til ruten i hovedleia. 
 
Anløp av steder med stor deviasjon fra hovedleia må normalt forsvares av at det finnes lokalt 
gods eller at en kan betjene andre markeder ved anløp av den aktuelle kaien. Avvik (ved å gå til 
en ny kai) fra en eksiterende sjørute må også passe inn i den rotasjonen som rederiet allerede 
har. F.eks. at en har ledig tid til avvik. Havnen må også kunne betjene det aktuelle fartøyet og 
lastetypene/lastbærerne. 
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6 Havneorganisering i kommunene 

Samtlige kommuner har organisert sin havnevirksomhet som en del av den tekniske virksomheten 
i kommunen. Ingen har etablert kommunale foretak og de fleste havneansvarlige har andre 
oppgaver enn ren havnedrift. 
 
Organiseringen og den ansvarlige for havneaktiviteten i den enkelte kommune er vist i tabellen 
nedenfor. 
 

 

Tabell 6-1: Havneorganisering i de enkelte kommunene 

 
 
 
 

7 Gjeldende regulativer og regelverk 

Alle kommunene har en form for regulativ og kunngjorte betalingsbetingelser. Regulativene har 
en uensartet form, fra fyldige dokumenter med lovhenvisninger til enklere regnearkoppsett. 
 
I enkelte kommuner benyttes det fortsatt begreper og beregningsmetoder som ikke skal benyttes 
i dag. Dette gjelder f.eks. bruk av G-faktorer ved vederlags- og avgiftsberegninger. Det benyttes 
også begrepet «avgift» om tjenester som i dag er å betrakte som «vederlag» eller tjenester basert 
på markedsmessig prising. 
 
For de kommuner som ilegger anløpsavgift er det uklart om denne avgiften er kunngjort i forskrift. 
Anløpsavgiften kan imidlertid komme til å forsvinne ved revideringen av dagens havnelov. Dette 
kan skje fra 1.1.2020. 
 
Vi har funnet ordensforskrifter i 5 av 6 kommuner. 
 
Det er svært vanskelig for eksterne brukere å finne regulativer og havneinformasjon.  
 
Det er rom for samordning mellom de enkelte kommuner, f.eks. ved utforming av felles maler for 
regulativer og annen dokumentasjon.  
 
Regulativer og regelverk for havnene bør være lettere tilgjengelig og det bør utarbeides 
informasjon om hva som finnes av kaianlegg og tjenestetilbud i kommunene. 
 
 
  

Kommune Organisering "Havnesjef" Formell tittel

Lyngen Under teknisk etat Kåre Fjellstad Sektorleder teknisk

Kvænangen Under teknisk etat + driftsansvarlig i Burfjord Jan Inge Karlsen Etatsleder næring,utvikling og teknisk

Skjervøy Under teknisk etat Viggo Martinsen Havnebetjent

Nordreisa Under teknisk etat Hilde Henriksen Virksomhetsleder Anleggsdrift

Kåfjord Under HDMU, oppsynsmann i Manndalen Karin Karlsen Førstekonsulent/Beredskapsrådgiver

Storfjord Under teknisk etat Odd-Arne Jenssen Ingeniør
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8 Godsstrømmer i regionen 

 

 
 
I det følgende kommenteres godsstrømmene i regionen med fokus på det som transportertes 
over havnene og potensialet for sjøtransport. Rapporten «Kunnskapsgrunnlag 2018 – 
Infrastruktur i Nord-Troms» (januar 2019) vil som nevnt gi en mer omfattende vurdering av 
næringstransportene i regionen. 
 
En god oversikt over markedsgrunnlag og godsstrømmer er viktig for hvordan et fremtidig 
samarbeid kan utvikles. I enkelte tilfeller kan det f.eks. være fornuftig at en kommune 
spesialiserer sin havn/kai på en type gods og dekker hele regionens behov, eller det kan være 
markedsmessig grunnlag for å utvikle sjøtransportløsninger mellom eller til/fra de enkelte 
kommuner. 
 
Markedsinformasjon vil være en del av grunnlaget for kommunenes satsinger rettet mot 
godsoverføring og utvikling av fellesfunksjoner. Kystverket i Troms/Finnmark har også uttrykt 
viktigheten av dette i brev til Skjervøy komme i forbindelse med utvikling av kommunal 
planstrategi. I brev av 17.11.2016 fra Kystverket til Skjervøy kommune heter det at:  

 

«Som kunnskapsgrunnlag for kommunale havneplaner/strategier, ser Kystverket 
for seg at en lokal godsanalyse også kan være av stor verdi.» 

 

Dette vil også gjelde for øvrige kommuner i Nord-Troms. Alle kommuner i Nord-Troms vil bli 
dekket i den kommende godsstrømsanalysen. 
 
 

8.1 Generelt om godsstrømmer 

Markedsgrunnlaget for sjøtransport og bruk av kaier i kommunene styres ikke primært av om det 
finnes kaier, arealer, utstyr mv. Dette er nødvendige betingelser, men sjelden tilstrekkelig for å 
utvikle godstransporten på sjø. Et eksempel et Nor-Lines’ som avvikler regulære anløp på 
Skjervøy, -selv om kaiinfrastruktur og logistikktilbudet fungerer godt.  
 
Standarden på kaiinfrastrukturen er varierende, men kommunene i Nord-Troms har kaianlegg 
som kan benyttes slik de er. Volumene over kai (hver kommune isolert) er med få unntak små 
og det er i liten grad kapasitetsutfordringer. Periodevis, bl.a. ved prosjekter som E6-utbedringer, 
Nordnestunnelen mv, kan det imidlertid tas store volum over kaianleggene. Dette er tunge laster 
som viser at mange av kaianleggene kan brukes slik de er. 
 
Det er markedsaktørene som avgjør hvor båtene går og hvilke kaier/havner som anløpes. 
Markedsaktørenes bruk av ny infrastruktur påvirkes av bedriftsøkonomiske kriterier, bl.a. 

Nord-Troms Regionråd utarbeider en regional godsstrømsanalyse i forbindelse med 
ferdigstillelsen av et Kunnskapsgrunnlag for infrastruktur i regionen. Kunnskapsgrunnlaget vil 
omfatte alle større næringer i Nord-Troms. Godsstrømsanalysen vil bli ferdigstilt like etter 
årsskiftet 2018/2019. Den vil være tilgjengelig for alle havnene og bør kunne inkluderes som 
et viktig datagrunnlag ved en eventuell videreføring av havnesamarbeidsprosjektet. 
 
I dette kapitlet fokuseres det primært på de deler av godsstrømsanalysen som har fokus på 
havner og sjøtransport. 
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markedsgrunnlaget i nærheten av kaien, rutestrukturer, kostnad ved å benytte kaianleggene osv. 
Bruken påvirkes også av service og at markedet har kjennskap til kaiene i kommunene.  
 
Figur 8-1 viser en generell skisse over «transportretninger» i og gjennom Nord-Troms.  Figuren 
illustrerer hvor man markedsmessig kan ha fokus ved strategisk utvikling av transportaktivitet 
over en region eller over en havn.  
 

 

Figur 8-1: Mulige strategiske markedsstrømmer 

 
 
Vi har delt de aktuelle transportene i fire, ut fra et regionalt perspektiv: 
 

• Internt i regionen 
• Transitt gjennom regionen 
• Distribusjon/lager/terminal 
• Eksport/import fra/til regionen 

 
I det følgende kommenterer vi på generell basis markedsmulighetene for havnene i Nord-Troms 
med utgangspunkt i figuren ovenfor. Dette er strategiske innspill som må bearbeides videre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.transportutvikling.no

www.transportutvikling.no

Skjervøy 
(Skjervøy)

Nordreisa 
(Storslett)

Lyngen 
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MULIGE TRANSPORTSTRØMMER I OG GJENNOM REGIONEN
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8.2 Sjøtransporten i regionen 

 
Interne sjøtransporter i den nære regionen 
Normalt vil det være få interne sjøtransporter i regionen eller internt i de enkelte kommunene. 
Med unntak av de fylkeskommunale ferge- og hurtigbåttilbudet er det liten grad av sjøtransport 
mellom kommunene, - f.eks. fra en leverandør til en kunde. 
 
Som følge av et lite marked og høye kostnader ved korte sjøtransporter generelt, anser vi ikke 
dette som et potensial pr. i dag. 
 
 
Transittfunksjoner gjennom regionen 
De største sjøtransportene går gjennom Nord-Troms, langs hovedleia i ytre del av regionen. Rene 
transittfunksjoner kan være et potensiale. Dette kan f.eks. være stykkgods, containere etc. der 
transitterende fartøy anløper et kaiavsnitt i Nord-Troms, fordi det er mulig å overføre gods mellom 
anløpskaien og nærliggende regioner. Dette krever imidlertid at fartøyene anløper en kai og ikke 
går rett forbi. I dag er det først og fremst Skjervøy som har anløp i form av hurtigruter og 
kystgodsfartøy. I Nordreisa har Felleskjøpet regulære anløp som kanskje kan utvikles videre i 
samråd med rederiet og Felleskjøpet. 
 
For å lykkes her må regulære sjøruter og transportkonsepter utvikles eller beholdes. En fremtidig 
jernbaneforbindelse mellom Finland og Skibotn, der gods omlastes i Skibotn for videretransport 
kan være en mulighet på lang sikt.  
 
Klarer man f.eks. i større grad å få fisketransporter og dagligvarer over på sjø, kan dette 
representere et potensiale, hvis en regulær sjørute kommer i drift. Det nevnes at det finnes planer 
om å reetablere en ny «Tege»-rute, som frem til høsten 2013 hadde ukentlig anløp av Skjervøy. 
 
 
 
Terminal/omlastings- og lagerfunksjoner 
Dette er i prinsippet funksjoner der en kortsiktig mellomlagrer, omlaster eller på annen måte 
forflytter gods. For at sjøtransport skal bli en viktig del av slike funksjoner, vil det være behov for 
nye/regulære ruter. Nor Lines har f.eks. «rettet ut» sine ruter de siste årene. Og steder med 
deviasjon fra hovedleia har mistet sine anløp, - bl.a. Mosjøen, Mo i Rana og Narvik. Avstanden 
mellom de enkelte kaier i kommunene og hovedleia kan være en utfordring når terminal-
/lagerfunksjoner skal etableres/utvikles. 
 
Det vises for øvrig til kapittel 5.3 (Lokalisering av avstand fra hovedleia). 
 
Større lager-/terminalfunksjoner kan være mer utfordrende å etablere enn små.  
 
I dag finnes det slike terminal-/lagerfunksjoner på Skjervøyterminalen. Nordreisa kan også sies å 
ha en slik funksjon knyttet til Felleskjøpets drift av kaia i Sørkjosen. 
 
 
 
Regional eksport og import over havnen 
Med eksport/import menes ikke internasjonal handel, men produkter som produseres eller 
konsumeres/bearbeides regionalt og som går over havnen.  
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Nåværende volum finnes med utgangspunkt i den industri og det næringsliv som allerede er i 
kommunene, - dvs. fiskeri- og mineralrelatert industri, eller prosjekter som f.eks. E6, 
tunnelprosjekter o.l. 
 
I 2017 dreide det seg primært om store prosjektlaster (pukk/grus) over kaia i Olderdalen, YITs 
regulære aktivitet i Lyngen og sjømattransport til/fra Skjervøy. 
 
Nye etableringer av transportkrevende næringsliv, og økt bruk av sjøtransport, kan være viktige 
faktorer for å styrke havneutviklingen i kommunene. Slike etableringer må ikke nødvendigvis 
være etablert på kaikanten, men i logistikkmessig forsvarlig nærhet.  
 
 

8.3 Registrerte tonn over kai i 2017 

Det er usikkerhet knyttet til havnestatistikken i kommunene, og alle transporter over kai er neppe 
med i de registreringer vi har foretatt. Vi har basert oss på fire sett av kilder for å komme frem 
til volumene over kai: 
 

• SSBs havnestatistikk 
• Informasjon fra de enkelte kommuner 
• Transportutvikling AS egne registeringer fra intervjuer med aktørene 
• Landingsvolum fangst, pr kommune, fra Fiskeridirektoratet  

 
Figur 8-2 viser en «tradisjonell havnestatistikk». I figuren har vi ekskludert landet sjømat, både 
fangst og havbruk. Det er ulik praksis blant havnene i Nord-Norge mht hvordan slike volum 
registreres. 

 
Figur 8-2: Tradisjonell vurdering - tonn over kaiene i Nord-Troms (2017) 
 
 
Med basis i de nevnte kildene har vi registrert 777.226 tonn over kaiene i regionen i 2017. 
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Vi har klassifisert godsstrømmene i fire hovedgrupper: 
 
 
Tørr bulk 
Dette er i hovedsak grus, pukk og andre mineraler. Tørr bulk utgjør over 90% av mengdene i 
2017. Det klart meste ble håndtert over kaier i Kåfjord, Lyngen og Nordreisa. I Kåfjord/Nordreisa 
dreide det seg om prosjektlast i forbindelse med veiprosjekter, mens volumene i Lyngen kommer 
fra YITs ordinære drift i Tytebærvika. 
Sjømat 
Dette er i hovedsak transport av ensilasje over Akva-ren`s anlegg i Djupvik og 
fisketransporter/innsatsfaktorer fra/til Skjervøy.  Kvænangen har noe ensilasje fra Marine Harvest 
anlegg i Jøkelfjord. Sjømatrelaterte produkter utgjorde 6% i 2017. 
 
Det «landes» imidlertid mye mer sjømat via land enn det en slik statistikk viser. Fangst kommer 
inn med fiskebåter og slakteklar laks tas på land via brønnbåter og slaktemerder. Hadde man 
inkludert slike transporter i statistikken ville volumene økt med 135.601 tonn i 2017, -hvorav 
126.267 tonn er laks som tas inn til slakteriene. Samlet volum over kaiene vill da blitt 912.827 
tonn. 
 
 
Figur 8-3 viser det samme som i forrige figur, men her er fisken som er att på land inkludert 
(både fangst og havbruk). 
 

 

Figur 8-3: Havnstatistikk Nord-Troms, inkludert fisk tatt på land (tonn 2017) 

 
 
Vi ser at spesielt Skjervøy øker som følge av både store havbruksslakterier, men også landet 
fangst. Kvænangen «rykker opp en plass» som følge av Marine Harvest slaktevirksomhet i 
kommunen. 

www.transportutvikling.no
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TONN PR KOMMUNE I NORD-TROMS 2017 (INKLUDERT FISK TATT PÅ LAND) 

Kommune/havn
Stykkgods/ 

partigods
Våt bulk Tørr bulk

Sjømat-

næring
Annet Sum I

Landet 

sjømat

Slaktet 

rund fisk 

via 

ventemerd

Sum II
Sum total 

(I+II)

Kåfjord 17 278 284 247 22 662 0 324 187 145 0 145 324 332

Lyngen 240 000 240 000 380 0 380 240 380

Skjervøy 6 000 6 992 21 688 0 34 680 8 365 115 291 123 656 158 336

Nordreisa 7 498 148 274 155 772 188 0 188 155 960

Kvænangen 5 837 1 976 0 7 813 256 10 976 11 232 19 045

Storfjord 14 774 14 774 0 0 0 14 774

Nord-Troms 13 498 17 278 700 124 46 326 0 777 226 9 334 126 267 135 601 912 827
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Bilde  8-1: Fra Marine Harvest anlegg i Jøkelfjord (Foto: Transportutvikling AS, 2017) 

 
Våt bulk 
Våt bulk er flytende last. Flere av kommunene kan ha slik last, men i 2017 ble det kun registrert 
slik last over Kåfjord. Våt bulk utgjorde 3% i 2017. 
 
 
Stykkgods/partigods 
Dette er mindre forsendelser, paller ol. av f.eks. forbruksvarer, utstyr til landbruket, byggevarer 
osv. I 2017 ble denne type gods tatt over terminalen på Skjervøy og kaia i Sørkjosen. 
Stykkgods/partigods utgjorde 2% i 2017. 
 
 

8.4 «Nord-Troms havn» - blant de mellomstore 

For å gi et bilde av hvor mye 777.226 tonn er (og 912.267 inkludert fisk), har vi foretatt en enkel 
sammenligning mellom noen havner i Nord-Norge som er litt større og litt mindre enn havnene i 
Nord-Troms. Hadde f.eks. havnene i Nord-Troms være organisert i felleskap kunne man operert 
med begrepet «Nord-Troms havn». I figuren/teksten under har vi tatt oss den frihet å benytte 
begrepet «Nord-Troms havn». 
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Figur 8-4: «Nord-Troms havn», sammenlignet med andre havner 
 
 
Figuren viser at «Nord-Troms havn» (ex. fisk) i 2017 var litt større enn havner som Sortland, 
Øksnes, Harstad og Alta. Den var litt mindre enn Tromsø. 
 
I 2017 gjøre dette «Nord-Troms havn» til en mer enn mellomstor havn i nordnorsk målestokk. 
  
 
 

8.5 Godsstrømmer på vei 

Overføring av transportarbeid fra vei er et viktig potensial for havnene og for samfunnet. Vi 
gjennomgår derfor noen basisdata knyttet til veitransportarbeidet, før en mer detaljert analyse 
fremlegges i forbindelse med Nord-Troms Regionråds arbeid. 
 
I 2018 gjennomførte Troms fylkeskommune en godsstrømsanalyse for Troms og Finnmark fylker. 
Målsettingen var å identifisere volum, transportmåter, transportretninger mv. for gods. De mest 
transportkrevede bransjene ble identifisert. Analysen ble utført av Transportutvikling AS. En del 
av arbeidet besto i å utarbeide flere kart som visualiserte transportstrømmene langs vei i fylkene.  
 
Vurderingen tok med de største bedriftene innenfor utvalgte bransjer i fylket, herunder Nord-
Troms. Ikke alle bedrifter og veier var med. 
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Havn Tonn 2017

Tromsø 980 302

Nesna 923 025

"Nord-Troms havn" m/fisk 912 827

"Nord-Troms havn" ex fisk 777 226

Sortland 703 210

Myre-Øksnes 660 157

Harstad 613 230

Alta 601 491

Stokmarknes 509 527

Bergneset 394 123

Bodø 375 071

Lødingen 371 970

Steinesjøen (Bø) 367 184

Sandnessjøen 215 517

Svolvær 222 211

Andøy 146 972
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Figur 8-5 viser ut utsnitt av 
veibelastningskartet for Troms 
og Finnmark i 2017. Røde veier 
er statlige og grønne er fylkes-
kommunale. Tykkelsen gir en 
indikasjon på hvor mye 
tungtrafikk som kjører på de 
enkelte veier.  
 
De mest trafikkerte veiene i 
Nord-Troms var E6 sør for 
Langslett, E8 Kilpis, FV866 
mellom Langslett og Skjervøy 
og E6 nord for Langslett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8-5: Utsnitt av overordnet 
veibelastningskart, Troms 2017 

 
 
Kartet illustrerer at regionen preges av en god del gjennomgangstrafikk. Dvs trafikk langs E6, 
f.eks. mellom Finnmark og Nordland. Vi ser imidlertid at E6-streken blir tykkere sør for Langslett, 
noe som først og fremst viser at det går betydelige sjømatransporter fra Skjervøy (og 
innsatsfaktorer inn).  
 
Av de registrerte tungtransportene langs E6, sør for Langslett, utgjorde mer enn 50% transporter 
til/fra Skjervøy. Det klart meste vedrører sjømatnæringen.  
 
Den mest trafikkerte veistrekningen i Nord-Troms har også mye gjennomgangstrafikk. Dette er 
E6/E8 mellom Nordkjosbotn og Skibotnkrysset (Til Kilpis og Finland). Mye av fisketransportene 
fra Nord-Troms går denne veien, men også dagligvarer til lagrene i Tromsø (spesielt COOP) og 
andre næringstransporter. 
 
Kartet viser også at de to fergeforbindelsene (FV91) mellom Olderdalen og Breivikeidet/Tromsø 
har mye trafikk. Trafikken er variert, men bl.a. dagligvaregrossistene i Tromsø bruker ofte denne 
forbindelsen for distribusjon til Nord-Troms og Finnmark. Forbindelsen er tidsbesparende og gir 
rom for sjåførenes lovpålagte hviletider. De to fergesambandene langs FV91 er de mest 
trafikkerte tungtrafikksambandene i Troms. 
 
Det er også mye trafikk langs FV312 i Lyngen (Lyngen reker, landbruk, avfall mv) og FV868 
mellom Oteren og Lyngseidet. FV868 har variert trafikk, og er viktig for industrien på Furuflaten. 
 

125



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 31 AV 44  

 

Bilde  8-2: Innkjøring til FV868 fra E6/E8, Oteren (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
 
Flere andre veier som ikke fremgår av kartet har en del næringstrafikk. 
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9  Muligheter for havnesamarbeid 

I løpet av prosjektperioden er det gjennomgått flere former for 
samarbeid. Havnene i Nord-Troms har ikke i dag innledet noen form 
for formelt samarbeid. I prosjektet er det tatt utgangspunkt i 3 
hovedformer for samarbeid: 
 
 
Driftsmessig og praktisk samarbeid   
Dette er en tilnærming der en fokuserer på praktiske forhold som kan 
gi god effekt, men som ikke krever store formelle 
organisasjonsendringer eller vedtak. Det kan være felles markeds- og 
forretningsutvikling, markedsføring, praktiske operasjoner, 
kurs/opplæring, innkjøp/anbud, felles administrative-, driftsmessige 
oppgaver, felles havnedokumentasjon mv.  
 
 
Samarbeid ved funksjonsdeling 
Dette er en samarbeidsform der man avtaler å gjøre forskjellige ting, f.eks. ved spesialisering av 
havnene. Dette krever en mer formalisert prosess og skriftlige avtaler. Funksjonsdeling mellom 
havnene kan bidra til bedre effektivitet, utstyrsbesparelser mv. En start kan være en felles 
mulighetsstudie og en plan for forretningsutvikling. 
 
 
Samarbeid ved integrasjon 
Dette er normalt en situasjon som oppstår etter at havnene har gjennomført en mer omfattende 
planleggings- og forretningsutviklingsprosess. Integrasjon medfører normalt at man etablerer en 
organisasjon og at juridisk bindende avtaler inngås, f.eks. gjennom etablering av interkommunale 
selskap (IKS). Et slikt samarbeid kan formaliseres ved at man kun fokuserer på spesielle 
driftsoppgaver, eller at man tar steget videre og inkluderer driftsaktiva i selskapet, - f.eks. 
kaianlegg og utstyr. 
 
 
 

Havnene er positive til å utvikle samarbeidet videre, utover dette prosjektet. Da man tidligere 
ikke har hatt et formelt samarbeid vurderes driftsmessig og praktisk samarbeid, herunder 
synliggjøring og felles rutiner/dokumentasjon som en god start. Faglig utvikling er også nevnt. 
 
Det er rom for en stegvis utvikling der en går nærmere inn på de initiativer/muligheter som finnes. 
En felles utviklingsstrategi kan være en aktivitet på sikt. 
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10 Styrking av faglig kunnskap 

En del av prosjektets målsetting var å styrke havnenes/kommunens 
faglige kunnskap om sjøtransport, havner og rammebetingelser. 
Gjennom prosjektmøter og studietur har man diskutert 
sjøtransport/havn, Havne- og farvannsloven, dokumentasjonskrav 
i regulativer, organisasjonsmuligheter, markedsmuligheter mv. 
Dette er viktige forhold som bør videreføres ved fortsatt 
prosjektarbeid. 
 
I oktober 2018 gjennomførte havnene en to dagers studietur til 
Vesterålen. Hovedformålet var å hente erfaringer fra andre havner 
som samarbeider og besøke næringsaktører som kan gi relevante kunnskapsoverføringer til 
havnene i Nord-Troms. 
 
På turen møtte man Sortland og Øksnes-Myre havn. Det ble foretatt besøk hos: 
 

✓ den store fôrprodusenten Biomar 
✓ en av verdens mest moderne filetfabrikker (Primex Norway) 
✓ rederiet Holmøy Maritime. 

 
Programmet for turen er gjengitt i vedlegg 12.9. 
 

Bilde  10-1: Representanter for havnene utenfor Holmøy Maritime 

 
Fra venstre: Silja Karlsen, Hilde Henriksen, Stig Nerdal, Gerd Kristiansen, Karin Karlsen; Oddvar 
Rundereim, Hilde Johnsen, Jan-Inge Karlsen, Knut Jentoft, Jens Kristian Nilsen, Svein Leiros og 
Øyvind Evanger. 
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11 Anbefalinger og fremdrift 

Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt for å vurdere 
videre samarbeid mellom havnene, -med fokus på økt sjøtransport og gode havneløsninger. 
 
Prosjektarbeidet bør videreføres og det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til videre 
prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av arbeidet. 
 
De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. Sammen 
håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor norsk havn. «Nord-
Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn f.eks. mellomstore havner som 
Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, Lødingen og Svolvær.  
 
På sikt kan det være rom for ytterligere økning av havneaktiviteten i regionen. Her kan 
havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 
Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 
 

• Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
• Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-Troms 

regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
• Fokus på faglig utvikling 
• Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som kommunene selv 

eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for kommunene og for potensielle 
brukere av kai, innseiling og tilknyttet logistikk. 

• Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, nettsider, 
media, konferanser mv og/eller forretningsplan 

• Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre utvikling, og 
forankre dette i kommunene 

• Nærmere dialog med Kystverket vedr. havnerelaterte forhold som sorterer under etaten 
• Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  
• Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: 

✓ utarbeide en enhetlig struktur for regulativer/regelverk 
 
Noe av dette kan løses i en fase 2, mens andre ting (f.eks. strategiutvikling) kan kreve 
ytterligere arbeid. 
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12 VEDLEGG 

12.1  Foreløpig bedriftsoversikt Kvænangen  

 

Tabell 12-1: Mulige transport-/havnebrukere i Kvænangen 

 
 

12.2 Foreløpig bedriftsoversikt Storfjord  

 

Tabell 12-2: Mulige transport-/havnebrukere i Storfjord 

 
 

12.3 Foreløpig bedriftsoversikt Skjervøy  

 

Tabell 12-3: Mulige transport-/havnebrukere i Skjervøy 

 
 

Navn Lokalisering Bransje

GRAND SEBASTE REDERI AS SPILDRA Kysttrafikk ellers med passasjerer

KARLS FISK & SKALLDYR AS  Fangst

KVÆNANGEN KOMMUNE BURFJORD Generell offentlig administrasjon

KVÆNANGEN PRODUKTER AS SØRSTRAUMEN Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked

MARINE HARVEST NORWAY AS, AVD. JØKELFJORD JØKELFJORD Havbruk

MATERIALHANDELEN AS BURFJORD Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

MOONLIGHT MOUNTAIN GEAR AS BURFJORD Engroshandel med sportsutstyr

NORD TROMS MASKIN OG ANLEGG AS SØRSTRAUMEN Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

JØRGENSEN MASKIN AS BURFJORD Grunnarbeid

LÅVAN ESPEN VIDJELAND ALTEIDET Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

SYNATUR SYNNØVE R.A.MATHIASSEN JØKELFJORD Melkeproduksjon storfe

Navn Lokalisering Bransje

A PEDERSEN & SØNN LASTEBILTRANSPORT AS OTEREN Grunnarbeid

BREEZE TROMS AS OTEREN Vaskeri- og renserivirksomhet

ELVEVOLL SETTEFISK AS OTEREN Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett

JADA FANGST AS SKIBOTN Hav- og kystfiske

LOCKERT GÅRDSDRIFT AS OTEREN Geitehold

ORIGO AS SKIBOTN Renovasjon/mijø

SKIBOTN BILBERGING OG UTLEIE AS SKIBOTN Tjenester tilknyttet landtransport ellers

STORFJORD KOMMUNE OTEREN Generell offentlig administrasjon

VARVIKS BILSERVICE AS SKIBOTN Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

WIIKS TRANSPORT AS SKIBOTN Godstransport på vei

Navn Kommune Lokalisering Bransje

ARNØY LAKS AS SKJERVØY LAUKSLETTA Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett

ARNØY LAKS SLAKTERI AS SKJERVØY LAUKSLETTA Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

ARNØYTIND AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

BESI AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

BOREAL MARITIM AS SKJERVØY SKJERVØY Innenriks sjøfart med gods

BOREAL OFFSHORE AS SKJERVØY SKJERVØY Utleie av arbeidskraft

BRØDRENE ALBRIGTSEN AS SKJERVØY ÅRVIKSAND Grunnarbeid

FINNVIK AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

FRØYDIS AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

HAVIKNES DA SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

KORNELIUSSEN FISKERISELSKAP AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

KVITBJØRN AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

LERØY AURORA SKJERVØY SKJERVØY Havbruk

MONTER SKJERVØY SKJERVØY SKJERVØY Byggevarer og verktøy

MØRENOT SKJERVØY SKJERVØY Utstyr til fiskerinæringen

NOFI OPPDRETTSERVICE AS SKJERVØY SKJERVØY Service til oppdrettsnæringen

PARTREDERI STAVNES ANS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

PARTREDERIET TRONBUEN DA SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

PER STORVIK AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKARTIND AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKJERVØY FISK OG SKALLDYR AS SKJERVØY SKJERVØY Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

SKJERVØY FISKERISELSKAP AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKJERVØY KOMMUNE SKJERVØY SKJERVØY Generell offentlig administrasjon

STEFFENSEN MARITIM AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TERNHOLM AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TOM EINEVOLL AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TROND HÅGENSEN AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

ÅRVIKBRUKET AS SKJERVØY ÅRVIKSAND Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
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12.4  Foreløpig bedriftsoversikt Lyngen  

 

Tabell 12-4: Mulige transport-/havnebrukere i Lyngen 

 
 

12.5 Foreløpig bedriftsoversikt Nordreisa  

 

Tabell 12-5: Mulige transport-/havnebrukere i Nordreisa 

 

Navn Kommune Lokalisering Bransje

AKVA REN AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av rå fiskeoljer og fett

AURORASPIRIT AS LYNGEN LYNGSEIDET Destillering, rektifisering og blanding av sprit

BARENTS SEA AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

CINDERELLA ECO SOLUTION AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av byggevarer av plast

FURSTÅL AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av metallkonstruksjoner og deler

GRANLI FISKERI AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

HAPLAST AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av halvfabrikater av plast

LE MO AS LYNGEN NORD-LENANGEN Godstransport på vei

LENANGEN FISKERISELSKAP AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

LENANGEN FISKERISERVICE AS LYNGEN NORD-LENANGEN Produksjon av tauverk og nett

LENANGSØYRA FISKEMOTTAK BA LYNGEN NORD-LENANGEN Fangst

LUNDVOLL MASKINSTASJON AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

LYNGEN KOMMUNE LYNGEN LYNGSEIDET Generell offentlig administrasjon

LYNGEN MASKINSTASJON AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

LYNGEN PLAST AS LYNGEN LYNGSEIDET Produksjon av byggevarer av plast

LYNGEN REKER AS LYNGEN SVENSBY Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr

LYNGEN SEAFOOD AS LYNGEN SVENSBY Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr

MAGNUS JOHANSEN AS LYNGEN NORD-LENANGEN Oppføring av bygninger

NORD VEI & ANLEGG AS LYNGEN SVENSBY Bygging av veier og motorveier

NORGLOBAL AS LYNGEN SVENSBY Hav- og kystfiske

NORVEGG AS LYNGEN NORD-LENANGEN Produksjon av bygningsartikler

ODD STEINAR HØYVIK TRANSPORT AS LYNGEN FURUFLATEN Godstransport på vei

PARTREDERIET STIAN ANDRE ANS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

SARA KARIN AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

STENHAUG MASKIN & TRANSPORT AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

STIAN ANDRE AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

STRAUMEN FISKERISELSKAP AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

YiT Norge AS Avd. Tyttebærvika LYNGEN SVENSBY Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

ØRAFISK AS LYNGEN SVENSBY Hav- og kystfiske

Bedrift Lokalisering Bransje

3NET AS SØRKJOSEN Kabelbasert telekommunikasjon

AVFALLSSERVICE AS SØRKJOSEN Renovasjon

BEK MASKIN AS STORSLETT Grunnarbeid

BETONGSERVICE AS SØRKJOSEN Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

BUSSRING AS STORSLETT Turbiltransport

FEED TROMSØ AS SØRKJOSEN Spedisjon

FELLESKJØPET Landbruk

JANNE MARIE AS HAMNEIDET Hav- og kystfiske

JARLE KIIL Fangst

JOHS.H. GIÆVER AS AVD HAVNNES HAVNNES Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk

JOWA MASKIN AS STORSLETT Grunnarbeid

KARLS FISK & SKALLDYR AS  Fangst

KARLSEN JR AS STORSLETT Hav- og kystfiske

RMT AS SØRKJOSEN Bygging av veier og motorveier (tidligere Klasvoll)

NORDREISA KOMMUNE STORSLETT Generell offentlig administrasjon

OLSENS VERFT AS ROTSUND Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

MONTER STORSLETT AS STORSLETT Butikkhandel med bredt utvalg av jernvare, fargevare og byggevarer. (Tidligere Byggmaker)

REISA GRUS AS STORSLETT Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

SJØTRANSPORT ROTSUND AS STORSLETT Innenriks sjøfart med gods

SKOGBERGET AS STORSLETT Bryting av skifer

SLOTTET FISKEBÅTREDERI ANS ROTSUND Hav- og kystfiske

YMBER AS SØRKJOSEN Distribusjon av elektrisitet

ØYÅD AS STORSLETT Hav- og kystfiske

BYGGFAG BETONGSERVICE SØRKJOSEN Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

NVE STORSLETT Masseuttak (Stein og Grus)
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12.6 Foreløpig bedriftsoversikt Kåfjord  

 

Tabell 12-6: Mulige transport-/havnebrukere i Kåfjord 

 
  

Navn Lokalisering Bransje

AKVA-REN (Hordafor) Djupvik Ensilasje

DJUPVIK FISKEMOTTAK SA OLDERDALEN Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

ELITE MASKIN AS BIRTAVARRE Grunnarbeid

FELLESKJØPET

KARLS FISK OG SKALLDYR  Fangst

KÅFJORD KOMMUNE OLDERDALEN Generell offentlig administrasjon

MANNDALEN MASKIN AS SAMUELSBERG Grunnarbeid

MARTI NORDNES DA SAMUELSBERG Bygging av bruer og tunneler

PO MYRVOLL AS BIRTAVARRE Hav- og kystfiske

PR NORDNESFISK ANS SAMUELSBERG Hav- og kystfiske

SKARDALEN SETTEFISK AS SAMUELSBERG Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett

JOHS H. GIÆVER A/S DJUPVIK Fangst (Tørrfisk)
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12.7  Samlet kaioversikt i Nord-Troms 

De påfølgende 4 sider gir en foreløpig oversikt over kaiinfrastrukturen i Nord-
Troms.  
 
Oversikten er ikke fullstendig i den forstand at det kan mangle anlegg og 
at flere av anleggene har mangelfulle/usikre data. 
 
Det er utarbeidet et regneark med noe mer informasjon enn det som 
gjengis nedenfor. 
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12.8  Kommunale kaier i Nord-Troms  

 

 
 

 

Bilde  12-1: Sørkjosen kai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
  

Kommune Navn på kai Beliggenhet Lengde (m)
Dybde LLV 

(m)
Standard Aktivitet i dag/viktige brukere

1 Kvænangen Burfjord industrikai Burfjord
40 m industrikai 

+ 25 m rutebåt
4,5 Bra

Bulk (grus/asfalt/gjødsel) stykkgods mm. samt 

fiskemottak på industridel. Person og gods med 

lokalbåt

2 Kvænangen Dunvik kai Spildra (Dunvik) 30 Ukjent Bra Person/gods

3 Kvænangen Ravelsnes kai Spildra 23 Ukjent Dårlig Ikke i bruk

4 Kvænangen Reinfjord kai Reinfjord 20 Ukjent Bra Person/gods

5 Kvænangen Seglvik kai Seglvik 20 Ukjent Ny 2013 Person/gods

6 Kvænangen Skorpa kai Skorpa 13 Ukjent God Adkomstkai/ ikke i daglig bruk

7 Kvænangen Valanhamn kai Valanhamn 25 Ukjent Bra Person/gods

8 Kåfjord Djupvik fiskerihavn Djupvik  Ukjent flytekaianlegg Karls Fisk og Skalldyr +

9 Kåfjord Olderdalen Olderdalen 60 6

Ønskes/blir oppgradert. 

Justert ned til 12t 

akseltrykk

(tom)

10 Kåfjord Djupvik-allenning Djupvik 40 4 Dårlig (tom)

11 Kåfjord Djupvik-industri Djupvik (tom) 6 God Ensillasje, våtbulk 

12 Kåfjord Manndalen-allmenning Løkvoll 40 Ukjent svært lite bakareal YIT. Pukk og grus, gjødsel

13 Kåfjord Manndalen-fiskeri Løkvoll (tom) Ukjent Lite bakareal Karls Fisk og Skalldyr +

14 Lyngen Sandneset Nord Lenangen 90 12 Ny
ut/inn-transport varer til variert industri samt 

turistformål

15 Lyngen Tytebærvika kai
Tytebærvika 

Ullsfjorden

30 m (ny i 2019 - 

90 m)
10

Dårlig pr. dags dato. 

Skadet av båt 2017

YIT. Uttransport av pukk, grus, asfalt og tyngre 

industriprodukter

16 Lyngen Vollneset kai Furuflaten 70 8 Ny kai under bygging ut/inn-transport varer til industrien

17 Nordreisa Oksfjord havn Oksfjord 17 5 Bra kai 10 fiskebåter ligger der. En del aktivitet. 

18 Nordreisa Sørkjosen kai Sørkjosen 30 5,5
OK, men begyner å bli 

gammel
Inngående god. Fellskjøpet, 

19 Nordreisa Klubbnes nord Klubbnes (tom) Ukjent Ubrukelig Ingen

20 Skjervøy Container kaia Midtre havn 80 8 God  

21 Skjervøy Nofi Indre havn 32 6 God  

22 Skjervøy Refa Indre havn 75 6 Normal/dårlig  

23 Skjervøy
Terminal kaia/ 

Skjervøyterminalen
Ytre havn 215 8 God Hurtigruten, variert, stykkgods, daglig bruk

24 Skjervøy Ytre havn Ytre havn 50 8 Normal/dårlig  

25 Skjervøy Vorterøy Vorterøy 24 Ukjent God Hurtigbåt, fritidsfartøy

26 Skjervøy Industrikaia på Skaret Skaret 60 5-6 God Arnøy Laks

27 Skjervøy Kollagernes Skjervøy havn 35 8 Ukjent (tom)

28 Skjervøy Årviksand-Årvikbruket Årviksand 15 4 God Årvikbruket

29 Skjervøy Årviksand-fiskebåter Årviksand 50 4 Dårlig Fiskebåter, annet

30 Storfjord Skibotn kai Skibotnveien 49,5 7
 Ønskes oppgradet. Flytte 

kaifront ut 

Flerbrukskai. Lite aktivitet. Noe bulk. Ønsker 

lakseslakteri (eller klippfiskproduksjon)
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12.9  Program studietur til Vesterålen 

 

 
 

 

Bilde  12-2: MS "Trollfjord" (Foto: Hurtigruten) 

 

08:30 08:45 Velkommen v/ Prosjekteier

Status kaioversikt i Nord-Troms

Havne- og farvannsloven

Samarbeidsmuligheter

11:30 12:30 Lunsj MS "Trollfjord" Alle

13:00 Vi går i land i Sortland

13:15 14:15 Presentasjon av Sortland havn Sortland havn
v/Havnesjef Rune W Monrad, 

Sortland Havn KF

14:15 15:15
Transport fra Sortland til Myre og innsjekking på 

Myre Kysthotell 
Myre i Vesterålen

15:30 17:00
Befaring Primex Norway AS, en av verdens mest 

moderne filetfabrikker
Myre i Vesterålen Alle

17:00 19:00
Presentasjon av Øksnes havn, disponering av 

næringsareal, havnesamarbeid mv
Fiskerihavnen, Myre 

v/Havnesjef John Danielsen, 

Myre Havnevesen KF

20:00 20:30

20:30

23:00 23:30 Transport fra Nyksund til Myre 

07:30 08:30 Frokost Myre Kysthotell Alle

09:00 10:30 Befaring hos fiskeforprodusenten BioMar AS Myre i Vesterålen Alle

10:30 11:30 Transport til Sortland Alle

11:30 12:30 Rederibesøk hos Holmøy Shipping (Sortland) Holmen, Sortland Alle

12:45 14:00 Lunsj Sortland

14:00 14:30
Transport fra Sortland til  Stokmarknes lufthavn 

(Skagen)

08:45 11:30 TU/alle

Tirsdag 23. oktober  2018:

MS "Trollfjord" 

Middag på restaurant "Ekspedisjonen" i Nyksund

Mandag 22. oktober 2018

Transport fra Myre til Nyksund 
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Kommune Navn på kai Beliggenhet Type kai

Kvænangen Burfjord industrikai Burfjord Industrikai/ lokalbåt

Kvænangen Dunvik kai Spildra (Dunvik) Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Valanhamn kai Valanhamn Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Reinfjord kai Reinfjord Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Seglvik kai Seglvik Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Dorras (Hjelnes) Dorras (Hjelnes) Industrikai

Kvænangen Hamnebukt Hamnebukt Industrikai

Kvænangen Rakkenes  Rakkenes Industrikai

Kvænangen Slakteriet i Jøkelfjord
 Slakteriet i
Jøkelfjord

Industrikai

Kvænangen Hjellnes Jøkelfjord Hjellnes Jøkelfjord Trekai

Kvænangen "Materialkaia" Burfjord Trekai

Kvænangen Kjækan kai Kjækan Trekai

Kvænangen Skorpa kai Skorpa Trekai

Kvænangen Ravelsnes kai Spildra Trekai
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Kvænangen Gamle Felleskjøpkaia Alteidet Trekai

Kvænangen Badderen kai Badderen Trekai

Kvænangen Jøkelfjord slipp Jøkelfjord Trekai

Kvænangen "Reinfjord fiskebruk" Reinfjord Trekai

Kvænangen Indre Hamnebukta Jøkelfjord Trekai

Nordreisa Sørkjosen kai Sørkjosen Industrikai (fiskerihavn)

Nordreisa Oksfjord havn Oksfjord
Fiskerihavn/småbåthav
n

Nordreisa Klubbnes sør Klubbnes fisk

Nordreisa Klubbnes nord Klubbnes kaifront

Nordreisa Hamneidet Hamneidet Småbåthavn

Nordreisa Hamneidet Hamneidet Havbruk

Nordreisa johs H. Giæver Havnnes fiskeindustri

Nordreisa Rotsund/Salmar Rotsund Havbruk

Nordreisa Olsen verft Bakkeby Verft

Nordreisa Salmar? Bakkeby Havbruk

Nordreisa Hjellnes Hjellnes/sokkelvik Industrikai

Nordreisa Rotsund fergekai Rotsund Fergekai

Nordreisa Havnnes fergekai Havnnes Fergekai

Kåfjord Djupvik fiskerihavn Djupvik Statlig fiskerihavn

Kåfjord Djupvik-allenning Djupvik Allmenningskai

Kåfjord Djupvik-industri Djupvik Industrikai

Kåfjord Djupvik-Giæver Djupvik Fiskeri

Kåfjord Olderdalen Olderdalen Natokaia
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kåfjord Manndalen-allmenning Løkvoll Løkvoll allmenningskai
Kåfjord Manndalen-fiskeri Løkvoll Kommunal fiskerihavn
Kåfjord Manndalen-Lerøy Samuelsberg Privat kai
Kåfjord Olderdalen fergekai Olderdalen Fergekai

Skjervøy
Terminal kaia/
Skjervøyterminalen

Ytre havn
Hurtigrutekai/hurtigbåt
kai

Skjervøy Ytre havn Ytre havn Lerøy/Mørenot
Skjervøy Container kaia Midtre havn Bunkers/Industrikai
Skjervøy Nofi Indre havn Nofi

Skjervøy Refa Indre havn
Redningskøyta/
fiskebåter

Skjervøy Boreal kaia Indre havn Boreal/fiskebåter

Skjervøy Årviksand-Årvikbruket Årviksand Allmenningskai
Skjervøy Årvikbruket Årviksand Privat kai
Skjervøy Egnebukaia Årviksand Privat kai
Skjervøy Årviksand-fiskebåter Årviksand Allmenningskai
Skjervøy Akkarvik Akkarvik Trekai

Skjervøy Arnøyhamn-fiskebåt Arnøyhamn Privat kai

Skjervøy Arnøyhamn-hurtigbåt Arnøyhamn Passasjer

Skjervøy Industrikaia på Skaret Skaret Almenningskai

Skjervøy Havna Lauksletta
Landbase oppdrett/
fiskebåt med
flytebrygger

Skjervøy Uløybukt fergekai Uløybukt Fergekai

Skjervøy Gammelt fergeleie Maursund Fergekai (nedlagt)

Skjervøy
Skjervøy havn/ Nordic
Intermaritim

Skjervøy havn

Skjervøy Monterkaia Skjervøy havn Trelast

Skjervøy Skjervøy fisk&sk. Skjervøy havn Fisk

Skjervøy Kai Kystservice Skjervøy havn Pir
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Skjervøy Kollagernes Skjervøy havn Almenningskai

Skjervøy Sandøra Sandøra Oppdrett

Skjervøy Solstrand Lauksletta Oppdrett

Skjervøy Nikkeby fergekai Nikkeby Fergekai

Skjervøy Vorterøy Vorterøy Passasjer

Skjervøy Storstein fergekai Storstein Fergekai

Skjervøy Lausundskaret fergekai Lauksundskaret Fergekai

Lyngen Tytebærvika kai
Tytebærvika
Ullsfjorden

Industrikai

Lyngen Vollneset kai Furuflaten Industrikai

Lyngen Sandneset Nord Lenangen Industrikai

Lyngen Lenangsøra Havn Lenangsøyra Statlig fiskerihavn

Lyngen
Hamneneset-Nord
Lenangen Havn

Nord Lenangen Statlig fiskerihavn

Lyngen Lenangsøra Havn Lenangsøyra Privat

Lyngen Koppangen brygger Koppangen Privat

Lyngen Sørheim Brygger Lyngseidet Privat

Lyngen STRAUMSNESET-X-Lyngen Nordlenangen Privat

Lyngen Svendsby fergekai Svendsby Fergekai
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Storfjord Skibotn kai
Skibotsveien 278,
9143 Skibotn

Industrikai

Storfjord Rasteby Rasteby Notkai?

Storfjord Elvevoll Elvevoll Settefisk

Storfjord Kvesmenes Kvesmenes Ukjent
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Kaieier (type) Kaieier (navn)
Aktivitet i dag/viktige
brukere

Lengde (m)

Kommune Kvænangen kommune

Bulk (grus/asfalt/gjødsel)
stykkgods mm. samt
fiskemottak på industridel.
Person og gods med lokalbåt

40 m
industrikai +

25 m
rutebåt

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 30

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 25

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 20

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 20

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 22

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 20

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 40

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Mottak av laks til slakt Ukjent

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Fiskeri Ukjent

Privat Astrid Helene Sørvik Ukjent 18

Privat
Nord Troms Hytteferie
DA

Ukjent 20

Kommune Kvænangen kommune Adkomstkai/ ikke i daglig bruk 13

Kommune Kvænangen kommune Ikke i bruk 23
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Privat
Odd og Ole Johnny
Hansen

Fiskeri 23

Privat Karl Paulsen Gods/fiskeri 31

Privat Alm Boberg Slipp/verksted 15

Privat Ivar Hansen Ukjent 27

Privat Stine Johansen Ukjent Ukjent

Kommune Nordreisa kommune Inngående gods. Fellskjøpet, 30

Kommune Nordreisa kommune
10 fiskebåter ligger der. En
del aktivitet.

17

Privat Sumskis Arunas Ingen, planlagt turistanlegg 20

Kommune Nordreisa kommune Ingen Ukjent

Privat Hamneidet båtforening liggekai havbruk og fiske 30

Privat Eidsfjord Sjøfarm Havbruk 40

Privat Johs H. Giæver fiskemottak og tørrfisk 60

Privat Salmar Havbruk 20

Privat Olsen Verft Verft 50

Privat Salmar? Ingen 20

Kommune Nordreisa kommune? Ingen Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Kåfjord kommune Karls Fisk og Skalldyr m.fl.  

Kommune Kåfjord kommune 40

Kommune Kåfjord kommune Ensilasje, våtbulk Ukjent

Privat Giæver Fergedrift Ukjent

Kommune Kåfjord kommune Ukjent 60
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Kommune Kåfjord kommune YIT. Pukk og grus, gjødsel 40
Kommune Kåfjord kommune Karls Fisk og Skalldyr m.fl. Ukjent
Privat Lerøy Aurora Lerøy Aurora Ukjent
Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Skjervøy kommune
Hurtigruten, variert,
stykkgods, daglig bruk

215

Kommune Skjervøy kommune Ukjent 50
Kommune Skjervøy kommune Ukjent 80
Kommune Skjervøy kommune Ukjent 32

Kommune Skjervøy kommune Ukjent 75

Statlig Kystverket Ukjent 30

Kommune Skjervøy kommune Årvikbruket 15
Privat Årvikbruket eiendom

AS
Fiskebåter 45

Privat Årvikbruket eiendom
AS

Fiskebåter 12
Kommune Skjervøy kommune Fiskebåter, annet 50
Privat Bjørn Erling Pedersen Fiskebåter/ fritidsbåter/

turister
50

Privat
Arnøy Redskapsservice
AS

Fiskebåter 60

Privat
Eiendom og transport
AS

Hurtigbåt
40 (25 m

brukende)
Kommune Skjervøy kommune Arnøy Laks 60

Privat
Arnøy Laks/ Nygard/
Haugen

Arnøy laks 15

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Privat Lerøy Aurora AS Lerøy Aurora Ukjent

Privat Skjervøy havn (privat) Liggekai 40

Privat Monter nei 28

Privat
Skjervøy Fisk og
Skalldyr

fiskebåter 110

Privat Kystservice Skjervøy Kystservice Skjervøy 80 (pir)
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Kommune Skjervøy kommune Ukjent 35

Privat Marine Harvest AS Marine Harvest 30

Privat Arnøy Laks AS Oppdrett 25

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Skjervøy kommune Hurtigbåt, fritidsfartøy 24

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Lyngen kommune
YIT. Uttransport av pukk,
grus, asfalt og tyngre
industriprodukter

30 m (ny i
2019),  90 m

Kommune Lyngen kommune
Ut/inn-transport varer til
industrien

70

Kommune Lyngen kommune
Ut/inn-transport varer til
variert industri samt
turistformål

90

Statlig Kystverket
Fiskreiformål, småbåthavn-
fritid

22

Statlig Kystverket
Hurtigbåtanløp-Fylkestrafikk,
fiskeri,  småbåthavn-fritid

28

Privat Lyngen reker Rekeindustri 62

Privat Koppangen brygger AS Fisketurisme, reiseliv 23

Privat
Sørheim Brygge
AS(reiselivsforetak)

Fisketurisme, reiseliv 27

Privat
X-Lyngen
(reiselivsforetak)

Fisketurisme, reiseliv,
småbåthavn

25

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent
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Kommune Storfjord kommune

Flerbrukskai. Lite aktivitet.
Noe bulk. Ønsker
lakseslakteri (eller
klippfiskproduksjon)

49,5

Privat Ukjent Ukjent 12

Privat Ukjent Ukjent Ukjent

Privat Ukjent Båtbyggeri? Ukjent
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Dybde     LLV
(m)

Bygge-
materiale

Bygninger, utstyr på kai Standard

4,5 Betong Landstrøm/ venterom Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Fiskemottak Ny 2013

3,5 Tre/betong Flytebrygge
Ok, ruster opp kai i
2018

Ukjent Treverk Kran Ukjent

2,5 Treverk OK

Ukjent Tre og stål Kran Ukjent

Ukjent Trekai Ukjent

Ukjent Tre Skur Ukjent

Ukjent Tre Lagerhus Ukjent

Ukjent Tre God

Ukjent Tre Skur Dårlig
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Ukjent Tre Lager Ukjent

Ukjent Tre Fiskemottak/lager God

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

Ukjent Tre/ betong Fiskebruk Ukjent

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

5,5 Betong og tre Lager ved kai, enkel kran
OK, men begynner å bli
gammel

5 Trekai Enkel kran Bra kai

5 Trekai Gammelt fiskemottak Ukjent

Ukjent Betong Ukjent Ubrukelig

5 Trekai Ukjent Bra

5 betong Lager Bra

11 Trekai Fiskemottak, lager, butikk Bra

5 Trekai Havbruk Ukjent

6 Trekai Verft, strøm, kran, slip Ukjent

Ukjent Betong Lager Ubrukelig

Ukjent Betong Ukjent Ikke bygget

Ukjent Betong/stål Ukjent Ukjent

Ukjent Betong/stål Ukjent God

Ukjent Ukjent Flytekaianlegg

4 Tre Ukjent Dårlig

6 Ukjent God

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

6 betong Stort bakareal
Ønskes/blir oppgradert.
Justert ned til 12t
akseltrykk

151



Ukjent tre/betong Ukjent Svært lite bakareal
Ukjent Flytekaianleg

g
Ukjent Lite bakareal

Ukjent tre Ukjent Usikkert
Ukjent Betong/stål Ukjent God

8 Betong

670 m2 Betongbygg. 80m2
kjøl/ varmerom og  20m2
frys godkjent av
Mattilsynet.

God

8 betong Stålbygg Normal/dårlig
8 betong Trebu/oljetanker God
6 betong Tålbygg/kran God

6 Tre/betong Betongbygg Normal/dårlig

6 Tre/betong Ukjent God

4 Tre Ukjent God
5 Tre/betong Deler fiskebruk, kran Normal
4 Tre/ betong Egnebu God
4 Tre Privat naust Dårlig
6 Tre Lager, mottaksstasjon God

4
Tre 40 m,
betong 20 m

Redskapslager, fiskemottak God

3 Tre Ukjent Dårlig

5-6 Tre/betong Ukjent God

Ukjent Tre Ukjent Dårlig

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

Ukjent Ukjent Dårlig?

4 Tre Bygg Dårlig?

3 Tre Ukjent Dårlig

4 Tre Fiskebruk, kran God

2-5 Tre Ukjent Dårlig?
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8 Betong Ukjent Ukjent

9 betong Ukjent God

6 Tre/betong kran, verksted God

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

Ukjent tre bygning God

Ukjent Betong/stål Ukjent For liten for større ferge

Ukjent Betong/stål Ukjent ?

10 Betong Transportbånd
Dårlig pr. dags dato.
Skadet av båt 2017

8 Betong Nei Ny kai under bygging

12 Betong og tre Nei Ny

5 Tre Kaiskur God

6 Betong Nei God

5 Tre
Driftsbygning-fiske, fangst,
Produksjonslokale

God

Tre Overnatting God

3,5 Tre Overnatting God

Tre Servering God

Ukjent Betong/stål Ukjent God?
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7 Betong
Lagerskur med strøm og
vann (Eies av Norfra?). Kran
på kai.

Ønskes oppgradet.
Flytte kaifront ut

2 Ukjent Ukjent Ukjent

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent
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Kommentar/annet Tilknytning Lokalbåt

Ønsker å satse på denne kaia. Tege gikk dit.
Industriområde. Ekspeditør som drifter kaien

Ja

25 bor på øya. Nedlagt fiskemottak Ja

1 fastboende. Torghatten på signal Ja

Nedlagt fiskebruk Ja

Fiskemottak (ikke i drift siste 2 år) Ja
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Fiskemottak ikke i drift. Felleskjøpet drifter kaia.
Gammelt regelverk. Innflyvning over kaiområdet.
Molosiden forbeholdt fiskeri/oppryddingsjobb.
Nytt båtoppsett/forsvaret. Dybde 5-5 meter. 2
kaifronter a 30 mMolo rauser ut, *dybde avlest på kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart
* Dybde avlest på kystverkets online kart. 3 kaier
15+30+50fundament har gitt etter og kaifronten har rauset
ned
Plan/under utvikling

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann. Planlegges renovert

156



Strøm, ikke vann
Strøm, ikke vann
Strøm, ikke vann

Like mye bil som båt inn til terminalen.
Hurtigruten reduserer godskapasitet fra 2021.
Ukentlig fast godsbåtanløp avvikles. Avtale med
flere rederier på prosjektlast. ISPS godkjent.
Disponerer 3 trucker, 3 lastebiler og varebil.

Ja

Har hatt fiskemottak. Lite i bruk, "pub"
Har hatt fiskemottak. Liggehavn for
"Arnøytind"++,

hurtigbåt
Ja

Fiskebruk kjøpt opp/turisme
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Under planlegging

Under etablering

Ja

Ja

Planlegger ny kai. Langsiktig tilgang på masser

Dialog med industri på Furflaten. Nært Storfjord

Reiselivsbedriftligger inne på området.

Kommunen eier noe

Kommunen eier noe. Ikke fisk i dag. Lite bakareal Ja

Reiselivsbedrift ligger inne på området.

Benyttes kun til bedriftens formål

Benyttes kun til bedriftens formål

Benyttes kun til bedriftens formål
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25DA industriområde utvider til 40 DA. Behov for
mudring rundt kai

Dybde og lengde (Google)
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1 Kontaktdetaljer Transportutvikling AS 

Firmanavn:  Transportutvikling AS 
Org.nr.   976 311 469 
Selskapsform:  Aksjeselskap 
Nasjonalitet:  Norsk 
Post adresse:  P.O.Box 26, 8501 Narvik 
Besøksadresse: Dronningensgt. 33, 8514 Narvik 
Telefon:  +47 769 65570 
Internett-side:  www.transportutvikling.no 
E-post (selskapet): post@transportutvikling.no 
 
 
Kontaktperson/prosjektleder i Transportutvikling AS:  
     
   Daglig leder Stig Nerdal     

Mobiltelefon:  +47 958 71905 
E-post:   stig.nerdal@transportutvikling.no 
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2 Innledning og bakgrunn 

Nord-Troms Regionråd, bestående av 6 kommuner/havner (Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, 
Lyngen, Nordreisa og Kvænangen) har tatt initiativ til videreføring av det 
havnesamarbeidprosjektet (fase 1) som ble avsluttet i november 2018. 
 
Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a.: 
 

• Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med 

samarbeidsløsninger 

• Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark) benyttes 

av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. 

Transportinfrastrukturen, herunder havnene, er derfor viktig for flere enn de som bor 

i regionen 

• Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men flere næringsaktiviteter 

bidrar mer enn det befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen i Troms. 

• Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels stor 

havn i nordnorsk sammenheng 

• Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre  

• Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase 

• Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre 

• Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre i markedet 

• Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig 

• Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige 

regulativer/regelverk mv   

• Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid 

 
Dette er sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i det nye prosjektet. Disse 
føringene vil bli hensyntatt i aktivitetsplanen i kapittel 4. 
 
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder. 
 
Dette dokumentet er Transportutvikling AS’ tilbud om ekstern prosessledelse for å drive 
prosjektet fremover, -samt nødvendig faglig bistand slik at prosjektets målsettinger oppnås 
innen de tidsfrister som er satt. 
 
 
 

3 Hva en ønsker å oppnå - målsettinger 

Hovedmålet med dette prosjektet er å videreutvikle 
erfaringene/resultatene fra fase 1 og bygge samarbeidet videre.  
 
Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig 
havnesamarbeid mellom kommunene som bidrar til å overføre mer 
gods til sjø ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom 
bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne. 
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For kommunene i prosjektet er det av stor betydning å arbeide videre med erfaringene fra 
fase 1 og arbeide konkret med de hovedaktiviteter som er skissert, - spesielt fellesfunksjoner, 
synliggjøring og ensartede rutiner/dokumentasjon. 
 
Prosjektmålet er å gjennomføre konkrete tiltak innenfor prosjektperioden i 2019: 
 

• Bearbeide/gjennomføre en konkret segmentanalyse som fokuserer på 

markedsmulighetene for godsoverføring fra land til sjø. Dette vil være en videre 

utvikling av data som finnes, i tillegg til ny oppdatert informasjon 

• Utvikle oversikten over kaiinfrastruktur slik at relevante data fremkommer og at data 

utarbeides i en slik form at de blir tilgjengelig for alle kommuner. F.eks. ved bruk av 

en felles regnearkmal som kan oppdateres av en fremtidig fellesfunksjon 

• Avklare mulige fellesfunksjoner som kan etableres og finansieres. 

• Utvikle en plan, og identifisere tiltak, for synliggjøring av havnene i de seks 

kommunene 

• Utvikle grunnlaget/strukturen for en strategi/forretningsplan for videre arbeid 

• Styrke kommunenes faglige kunnskap om havn og sjøtransport 

• Utarbeide en konkret, kortsiktig fremdriftsplan for kommunene/havnene 

 

Målsettingene er relevante for å kunne arbeide på en god måte fremover. 

 

De passer også godt med den erfaring, kompetanse og de prosjekter Transportutvikling AS 

løpende arbeider med nasjonalt, regionalt og lokalt i Nord-Norge. 
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4 Prosjektetapper – metode og hovedaktiviteter 

 

4.1 Oppgaveavgrensning og forståelse 

Oppgaven er i utgangspunktet avgrenset til 6 havner/kommuner i Nord-Troms. Erfaringene 
fra fase 1 er gode, men samarbeidet må utvikles suksessivt. I denne prosjektfasen ligger det 
ingen føringer/mandat om at det skal etableres juridisk bindende organisasjonsformer. Hvilke 
samarbeidsformer som er mulige på kort og lang sikt vil imidlertid bli vurdert og diskutert med 
kommunene. 
 
Rent formelt skal prosjektet munne ut i en sluttrapport til Kystverket i november 2019, og 
eventuelt en ny søknad for 2020. Ved en søknad om videreføring i 2020, må en forvente at 
Kystverket vil stille strengere krav til mer formalisert samarbeid. 
 
I forhold til den interne prosjektfremdriften i kommunene, bør det i prosjektets sluttfase 
utarbeides prosjektdokumentasjon (intern rapport for kommunene) som viser funnene fra 
prosjektet, hva man har oppnådd og forslag til fremdrift.  Dokumentasjonen vil bli utformet i 
nær dialog med Oppdragsgiver.  
 
Prosjektarbeidet, jfr. målsettingene, består av 10 integrerte oppgaver, hvorav oppgavene 1-8 
har faglig karakter: 
 

1. Bearbeide/gjennomføre en konkret segmentanalyse som fokuserer på 

markedsmulighetene for godsoverføring fra land til sjø. Dette vil være en videre 

utvikling av data som finnes, i tillegg til ny oppdatert informasjon 

2. Utvikle oversikten over kaiinfrastruktur slik at relevante data fremkommer og at 

data utarbeides i en slik form at de blir tilgjengelig for alle kommuner. F.eks. ved bruk 

av en felles regnearkmal som kan oppdateres av en fremtidig fellesfunksjon 

3. Avklare hvilke konkrete fellesfunksjoner som kan etableres og finansieres. 

4. Utvikle en plan, og identifisere tiltak, for synliggjøring av havnene i de seks 

kommunene 

5. Utvikle grunnlaget/strukturen for en strategi/forretningsplan for videre arbeid 

6. Styrke kommunenes faglige kunnskap om havn og sjøtransport 

7. Arenautvikling, -utvikle en møteplass for havnene og bygge nettverk mot eksterne 

aktører. Dette er en viktig aktivitet når samarbeidet skal utvikles videre.  

8. Utarbeide en konkret fremdriftsplan, og anbefalinger, for kommunene/havnene 

9. Formalia og administrative forhold 

10. Organisering/gjennomføring 

 

I tillegg til de åtte faglige oppgavene vil vi bistå med prosjektets formalia og gjennomføring 
(pkt. 9 og 10, -se også administrative forhold kapittel 4.12). 
 
Disse aktivitetene, og den metodikk som legges til grunn, beskrives nedenfor. 
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4.2 Generelle aktiviteter og metodikk/løsningsmodell 

Transportutvikling AS’ primære markedsområde er i nord. Vi har gjennom 20 år utviklet et 
godt nettverk og detaljert kunnskap om regionen, herunder Nord-Troms. 
 
Transportutviklings metodikk baserer seg på mest mulig konkret informasjon/data rettet mot 
praktiske samarbeidsformer og tilpasset den region vi arbeider for. Slik informasjon 
(primærinformasjon, som vi innhenter direkte fra aktørene i og utenfor regionen) inngår 
sammen med offentlig informasjon (sekundærinformasjon) som et grunnlag for våre analyser 
og anbefalinger. 
 
I forespørselen bes det om prosessledelse, planlegging/gjennomføring av samlinger, faglig 
bistand og kunnskapsformidling til kommunene/havnene. Vi har lang erfaring fra slike 
prosjekter, og en systematisk/suksessiv oppbygging av samlinger relatert til målene i et 
prosjekt. Vi har ledet flere slike prosesser, også for havnene i Nord-Troms. 
 
Ledelse av en prosess, med de målsettinger som er beskrevet i konkurransegrunnlaget, bør 
gjennomføres med en prosessleder som har nødvendig faglig kunnskap, forståelse for 
havnenes rammebetingelser og kunnskap om regionen/regionens næringsliv. Vi baserer oss 
på at prosessleder skal tilføre prosjektet relevant faglig kunnskap. 
 
For å sikre en profesjonell prosjektgjennomføring er det et vesentlig element i 
løsningsmodellen at Transportutvikling benytter prosjektmedarbeidere/prosjektleder som har 
prosessledererfaring, god kunnskap om havnene og regionens demografi, næringsliv, 
næringsmessige/politiske prosesser, miljøforhold og nasjonale/internasjonale trender.  I tillegg 
vektlegger vi praktisk erfaring fra havnedrift, erfaring fra samarbeidsmodeller og 
vedtekter/regulativer, konkrete problemstillinger mv. Vi mener at den foreslåtte organisasjon 
(se kapittel 6) tilfredsstiller dette. 
 
Vår løsningsmodell baserer seg på en tett dialog med Oppdragsgiver og stor fleksibilitet ved 
gjennomføringen av prosjektet.  
 
Informasjonen/dokumentasjonen vil bli presentert på en enhetlig måte, med tiltalende layout 
og i form av tekst og pedagogiske og informative beskrivelser/visualiseringer (tabeller, figurer, 
kart mv). 
 
Ettersom vi har gjennomført fase 1 sitter vi inne med førstehåndkunnskap om regionen og 
regionale forhold, samt at vi har opparbeidet oss et nettverk som vil være viktig for prosjektets 
fremdrift. 
 
I arbeidet vil vi også benytte informasjon fra den nylig fremlagte rapporten for Nord-Troms 
Regionråd; «Status og strategier – Transportinfrastruktur i Nord-Troms» (Transportutvikling 
AS, 2019). Flere forhold som berøres i denne rapporten vil være relevant for 
havnesamarbeidprosjektet, bl.a. mulighetene for sjøbaserte transportkorridorer. 
 
 

4.3 Prosjektplanlegging/organisering 

I denne fasen systematiseres og planlegges arbeidet sammen med Oppdragsgiver. Da vi sitter 
inne med mye informasjon om regionen/kommunene, er det viktig å avklare om det finnes 
ny/relevant informasjon. I oppstartsfasen diskuterer vi også praktiske forhold som 
detaljorganisering, møter, fremdrift etc.  
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Dette skjer normalt ved et fysisk møte med Prosjekteier og andre som Prosjekteier ønsker som 
deltagere på møtet. 
 

4.4 Segmentanalyse godsstrømmer (aktivitet 1) 

I prosjektets fase 1, og i den regionale infrastrukturanalysen for Nord-Troms (begge prosjekter 
gjennomført av Transportutvikling AS) ble det innhentet omfattende primærinformasjon om 
godsstrømmer og transporter i Nord-Troms. Transportutvikling AS har også, på oppdrag fra 
Troms fylkeskommune, foretatt en vurdering for hele Troms fylke. 
 
Vi har opparbeidet et godt datamateriale på bedriftsnivå i regionene og fylkene. Herunder 
markedsdata fra flere godstransportanalyser i regionen, informasjon om rederienes 
prioriteringer, erfaringsmateriale fra andre havner som har vurdert samarbeid etc. Vi besitter 
således en detaljert informasjonsdatabase, og den vil være et viktig grunnlag for videre arbeid 
i Nord-Troms.  
 
 
Segmentanalyse godsstrømmer 
Et segment er en del av en helhet, og benyttes gjerne i markedssammenheng når en ikke skal 
se på alt, men foreta en mer avgrenset vurdering. Med segmentanalyse mener vi i dette tilfellet 
at det skal gjennomføres en mer spesifikk analyse av markedsgrunnlaget for havnene i Nord-
Troms, dvs de enkelte kommunale havnene i regionen.  
 
Vi forholder oss fullt ut til beskrivelsen i forespørselen og vektlegger at det i denne fasen av 
prosjektet skal utarbeides informasjon som: 
 

1. Er direkte relevant for enkelthavner (f.eks. hva er markedspotensialet for Kvænangen) 

2. Identifiserer muligheter for samarbeid eller spesialisering (kan f.eks. Skjervøy og 

Nordreisa enes om at en spesiell type gods håndteres på en definert havn, uavhengig 

av kommunegrenser). 

Utarbeidelse av slike analyser, med tilhørende visualiseringer/kart, er et av Transportutvikling 
AS primære arbeidsfelt.  Vi har i mange år levert slike analyser til de nordligste fylkene, 
regioner, kommuner og enkeltbedrifter. 
 
Kommunene vil være viktige kilder for å få oppdatert informasjon om hvilke aktører som finnes 
i kommunen. Oversikt over slik informasjon vil bli en aktivitet tidlig i prosjektet. 
 
Vi vil benytte konkrete tall fra siste hele år (2018) basert på at vi foretar nye intervjuer med 
relevante aktører, - samt informasjon om hvilke endringer som har skjedd i 2019 og hvilke 
som forventes fremover. Det kan være endringer i transportprioriteringer, aktører som 
kommer/går, nye volum osv. Vi vil i tillegg benytte offentlig statistikk ved slike vurderinger. 
 
Vi vil også vurdere internasjonale tilknytninger, bl.a. i forhold til nærhet til Finland og en 
internasjonalt orientert sjømatnæring i regionen. 
 
Fremtidsvurderinger, i samråd med Oppdragsgiver og kommunene, vil være en del av 
analysen. 
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4.5 Utvikle oversikten over kaiinfrastruktur (aktivitet 2) 

I prosjektets fase 1 (2018) ble det laget en enkel oversikt over kaiinfrastrukturen i regionen, - 
for hver enkelt kommune. Det ble identifisert rundt 80 kaianlegg, hvorav ca. 30 var 
kommunale. Kaiene hadde en uensartet standard fra meget god kvalitet til dårlig kvalitet. 
 
I prosjektets fase 2 vil vi bidra med følgende: 
 

1. Mer detaljert og konkret informasjon om de kommunale kaianleggene, samt andre 

anlegg som viktige for regional utvikling, -bl.a. overordnet teknisk 

informasjon/standard, logistikkmessig informasjon mv i et regnearkformat som kan 

gjøres tilgjengelig for alle kommunene i prosjektet. Oppdatering kan vurderes gjort 

av en fellesfunksjon. 

2. Oversikt over de enkelte kaianleggs markedsmessige status, muligheter og 

utfordringer. Markedsmessige muligheter må ses i nær sammenheng med de funn 

som gjøres i segmentanalysen (kapittel 4.4). 

 

4.6 Mulige fellesfunksjoner/felles dokumentasjon (aktivitet 3) 

I prosjektets fase 1 ble det vurdert flere former for samarbeid, - fra driftsmessig/praktisk 
samarbeid til funksjonsdeling (dele oppgaver) og integrasjon (f.eks. IKS). 
 
Havnene var positive til å utvikle samarbeidet videre. Da man tidligere ikke har hatt et formelt 
samarbeid ble følgende vurdert som mest relevant på kort sikt (jfr. forespørselen): 
 

• Etablering av fellesfunksjon(er) for de seks kommunene 

• Driftsmessig og praktisk samarbeid som f.eks. felles dokumentasjon/regulativer etc.  

Det er mulig med en stegvis utvikling der en går nærmere inn på de initiativer/muligheter som 
ble diskutert i fase 1.  
 
Dette prosjektet tar sikte på å avklare hvilke konkrete fellesfunksjoner som er egnet, kan 
etableres og finansieres, -samt felles bruk av infrastruktur og felles dokumentasjon. 
 
I dette prosjektet vil benytte oss av erfaringer fra flere prosjekter som omfatter samarbeid 
mellom havner, f.eks. Helgeland havn, Lofoten/Vesterålen, Salten, havnestrukturer i 
Oslofjorden, Vestfold/Telemark, utvikling av utvikling av Nord-Norgelinjen (Tromsø, Bodø og 
Lødingen) mv. 
 
 

4.7 Synliggjøring av havnene (aktivitet 4) 

En av konklusjonene fra fase 1 var at havnene var lite synlige i markedet. Det er naturligvis 
forskjeller fra kommune til kommune, men det generelle inntrykket var at det var behov for 
økt synliggjøring av havnene slik at potensielle kunder gis tilgang til informasjon av hva 
havnene kan tilby, kontaktinformasjon, tilgjengelige kaianlegg, planer osv. 
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I denne fasen av prosjektet vil vi utvikle en plan, og identifisere tiltak, for synliggjøring av 
regionens havneinfrastruktur og havnene i alle seks kommunene. 
 
Det legges også opp til at det utarbeides en enkel/konkret informasjonsbrosjyre til bruk for 
synliggjøring av havnene og regionens havneinfrastruktur.  
 
 

4.8 Grunnlag for en strategi/forretningsplan (aktivitet 5) 

Ved et nærmere samarbeid mellom havnene, på sikt, vil det være fornuftig å ha en form for 
strategi eller forretningsplan som bl.a. avklarer hva en ønsker, muligheter og rammer for et 
slikt samarbeid. 
 
Vi vil utvikle grunnlaget/strukturen for en slik strategi/forretningsplan. 

 
Figuren til venstre viser forsiden på kortversjonen for 
den strategi-/utviklingsplanen vi laget for Mosjøen 
havn. 
 
Strukturen i utviklingsplanen var som følger: 
 
o Forord 

o Innledning og bakgrunn  

o Formål, visjon og hovedmål  

o Rammebetingelser og planforutsetninger 

o Statusbeskrivelser og utviklingstrekk  

o Logistikktilbud og intermodalitet  

o Arealer, infrastruktur og superstruktur  

o Utviklingsretninger og prioriteringer 

 
Med visse tilpasninger kan deler av erfaringene fra 
bl.a. denne havnen brukes av havnene i Nord-Troms. 

 
 

4.9 Styrke faglig kunnskap (aktivitet 6) 

Vi vil bidra til å styrke kommunens faglige kunnskap om bl.a. havn og sjøtransport.  Slik 
kunnskap er viktig ved utvikling av samarbeidet og i forhold til det å ha 
argumenter/kunnskap når en skal arbeide regionalt og nasjonalt for å sikre best mulige 
rammebetingelser for regionen. 
 
Transportutvikling AS har lang erfaring og faglig kunnskap om 
havnenes rammebetingelser, regionen/regionens næringsliv og 
sjøtransportsystemet.  
 
I tillegg til aktiviteten «Prosessledelse» kommer vi å bidra med 
relevant informasjon og beslutningstøtte for havnene.   
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Vi legger opp til å tilføre faglig kunnskap gjennom både prosessen generelt og samlinger som 
fokuserer på konkrete tema. Vi kommer også til å trekke inn Kystverket og andre 
ressurspersoner/-organisasjoner i kunnskapsformidlingen. 
 
I løpet av prosjektperioden legger vi opp til fire samlinger/møter. Alle vil berøre faglige tema i 
tillegg til ordinær prosjektaktivitet. Vi legger opp til en dialog med Oppdragsgiver mht til hvilke 
tema som skal berøres, men vi foreslår at det på to samlinger trekkes inn eksterne ressurser, 
f.eks.: 
 

• Kystverket 

• Helgeland havn IKS 

Hvis Transportutvikling AS tildeles prosjektet, og havnene i Nord-Troms ønsker å besøke 
Helgeland havn IKS, - vil det bli tatt de nødvendige kontakter for å lage et opplegg for en 
studietur. 
 
Se nærmere beskrivelser under kapittel 5 (Fremdrift).  
 
 

4.10  Arenautvikling (aktivitet 7) 

For å kunne gjennomføre en god utviklingsprosess har havnene behov for møteplasser/arenaer 
for å utvikle nettverk internt i regionen og i forhold til eksterne aktører.  Dette er en viktig 
aktivitet når samarbeidet skal utvikles videre.  
 
Selve prosjektet og prosjektmøtene kan defineres som en slik arena, der de enkelte havnene 
møtes og diskuterer problemstillinger.  
 
I prosjektperioden bygges det også nettverk mot eksterne aktører (f.eks. Kystverket og andre 
havner) for fremtidige samtaler og informasjonsutveksling. 
 
Vi vil også legge vekt på at havnene i Nord-Troms bygger nettverk mot konkrete kunder 
og/eller vareeiere. Dette kan skje ved konkrete besøk eller at en slik aktør inviteres til et 
prosjektmøte. 
 
 

4.11 Fremdriftsplan og anbefalinger (aktivitet 8) 

Prosjektet vil bli avsluttet med konkrete anbefalinger. Her vil det også bli gitt strategiske 
føringer, og det vil bli utarbeidet en handlingsplan for arbeidet for en 12 måneders periode. 
 
Som følge av at synliggjøring er en del av prosjektaktivitetene vil det være naturlig at denne 
handlingsplanen fokuserer på hvordan havnenes tilbud skal bli mer kjent i markedet. 
 
Det kan også være naturlig å søke Kystverket om gjennomføring av ytterligere prosjektarbeid. 
Hvis det er ønskelig å videreføre arbeidet vil vi kunne utarbeide grunnlaget for en slik søknad. 
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4.12  Administrative forhold 

Med administrative forhold menes de aktiviteter som er skissert i forespørselen, og som ikke 
har direkte faglig karakter eller vedrører samlingene direkte. Vi vil f.eks. kunne bistå 
Prosjekteier/prosjektleder med å holde prosjektgruppen orientert om arbeidet,  utarbeide 
møteagendaer og referater, organisering, rapportering mv 
 
Vi ser for oss at en detaljert fremdriftsplan avklares på første samling. Møtereferater lages 
løpende, herunder referat fra samlinger.   
 
Vi vil gjennomføre prosjektet i henhold til krav fra Kystverket.  
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5  Fremdrift og samlinger 

Prosjektet gjennomføres innenfor den tidsperiode som er skissert i forespørselen. Basert på 
erfaringen fra fase 1, der man kunne ønsket seg en lengre tidsperiode,  bør prosjektet startes 
opp snarest mulig etter valg av leverandør. Transportutvikling AS kan starte arbeidet 
umiddelbart etter en eventuell tildeling. 
 
Avslutning skjer i tråd med Kystverkets krav, innen 30.11.19. 
 
Prosjektdokumentasjon, rapporter og eventuelle søknader vil bli ferdigstilt i god tid før 
rapporteringsfristen til Kystverket (30.11.19). Foreslått frist for ferdigstillelse er 15.11.19. 
 
Det er også viktig å være oppmerksom på at Kystverkets regelverk nevner en 
mellomrapportering midtveis i prosjektet. Det er lagt inn i tidsplanen at vi, ved behov, 
utarbeider denne før sommeren 2019. 
 
Nedenfor vises en overordnet skisse til prosjektfremdrift.  
 

 
 
Av fremdriftsplanen fremkommer det at det legges opp til fire møter, to før sommerferien og 
to etter. Tidspunkter for møter kan justeres ved behov. 
 
Prosjektmøtene/samlingene kommenteres i det følgende. 
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2019
TIDS- OG AKTIVITETSPLAN                                                           

Styrket samarbeid mellom havnene i 

Nord-Troms

 Januar

AKTIVITETER

Noter

Fysiske møter/samlinger

April JuniMai Juli August Septembe NovemberOktober Desembe
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Prosjektmøter (samlinger) 
I tråd med forespørselen har vi lagt opp til fire prosjektmøter, der ett 
kombineres med en studietur.  
 
Vi kommer til å vektlegge at prosjektmøtene inngår i en naturlig 
rekkefølge/prosess og at de ikke er løsrevet fra hverandre.  

 
Dette innebærer at man suksessivt bygger opp prosjektet gjennom samlingene og at man i 
siste samling ender med en konklusjon eller et sluttresultat i henhold til målsettingene. 
 
Vi foreslår følgene hovedinnhold for samlingene: 
 
 
Prosjektmøte 1 

• Hovedtema:  Oppstartsmøte, planlegging og faglige innslag 

• Tid (forslag):  Så snart som mulig etter en eventuell tildeling (april/mai 2019) 

• Eksterne deltagere: Ingen 

• Sted:   Forslag Skjervøy 

 
Det første møtet er et oppstartsmøte, kombinert med en oppsummering fra forrige 
prosjektfase. 
 
Møtet vil kunne gi føringer for prosjektarbeidet, bl.a. erfaringer man har etter at forrige 
prosjekt ble avsluttet. Det vil være naturlig med en innledning fra både prosessleder og 
prosjekteier, og at havnene gis anledning til å komme med innspill. 
 
På oppstartsmøtet bør videre arbeid planlegges og tidsplaner revideres. 
 
Det legges det opp til faglige innspill på alle prosjektmøter/samlinger. På dette møtet anbefales 
det at det faglige fokus rettes mot erfaringene fra fase 1. 
 
 
 
Prosjektmøte 2 

• Hovedtema:  Status (segmentanalyse+fellesfunksjoner) og faglig utvikling 

• Tid (forslag):  Juni 

• Eksterne deltagere: Kystverket 

• Sted:   Forslag Kvænangen 

 
Forut for møte 2 har vi gjort grunnarbeidet for segmentanalysen (marked) og foreløpige 
vurderinger knyttet til fellesfunksjoner/felles maler etc. Dette presenteres og diskuteres. 
 
Kystverket inviteres til møtet, og vi foreslår 1-2 aktuelle tema: Status ny havne og 
farvannslovgivning og/eller overføring av fiskerhavnene til regionene. Begge disse prosessene 
har en tentativ oppstart 1.1.20, dvs en måned etter prosjektavslutning. 
 
Hvis mulig, kan det legges opp til en kort befaring hos MOWI Jøkelfjord. 
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Prosjektmøte 3 (forslag) 
• Hovedtema:  Studietur og faglig utvikling 

• Tid (forslag):  September/oktober 

• Eksterne deltagere: Helgeland havn IKS 

• Sted:   Helgeland 

Denne samlingen foreslås lagt utenfor regionen, f.eks. til Helgeland Havn som har vært 
gjennom en omfattende prosess for å etablere et formelt samarbeid. Regionen har både store 
og små havner, der noen er på størrelse med havnene i Nord-Troms. Dette er et forslag som 
kan endres. 
 

 
 
Vi legger opp til møter og presentasjon/befaring på en eller flere av havnene. Mest sannsynlig 
vil det meste av opplegget skje i Sandnessjøen. Sandnessjøen har variert skipstrafikk, bl.a. 
hurtigruteanløp.  Turen vil bli organisert slik at det vil være mulig å kombinere prosjektmøte, 
befaringer og litt sosialt innhold. Normalt legger vi også inn bedriftsbesøk eller møter med 
andre som kan bidra med faglig informasjon e.l. 
 
I forhold til den foreslåtte tids- og aktivitetsplanen vil vi kunne behandle bl.a. ny/oppdatert 
kaioversikt og videre arbeid med fellesfunksjoner/felles maler/dokumenter på dette møtet.   
 

 

Bilde  5-1: Representanter for havnene utenfor Holmøy Maritime (studietur 2018) 

www.transportutvikling.no

HEMNES

NESNA

ALSTAHAUG

DØNNA

BINDAL

BRØNNØY

VEGA

SØMNA

VEVELSTAD

RØDØY

HERØY

RANA
TRÆNA

LURØY

GRANE

HATTFJELLDAL

VEFSN

LEIRFJORD

HELGELAND HAVN IKS

DØNNA (ØYKOMMUNE MED 1.391 INNBYGGERE))
BEGRENSET HAVNEAKTIVITET, MEN NOE FISK, FERGE- OG HURTIGBÅTANLØP

VEFSN (MOSJØEN): FASTLANDSKOMMUNE MED 13.403 INNBYGGERE)
I STOR GRAD EN INDUSTRIHAVN MED ALCOA SOM STØRSTE KUNDE. HAR OGSÅ NOE

FERGETRAFIKK, JERNBANETILKNYTNING MV

ALSTAHAUG (SANDNESSJØEN): FASTLANDSKOMMUNE/BRU MED 7.415 INNBYGGERE)
VARIERT HAVN MED GODS, BASER, HURTIGRUTE, FERGE OG HURTIGBÅT

LEIRFJORD (FASTLANDSKOMMUNE MED 2.320 INNBYGGERE)
BEGRENSET AKTIVITET
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Prosjektmøte 4 
• Hovedtema:  Prosjektavslutning 

• Tid (forslag):  Medio november 

• Eksterne deltagere: Ingen/avklares 

• Sted:   Avklares 

 
Den siste samlingen bør presentere resultatene fra prosjektet, etter at havnene har mottatt et 
utkast til faglig sluttrapport. Samlingen bør gi rom for diskusjon og forslag til 
endringer/fremdrift.  
 
Sluttdokumentasjon ferdigstilles like etter denne samlingen og etter de innspill som mottas. 
 
Faglig innhold etter avtale. 
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6 Organisering og kompetanse/kvalifikasjoner/erfaring 

Skjervøy kommune vil være prosjektets eier og prosjektleder. Fem andre kommuner/havner 
vil være involvert i prosjektet. 
 
Transportutvikling AS tilbyr prosessledelse og faglig bistand. Prosjekt- og prosessleder fra 
Transportutvikling AS vil være Stig Nerdal. 
 
Transportutvikling AS har sitt arbeidsfelt innenfor transport/logistikk, -og havn/sjøtransport 
spesielt.  Organisasjonen har samlet sett svært god kunnskap/erfaring knyttet til oppdragets 
art, bla. prosessledelse for flere havnesamarbeidsprosjekter, utrednings- og analysearbeid, 
markedsvurderinger, miljø- og økonomivurderinger mv.Vi har gjennom mange år utført 
oppdrag for private bedrifter, for kommuner og regioner/regionråd, fylkeskommuner og 
statlige etater. Ofte har prosjektene hatt sammenheng med regional planlegging, 
næringssamarbeid og havneforhold.    
 
De tilbudte konsulentene arbeider i dag med flere prosjekter som er relevante for 
problemstillingen, bl.a.: 
 

• Havnesamarbeid Balsfjord 
• Nye båtruter i Ofotfjorden 
• Nullutslippsbåter for Trøndelag fylkeskommune 
• Utvikling av ny hurtigbåtterminal/havn i Bodø 

 
Se for øvrig referanseprosjektene i kapittel 10-I. 
 
Mange av våre prosjekter organiseres i form av en prosess der vi utfører prosjektledelse, da 
innenfor definerte tidsplaner og milepæler.  
 
Arbeidet vil bli utført av konsulenter med lang erfaring fra havner og havnesamarbeid, 
havneorganisering, prosessledelse, drift/planlegging av sjø og landruter, 
markedsvurderinger/næringstransporter, miljø og arbeid for kommuner, regioner og fylker. 
Hovedkonsulentene for prosjektet vil være Stig Nerdal og Oddvar Rundereim.  
 

• Stig Nerdal er Siviløkonom med tilleggsutdannelse innen statsvitenskap. Han har lang 
praktisk erfaring fra bl.a. rederi- og hurtigbåtdrift langs kysten av Norge. Han har 
tidligere vært ansatt ved Samferdselskontoret i Nordland. Han har vært prosjektleder 
for flere prosjekter som fokuserer på regionale, nasjonale og internasjonale 
sjøtransporter og havner. I de siste 20 årene har han arbeidet med et betydelig antall 
prosjekter som inkluderer havner, sjøtransport, ruteopplegg, og miljø- og 
samfunnsøkonomiske vurderinger. Han har også spesiell kompetanse knyttet til 
transportøkonomi, marked og logistikk. Han er i dag prosjektleder for et av konsortiene 
som utvikler nye nullutslippshurtigbåter for Trøndelag fylkeskommune og er en mye 
brukt foredragsholder innenfor transport/logistikk. Han har ledet flere 
havnesamarbeidsprosjekter. 
 

• Oddvar Rundereim er utdannet sjøkaptein og har fartstid fra nasjonal/internasjonal 
sjøtransport. Han er tidligere driftsdirektør/adm. direktør i flere norske rederier, bl.a. 
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og OVDS/Hurtigruten der han var ansvarlig for drift 
og ruteplanlegging for ferge/hurtigbåt. Han har vært involvert i flere vurderinger 
knyttet til havner, sjøtransport, miljøfremdrift, ruteopplegg og næringsutvikling. Han 
har ledet flere havnesamarbeidsprosjekter. 
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Prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig og ledig kapasitet i oppdragsperioden.  
 
CV for Stig Nerdal, Oddvar Rundereim og Lene Alteren er vedlagt.  
 
I tillegg vil andre ansatte i Transportutvikling delta ved behov, bl.a. i forhold til administrative 
oppgaver og innhenting av primærdata (Lene Alteren) og havnekunnskap (Kjell Heggelund). 
 
Arbeidet vil bli kvalitetssikret av bl.a. ansatte i Transportutvikling AS som har bred kompetanse 
innenfor dette prosjektets fagområder. Vi forutsetter også et nært samarbeid med 
prosjekteier/prosjektleder og de andre deltagende kommuner/havner i prosjektet.  
 
I tabellen nedenfor gjengis en kort oversikt over de tilbudte konsulenters kvalifikasjoner, 
kompetanse og erfaring, - jfr. kravene i forespørselen. For nærmere beskrivelse av referanser, 
se kapittel 10-I. 
 

 
 
 

Krav til kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring Stig Nerdal (SN) Oddvar Rundereim (OR) Andre i TU

Skal ha

Prosessledererfaring fra havnesamarbeidprosjekter 
Har ledet flere havnesamarbeidsprosjekt, 

herunder Nord-Troms

Har ledet flere 

havnesamarbeidsprosjekter, bl.a. 

Lofoten, Vesterålen og Balsfjord

Deltatt i slike prosjekter

Evne til god pedagogisk fremstilling og visualisering 

SN benyttes både av fylkeskommuner,  

Statens Vegvesen, Sjømat Norge m.fl. I 

forbindelse med visualiseringer, kart o.l.

Regional kunnskap og kunnskap om varestrømmer og 

markedsanalyser i Nord-Norge 

SN har i mange år gjennomført 

godsstrømsanalyser mot nordnorsk 

næringsliv, sjøruter som Nord-

Norgelinjen mv. Oppdragsgivere: 

nordligste fylkeskommunene, havner mv.

OR har i mange år gjennomført 

godsstrømsanalyser og hatt 

kontakt med bedrifter i 

landsdelen. 

Øvrige ansatte i TU har i mange år 

gjennomført godsstrømsanalyser 

og hatt kontakt med bedrifter i 

landsdelen. 

Erfaring fra, og faglig kunnskap om havnedrift og sjøtransport 

SN har i mange år vært ansatt i 

Kystrederiet OVDS/Hurtigruten. Han 

hadde ansvar for økonomi og 

administrative oppgaver. Han har 

gjennomført svært mange prosjekter 

rettet mot sjøtransport og havner.

OR har i mange år vært ansatt i 

flere rederier. Han hadde ansvar 

for drift og administrative 

oppgaver. Han har gjennomført 

svært mange prosjekter rettet mot 

sjøtransport og havner.

Øvrige ansatte har deltatt i 

prosjekter rettet mot sjø/havn. En 

av de øvrige ansatte er tidligere 

havnesjef i Narvik

Kunnskap om havnenes rammebetingelser 

Gjennom mange havneprosjekter, tett 

dialog med havner og utvikling av 

forretningsplaner for havner har SN svært 

god kunnskap om havnenes 

rammebetingelser,lovgivning og 

markedsforhold.

Gjennom mange havneprosjekter 

og tett dialog med havner har OR 

svært god kunnskap om havnenes 

rammebetingelser, herunder 

lovgivning og markedsforhold.

En av de øvrige ansatte er tidligere 

havnesjef i Narvik

Ønskelig

Det er ønskelig med lang erfaring fra lignende prosjekter.

Konkret prosess-/prosjektledererfaring 

fra flere havnesamarbeidprosjekter 

finansiert av Kystverket/havnene.

Konkret prosess-

/prosjeketledererfaring fra flere 

havnesamarbeidprosjekter 

finansiert av Kystverket/havnene.

Deltatt i flere 

havnesamarbeidprosjekter 

finansiert av Kystverket/havnene.

Prosessleder må være selvstendig og en god prosessdriver Gode referanser fra tidligere prosjekter
Gode referanser fra tidligere 

prosjekter

Skal beskrive

Sin prosessledererfaring Se ovenfor Se ovenfor

Kjennskap til de regionale aktørene innenfor godstransport 

innenfor alle segment
Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor

Kjennskap til rederidrift og havnedrift. Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor

Vurderes som en fordel

Kunnskap om andre transportformer som f.eks. jernbanedrift 

og lufttransport

SN har i 10 år arbeidet for den 

internasjonale jernbaneunionen UIC og 

har bred erfaring fra jernbaneprosjekter. 

Han har også gjennomført flere prosjekter 

knyttet til jernbaner i Norge/Nord-Norge, 

bl.a. en forstudie rettet mot ishavsbanen 

fra Kolari til Skibotn. Han har også 

arbeidet med flyfraktprosjekter, bl.a. et 

konsept for frakt av fersk fisk fra 

flyplasser i Nordland.
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7  Dokumentasjon og presentasjon 

Det utformes en mellomrapport (ved behov) og en sluttrapport til Kystverket, i tråd med 
Kystverkets retningslinjer for rapportering.  
 
Det utformes også en søknad om videreføring hvis dette besluttes av Oppdragsgiver. 
 
I tillegg vil resultatene fra arbeidet bli presentert i en egen, og mer omfattende, 
prosjektrapport. Rapporten (e) vil normalt bli levert i elektronisk format (pdf-format).  
 
I tillegg vil en Power-Point presentasjon av rapportens hovedkonklusjoner bli utarbeidet. 
 
Det utformes en kort/enkel PR-/informasjonsbrosjyre. 
 
 
 

8  Budsjett/tilbud 

Tilbudet omfatter en fast pris, som inkluderer alle tidskostnader, herunder planlegging, 
organisering og ledelse av seminarer. Reisekostnader til samlinger i regionen og markedsreiser 
til Nord-Troms for bl.a. intervjuer med næringsaktører inkludert. 
 
Tilbudet inkluderer ikke trykking, mangfoldiggjøring og distribusjon av en enkelt 
informasjonsbrosjyre. Tilbudet inkluderer heller ikke reisekostnader og tidsbruk ved 
organisering av en studietur utenfor regionen, da slike forhold først må besluttes av 
Oppdragsgiver.  
 
Arbeidet tilbys levert innenfor en ramme på kr. 460.000 ex. mva. 
 
Eventuelle tilleggsarbeider beregnes ut fra en timesats på kr. 1.150 pr time, reisekostnader 
etter Statens regulativ og faktisk medgåtte/dokumenterte kostnader. 
 
 
 
 

9  Prosjektavtale 

Ved tildeling av oppdraget, vil Transportutvikling AS kunne utarbeide en egen Prosjektavtale 
mellom Oppdragsgiver og Transportutvikling AS, hvis dette er ønskelig. 
 
Prosjektplanen inngår som en del av Prosjektavtalen. 
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10 Vedlegg 

 

I.Referanseprosjekter 

Transportutvikling har utviklet havneplaner og gjennomført vurderinger for flere havnedistrikt 
i Nord-Norge, bl.a. Narvik Havn, Mosjøen Havn og Mo i Rana Havn på Helgeland, Vardø i 
Finnmark m.fl. Vi har også gjort vurderinger utenfor landsdelen, bl.a. i Larvik i Vestfold og 
Grenland i Telemark.  
 
Vi har utført nærings- og godsstrømsanalyser for de tre nordligste fylkeskommunene siden 
2014.  Transportutvikling AS har god kunnskap om regionen, bl.a. fra prosjekter utført for 
havner og fylkeskommuner. 
 
Vi har lang prosessledererfaring fra bl.a. havneprosjekter og maritime prosjekter. 
 
I det følgende gis en kort beskrivelse av noen prosjekter som vi mener er av relevans for 
forespørselen. Utøvende konsulenter har vært daglig leder/seniorrådgiver Stig Nerdal,  
seniorrådgiver Oddvar Rundereim og Lene Alteren. 
 
Referanse/kontaktperson er oppgitt for de ti øverste prosjektene. Øvrige kontaktreferanser 
kan oppgis ved behov.  
 
Se for øvrig en mer detaljert beskrivelse på våre nettsider  https://transportutvikling.no/ 

--o0o-

 
Prosjekt: Konferanse: Sjømattransport fra Kyst til marked 
År: 2019 
Oppdragsgiver: Troms fylkeskommune/Transportutvikling (arrangør) 
Referanse: Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, 
ivar.b.prestbakmo@tromsfylke.no 
 
Beskrivelse: Fra lunsj til lunsj 10.-11. april arrangerer Transportutvikling AS konferansen 
"Sjømattransport fra kyst til marked" i Tromsø. Hovedfokus er: sjømat - transport - Nord-
Norge - fremtiden.   
 

 
Prosjekt: Veitransportbelastningskart for Statens Vegvesen Region Nord 
År: 2019 
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen 
Referanse: Jørn Sørvig, jms@vegvesen.no 
 
Beskrivelse: Statens Vegvesen Region Nord ønsket en sammenstilling av data for 
veitransportarbeid i hele Nord-Norge. Resultatet av arbeidet ble presentert i 
veibelastningskart som illustrerte hvilke veistrekninger og transportkorridorer som hadde 
størst mengde næringstransporter. 
 
På kartene ble det også bli foretatt visualiseringer av: 

• flaskehalser 
• transportarbeid/ÅDT mht. grensekryssinger, da flere av de nasjonale 

korridorene/armene er tilknyttet internasjonale markeder 
• sentrale knutepunkt 
• viktigste transportkjeder i landsdelen, totalt og for sjømatnæringen 
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Prosjekt: Bergneset havn-et intermodalt knutepunkt i Midt-Troms 
År: 2018 og 2019  
Oppdragsgiver: Balsfjord kommune 
Referanse: Kommunalsjef John Vegar Gystad, john.vegar.gystad@balsfjord.kommune.no 
 
Beskrivelse:  Havnesamarbeid 2019 er en videreføring av havnesamarbeid 2018.  
Havnen, sammen med lokale bedrifter, utarbeidet en handlingsplan.   
 
Basert på handlingsplanen vil følgende tiltak bli prioritert i det nye prosjektet: 

• Bedre utnytting av eksisterende kai 
• Planlegge nye kaier og industriområde 
• Vurdere eierforhold ifb. utvidelse av kai og industriområde 
• Organisering av havnedriften  
• Tiltak for å få mer gods over havnen (marked) 
• Havnerelaterte kostnader 
• Miljø- og klimatiltak 

 
12 lokale bedrifter deltar i prosjektet. Transportutvikling AS leder prosessen og bidrar med 
faglig bistand. 
 

 
Prosjekt: Havnesamarbeid «Mer gods på sjø i Nord-Troms» 
År: 2018 
Oppdragsgiver: Nord-Troms Regionråd 
Referanse: Maritim Næringsutvikler Silja Karlsen,  silja.karlsen@skjervoy.kommune.no 
Beskrivelse: Kommunene i Nord-Troms har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet er 
å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid, som skal bidra til å overføre mer 
gods til sjø.  
 
Prosjektmålet er å avklare nødvendige tiltak for å kunne etablere et funksjonelt samarbeid 
for å oppnå hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende definerte prosjektmål: 

• Utarbeide en konkret beskrivelse av nåsituasjonen 

• Gjennomføre en godsstrømundersøkelse for å avklare markedsgrunnlaget 

• Avklare hvilke samarbeidsformer som er mest gagnlig for kommunene 

• Styrke kommunens faglige kunnskap om havn og sjøtransport 

• Utarbeide en konkret handlingsplan for kommunene/havnene som skal sikre 

måloppnåelse, bl.a. i forhold til fellesfunksjoner, felles bruk av infrastruktur, felles 

systemer og andre ressurser. 

 
Prosjekt: Regional Strategi for Nord-Troms 
År: 2018-19 
Oppdragsgiver: Nord-Troms Regionråd 
Referanse: Ordfører Svein Leiros, Kåfjord, svein.leiros@kafjord.kommune.no 
Beskrivelse: 6 kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms Regionråd) står bak prosjektet som 
har som overordet mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i 
fylket og Nord-Norge bindes tettere sammen for en fremtidsrettet nærings- og 
bosettingsutvikling. 
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Kommunene ligger kommunikasjonsmessig sentralt plassert i forhold til større sentra og 
kommunikasjonsveier på land og sjø. Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere 
andre næringer i regionen har et potensiale for positiv utvikling. Utviklingen begrenses 
imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur som ikke er tilpasset hverken dagens situasjon eller 
fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig 
for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms. Verdiskapingspotensialet og 
utfordringer/flaskehalser må synliggjøres, og tiltak må identifiseres og arbeides med 
gjennom en regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms. 
 
Vi har gjennomført «innspillmøter» med alle eierkommuner. Formålet med slike møter er å 
sikre god forankring og gi arbeidet legitimitet. På møtene var målgruppen bl.a. 
næringsaktører og lokalpolitikere (formannskap). 
 

 
Prosjekt: «Næringstransporter i Nord-Norge» 
År: 2015 - 18 
Oppdragsgiver: Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommuner 
Referanse Troms: Spesialrådgiver Marius Chramer, marius.chramer@tromsfylke.no 
Beskrivelse: Transportutvikling AS har levert rapporter med oppdatert kunnskap 
vedrørende nærings- og godstransporter i de nordligste fylkene (Troms og Finnmark 2015, 
2017 og 2018, Nordland fylke 2015). 
 
Rapportene bidrar til å klarlegge status for transportomfang som innvirker på bruk av vei, 
havner, ferger og øvrig transportinfrastruktur. 
Rapporten er med på å gi Fylkeskommunen sentrale grunnlagsdata for å prioritere tiltak-, 
målrettet ressursbruk og redusere transportkostnadene til beste for befolkningen og det 
regionale næringslivet. 
Analysearbeidet inngår i utredningene for regional transportplan 2018-29, samt 
handlingsplan for fylkesveg 2018-21. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes inn mot 
transportetatene, NTP-sekretariatet og Avinor, departementer, Storting og regjering. 
 
Veitransportarbeidet for følgende næringer er kvantitativt vurdert: Sjømat (fangst og 
havbruk), dagligvarer, landbruk og mineraler/tungindustri. Det er også gjort tallmessige 
anslag for avfall, post og distribusjon av petroleumsprodukter. 
Vi har utarbeidet flere veibelastningskart for utvalgte næringer. Disse gir et godt bilde av 
transportomfanget og hvilke veistrekninger som er mest belastet.  I tillegg er tabeller og 
illustrasjoner benyttet for å visualisere statistikk og informasjon. 

Data er i stor grad innhentet gjennom direktekontakt/intervjuer med næringene og offentlige 
instanser.

 

Prosjekt: «Utredning om miljøvennlig fergedrift i Finnmark» 
År: 2017  
Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune 
Referanse: Seniorrådgiver Lars Engerengen, Lars.H.Engerengen@ffk.no 
Beskrivelse: Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud 
inngår noen fergesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen 
ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband. 
Transportutvikling AS har vurdert mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende 
dieselsamband, samt bidratt til å øke kompetansen for fylkeskommunenes kollektivansatte i 
forhold til ferger, hurtigbåter og miljøløsninger. 
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Prosjekt: «Prosessledelse og bistand -Havnesamarbeid i LoVe 2017 og 2018» 
År: 2017  
Oppdragsgiver: Hadsel havn KF og 7 andre havner 
Referanse: Havnesjef i Øksnes John Danielsen, John.danielsen@oksnes.kommune.no 
Beskrivelse: Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, har tatt 
initiativ til et prosjekt der hovedformålet er å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og 
finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø. 
 
De øvrige havnene i havnesamarbeidet er Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, 
Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen. 
 
Transportutvikling AS fikk oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat var i 
hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngår. I tillegg til den sentrale 
aktiviteten (prosessledelse) bidro vi med relevant informasjon og beslutningstøtte for 
havnene. 
Den overordnede målsettingen med prosjektet var å «Skape et bærekraftig samarbeid i 
regionen som kan håndtere fremtidens havneutfordringer, og som bidrar til reduserte 
avgifter for havnebrukere og/eller forenkle avgiftsstrukturen og dermed styrke 
sjøtransportens konkurranseevne.» 
 

 
Prosjekt: «Godstransportbehov på sjø i Vest-Finnmark» 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune 
Referanse: Seniorrådgiver Eirik Selmer, eirik.selmer@ffk.no 
Beskrivelse: Godsruten i Vest-Finnmark som ble utført av MS «Sørøy» ble avviklet i 2015. 
Fylkestinget i Finnmark ønsket en vurdering av om det kan være markedsgrunnlag for å 
gjeninnføre en godsrute på sjø. 
 
I prosjektet så Transportutvikling bl.a. på om eksisterende lastførende hurtigbåter og 
ruter var tilstrekkelige i forhold til transportbehovet, hvilke fartøy som ble benyttet i ulike 
samband, ruteoppbygging og godskapasitet på disse. I vurderingen så vi også på hvilke 
eventuelle utfordringer som gjenstår, og om det finnes eksisterende alternativer som kan 
dekke disse utfordringene. 
 
Logistikk- og kapasitetsmessige forhold ved en eventuell innfasing av et godsfartøy ble 
berørt.  Mulige tiltak for å balansere driftsøkonomien ved en egen godsrute ble kommentert. 
 

 
Prosjekt: «Miljøvennlig fergemateriell i Arendal by og øyene rundt» 
År: 2014 – 2017  
Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune 
Referanse: Rådgiver Cato Moen, cato.moen@austagderfk.no 
Beskrivelse: Aust-Agder fylkeskommune ønsket å få ulike forhold vedrørende fergetilbudet 
mellom Arendal by og øyene rundt utredet. 
 
Prosjektets faglige hoveddeler var i første omgang å foreta en vurdering av økonomiske og 
kollektivfaglige forhold, samt betraktninger knyttet til relevante lover, forskrifter og 
regelverk. Det var også en målsetting at prosjektet skulle tilføre Fylkeskommunen relevant 
faglig kunnskap. Basert på resultatet fra ovenfor nevnte vurdering, ble Transportutvikling AS 
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engasjert av Fylkeskommunen til å utarbeide en ny driftsform og samordne/utarbeide ny 
rutestruktur (båt og buss), samt vurdere kaiene som anløpes av fergene.  
 
Mandatet omfattet bl.a. utredning av grunnlaget for elektriske drevne ferger i Arendal. 
Utredningen avklarte forutsetninger og sannsynligheten for at prosjektet vil kunne motta 
offentlig støtte, bla gjennom ENOVA, både i utredningsfasen og en gjennomføringsfase. 
Denne utredningen dannet grunnlag for behandling av Fylkesutvalget. 
 
Basert på utredningen av grunnlaget for å operere elektrisk drevet ferger, ble 
Transportutvikling AS engasjert i 2015/16 for å videreføre prosjektet. Målsettingen var 
etablering av miljøvennlig/elektrisk operert fergedrift i Arendal by og øyene rundt, herunder 
forarbeider mht kontrahering av fartøy. 
 
For å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for Fylkeskommunen ble flere forhold 
vurdert. Bl.a. miljøkonsekvenser, fartøyvalg, tekniske løsninger, ruteplaner, trafikkforhold, 
havneforhold, økonomi mv. Prosjektet omfattet også utformingen av en kravspesifikasjon for 
et elektrisk drevet fartøy, - herunder innhenting av tilbud fra båtdesignere. 
 
Videre har vi i 2017 bidratt med beskrivelser, dokumentasjon og praktiske opplysninger i 
forbindelse med anbudsutlysning.  
 

 
Prosjekt: Prosessledelse «Utvikling av Nord-Norgelinjen» 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Bodø havn KF m.fl. 
Beskrivelse: Transportutvikling AS har vært prosessleder for prosjektet «Nord-
Norgelinjen». Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn vil legge til rette for etablering av 
en kommersiell og miljøvennlig godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og 
Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på 
Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kobling, slik at det etableres et nasjonalt 
transportsystem med fokus på Nord-Norge. Vurdering av markedsgrunnlag, ruteplanlegging, 
økonomi, miljø mv. og konkrete løsningsforslag var en vesentlig del av prosjektarbeidet. 
 
Miljøperspektivet, -både i forbindelse med overføring av transportarbeid fra vei til sjø og valg 
av fartøy, er avgjørende for en operasjonalisering av prosjektet/ruten. Samfunnsøkonomiske 
gevinster ble beregnet. For fartøytypen (godsbåt) er flere miljøvennlige fremdriftsløsninger 
vurdert; -LNG, hybrid løsning LNG/batteri og diesel/batteri samt hydrogen. Vi har også 
vurdert fartøyets utforming og design for å kunne redusere drivstofforbruk og utslipp til luft 
og vann.  
 

 
Prosjekt: Passasjerbåt/turistbåt mellom Narvik, Lofoten/Vesterålen og Tysfjord  
År: 2016 
Oppdragsgiver: Futurum AS og Tysfjord kommune 
Beskrivelse: Det er en målsetting å utvikle en ny regional passasjerførende båtrute mellom 
Ofoten/Vestfjorden (Narvik – Svolvær) med korrespondanse til Tysfjorden. Denne ruten vil 
også være en viktig del av et samlet reiselivsprodukt hvor naturopplevelser på fjordene 
kombineres med jernbanen og fjellområdene. 
 
Fase 1 tok først og fremst sikte på å vurdere den maritime øst-vest relasjonen Narvik-
Lofoten og Vesterålen, med tilknytning til Tysfjorden. Prosjektets utgangspunkt er relasjonen 
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bane/buss-sjø og de strategiske føringer som bl.a. finnes i planverk for utvikling av reiseliv 
og relevant næringsliv, herunder overføring av veitransport til sjø.  
 

 
Prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse- Havneutbygging i Longyearbyen, 
Svalbard 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Longyearbyen havn KF 
Beskrivelse: I samarbeid med Nord Universitet har Transportutvikling gjennomført en 
samfunnsøkonomisk analyse i forhold til havneutbygging i 
Longyearbyen. 
 

Utgangspunktet for oppdraget var at Longyearbyen lokalstyre ved Longyearbyen Havn KF 
ønsket å utvikle logistikkoperasjoner/-kapasitet og servicesystemer i tilknytning til havnen. 
Bakgrunnen for dette var mangelfulle tilbud, og at virksomhetsområdene på Svalbard er 
avhengige av sjøtransport og maritim infrastruktur. 
  
Prosjektets karakter og eierskap gjorde at vi ved gjennomføringen la til grunn anbefalingene 
i Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) nye «Veileder i samfunnsøkonomiske analyser», 
september 2014) og de prinsipper og krav som fremgår av Finansdepartementets rundskriv 
R-109/14.  Stortinget har nå vedtatt at det skal bygges et nytt havneanlegg i Longyearbyen. 
 

 
Prosjekt: Kunnskapsgrunnlag - Interregional plan for intermodal godstransport 
År: 2014 
Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommuner 
Beskrivelse: Fylkestinget i Telemark og fylkestinget i Vestfold vedtok i 2014 å utarbeide en 
interregional plan for intermodal godstransport. I forbindelse med det kommende 
planarbeidet ønsket fylkeskommunene å få tilført relevant fagkunnskap.  
Transportutvikling AS ble tildelt oppdraget. Vi fokuserte i utgangspunktet på områdene 
marked, terminalstruktur, miljø, samt havnekapasitet og samarbeid. Det ble utarbeidet en 
analyse av vare- og godsstrømmer som påvirker godstrafikken i fylkene. Både eksisterende 
og planlagt terminalstruktur ble belyst, samt godsfartøy.  
 
For å oppfylle internasjonale og nasjonale miljøkrav og målsettinger, belyste vi bl.a. havnenes 
sentrale rolle, da de representerer tilknytningen mellom land og sjø, - og er således avgjørende 
for utviklingen av mer sjøtransport. Vi vurderte integrasjon mot bane, som er viktig for å styrke 
de positive miljøeffektene ved intermodale transporter. Godstransport medfører såkalte 
«eksterne kostnader». Begrepet omfatter flere forhold enn bare utslipp til luft, bl.a. støy, 
ulykker, pressproblemer osv. I en intermodal sammenheng vil mange vurdere den positive 
miljøeffekten av å få tunge kjøretøy bort fra veiene som større enn selve effekten av reduserte 
utslipp til luft.  
Løsninger for å møte kravene til redusert utslipp av svoveldioksider (MARPOL-forskriften, 
svoveldirektivet) ble vurdert. 
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Prosjekt: Prosessledelse for ARENA Arktisk Maritim Klynge 
År: 2014-2016 
Oppdragsgiver: Medlemsbedrifter, Innovasjon Norge, Maritimt Forum Nord m.fl. 
Beskrivelse: Transportutvikling AS var prosjektleder for Arktisk Maritim Klynge. Klyngen 
involverte ca. 45 rederier, skipsverft, leverandører og organisasjoner i Norge.  
 
Arbeidet ga direkte kontakt med næringslivet og operatørene i transportmarkedet, FoU 
Institusjoner og offentlige myndigheter. Et hovedmål med klyngesamarbeidet var å kunne ta 
posisjon som det ledende maritime kunnskap- og industrielle miljøet i Norge knyttet til arktiske 
utfordringer. Det ble gjennomført flere miljø- energiprosjekter, vi nevner noen av disse: 
 
«HeltElektrisk»: Prosjektet er en studie vedrørende klima- og energiforbruk, rettet mot 
innlands sjøverts transport. Målet var å kartlegge typiske rutegående fartøys utslipp under fart og 
ved kai. Videre ble det vurdert om tilkopling til landstrøm, når fartøy er i havn, kunne bidra til 
reduserte utslipp. Investeringsbehov for havn og fartøy med angivelse av return-of-investment 
ble også vurdert. Dette prosjektet er videreført som Horizon 2020 - prosjekt. 

 

Prosjekt: Dypvannskai i Mo 
År: 2015/16 
Oppdragsgiver: Mo i Rana Havn KF 
Det vurderes bygging av en ny dypvannskai/tungløftskai lokalisert i sørenden av Rana 
Industriterminal med store tilgjengelige bakarealer.  Dette er et samarbeidprosjekt mellom 
de to havneeierne Mo Industripark AS og Mo i Rana havn KF.  
Transportutvikling AS ble engasjert for å gi et best mulig grunnlag i forbindelse med 
gjennomføringen av prosjektet og med utvikling av havneaktivitetene generelt. 

 

Prosjekt: Strategi- og utviklingsplan for Mosjøen Havn  
År: 2014 
Oppdragsgiver: Mosjøen Havn KF 
Mosjøen Havn KF/Mosjøen og omegn næringsselskap KF hadde i lengre tid arbeidet med 
utvikling av Holandsvika,- som en del av Mosjøen Havn. 
Transportutvikling AS ble leid inn for å vurdere fremtidig prosess/utviklingsaktivitet for 
Mosjøen Havn generelt og Holandsvika spesielt. Forskjellige muligheter for bruk av havnen, 
utfordringer ved forskjellige retningsvalg ble vurdert. 
 
 

Nedenfor nevner vi noen flere relevante prosjekter:  
Prosjekt: Terminal information booklets for Circle K og Forsvaret  
År: 2010-pågår 
Utvikling, og oppdatering, av ca. 30 terminalhåndbøker for Statoil/Circle K og Forsvarets 
kystanlegg i Norge. 
 
Prosjekt: Markedsutviklingsprosjekt Russland  
År: 2015-2018 
Oppdragsgiver: Prosjektene er støttet av Innovasjon Norge og 15 bedrifter i Norge 
 
Prosjekt: Utvikling av null-utslipps hurtigbåt i Trøndelag 
År: 2018 - pågår 
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune 
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Prosjekt: Utvikling/kontrahering av ny ferge i Randsfjordsambandet 
År: 2018 - pågår 
Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 
 
Prosjekt: Finnøy-sambandet 
År: 2017 - 2018 
Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune 
 
Prosjekt: Ny kai i Musken 
År: 2017/18 
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune 
 
Prosjekt: Barents Cruise Mapping 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Prosjektet er delfinansiert av Kolarcticprogrammet (Fylkesmyndighetene i 
Murmansk, Arkhangelsk, Troms og Finnmark, havnene i Tromsø og Vardø, samt Cruise 
Northern Norway & Svalbard (CNNS)). 
 
Prosjekt: Flyfrakt i Nordland 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Nordland fylke 
 
Prosjekt: Fra kyst til marked-sjømattransporter i Nord-Norge i 2014 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner 
 
Prosjekt: Logistikk i verdensklasse 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Agenda Nord-Norge 
 
Prosjekt: "Prosjektledelse Kjøpsvikvågen-Bølgedemping 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune 
 
Prosjekt: Verft/verftsindustrien i Nord-Norge 
År: 2015 og 2013 
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord 
 
Prosjekt: Bistand konkurranseutsetting lokale båtruter Nordland  
År: 2014-2015 
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Etablering av havneorganisasjon i Tysfjord kommune  
År: 2014 
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune 
 
Prosjekt: Beskrivelse av innseiling til Harstad Havn  
År: 2013 
Oppdragsgiver: SWECO 
 
 
 

187



PROSJEKTPLAN & TILBUD -STYRKET SAMARBEID MELLOM HAVNENE I NORD-TROMS 

Side 29 av 44 
 

Prosjekt: Bistand ekspeditør- og kaiforhold Nordland Fylke  
År: 2013-14 
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Anbudsbistand hurtigbåt STFK  
År: 2012 
Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Strategiseminar Hurtigbåt og ferge i Sør-Trøndelag  
År: 2012 
Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Et Nord Atlantisk havneforum - NorthPorts 
År: 2011 
Oppdragsgiver: Landsdelsutvalget (LU) 
 
Prosjekt: Ny Kystgodsrute Bodø-Helgeland  
År: 2010 
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune 
 
Prosjekt: Vurdering av havneavgifter og havnelovgivning 
År: 2010 
Oppdragsgiver:  

 
Transportplan for Salten 
År: 2010 
Oppdragsgiver: Salten Regionråd 
 
Prosjekt: Båtpakke Salten  
År: 2010 
Oppdragsgiver: Salten Regionråd 
 
 

For ytterligere referanser, se: www.transportutvikling.no 
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I.Pedagogiske fremstillinger og illustrasjoner 

I det følgende vises noen kart/visualiseringer fra arbeid utført av Transportutvikling. 
Fremstillingen avhenger av formålet og illustrasjonene vil normalt være presentert i en større 
skala. Enkelte av de gjengitte bildene har en lavere oppløsning enn det som vil fremkomme i 
særtrykk. 
 

 
Enkel visualisering av sjøbasert transportkorridor i Nord-Troms, for Nord-Troms Regionråd 

 
 
 

 
Oversikt over kommunale kaianlegg i Nord-Troms 

 
  

www.transportutvikling.no

HAVNER OG SJØTRANSPORT -KAIANLEGG

• OVER 80 KAIANLEGG

• CA. 30 KOMMUNALE

• MANGE BRUKES LITE

• KAIENE I REGIONEN ER LITE

MARKEDSFØRT

• DE FLESTE KOMMUNALE ANLEGGENE

KAN BENYTTES SLIK DE ER, SELV OM

DET I FLERE TILFELLER SYNES

FORNUFTIG MED UTBEDRINGER OG

OPPGRADERINGER
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Visualisering hydrogenbåtkonsept, Trøndelag 

 
 

 
Visualisering av befolkningstetthet, og dagligvarekonsum (normalt A-4) 
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Visualisering utslipp av CO2, 3 fergesamband i Finnmark 
 
 
 

 
Kart over lokale båtruter (Normalt A-4) 
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Beskrivelse av landet fisk i Troms - 2016.  
 

 
Eksisterende sjørutestrukturer (A-3 eller større) 

www.transportutvikling.no

FANGST

LANDET FISK ER IKKE TRANSPORTARBEID

• De årlige landingene i de enkelte 
kommunene reflekterer ikke 
transportarbeidet (spesielt vei). 

• F.eks. et fryselager, der fartøy kommer 
inn med frosne produkter. Produktene 
mellomlagres i fryselageret og går 
videre med båt. 

• Landingsåret behøver heller ikke å være 
det samme som det året fisken blir 
transportert.

• I 2016 ble det landet ca. 349.304 tonn 
rund fisk i Troms, mens det ble levert 
vesentlig mindre til mottakene. 

• Dette skyldes bl.a. at mye fisk sløyes og 
prosesseres om bord. I tillegg forsvinner 
det ytterligere vekt ved bearbeidelse på 
land. Prosesser som tørking , salting og 
produksjon av klippfisk reduserer 
vanninnholdet i fisken, og dermed  også 
transportvekten.

Murmansk
Tromsø

Kirkenes

EIMSKIP-CTG
Regular services along the 
Norwegian Coast (including 
Murmansk), Iceland, Baltic’s and 
Europe (Grimsby and Velsen).

Sortland

Bodø

NOR LINES
Network of MPP-vessels (TEU capacity 26-127) sailing 
along the Norwegian Coast (Kirkenes-Oslo). 28 ports are 
called in Northern Norway and 24 in the south. The 
services are connected to non-Norwegian ports like 
Lysekil, Hirtshals, Århus, Halmstad, Copenhagen, 
Rostock, Swinoujscie, Cuxhaven and Eemshaven.

SAMSKIP
Samskips regular container activity is dominated by 
services south of the northernmost regions. Samskip  
has regular services from Reykjavik and Reydarfjordur 
(via Kollefjord/Faeroe Islands) to UK/Continent as well 
as services between the Continent and the southern 
parts of Scandinavia. Cooperates with NorLines for 
services along the Norwegian Coast.

EIMSKIP (North America Route)
Eimskips service to North America 
has only departures every 3rd week 
(28 days) from Reykjavik. The 
sailing schedule is as follows

•Reykjavik (DEP)
•Argentia (south)
•Everett/Boston (south)
•Richmond (turning point)
•Halifax (north)
•Argentia (north)
•Reykjavik (ARR)

FAEROE SHIP
The company is owned by 
Eimskip and operates routes
between Iceland and

Europe/UK and south Norway

MOSJØEN

Umeå

Vaasa

Bergen

REYKJAVIK
REYDAR-
FJORDUR

Neskaupstadur

Isafjordur

Ålborg

Århus

VelsenLONDON

Grimsby

Immingham

ROYAL ARCTIC LINE (RAL)
Main route (Atlant) operated by container vessels
(TEU capacity 250-700) between Ålborg and 
Greenland. A feeder system for other ports on 
Greenland is connected to the main route. 

RAL does also offer a service to US/Canada by 
connecting their main route to Reykjavik and Eimskip’s 
North America route.

Nuuk

Nanotalik

Narsaq

Qaqortoq

Aasiaat

Sisimiut

Argentia

Everett/Boston

Halifax

Richmond

New York

Alta

Seydisfjordur

SMYRIL LINE
Operates a combined ferry/Ro-Ro vessel, 
where a weekly connection between 
Torshavn and Seydisfjordur (North–
East Iceland) is a part of the route.

Rotterdam

Hamburg

Aberdeen

Legends & notes

Main Eimskip & Eimskip controlled routes

Mosjøen-Rotterdam-Iceland

Royal Arctic Lines Atlant route

Smyril Lines connection Torshavn-Seydarfjordur

Railway connections (some)

Existing services (not shown on the map)

CargoW

SHIPPING LINE

©Transportutvikling AS, 2013

North Atlantic container services 2013
Including CargoW’s new service Mosjøen-The Continent-Iceland

Cargo W
Operates regular container ships between Mosjøen, the 
Continent and Iceland. CargoW has a weekly call in 
Mosjøen. Optional calls are UK (Immingham and 
Newcastle) and Norway (Stavanger, Bergen, Ålesund and 
Trondheim)

OSLO

Helsingborg

Gothenburg

Fredrikstad

Newcastle

NCL (North Sea Container Line)
Operates regular container ships along the Norwegian 
Coast and to/from Rotterdam.  The most northerly port is 
Sørfold (north of Bodø). 

MOSJØEN

73
E12

Bodø

Umeå

Vaasa

Oulu

E12

Gällivare

Storuman

Östersund

E6

E45
E12

Mo i Rana

Seinäjoki

E12

E4

E4

EIMSKIP (European routes)
Eimskip operates 3 routes in addition to the 
North America route:

•Southern route between Reykjavik and 
ports in UK (Immingham) and the Continent 
(Rotterdam and Hamburg). This route does 
also serve the Alcoa plant in Grundartangi  
(close to Reykjavik)
•Northern route between Reykjavik-Faeroes 
Islands- (Torshavn), Continent (Rotterdam) 
and ports in Denmark (Århus) and Southern 
Sweden/Norway (Helsingborg/Fredrikstad). 
This route does also call Grundartangi (Alcoa) 
and has a weekly (Thursday) northbound 
sailing from Reykjavik to Reydarfjordur .
•Eastern route between Torshavn and Århus

Stavanger

Ålesund

North American 
East Coast

Trondheim
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Visualisering av dybde ved kaianlegg 
 

 
Generalisering av effektuttak (kWh) ved ulike hastigheter (A5) 

 

www.transportutvikling.no

ADM-INFO

© TRANSPORTUTVIKLING AS

Fartøynavn Kategori lgd br dyp MDWT

Star Lofoten Cont/gen.cargo 204,36 32,26 12,64 50 728 

Spar Shipping  "TBN" Bulk 199,90 32,26 13,31 63 800 

Ultra Tiger Bulk 229,00 32,29 13,50 83 611 

Clipper Star LGC 204,85 32,20 12,02 44 807 

Clipper Sirius VLGC 227,21 32,25 12,80 54 084 

Vinland Oil Tank/ Schutle Tank 271,80 46,00 15,30 125 827 

Vinga Oil Tank/ Schutle Tank 274,23 48,00 17,02 158 982 

SKS Satilla OBO 274,27 48,00 17,05 158 843 

«STAR LOFOTEN»

Container/general cargo
DwT 50 728

Dybde 12,64 m

1
8

 m

«VINLAND»
Oil tank/schuttle tank

DwT 125 827
Dybde 15,30 m

«SKS SATILA»
obo

DwT 158 982
Dybde 17,05 m

 -
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Generalisert effektbehov ved 
ulike hastigheter (knop)

193



PROSJEKTPLAN & TILBUD -STYRKET SAMARBEID MELLOM HAVNENE I NORD-TROMS 

Side 35 av 44 
 

 
Fortøyningsinstruksjoner for fartøy, her en liten tankbåt (A4) 

 

 
Kart som viser transport på veg og lokalisering av aktører i Troms og Finnmark – 2017 (A3) 

B1

Meter

0 25 7510

Mooring plan – Vessel LOA 50 m-70 m

KOLSDALSODDEN TERMINAL - KRISTIANSAND

B2

B3

B4
B5

B6

B7

B8

B9

Graphics by Transportutvikling AS,             

September 2009

KOLSDALSODDEN TERMINAL, KRISTIANSAND                       

Waterfront information                                                

Mooring plan - Vessel LOA 50 m - 70 m
B11

B10

Graphics by                             

Transportutvikling AS,                             

March 2017

KOLSDALSODDEN PORT TERMINAL, KRISTIANSAND                                                                           

Waterfront information                                                                   

Mooring plan - Vessel LOA 50-70 m
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Program faglig seminar i Vadsø 

 
 
  

Møteleder : Stig Nerdal, Transportutvikling AS

Fra Til Tema Innleder (navn) Innleder (tittel/organisasjon)

09:05 10:15

09:00 09:05 Velkommen Per Bjørn Holm-Varsi Samferdselssjef, Finnmark fylkeskommune

09:05 09:15 Kort introduksjon Møteleder

09:15 09:45 Det grønne skiftet, anbud og konkurranseutsetting Edvard Sandvik Avdelingsdirektør i Statens vegvesen

09:45 10:15
Et marked i endring - Enovas strategi og virkemidler for maritim 

transport
Ole Aksel Sivertsen Markedssjef transport, Enova (pr. video)

10:15 10:25 Spørsmål og kommentarer

10:25 10:40

10:40 13:45

10:40 11:10 Generelt om økonomi/kostnader ved hurtigbåt – og ferjedrift Stig Nerdal Daglig leder Transportutvikling AS

11:10 11:40 Hurtigbåter,  fart/drivstofforbruk og miljøeffekter Ola Lilloe-Olsen Eier, Siv. Ing Ola Lilloe Olsen

11:40 12:30

12:30 13:45

12:30 13:00 El-drift ferger, muligheter og utfordringer Ove Bjørneseth Vice President Concept & Sales, Vard Electro AS

13:00 13:30 Hydrogen - muligheter og utfordringer  i Finnmark Terje Skansen Adm.dir. Varanger Kraft AS

13:30 13:45 Spørsmål og kommentarer

13:45 14:00

14:00 14:55

14:00 14:45 Case: Hydrogendrevet hurtigbåt Kirkenes-Vadsø, - innspill og ideer

14:45 14:55 Spørsmål og  kommentarer

14:55 15:00

Økonomi, teknologi og miljø

Lunch

Økonomi og teknologi, forts

Beinstrekk og pause m/kaffe og frukt

Case - hydrogendrevet hurtigbåt Kirkenes-Vadsø

Avslutning av seminaret

PROGRAM 

Temadag samferdsel - fokus på miljø og båt
Sted: Vadsø, Scandic Vadsø, Oscars gt.4

Tid: 7. juni 2018,   09:00-15:00

Introduksjon og generelle forhold

Beinstrekk og pause m/kaffe og frukt

Ola Lilloe-Olsen  og Stig Nerdal

Alle

Alle

Alle

Edvard Sandvik Stig NerdalTerje SkansenOla Lilloe-Olse Ove Bjørneseth Ole Aksel Sivertsen

Organisert av:Pr. 26.03.2018

195



PROSJEKTPLAN & TILBUD -STYRKET SAMARBEID MELLOM HAVNENE I NORD-TROMS 

Side 37 av 44 
 

II.CV Stig Nerdal 

 

 
 

CV pr. januar 2018

Navn:

Født:

Utdannelse:

Stilling:

Bosted:

Utdanning Fullført

Siviløkonom  1987

Statsvitenskap (grunnfag) 1980

Statistikk 1979

Examen Philosophicum 1978

Examen Artium (engelsk) 1978

I tillegg flere kurs innen finansiering, shipping etc

Arbeidserfaring Periode

Transportutvikling AS 1997-

Trends-Services (Paris-partnership) 2011-

International Union of Railways (UIC) 2001-2010

Handelshøgskolen i Bodø 2005-

Futurum AS 1996-2000

OVDS ASA 1995-1996

OVDS A/S 1990-1995

Bedriftskompetanse Mo A/S 1989-1990

OVDS A/S 1988-1989

Ofotens Dampskibsselskab A/S 1987-1988

Høgskolen I Bodø 1987

Nordland Fylkeskommune (Samferdsel) 1984-1986

Nordland Fylkeskommune 1982

Andøya Flystasjon 1980-1981

Stig Nerdal

1959

Siviløkonom

Daglig leder i Transportutvikling AS

Narvik

Daglig leder 

Økonomi-/finansdirektør

Controller

Vitenskaplig Assistent

Økonomikonsulent

Gjesteforeleser logistikk/økonomi

Daglig leder

Prosjektleder transport  

Adm/Viseadm. direktør

Økonomi-/finansdirektør

Nord Universitet Bodø

Universitetet i Bergen

Universitet i Bergen

Prosjektleder internasjonal logistikk  (50%)

Universitetet i Trondheim

Moheia Videregående skole

Partner/manager

Lærer Handelsskole

Førstegangstjeneste

196



PROSJEKTPLAN & TILBUD -STYRKET SAMARBEID MELLOM HAVNENE I NORD-TROMS 

Side 38 av 44 
 

 
  

Styreerfaring Periode

Arktisk Maritim Klynge Norge Styreleder 2013-2014

Narvikgården AS (eiendom) Narvik, Norge Styremedlem 2012-

Global Team of Experts, Intl. Corridors Paris, Frankrike Chairman 2008-2009

Transportutvikling Bodø AS (konsulent) Bodø/Norge Styreleder 2007-2012

Heatwork AS (mek. industri) Narvik, Norge Styreleder 2005-2007

Forskjellige UIC komiteer (jernbane) Paris, Frankrike Medlem 2002-2009

Marecom AS (maritim sikring) Hadsel, Norge Styreleder 2001-

Magtech AS (teknologi) Moss, Norge Styremedlem 2001-2003

Mo i Rana Freeport (havn) Mo i Rana, Norge Styremedlem 2001-2003

Sparebanken Rana (bank) Mo i Rana, Norge       Rep.grunnf. 1997-2001

NATECH AS (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styreleder 2002-2005

NATECH AS (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styremedlem 1998-2002

Narvik Fryselager SUS (lager) Narvik, Norge Styreleder 1998-1999

Narvik Maritime AS  (stevedoring) Narvik, Norge Styreleder 1999-2000

Quivivraverra AS (finans) Narvik, Norge Styreleder 1998-2002

GANTRY AS (Terminal-management) Narvik, Norge Styreleder 1997-1999

Transportutvikling AS (konsulent) Narvik, Norge Styreleder 1997-2005

DNDS (holdingselskap) Narvik, Norge, Styreleder 1995-

Travel Systems AS (IT – reiseliv) Mo i Rana, Norge Styreleder 1995-1996

NATEC Production AS (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styremedlem 1997-2000

Narvik Næringsforum (bransjeorg.) Narvik, Norge Styreleder 1996-1999

Nor Cargo Helgeland AS (terminal) Mo i Rana, Norge Styreleder 1995-1996

Ofotens Bilruter AS (biltransport) Narvik, Norge Styreleder 1995-1996

Futurum A/S (utviklingsselskap) Narvik, Norge Styremedlem 1995-1999

Nor-Cargo K/S A/S (rederi) Trondheim, Norge Styremedlem 1995-1996

OVDS Eiendom A/S (eiendomsselskap) Narvik, Norge Styremedlem 1995-1996

Arctic Recycling A/S (metallimport) Narvik, Norge Styremedlem 1994-1997

Norwegian Coastal Voyage Ltd (agent) London, England Styremedlem 1994-1996

Bergen Line Inc (agent) New York, USA Styremedlem 1993-1996

TAG Systems A/S (teknologiindustri) Mo i Rana, Norge Styreleder 1992-1994

NAMEK A/S (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styreleder 1992-1994

Narvik Reiselivsindustri (reiseliv) Narvik, Norge Styreleder 1989-1992

Furumoen Barnehage Narvik, Norge Styreleder 1989-1991

Saltens Dampskibsselskab A/S (rederi) Bodø, Norge Styremedlem 1990-1996

Vesteraalske Service A/S (maritime service) Stokmarkn., Norge Styremedlem 1987-1990

Flere Nor-Cargo terminaler (terminal) Norge Styremedlem 1990-1996

Hurtigrutedata A/S (IT) Tromsø, Norge Styremedlem 1992-1996

K/S A/S Nordpolen (rederi) Trondheim, Norge Styremedlem 1987-1996
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III.CV Oddvar Rundereim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV pr.januar 2018

Navn:

Født:

Profesjon:

Stilling:

Bosted:

Utdanning Fullført 

Sjøkaptein 1981

Navigatør 1. klasse 1980

Befalsskole 1978

Navigatør 2. klasse 1977

Arbeidserfaring Periode

Transportutvikling AS, Narvik 2013 - 

Seaworksgruppen 1), Harstad 2007-2013

Transportutvikling AS, Narvik 2007

OVDS ASA/Hurtigruten Group ASA 2), 

Stokmarknes/Narvik
1995-2007

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane 3), Bergen/Florø 1985-95

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Bergen/Florø 1984-85

A.F.Klaveness & Co AS, Lysaker 1981-83

K.N-Marine 1977-79

Norsk Bjergningskompagni AS, Bergen 1974-76

Styreerfaring Periode

Nordland Fagskolestryre Nodland fylke Styremedlem 2018 -

Bodin Maritme Fagskole Bodø, Norge
Styreleder/ 

styremedlem
2004 - 

Maritmt Forum Nord (Branseorganisasjon) Narvik, Norge Styremedlem 2011 -2017

Brødrene Johansen AS (Rederi - hurtigbåter) Kjøpsvik, Norge Styreleder 2007 - 2013

GT Sea AS Harstad, Norge Styremedlem 2011 - 2013

Diverse  styrerepresentasjon  

Befal

Ulike underordnede stillinger

Oddvar Arthur Rundereim

1957

Sjøkaptein

Senior rådgiver i Transportutvikling AS

Narvik

2): Nautisk/teknisk operasjon av rederiets ferge- og hurtigbåtflåte

3): Driftsleder, divisjonssjef, kvalitet

Farsund Sjømannskole

Farsund Sjømannskole

K.N.Marine

Farsund Sjømannskole

Senior rådgiver

Administrerende direktør

Senior rådgiver

Administrativ stilling

Diverse utdanning/kurs innenfor maritim sikkerhet og kvalitetssikring

1): Seaworks AS, Geir Hokland AS, Trine Charlotte AS, Seaworks Slip AS, Seaworks Management AS,                              

Geir Hokland Crew AS, Arctic Shipping AS

Diverse stillinger administrasjon

Navigatør/kaptein

2. styrmann, 1. styrmann, overstyrmann
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IV.CV Lene Alteren 

 

 
 
 
 
  

CV pr. mars 2019

Navn:

Utdannelse:

Stilling:

Bosted:

Utdanning Fullført

Markedsføring UiT, campus Narvik 2011

Finansregnskap 2010

Finansiering og investering 2010

Statistikk og dataanalyse 1999

Enkeltfag matematikk og admin. 1986

Lærerutdanning 1983

Religionshistorie (grunnfag) 1980

Examen Philosophicum 1979

Examen Artium (real) 1979

Arbeidserfaring Periode

Senior rådgiver 2005-

Prosjektmedarbeider 2011

Controller 2000-2005

Lærer 1987-1999

Lærer 1983-1987

Styreerfaring Periode

Sameiet Dronningens gate 33 Narvik, Norge Styreleder 2017-

Agenda AS Narvik, Norge Styreleder 2012-2014

Transportutvikling AS Narvik, Norge Styremedlem 2005-2010

Det Nordlandske Dampskibsselskap AS Narvik, Norge Styremedlem 2006-

Lene Alteren

Adjunkt

Administrasjonsansvarlig/konsulent

Narvik

BI

UiT, campus Narvik

UiT, campus Narvik

Skjerstad kommune

Narvik kommune

Transportutvikling AS        

Nord Universitet Bodø

Nord Universitet Bodø

Moheia Videregående skole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Vinterfestuka i Narvik

Transportutvikling AS
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V.Tilbudsbrev 

 
Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 
 

Firmanavn: TRANSPORTUTVIKLING AS 

Org.nummer: 976311469 

 

Postadresse: POSTBOKS 26 

Besøksadresse: DRONNINGENSGT 33 

Telefonnummer: 958 71905   

 

Kontaktperson: STIG NERDAL 

Telefonnummer: 957 71905 Mobilnummer: 958 71905 

E-postadresse: Stig.nerdal@transportutvikling.no 

 
Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som 
fremkommer av konkurransegrunnlaget.  
 

 Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan 
aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 
 
 
Narvik  14. april 2019  

Sted Dato Underskrift 
   

STIG NERDAL 

  Navn med blokkbokstaver 
 
 
  

X 
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VI.Taushetsbelagte opplysninger 

 

Vedlegg E - Taushetsbelagte opplysninger og egenerklæring om bortfall av taushetsplikt 
 

 

SETT ETT KRYSS: 

X  Tilbudet inneholder ingen opplysninger som er unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13. 

   

            Vi mener tilbedet inneholder følgende taushetsbelagte opplysninger som skal være unntatt fra 

innsyn etter offentleglova § 13*:  

 

Ref.nr i  

tilbudet 

Aktuelle opplysningar Begrunnelse for at det skal 

nektes innsyn i disse  

   

   

   

   

   

   

 

* Merk at ved krav om innsyn skal oppdragsgiveren på selvstendig grunnlag vurdere hvor vidt 

opplysningene er av en slik art at oppdragsgiveren plikter å nekte innsyn i disse, jf. offentleglova § 29. 

 

 

EGENERKLÆRING 

 

Vi erklærer med dette at alle aktuelle opplysninger i vårt tilbud som vi regner som unntatt fra innsyn 

etter offentleglova er presist oppgitt i tabellen over. Vi fritar med dette oppdragsgiveren fra evt. 

taushetsplikt etter offentleglova § 13 for alle andre opplysningar enn de som er klart er identifisert 

over, og aksepterer at det blir gitt fullt innsyn i alle andre opplysninger enn de som er identifisert i 

tabellen over.  

 

 

Narvik 14. april 2019   

Sted og dato 
 

Signatur og evt. stempel 

   

STIG NERDAL 

  Navn med blokkbokstaver 
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VII. Attest for skatteattest og merverdiavgift 
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VIII.Vedlegg 2: Firmaattest 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 07.11.2019 10.51.37
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord
Kopi: Stig Nerdal; Britt Pedersen; Hanne Wiesener; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens
Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Stig Aspås Kjærvik

Emne: Melding om vedtak - Havnesamarbeid Nord-Troms 05.11.19
Vedlegg: Melding om vedtak - Havnesamarbeid Nord-Troms 05.11.19.docx
Hei
Det vises til vedlagt vedtak fra Nord‐Troms Regionråd.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
Ved ordfører 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 9-2019 
STED: Senter for nordlige folk, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 5. november 2019 

 
Sak 42/19  Havnesamarbeid Nord-Troms 
Saksdokumenter:   

 Rapport Havnesamarbeid Nord-Troms 2018 
 Kai-oversikt Nord-Troms pr 2018 
 Prosjektplan «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms» 2019  

Saksbehandler: Skjervøy kommune ved ordfører 
 
Enstemmig vedtak: 
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms 
havn. Saken legges fram til kommunene for tilslutning. Det søkes om midler til 
prosessen. Det må i løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som 
skal være med i IKS`et. 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd tok i november i fjor initiativ til videreføring av det 
havnesamarbeidprosjektet (fase 1) som ble avsluttet i november 2018.  
 
Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a. (hentet 
fra prosjektplanen):  
• Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med 
samarbeidsløsninger  
• Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark) 
benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. 
Transportinfrastrukturen, herunder havnene, er derfor viktig for flere enn de som 
bor i regionen  
• Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men flere næringsaktiviteter 
bidrar mer enn det befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen i Troms.  
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• Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels 
stor havn i nordnorsk sammenheng  
• Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre  
• Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase  
• Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre  
• Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre i markedet  
• Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig  
• Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige 
regulativer/regelverk mv  
• Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid  
 
Dette var sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i prosjektets andre 
fase.  
  
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder.  
 
Hovedmålet med prosjektets fase 2 er å videreutvikle erfaringene/resultatene fra 
fase 1 og bygge samarbeidet videre.  
 
Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid  
mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke  
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og  
lavere kostnader for brukerne. 
 
Fase 2 i prosjektet er i avslutningsfasen, og det er behov for å gjøre avklaringer i  
forhold til videreføring av arbeidet. Det har i prosjektets sluttfase vært gjennomført  
en studietur, hvor følgende oppsummering er utarbeidet: 
 
Oppsummering studietur Helgeland 20.-22. okt. 2019 - Om felles havnesamarbeid 
Innspill fra kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Kvænangen), hva gjør vi videre? 
Kommunene har ansvar for å forvalte havnene – Havne- og farvannsloven, den nye loven gir mer 
ansvar til kommunene. Dette oppleves som krevende for den enkelte kommune. 
Kommunene har et ansvar for å bidra til mer gods på sjø. 
 
Interkommunalt selskap: 

- Kommunene i regionen har erfaring på interkommunalt samarbeid. 
- Fordel med felles havnesjef som har kompetanse, vil gi nødvendig kunnskap og fokus til 

kommunene 
- Dannelse av IKS innen havneforvaltning bør utredes og det må settes av ressurser til å får gjort 

denne utredninga 
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- Forankring av dette er viktig. Den enkelte kommune må ta stilling til dette 
- Må skalere arbeidsoppgaver etter behov 
- Kanskje kommunen ikke er klar for IKS-samarbeid på havn? 
- Den enkelte kommunes ressursbruk må avklares, hvem er med? 

o Egen ansatt og midler til felles stilling 
- Samarbeid med gjensidig nytte for å unngå venstrehåndsarbeid 
- Dette må på plass: 

o Selskapsavtale 
o Styre 

- Lite aktiva i forhold til eks. Helgeland 
- Fordeler IKS vs prosjekt 

o Bygge kompetanse i organisasjonen, ikke i prosjektet 
Prosjektstilling/ forum: 

- Kan etablere prosjektstilling med mål om IKS 
- Mindre formelt? 
- Mulig dette vil bli en «halvveis-løsning» som kan fungere for den enkelte kommune 
- Felles forum? Utrede halvveis løsning? 

o Dersom ingen ressurser vil dette ikke fungere 
- Bygger kompetanse i prosjekt ikke nødvendigvis organisasjonen 

Samarbeid: 
- Hvilke mål har kommunene om havneutvikling og hva kan man få til med samarbeid? 
- Begynne med det man ser er gjennomførbart  
- Markedsføring 

o synliggjøre havn; brosjyrer, nettsider, Nord-Troms havn 
o Skape mer aktivitet 

- Felles mal reglement 
o Felles faktureringssystem? 
o Felles mal reglement/ forskrifter 

- Kompetanse 
o Behov for kompetansepåfyll hos den enkelte kommune om: 

 Ny havne- og farvannslov 
 Tilhørende forskrifter 
 Vederlag, avgifter 

 Havneforvaltning 
 Digitalisering betaling tjenester og bruk 
 Hvem bruker havna? Og hvem skal faktureres (smoltanlegg, fôrbåter, andre)? 

- Andre felles funksjoner vi kan løse bedre ved å samarbeide 
- Samarbeid med terminal/ hurtiguteekspeditør for å få mer synergier 
- Havnesaker kan utvides 
- Lage strategi for utvikling 

Utfordring: 
- Ikke sett på havn som utvikling for næring 

o Bakrommet til kai viktig for næringsutviklingen 
- For lite kunnskap om havn 

o Må drøftes i den enkelte kommune hva man går inn i 
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- Kanskje ikke IKS-klar? For tidlig? 
- Ingen ressurser som jobber med dette, heller ingen aktivitet 
- Mangler kompetanse på området 
- Kommunen får kanskje ikke fakturert riktig i forhold til bruk av havnene? 
- Tilrettelegging: 

o Elektrifisering  
o Cruisebåter (i samarbeid med eks. Visit Lyngenfjord) 

- Må ta tak i dette mens det er varmt 
Skjervøys rolle: 

- Største havn i Nord-Troms i forhold til antall kaier, båter 
- Skjervøy vil måtte være motoren i dette arbeidet 
- Må være villig til å dele info/ kompetanse med de andre 

Økonomi: 
- Må presenteres en modell for finansiering 
- Kommunene må være med på å finansiere dette 
- Farvannsavgift som grunnlag for stillingen? 

Mulighetsanalyse i det vi allerede har: 
- Fase 1 og 2 i havnesamarbeidet 
- Infrastrukturprosjektet 

Regionrådets rolle: 
- Prinsipiell avklaring 
- Stillingsbeskrivelse 

o De viktigste oppgavene 
o Usynlig i markedet 
o Få ensartet regulativer 

- Forankre arbeidet med administrasjonen v/ rådmenn 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
 
 
Kopi:  
Prosjektleder Havnesamarbeidet 
Næringsutviklere Nord-Troms
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/30 -12 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 12.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
70/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Delegerte saker Formannskap oktober-november 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Delegerte vedtak 
  

 Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2019 Rapport generert:
 12.11.2019 

 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 
 FS-DEL 6528/2019 57/19 DS 15.10.2019 Kulturmidler 2019: Idretts- og friluftsformål J Kjersti 
Hovland Rennestraum 
Vedtak  
1. Tildeling skjer i henhold til vedlagt fordelingsnøkkel.  
2. Tildeling skjer i henhold til oppsatte skjemaer.  
3. Beløpene belastes budsjettpost tilskudd til fritids- og idrettslag 14730.453.380 og tilskudd til lag 

og foreninger 14718.453.380.  
 

Tilskudd til investeringer, vedlikehold, drift og leie av hus og anlegg  
Lag 
 Søknadssum Prosent Tildelingssum 
MUIL 102 257 41 % 6 179 
OIK 0 0 % 0 
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IKIL 74 335 30 % 4 492 
OJF 44 254 18 % 674 
MMK 0 0 % 0 
YKIL 27 377 11 % 1 654 
Sum 248 223 100 % 15 000 

 

Kulturmidler 
Lag Grunnstønad 1/4  Aktivitetstilskudd 

1/2 
 Andre 

aktiviteter 
 Sum 

  13 250  26 500  13 250 53 000 
MUIL 12 2 944 3 6 625 17 7 039 16 609 
OIK 10 2 454 4 8 833 4 1 656 12 943 
IKIL 10 2 454 3 6 625 2 828 9 907 
OJF 8 1 963 0 0 2 828 2 791 
MMK 3 736 1 2 208 2 828 3 773 
YKIL 11 2 699 1 2 208 5 2 070 6 978 
Sum 54 13 250 12 26 500 32 13 250 53 000 

 
FS-DEL 7692/2019 66/19 DS 17.10.2019 Ferdigattest - garasje ved Kåfjord Helsetun J John 
Johansen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppført garasje ved Kåfjord Helsetun, på gnr 19, bnr 172. 
 FS-DEL 7852/2019 67/19 DS 23.10.2019 Byggetillatelse for oppføring og endring av utescene 
J John Johansen 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for endring og utvidelse av eksisterende scene til Riddu Riddu Festivála AS på gnr 
35, bnr 108, fnr 1.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter. 
 FS-DEL 7880/2019 68/19 DS 23.10.2019 Byggetillatelse for tiltak uten ansvarsrett - Oppføring 
av tilbygg på GBnr 18/19 J John Johansen 
Tor Erik 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 tilbygg til bolig på gnr 18, bnr 19. Tilbygget er på ett plan og 
bebygd areal (BYA) er på 49m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 7888/2019 69/19 DS 23.10.2019 Søknad om kjøp av festetomt gnr. 1 bnr. 61 fnr. 4 J 
Kåre Å. Pedersen 
Vedtak  
1. Eiendommen gnr. 1 bnr. 61 fnr. 64 selges til Kjell Olav Hansen for kr. 25 000,-.  
2. Tinglysingsgebyr og dokumentavgift til staten, betales av kjøper.  
3. Kjøpesum og samtlige gebyrer skal være betalt før innløsing og overdragelse.  
4. Dersom kjøpesum og gebyr ikke er betalt innen 23.01.20 ansees saken som bortfalt. 
 FS-DEL 7943/2019 70/19 DS 31.10.2019 Byggetillatelse for oppføring av midlertidig 
garasjetelt i tilknytning til vedproduksjonshallen ved Kåfjord Vekst AS, gnr. 19 bnr. 80 fnr. 2. J 
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John Johansen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av midlertidig garasjetelt på 84m2. Midlertidig betyr at bygget ikke 
kan plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
  
 FS-DEL 7958/2019 71/19 DS 25.10.2019 Byggetillatelse for oppsett av grillhytte på GBnr 19/4 
J John Johansen 
Birtavarre barnehage 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av grillhytte ovenfor Bjørkholt boligfelt på gnr 19, bnr 4.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 FS-DEL 8372/2019 72/19 DS 11.11.2019 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Riving av 
naust på GBnr 29/20 J John Johansen 
Jan Otto Karlsen 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
tillatelse til å rive 3 naust på gnr 29, bnr 20. Tillatelsen gjelder byggene med bygningsnummer 
192104440, 192104459 og 192104467.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og godkjent søknad om ansvarsrett. 
 FS-DEL 8381/2019 73/19 DS 11.11.2019 Tillatelse til å rive enebolig på GBnr 30/23 J John 
Johansen 
Ingeborg O. Olsen 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
tillatelse til å rive en enebolig på gnr 30, bnr 23 under Storhaugen. Boligen er fraflyttet på grunn av 
skredfare. Bygningsnummeret på boligen som skal rives er 192075238.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart. 
 
 FS-DEL 8395/2019 74/19 DS 12.11.2019 Ferdigattest for fritidsbolig på gnr 1, bnr 119 J John 
Johansen 
Kari Ann Gulbrandsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker oppføring av fritidsbolig på gnr 1, bnr 119 
 
FS-DEL 8591/2019 75/19 DS 18.11.2019 Svar - Midlertidig brukstillatelse / Sentrumsvegen 4 - 
Coop Manndalen J John Johansen 
Coop Nord SA 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse etter søknad fra 
ansvarlig søker på ombygging og fasadeendring på Coop Prix på Løkvoll, gnr 29, bnr 32.  
Gjenstående arbeide må være sluttført, og søknad om ferdigattest må være kommunen i hende innen 
31.12.2019. 
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FS-DEL 8593/2019 76/19 DS 18.11.2019 Ferdigattest - riving av naust på gnr 29, bnr 20 J John 
Johansen 
Jan Otto Karlsen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver på rivning av 3 naust på gnr 29, bnr 20. 
 
FS-DEL 8716/2019 77/19 DS 20.11.2019 Arbeid med etablering av atkomstvei må stoppes 
inntil byggetillatelse er gitt J John Johansen 
Henriksen Grunn og Bygg AS 
Vedtak  
1. Igangsatt arbeid med vei fra E6 til bolig på gnr. 1, bnr 5 må stopp umiddelbart da det ikke er 

søkt om tillatelse til byggearbeidet, jf. plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, og det må sendes 
byggesøknad på tiltaket.  

2. Eventuelle nødvendige tiltak for å sikre anleggsområdet/trafikkareal kan utføres.  
 
FS-DEL 8761/2019 78/19 DS 21.11.2019 Byggetillatelse for oppføring av fritidshus på gnr 1, 
bnr 120 J John Johansen 
Roger Isaksen 
VEDTAK:  
Tillatelse:  
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, på gnr 1, bnr 120. Bygget har et 
oppgitt bebygd areal (BYA) på 104,5m2, og bruksareal (BRA) på 92,6m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter. 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/84 -33 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Ellen M. Lindvall 

Dato:                 16.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
71/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Søknad om støtte til klassetur for 10. klasse ved Manndalen skole 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden har vært forelagt tidligere ordfører som har innvilget kroner 500,- pr. elev. 
Beløpe på kroner 5000,- må utbetales snarest. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
10 elever i 10 klasse ved Manndalen skole har vært på klassetur i perioden 21.09 – 29.09.2019 
 
De har besøkt;  
valtra fabrikken i Suolahti/ Jyvaskyle. Kompetansemål i naturfag. 
Sveaborg i Helsinki 
Se på arkitektur og brukskunst i Tallinn. 
Kunstmuseum i Helsinki 
Flamingo Spa badeland. 
Gå tur i Tallinn med besøk til den Russisk ortodokse kirken. 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/84 -36 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Ellen M. Lindvall 

Dato:                 04.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
72/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Søknad om støtte til skoletur for 10. klasse ved IK- skolen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 FW Søknad om støtte til Studietur 10.klasse. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
8 elever, 2 foreldre og 1 lærer planlegger skoletur til London i uke 9. 
Målet med turen er; historien der de vil koble inn 2 verdenskrig, bruke det engelske språket 
under hele turen og ulike opplevelser. 
I Samfunnskunnskap skal de se nærmere på Brexit og EU. 
 
Det er ikke lagt ved kostnadsoverslag. 
I søknaden kommer det fram at praksisen for alle avgangselever ved kåfjordskolene får kr. 500,- 
pr. elev til skoletur. 
 
Søknaden har vært forelagt oppvekstavdelingen for behandling. Oppvekst har ikke avsatte 
midler til slike formål, og må dermed avslå søknaden. 
Søknaden oversendes formannskapet for behandling. 
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Vurdering 
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-----Original Message-----
From: Hege Nilsen <hegenils1@hotmail.com> 
Sent: Friday, November 1, 2019 12:58 AM
To: Elisabeth Gulbrandsen <elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no>
Subject: Re: Søknad om støtte til Studietur 10.klasse.

Hei.
Vi er 8 elever i 10 klasse. Det blir to foreldre med og læreren vår i tilegg. 
Målet med turen er både historie , engelsk språk og opplevelser. 
I Historien vil vi koble inn 2.verdenskrig . Dette har vi hatt en del om i klassen og skal lære mere om det på turen .
Engelsk språk vil vi snakke hele turen. Både når vi skal kommunisere og når vi skal lære og opplever ting . 
I Samfunnslære skal vi se nærmere på brexit og EU. 
Av opplevelser ønsker vi å komme oss til naturhistoriske museumet, få sett en musikal , voksmuseum og kansje til 
og med en fotballkamp. 
Vi håper vi skal få til å gjennomføre turen. 

Vennlig hilsen
10.klasse v/IK skolen. 

Sendt fra min iPhone

> 31. okt. 2019 kl. 13:35 skrev Elisabeth Gulbrandsen <elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no>:
> 
> Hei!
> 
> Søknaden er mottatt. Vi trenger i tillegg å få vite hvor mange elever og hva som er formålet med turen.
> 
> 
> Dearvvuođaiguin/vennlig hilsen/tervheissii Elisabeth Gulbrandsen 
> Bajásšaddanhoavda/Kommunalsjef Oppvekst Gáivuona suohkan/Kåfjord 
> kommune/Kaivuonon komuuni
> Tlf: 777 19 219
> elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Hege Nilsen <hegenils1@hotmail.com>
> Sent: Thursday, October 31, 2019 11:58 AM
> To: Post Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>
> Cc: Elisabeth Gulbrandsen <elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no>
> Subject: Søknad om støtte til Studietur 10.klasse.
> 
> Vi viser til tidligere praksis der alle avgangselever ved kåfjordskolen får kr.500.- pr.elev til en avsluttende 
skoletur. Vi, 10.klasse på IK-skole planlegger vår studie/skoletur til London i uke 9 der vi skal ha eget skoleopplegg 
på turen. 
> Vi ønsker med dette å søke på dette og håper kåfjord kommune ønsker støtte oss i dette. 
> Håper på positivt svar. 
> 
> Hilsen
> Aleksander Hansen ,elev. 
> Kontaktperson :
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> 
> Klassekontakt 10.klasse
> Hege Renate Nilsen . 
> 
> Sendt fra min iPhone
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/263 -39 

Arkiv: C20 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 13.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
73/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Dekning av kostnader for dispensasjonssøknad og byggesaksbehandling av 
grillhytter til Birtavarre og Fossen barnehage 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Referat styremøte 21.01.19 
3 Samarbeidsavtale grillhytte 
4 Grillhytter i tilknytning til 

barnehager - Telefonmøte 
  

Plan og bygningsloven 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til Nord-Troms Friluftsråd sin satsing på «mer og 

bedre utetid»- læring i friluft for barn og unge.  
2. Kåfjord kommune dekker faktiske kostnader for søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel, samt byggesaksbehandling for Fossen og Birtavarre 
barnehage.  

3. Det bevilges totalt kr. 20 000,- for å dekke utgiftene for begge barnehagene.  
4. Utgiftene belastes Birtavarre barnehages driftsbudsjett med kr. 10 000,- og Fossen 

barnehages driftsbudsjett med kr. 10 000,-.  
5. Konto 11214.221.201 tilføres kr. 10 000,-. Konto 11214.222.201 tilføres kr. 10 000,-. 
6. Formannskapets reserve, konto 14900.199.000 reduseres tilsvarende.  
7. Rådmannen foretar budsjettregulering.  

 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: 21.01.19 avholdt styret i Nord-Troms Friluftsråd (NTFR) telefonmøte. Sak 01/2019 
Realisering av grillhytter i samarbeid med barnehager ble diskutert. I saksfremlegget lå vedlagt 
tilbakemeldinger fra styrere i ulike barnehager i NTFR sine medlemskommuner. Samtlige stilte 
seg positive til et slikt tiltak. Tilbudet NTFR hadde fått fra sine leverandører, var på kr. 45 990,- 
inkludert mva. per grillhytte, mens frakt kom på kr. 4990,-. Grunnet flere år med noe overskudd, 
hadde NTFR både råd til, og ønsker om å gjøre en slik investering. På dette møtet vedtok styret 
enstemmig:  
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1. Styret vedtar å gå til innkjøp av 8 stk. grillhytter til en samlet kostnad på kr. 400 000,-  
2. Barnehagene inviteres til å delta i prosjektet med en egenandel på kr. 7.500,- 
3. Hvilke barnehager som skal få tildelt grillhytte avgjøres i egen sak senere. 
4. Dersom Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund bevilger tilskudd i 

samsvar med tidligere års praksis vil NTFR sin andel bli cirka kr. 210 000,- 
5. Søknad fra andre tilskuddsordninger kan også være aktuelt 

 
I mail til alle barnehagene datert 17.01.19, orienteres det om at forslaget som vil legges frem på 
neste styremøte i NTFR er at barnehagene bidrar med en egenandel på kr. 7500,-. Det skrives 
videre at lokalisering bestemmes av barnehagene, kommunen og friluftsrådet i fellesskap. “Det 
tenkes at grillhyttene plasseres i høvelig gangavstand for barnehagene slik at de kan fungere 
som en base som gjør det lettere å oppnå mer og bedre utetid, slik målet er for vår satsning i 
barnehagene. Det tenkes også at grillhyttene skal være en ressurs for andre (skole for eks.), selv 
om barnehagene er hovedbruker».  
 
Da fristen for å melde inn sin interesse for å være med på prosjektet var gått ut, hadde kun én 
barnehage i Kåfjord sagt de ville være med: Birtavarre. Ettersom NTFR hadde bestilt inn totalt 8 
grillhytter og det dermed i utgangspunktet var 2 til hver kommune, tok Kåfjord kommunes 
representant i administrasjonsgruppa en ringerunde til kommunens to andre barnehager. Fossen 
barnehage i Manndalen meldte sin interesse i neste runde.  
 
Saken: I april ble de 8 grillhytte-lokaliseringene vedtatt av NTFR sitt styre, og både Fossen og 
Birtavarre barnehage fikk tildelt hver sin hytte. Barnehagene ble informert om videre gang i 
arbeidet og måtte få på plass nøyaktig lokalisering, grunneieravtaler, plan for drift/ vedlikehold 
og finansiering. Levering av hyttene ble satt til juni måned.  
 
Begge barnehagene fikk sin egenandel dekt over ordførers kulturpott. Birtavarre barnehage var 
tidlig ute med å innhente grunneiertillatelse for sin ønskede plassering (se bilde).  

 
 
Barnehagen søkte om dispensasjon fra kommunens arealplan og fikk innvilget denne i 
utvalgssak 50/19 i august-møtet i Formannskapet. Videre orienterte barnehagens styrer, Caroline 
Vatne, i mail til NTFR sin leder, Hugo Tingvoll, 10.09.19 om at saken skulle 
byggesaksbehandles snarlig. I den forbindelse ble spørsmål om finansiering av henholdsvis 
dispensasjons-søknad og byggesaksbehandling tatt opp.  
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I Kåfjord kommune må kommunale barnehager dekke disse kostnadene selv, slik praksis er i 
dag. Kåfjord kommunes avdelingsingeniør for bygg opplyste i nevnt mailkorrespondanse om at: 
Det er kommunestyret som vedtar kommunale saksbehandlingsgebyrer. I gebyrregulativet er det 
ikke noen unntak for byggesaksgebyr, bortsett fra rivning av enkelte bygningstyper. Jeg kjenner 
til at frivillige lag og foreninger i enkelttilfelle har fått fritak for byggesaksgebyr eller fått 
tilbakebetalt byggesaksgebyret etter søknad til Formannskapet. Han opplyste videre at de kan 
søke til Formannskapet om tilleggsbevilgning for å få dekt disse kostnadene.  
 
I dag er kostnadene for søknad om dispensasjon fra plan med høring 4 uker kr. 4745,- og 
byggesaksbehandling i form av søknad om tillatelse uten ansvarsrett kr. 3690,-. Totalt må 
barnehagene ute med kr. 8435,- + dugnad.  
 
Fossen barnehage ønsket først å plassere grillhytta inne på barnehagens eiendom, men for å 
innfri kriteriene satt i samarbeidsavtalen til NTFR, bestemte de seg for en ny plassering 2-300 
meter fra barnehagen (se bilde).  

 
Nabovarsler ble sendt ut i oktober 2019 og grillhytteelementene ble lagt på lokaliseringen. I 
skrivende stund er status henholdsvis: 
 
Birtavarre: Godkjent byggesøknad i oktober 2019. Grunnet tidlig snøfall ble arbeidet med å få 
opp grillhytta utsatt til våren. Forskuttert kostnadene.  
 
Fossen: Har søkt om dispensasjon fra plan, samt byggesaksbehandling. Avventer svar. Snøfall, 
samt det faktum at de var noe senere ute enn i Birtavarre gjør at hytta settes opp til våren. Fått 
beskjed om å forskuttere kostnadene.  
 
Begge barnehagene tenker å sette opp grillhyttene på dugnad ved hjelp fra foreldregrupper.  
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Vurdering 
Formålet med NTFR sitt grillhytte-tiltak, er å oppnå mer og bedre utetid for barna. Grillhyttene 
skal gjøre det mulig for barnehagene å etablere turmål og samlingssted i tilknytning til 
barnehagens nærmiljø, dette i tråd med Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-
2027 som har følgende strategier for å oppnå målet om at innbyggerne i Troms skal ha mulighet 
til å utøve friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers: 
 

 Legge til rette for at alle skal kunne drive friluftslivsaktiviteter  
 Satse særlig på hverdagsaktiviteter i nærmiljøet  
 Stimulere til friluftslivsaktivitet i barnehage, skole og SFO  

  
I både Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune har man gjennomgått samme prosess, men 
her har kommunen enten dekket denne kostnaden for barnehagene det gjelder eller tatt en 
egenvurdering på at tiltaket ikke er søknadspliktig. Dermed er Kåfjord eneste av friluftsrådets 
medlemskommuner som har hatt denne problemstillingen, selv om tiltaket/ inngrepet og 
arbeidet som gjøres i regi av kommunene ved saksbehandling er det samme. Det er derfor 
forståelig at dette spørsmålet har medført forvirring både hos NTFR og styrerne i Birtavarre og 
Fossen barnehage. Som Vatne forklarte i mailkorrespondanse med Tingvoll tidligere i høst, så 
vedtar kommunestyret både gebyrregulativ og driftsbudsjett og dermed vedtar de også 
barnehagens handlingsrom: «Saksbehandlingen alene kan potensielt velte et prosjekt der vi har 
fått tilslag på en grillhytte til en egenandel på kr. 7500,-, men som opprinnelig har en verdi på 
omkring 50 000,- kroner».  
 
Det påpekes også på at ettersom barnehagene er i kommunal eie, så er det som bygges i regi av 
barnehagene også i kommunal eie. Å dekke utgiftene barnehagene har hatt i forbindelse med 
denne saken vil i så måte være å dekke en form for egne utgifter. Det vil også være med på å 
bidra til: utvikling, å skape et livskraftig og levende samfunn som gir alle innbyggerne trygghet 
for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og tradisjon, samt å fremme folkehelse.  
 
Hugo Tingvoll tok også kontakt med leverandøren av nevnte grillhytter for å undersøke hvor 
vidt de hadde vært borte i disse spørsmålene. Leverandøren meldte tilbake at til tross for 
omkring 400 ulike leveranser til blant annet andre barnehager, så var dette noe de aldri hadde 
vært borte i andre steder.  
 
Kåfjord kommunes medlemskap i NTFR har muligens vært den største og mest effektive 
folkehelseinvesteringen kommunen har gjort. Tiltaket med å gå til anskaffelse av totalt 8 
grillhytter til barnehager i medlemskommunene, ga en direkte verdi til hver medlemskommune 
på over 100 000 kroner. Opp mot denne summen blir ikke kostnadene for 
byggesaksbehandlingen, samt søknad om dispensasjon fra arealplan store, men det vil likevel 
gjøre en stor inngripen i et ellers presset driftsbudsjett for barnehagene.  
 
Saken legges frem for Formannskapet for vurdering om bevilgning av støtte til å dekke faktiske 
utgifter i forbindelse med grillhytte-saken i Birtavarre og Fossen barnehage.   
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 Nord-Troms Friluftsråd  	
	
 

 
Referat telefonstyremøte 
 
Tid:  21. januar 2019 
Deltakere: Levin Mikkelsen, Kåfjord kommune (leder) 
  Kjell Kr. Johansen, Kvænangen kommune 

Elin Winje Skallebø, Skjervøy kommune   
  Anne Bårdseth, Kvænangen kommune (varamedlem, uten stemmerett) 

Hugo Tingvoll, daglig leder 
 
Forfall: Herborg Ringstad, Nordreisa kommune. Varamedlem Ola Dyrstad var også forhindret 

fra å delta.  
 
 
 
01/2019 – Realisering av grillhytter i samarbeid med barnehager 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Styret vedtar å gå til innkjøp av 8 stk. grillhytter til en samlet kostnad på kr 400.000,- 
2. Barnehagene inviteres til å delta i prosjektet med en egenandel på kr 7.500,- Sum kr 60.000,-.  
3. Hvilke barnehager som skal få tildelt grillhytte avgjøres i en egen sak senere.  
4. Dersom Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund bevilger tilskudd i samsvar 

med tidligere års praksis vil friluftsrådets andel bli cirka kr 210.000,- 
5. Søknad fra andre tilskuddsordninger kan også være aktuelt.  

 
 
02/2019 - Fysisk tilrettelegging for friluftsliv 
  
Enstemmig vedtak: 
Styret ønsker å bidra til det blir gjort fysisk tilrettelegging til beste for friluftslivet og innbyggerne. 
Organisasjoner og kommuner oppfordres derfor til å ta initiativ til prosjekt. Søknader til friluftsrådet 
vil bli vurdert forløpende.  
   
 
03/2019 – Budsjett 2019 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret vedtar budsjett for 2019.  
 
 
04/2019 – Etablering av engasjementstilling 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret vedtar å opprette en 3-årig engasjementstilling med snarlig tilsetting i samsvar med saksfram-
legget.  
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 Nord-Troms Friluftsråd  	
	
05/2019 – Arbeidsprogram 2019 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret vedtar arbeidsprogram for 2019 slik det framgår at Håndbok for 2019-2021 for Nord-Troms 
Friluftsråd.  
 
 
 
Hugo Tingvoll 
Referent 
 

223



Fra: Hugo Tingvoll Utinord (hugo@utinord.no)
Sendt: 12.02.2019 09.52.33
Til: Storslett Barnehage; Leirbukt Barnehage; Høgegga Barnehage; Sonjatun Barnehage; Sørkjosen Barnehage;
Oksfjord oppvekstsenter; tommernes.bhg@gmail.com; trollskogenbhg@gmail.com; rmb@nordtroms.net;
froydis@kirkebakkenbarnehage.no; Linda Bakke; Isabell Warsla; Caroline Vatne; Tone Mette Johansen; Jorunn
Farstad; Mary Ann Andersen; Mads Kjærnli; Dag Johansen; Ragnhild Fjellstad Henriksen; Torill Marcussen
Kopi: Rita Mathiesen; Hanne Henriksen; Karina Malene Sivertsen; Bjørn Ellefsæter; Kjersti Hovland Rennestraum;
Åsmund Austarheim

Emne: Prosjekt grillhytte og barnehagene
Vedlegg: Samarbeidsavtale grillhytte.docx;Oversikt.xlsx
Hei igjen!
 
Vedlagt følger oversikten som viser hvilke barnehager som har tatt kontakt med ønske om å grillhytte. Ta kontakt
snarest dersom det er noen vi har oversett.
 
Jeg legger ved utkast til avtale. Kom med tilbakemeldinger dersom dere har merknader til denne.
 
Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe.
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside: utinord.no
Følg oss på Facebook
 

 

Fra: Hugo Tingvoll Utinord <hugo@utinord.no>
Dato: torsdag 17. januar 2019 08:22
Til: "Storslett.barnehage@nordreisa.kommune.no" <Storslett.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"leirbukt.barnehage@nordreisa.kommune.no" <leirbukt.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"hogegga.barnehage@nordreisa.kommune.no" <hogegga.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"sonjatun.barnehage@nordreisa.kommune.no" <sonjatun.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"sorkjosen.barnehage@nordreisa.kommune.no" <sorkjosen.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"oksfjord.oppvekstsenter@nordreisa.kommune.no" <oksfjord.oppvekstsenter@nordreisa.kommune.no>,
"tommernes.bhg@gmail.com" <tommernes.bhg@gmail.com>, "trollskogenbhg@gmail.com"
<trollskogenbhg@gmail.com>, "rmb@nordtroms.net" <rmb@nordtroms.net>,
"froydis@kirkebakkenbarnehage.no" <froydis@kirkebakkenbarnehage.no>,
"linda.bakke@nordreisa.kommune.no" <linda.bakke@nordreisa.kommune.no>,
"Isabell.warsla@kafjord.kommune.no" <Isabell.warsla@kafjord.kommune.no>,
"caroline.vatne@kafjord.kommune.no" <caroline.vatne@kafjord.kommune.no>, "tone‐
mette.johansen@kafjord.kommune.no" <tone‐mette.johansen@kafjord.kommune.no>,
"jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no" <jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no>,
"Mary.Andersen@kvanangen.kommune.no" <Mary.Andersen@kvanangen.kommune.no>,
"mads.kjaernli@skjervoy.kommune.no" <mads.kjaernli@skjervoy.kommune.no>,
"dag.johansen@skjervoy.kommune.no" <dag.johansen@skjervoy.kommune.no>,
"ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no" <ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no>,
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"torill.marcussen@skjervoy.kommune.no" <torill.marcussen@skjervoy.kommune.no>
Kopi: Rita Mathiesen <Rita.Mathiesen@skjervoy.kommune.no>, Hanne Henriksen
<Hanne.Henriksen@nordreisa.kommune.no>, Karina Malene Sivertsen <karina@utinord.no>, Bjørn Ellefsæter
<Bjorn.Ellefsater@kvanangen.kommune.no>, Kjersti Rennestraum
<Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no>, Åsmund Austarheim
<Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>
Emne: Ønsker dere grillhytte i tilknytning til barnehagen
 
Hei!
 
Viser til epost den 10. januar. Se under. Vi fikk positive tilbakemeldinger fra flere av dere. Det er et bra
utgangspunkt for å jobbe videre med prosjektet. Vi er nå kommet et skritt videre. Muligens får vi det til sånn at vi
vil arbeide for å bygge 8 grillhytter som dette i tilknytning til barnehagene:
 
https://www.nygrillhytte.no/products/‐grillhytte‐bekea‐17
 
Forslaget som legges fram for vårt styre er at barnehagene bidrar med en egenandel på kr 7.500,‐
 
Lokalisering av grillhyttene bestemmes av barnehagene, kommunen og friluftsrådet i fellesskap. Det tenkes at
grillhyttene plasseres i høvelig gangavstand for barnehagene slik at de kan fungere som en base som gjør det
lettere å oppnå MER OG BEDRE UTETID, slik målet er for vår satsing i samarbeid med barnehagene.
 
Det tenkes at grillhyttene også skal være en ressurs for andre (skoler, organisasjoner etc.), selv om barnehagene
skal være hovedbruker og at lokalisering først og fremst bestemmes ut i fra barnehagene sine behov.
 
Det er ønskelig med tilbakemelding innen 30. januar om dette er av interesse. Endelig antall grillhytter og hvilke
barnehager som vil bli prioritert bestemmes etter at vi har mottatt tilbakemelding fra dere.
 
Ta kontakt dersom dette er av interesse, men at dere sliter med å overholde fristen. Ta også kontakt dersom dere
har andre spørsmål i forhold til dette.
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside http://www.utinord.no/
Følg oss på Facebook
 

 

Fra: Hugo Tingvoll Utinord <hugo@utinord.no>
Dato: torsdag 10. januar 2019 15:26
Til: "Storslett.barnehage@nordreisa.kommune.no" <Storslett.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"leirbukt.barnehage@nordreisa.kommune.no" <leirbukt.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"hogegga.barnehage@nordreisa.kommune.no" <hogegga.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"sonjatun.barnehage@nordreisa.kommune.no" <sonjatun.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"sorkjosen.barnehage@nordreisa.kommune.no" <sorkjosen.barnehage@nordreisa.kommune.no>,
"oksfjord.oppvekstsenter@nordreisa.kommune.no" <oksfjord.oppvekstsenter@nordreisa.kommune.no>,
"tommernes.bhg@gmail.com" <tommernes.bhg@gmail.com>, "trollskogenbhg@gmail.com"
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<trollskogenbhg@gmail.com>, "rmb@nordtroms.net" <rmb@nordtroms.net>,
"froydis@kirkebakkenbarnehage.no" <froydis@kirkebakkenbarnehage.no>,
"linda.bakke@nordreisa.kommune.no" <linda.bakke@nordreisa.kommune.no>,
"Isabell.warsla@kafjord.kommune.no" <Isabell.warsla@kafjord.kommune.no>,
"caroline.vatne@kafjord.kommune.no" <caroline.vatne@kafjord.kommune.no>, "tone‐
mette.johansen@kafjord.kommune.no" <tone‐mette.johansen@kafjord.kommune.no>,
"jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no" <jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no>,
"Mary.Andersen@kvanangen.kommune.no" <Mary.Andersen@kvanangen.kommune.no>,
"mads.kjaernli@skjervoy.kommune.no" <mads.kjaernli@skjervoy.kommune.no>,
"dag.johansen@skjervoy.kommune.no" <dag.johansen@skjervoy.kommune.no>,
"ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no" <ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no>,
"torill.marcussen@skjervoy.kommune.no" <torill.marcussen@skjervoy.kommune.no>
Kopi: Karina Malene Sivertsen <karina@utinord.no>
Emne: Grillhytte i tilknytning til barnehagen
 
Til barnehagene som er med i «Mer og bedre utetid»
 
Sjekk vedlagte link. Er noe slikt av interesse for deres barnehage? Vi undersøker om dette kan være aktuelt og om
vi skal søke tilskudd til slike.
 
https://www.nygrillhytte.no/products/grillhytte‐92‐m3?gclid=CjwKCAiA99vhBRBnEiwAwpk‐
uJCXmNC_T2yOC2KTMm7BO0bo7GIaSAJ7llzY5gRMuv9JtnaY3She9xoCx‐oQAvD_BwE
 
Jeg har undersøkt litt om kvaliteten på slike grillhytter og svaret så langt er at dette er «mye grillhytte for
pengene».
 
Bra hvis dere kan gi tilbakemelding om hva dere tror om dette, og om dere har mulighet til å bidra med en
egenandel på enten kr 10.000 eller kr 5.000.
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside: utinord.no
Følg oss på Facebook
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                Nord-Troms Friluftsråd  

Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy                                                
Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no - Se også Nord-Troms Friluftsråd på Facebook

 
 

 
 
Avtale vedr. grillhytte i tilknytning til barnehager i Nord-Troms 
 
Bakgrunn 
Nord-Troms Friluftsråd har tatt initiativ til anskaffelse av 8 stk. grillhytter i tilknytning til barnehager i 
friluftsrådets medlemskommuner. Formålet med grillhyttene er å oppnå mer og bedre utetid der 
grillhyttene skal gjøre det mulig for barnehagene å etablere turmål og samlingssted i tilknytning til 
barnehagens nærmiljø.  
 
Lokalisering 
Eksakt lokalisering avgjøres av barnehagen, kommunen og friluftsrådet i fellesskap. Grillhyttene 
lokaliseres på et sted med naturkvaliteter og i høvelig gang-/turavstand fra barnehagene.  
 
Barnehagen i samarbeid med kommunen er ansvarlig for å inngå avtale med grunneier om plassering 
av grillhytta. Avtale med privat grunneier følger avtalen som vedlegg. 
 
Bruk 
Grillhytta (som leveres med lås/nøkkel) skal primært disponeres av barnehagene. Det er ønskelig at 
også andre i nærmiljøet kan bruke og ha nytte av grillhytta. Lån med utlevering av nøkkel avklares 
med barnehagen. Kommunen og friluftsrådet bistår dersom brukerkonflikter oppstår.  
 
Drift og vedlikehold 
Barnehagen har det daglige ansvar for drift og vedlikehold. For å unngå forfall er det viktig at dette 
prioriteres. Kommunen har hovedansvar for at forsvarlig drift og vedlikehold blir utført.  
 
Finansiering 
Nord-Troms Friluftsråd organiserer innkjøp og finansiering av grillhyttene. Barnehagen/kommunen 
bidrar med egenandel på kr 7.500. 
 
Underskrift 
 
 
Dato:     
 
 
 
.................. BARNEHAGE   ....................... KOMMUNE NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 
 
 
 
         Hugo Tingvoll 
Styrer      Rådmann/ordfører  Daglig leder 
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Fra: Hugo Tingvoll Utinord (hugo@utinord.no)
Sendt: 25.04.2019 19.55.12
Til: Mary Ann Andersen; karenroraas@icloud.com; Caroline Vatne; Isabell Warsla; Høgegga Barnehage; Storslett
Barnehage; froydis@kirkebakkenbarnehage.no; rmb@nordtroms.net; trollskogenbhg@gmail.com; Oksfjord
oppvekstsenter; Ragnhild Fjellstad Henriksen; Torill Marcussen; Kjersti Hovland Rennestraum
Kopi: 

Emne: Grillhytter i tilknytning til barnehager - Telefonmøte
Vedlegg: 
Hei!
 
Her kommer oppdatert informasjon om vårt arbeid med de åtte grillhyttene. Vi tenker oss slik lokalisering:
 

Kvænangen
Burfjord
Oksfjord
Storslett
Birtavarre
Manndalen
Eidevannet/Kaffelunden, Skjervøy
Ikke bestemt, Skjervøy

 
Det betyr at tiden nå er inne for å konkretise arbeidet med lokalisering og bygging.
 
Det er gjort avtale med leverandør om levering de første ukene av juni. Det betyr et ønske om å få til
bygging/montering innen utgangen av juni. Tror dere det lar seg gjøre?
 
Jeg foreslår et telefonmøte for å planlegge det videre arbeid i detalj. På telefonmøtet gjennomgår vi også
samarbeidsavtalen som dere har fått tilsendt (følger vedlagt).
 
Håper derfor det passer for dere å delta på telefonmøte torsdag 2. mai kl. 09.00 – Dere kobler
 
 
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside http://www.utinord.no/
Følg oss på Facebook
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/955 -64 

Arkiv: 076 

Saksbehandler: Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 21.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
74/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Kulturprisen 2019 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Forslag 
3 Forslag til Kulturprisen 2019  -  Eline Petrine Johansen 
4 Forslag til Kulturprisen  2019 - Odd Johan Marakatt Sivertsen 
5 Forslag til kulturprisen 2019 - Torleif Lyngstad 
6 Forslag på Kåfjord kommunes kulturpris 2019 
7 Kriterier for prisen 

 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i formannskapet.  
 
 

Saksopplysninger 
Kulturprisen 2019 ble lyst ut i begynnelsen av november på Kåfjord kommunes hjemmesider, 
Facebook-sider og i aviser. Frist for å komme med forslag til kandidater til prisen ble satt til 
20.11 for å rekke behandling i formannskap før jul.  
 
Innen fristen var det kommet inn seks forslag. Følgende forslag var kommet inn: 

1. Asle Tveitnes  
2. Eline Petrine Johansen 
3. Odd Johan Marakatt Sivertsen 
4. Torleif Lyngstad 
5. Sajane Karina Olsen 
6. Vigdis H. Molde Moberg 
 

Prisen deles ut annet hvert år og er på kr. 5000,-. Denne prisen veksles med Frivilligprisen som 
også deles ut annet hvert år. Alle innbyggere har forslagsrett.  
 
Kriteriene som ligger til grunn for tildelingen sier blant annet at prisen kan deles ut til lag/ 
organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrep i 
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Kåfjord. Kriteriene sier videre at prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en 
organisator som har gjort seg spesielt bemerket i kulturlivet i Kåfjord.  
 
Forslagene begrunnes med følgende av forslagsstillere: 
 
Asle Tveitnes 

 Har i flere år bidratt til videreføring av samisk duodji og kultur, og holder slik liv i gamle 
tradisjoner 

 Han har gjennom sitt alis #rebelweaver nesten 2000 mennesker som følger han og hans 
arbeid  

 Han har holdt kurs i veving av belter og komagbånd 
 Han har oppnådd anerkjennelse i både inn- og utland 

 
Eline Petrine Johansen 

 Hun er en ildsjel innen kultur i Kåfjord og omegn 
 Hun er dyktig i sang, teater og musikalsk arbeid 
 Hun jobber med alle aldre, fra barnehagebarn til de eldste, og jobber gjerne med de som 

behøver litt ekstra bistand 
 Hun inspirerer mange til å ta vare på, samt videreutvikle Kåfjords kultur og mange 

talenter innenfor fagfeltet 
 Hun er en flott ambassadør for kommunen 

 
Odd Johan Marakatt Sivertsen 

 Han har gjennom sine malerier og bøker spunnet frem minner fra Kåfjordsamfunnet  
 Han har skrevet historier fra tiden han var barn, og frem til han ble en etablert kunstner 
 Han er en anerkjent bokforfatter og kunstner 
 Han har gjennom hele sitt kunstneriske liv trukket frem Kåfjord kommune 

 
Torleif Lyngstad 

 Han har stor interesse for livet i Kåfjord, lokalhistorie og kultur 
 Han har også medvirket sterkt i arbeid med lokalhistorisk litteratur og kultur 
 Eksempelvis nevnes arbeid med Veien til Sverige, Mennesker, administrasjon og 

politikk, Raus!! Schnell sis-Gaivuotna evahkko 1944-1945 
 Han har skrevet en ny bok om Ankerlia som snart gis ut 
 Har medvirket til filmen Drømmen om elva 

 
Sajane Karina Olsen 

 Hun er en aktiv utøver innen taekwondo som tross sin unge alder har oppnådd 
fremragende resultater både på landsbasis, nasjonalt og internasjonalt nivå 

 Hun er sannsynligvis den første i Norge som har representert en Kåfjordklubb og blitt 
Norgesmester 

 Til nå har hun 4 NM-gull, 4 NNM-gull, samt en rekke sølv og bronsemedaljer 
 Hun ble i 2018 tatt ut på landslaget og har fått sølv i VM og bronse i EM, samt gull, sølv 

og bronse i andre internasjonalt mesterskap 
 Hun er trener for yngre utøvere både i Kåfjord og Tromsø og er et godt forbilde for unge 

Kåfjordinger fordi hun vider det er mulig å hevde seg internasjonalt selv om man er fra 
en liten kommune 

 Hun fullførte grunnskolen i Kåfjord med samisk som førstespråk selv om hun ikke hadde 
samisk som morsmål eller hjemme-språk og er et språklig forbilde for unge som ønsker å 
revitalisere det samiske språket 
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 Hun er en ung ambassadør for Kåfjord, og kan som ung utøver inspirere andre unge 
talenter til å prøve seg på nasjonale og internasjonale arenaer 

 
Vigdis Moberg 

 Hun har designet bunaden for Kåfjord 
 Hun har sydd mange bunader og lagt ned mye tid og arbeid i dette 
 I dag produseres bunaden på Heimen husflid i Oslo 

 
Under følger en oversikt over tidligere vinner av Kulturprisen i Kåfjord: 
 
1982: MUIL, Manndalen ungdoms- og idrettslag 
1982: Liv Rundberg  
1983: Eilif Johansen  
1983: Albine Pedersen  
Ukjent: Sigmund Sommerbakk   
Ukjent: Idar Kristiansen   
Ukjent: Torleif Lyngstad   
1991: Øystein Pettersen  
1993: Per Bjørnar Pedersen  
1995: Ragnhild Selle Rundberg  
1997: Jorunn Nilssen  
1999: Harry Solhaug  
2001: IKAT, Indre Kåfjord amatørteater  
2003: Judith Børresen  
2005: Eva Jørgensen  
2007: Børre Langhaug  
2009: Ragna Pedersen  
2011: Richard Edvardsen 
2013: Oliva Nilsen  
2015: Hermund Dalvik  
2017: Kåfjorddalen ullkarderi  
 
Formannskapet er politisk instans for tildeling av prisen.  
 
Prisen deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller ved siste kommunestyremøte før jul.  

Vurdering 
Kulturprisen skal være en inspirator for å fremme kulturlivet i kommunen. Prisen skal også være en 
motivasjon for aktører, samt et symbol på fremragende arbeid til den/ de som måtte vinne. Kåfjord 
har vært en kommune der kultur har vært en viktig bærebjelke for mange lag, foreninger og 
enkeltaktører. Innsatsen til mange engasjerte ildsjeler har bidratt til å fremme kommunen og 
Kåfjordkulturen på en fremragende måte innenfor forskjellige genre.  
 
Prisen kan deles ut både til enkeltaktører og lag, men ikke deles av to uavhengige vinnere som det 
ble gjort på 80-tallet.  
 
I tidligere saksbehandling av Kulturprisen, er det i saksopplysningene oppgitt at kandidater som 
tidligere har vunnet Kulturprisen fjernes fra listen over aktuelle aktører til å vinne prisen. Dette er 
dog noe som ikke er skrevet i kriteriene for tildeling av Kulturprisen. Av den grunn velger 
undertegnede som ny saksbehandler på feltet, å forholde seg til kriteriene og ikke til tidligere 
saksopplysninger, og inkluderer derfor samtlige foreslåtte kandidater- til tross for at en av de 
foreslåtte aktørene har vunnet prisen tidligere. Dette er likevel noe som kan tas med i vurderingen 
når man skal komme frem til årets vinner.  
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Alle de foreslåtte aktørene er gode kandidater til å motta prisen og er alle er innenfor vedtatte 
kriterier for tildeling. Argumentasjonen fremstilt i avsnittet med saksopplysninger, er utelukkende 
basert på argumentasjonen som er presentert av forslagsstiller i innsendt forslag.  
 
Sist gang Kulturprisen ble utdelt, var i 2017. Da vant Kåfjorddalen ullkarderi på grunn av sitt bidrag 
til ivaretakelse av kulturtradisjoner innen veving og strikking.  
 
Tidligere prisvinnere har fått prisen på grunn av sitt engasjement i musikk, idrett, forfatterskap, revy, 
husflid, kunstnerisk virksomhet, religiøst arbeid med mer, dette siden starten på tildeling av prisen. I 
år representerer foreslåtte aktører et vidt spekter av kultur-områder, med design/ søm, idrett, 
lokalhistorie, litteratur, kunst, teater, sang og håndverk som sine felter. Det er fint at formålet med 
Kulturprisen - motivasjon for utøvere innen det utvidede kulturbegrepet- kommer frem, og at de 
foreslåtte aktørene opererer innenfor veldig ulike områder.  
 
Rådmannen legger frem forslagene til formannskapet som velger ut årets kandidat. 
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Fra: Stian Pedersen (sstianpede@gmail.com)
Sendt: 11.11.2019 14.39.33
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Kulturprisen 2019
Vedlegg: 
Jeg ønsker å nominere Asle Tveitnes til Kulturprisen 2019.

Dette fordi han gjennom flere å har bidratt i stor grad har bidratt til videreføring av det samisk duodji og kultur. Han
har gjennom sitt alias #rebelweaver i skrivende stund nesten 2000 mennesker som følger han og hans arbeid.

Hans arbeid er blitt godt lagt merke til i både inn- og utland. Og han har holdt kurs i veving av belter og komagbånd
for å nevne noe.

Det at han holder liv i gamle samiske håndtverks tradisjoner fortjener å ikke gå ubemerk i hjemkommunen! 
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Fra: Laila Lervoll (Laila.Lervoll@kafjord.kommune.no)
Sendt: 11.11.2019 16.46.35
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Kulturprisen 2019
Vedlegg: 
Hei. 
Jeg ønsker at 
Eline Petrine Johansen får årets kulturpris. 
Hun er en ildsjel innen kultur i Kåfjord og omegn.
Hun er hjelpsom og  positiv,  hun er dyktig i sang ,teater og musikalskarbeid med alle fra barnehagebarn til våre
eldste, også de som behøver litt ekstra bistand og de som ikke "roper høyest" om å bli sett og hørt.
Eline tar godt imot alle. De som kommer for å bo og leve her  , eller de som har vår kommune som et stoppested i
livet.
Hun er glad i alle kulturer og språk, hun inspirerer mange til å være med å ta vare på, og videreutvikle Kåfjords
mange talenter.
Eline er en flott amasadør for vår vakre kommune! 

Mvh.
Laila Lervoll 

Skaff deg Outlook for Android
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Fra: Kåfjord Frivilligsentral (frivillig.kafjord@nordtroms.net)
Sendt: 12.11.2019 09.44.02
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Kulturprisen
Vedlegg: 
Kulturprisen  i år 2019 bør gis til den anerkjent bokforfatter og kunstner Odd Johan Marakatt Sivertsen for gjennom
hans malerier og bøker  spinner han frem minnene fra kåfjordsamfunnet. Han skriver historier fra tiden han va
barn og frem til han ble en etablert kunstner. Mangt og meget kunne trekt frem om denne mannen men gjennom
sin kunstneriske liv har han trukket frem vår kommune.
 
Med vennlig hilsen
 
Bernt Magnar Eriksen
        Daglig leder
Kåfjord Frivilligsentral
 
mobil: 971 95 429
e‐post: frivillig.kafjord@nordtroms.net
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Fra: Levin Mikkelsen (lev-m@nordtroms.net)
Sendt: 15.11.2019 18.54.47
Til: 
Kopi: Kjersti Hovland Rennestraum

Emne: VS: Kulturprisen 2019
Vedlegg: 
 
 
Fra: Levin Mikkelsen [mailto:lev-m@nordtroms.net] 
Sendt: 15. november 2019 18:54
Til: 'Post Kafjord'
Emne: Kulturprisen 2019
 
Til Kåfjord kommune.
 
KANDIDATFORSLAG TIL KULTURPRISEN 2019.
Herved fremmer undertegnede Torleif Lyngstad som kandidat til kulturprisen 2019.
Jeg vil fremme hans store interesse og sin sterke medvirkning til lokalhistoriske litteratur og kultur og om livet i
Kåfjord.
Som eksempler vil eg vise til følgende bøker:
Veien til Sverige.
Menesker adminstrasjon og politikk.
Raus!! Schnell  sis‐Gaivuotna evahkko 1044‐1945.
Kommer snart med ny bok om historien Ankerliea.
Han var også medvirkende til filmen ”Drømmen om elva”
Det er vel mange andre eksempler som kunne vært fremført, men håper at det vil komme fram om han blir
nominert.
 
Med vennlig hilsen
Levin Mikkelsen Styreleder KNIK.
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Forslag på Kåfjord kommunes kulturpris 2019 

Jeg vil med dette foreslå Sajane Karina Olsen (19) som mottaker at Kåfjord kommunes 
kulturpris for 2019. 

Begrunnelsen er at Sajane er en aktiv utøver innen taekwondo som tross sin unge alder har 
oppnådd fremragende resultater både på landsdels, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Sajane er sannsynligvis den første i Kåfjord som har representert en Kåfjordklubb og blitt 
Norgesmester. Fram til nå i karrieren har ho fått hele 4 NM gull og 4 NNM gull, i tillegg til en 
rekke sølv og bronsemedaljer. Hun ble i 2018 tatt med på landslaget og har fått sølv i VM og 
bronse i EM. Hun har også fått gull, sølv og bronse i andre internasjonale mesterskap. 

I tillegg til å være en aktiv utøver er hun også trener for ynger utøvere både i Kåfjord og i 
Tromsø, der hun for tiden går på videregåendeskole. Med sine resultater og iver for å trene 
andre, er hun derfor et godt forbilde for unge kåfjordinger og viser at det er mulig å hevde 
seg nasjonalt og internasjonalt selv om man er fra en liten kommune. 

Det kan også nevnes at Sajane er den første fra Kåfjord som fullførte grunnskolen i Kåfjord 
med samisk som førstespråk, uten at hun hadde samisk som morsmål eller hjemmespråk. 
Derfor er hun også et språklig forbilde for unge som ønsker å revitalisere det samiske 
språket. 

Jeg mener det kan være betydningsfullt å gi kulturprisen til en ung person, som Sajane, som 
er fremdeles er en aktiv utøver, og vil bidra til å inspirere andre unge fra Kåfjord til å 
videreføre sitt talent, og tørre å prøve seg på nasjonale og internasjonale arenaer.  

Sajane er en god ambassadør for Kåfjord! 

 

Med hilsen Jorunn Løkvold 
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Kriteriene som legges til grunn for tildelingen er følgende: 
 
1. Kåfjord kommunes kulturpris skal deles ut hvert annet år, og er ment som støtte og 
    motivasjon i det pågående kulturarbeidet. 
 
2. Prisen er på kr 5.000,-. 
 
3. Prisen kan deles ut til lag/organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det 
    utvidede kulturbegrep i Kåfjord. 
 
4. Prisen kan deles ut til aktive utøvere, trenere, ledere eller en organisator som har gjort seg 
    spesielt bemerket i kulturlivet i Kåfjord. 
 
5. Formannskapet er politisk instans for tildeling av prisen. Alle innbyggere har forslagsrett. 
 
6. Prisen og plaketten deles ut i forbindelse med et kulturarrangement eller siste 
    kommunestyremøte før jul. 
 
7. Prisen kan ikke deles
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1047 -15 

Arkiv: 026 

Saksbehandler:  Håkon Jørgensen 

Dato:                 18.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
75/19 Formannskap 13.12.2019 
86/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Interkommunalt arkiv - endring av selskapsavtale 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 2019.10.25 - Brev fra Arkiv Troms om endring av selskapsavtale 
2 2019.10.25 - Arkiv Troms - forslag til ny selskapsavtale 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune godkjenner endringen i selskapsavtalen §§ 1 og 5 i Arkiv Troms. 

  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune er med i det interkommunale samarbeidet «Arkiv Troms». I forbindelse med 
kommunereformen må selskapsavtalen endres og dette må da godkjennes av alle 
deltakerkommunene. 
 
Endringene i kommunestrukturen i «gamle Troms Fylke» er at alle Senjakommunene slår seg 
sammen med Lenvik kommune til nye «Senja kommune». I tillegg slås kommunene Skånland 
og Tjeldsund til sammen til «Tjeldsund kommune». Troms og Finnmark går sammen til «Troms 
og Finnmark fylkeskommune». 
Arkiv Troms vil etter dette ha 20 medlemskommuner inklusive fylkeskommunen. Selskapet 
Arkiv Troms skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og sikret 
som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, 
forskning og andre administrative og kulturelle formål. 
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Selskapet har tre organer: Representantskapet, styre, og daglig leder. Representantskapet er 
øverste organ og hver kommune har ett medlem der. Ved votering teller representantenes 
stemme ulikt i forhold til deltakernes eierandel. 
Alle kommunene har en eierandel ut fra folketall og vår andel vil utgjøre 2,12 % etter endringen.   
Finansieringen av drifta ble i sak 11/18 i representantskapet i Arkiv Troms bestemt til å fordeles 
med 25 % av utgiftene fordeles flatt og75 % fordeles mellom eierne etter folketall. 
 
Selskapsavtalen kan sies opp av hver enkelt deltaker med 2 års varsel. 
 
 

Vurdering 
Slik rådmannen vurderer saken så vil ikke en endret selskapsavtale endre det faglige innholdet i 
tjenestene som leveres, og kommunen har en plikt til å ta vare på sine arkiver. Vi har pr. i dag 
hverken tilstrekkelig kompetanse eller tilstrekkelige arealer til å gjøre dette profesjonelt. Via 
Arkiv Troms så er vi sikret at denne oppgaven løses på en god måte.  
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Selskapsavtale for Interkommunalt 
arkiv Troms IKS 
 
 
§ 1  Navn 
 

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov 
om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og 
interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet. 
 

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS. Til daglig brukes betegnelsen Arkiv 
Troms. 
 

Selskapet har følgende deltakere fra og med 1.1.2020: 
 

1. Balsfjord kommune 
2. Bardu kommune 
3. Dyrøy kommune 
4. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 

Kaivounon komuuni 
5. Gratangen kommune 
6. Ibestad kommune 
7. Karlsøy kommune 
8. Kvæfjord kommune 
9. Kvænangen kommune 
10. Lavangen kommune Loabága suohkan 

11. Lyngen kommune 
12. Målselv kommune 
13. Nordreisa kommune 
14. Salangen kommune 
15. Senja kommune 
16. Skjervøy kommune 
17. Storfjord kommune Omasvuona suohkan 

Omasvuonon kunta 
18. Sørreisa kommune 
19. Tjeldsund kommune 
20. Troms og Finnmark fylkeskommune

 
 
§ 2 Rettslig status 
 

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i 
Foretaksregistret. 
 
 
§ 3 Hovedkontor 
 

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune. 
 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde 
 

1. Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og 
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig 
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6). 

 
2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene 

er som følger: 
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 Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot 
 Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter 

og annet regelverk  
 Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv 
 Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan 
 Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen 
 Sikring av personregistre 
 
Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i 
arkivfaglige spørsmål. 
 

3. Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte 
og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal 
det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og 
tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt 
depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet. 

 
4. Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1 og 2 ovenfor, tilby tjenester som 

deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er 
ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller 
utenfor selskapets hovedformål. 

 
5. Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets 

ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som 
samarbeider om prosjektet. 

 
6. Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette 

ikke går ut over hovedoppgavene. 
 
Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke fatte 
vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor. 
 
 
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
 

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i 
representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en 
fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge 
folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet. 
 
Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet: 
 
Deltaker Folketall 

1.1.2018 
Innskudd 2020 Eierandel i % 

Balsfjord kommune 5 653  382 530   5,62  
Bardu kommune 3 979  295 164   3,96  
Dyrøy kommune 1 165  148 301   1,16  
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon 
komuuni 

 
2 132  198 769   2,12  
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Gratangen kommune 1 117  145 796   1,11  
Ibestad kommune 1 380  159 522   1,37  
Karlsøy kommune 2 263  205 606   2,25  
Kvæfjord kommune 2 928  240 312   2,91  
Kvænangen kommune 1 224  151 381   1,22  
Lavangen kommune Loabága suohkan 1 061  142 874   1,05  
Lyngen kommune 2 877  237 651   2,86  
Målselv kommune 6 798  442 288   6,76  
Nordreisa kommune 4 944  345 527   4,91  
Salangen kommune 2 226  203 675   2,21  
Senja kommune 15 025  871 655   14,94  
Skjervøy kommune 2 925  240 156   2,91  
Storfjord kommune Omasvuona suohkan 
Omasvuonon kunta 

1 856 
 184 365   1,84  

Sørreisa kommune 3 494  269 852   3,47  
Tjeldsund kommune 4 253  309 464   4,23  
Troms og Finnmark fylkeskommune  
(20 % av folketallet i Troms pr. 1.1.2018) 

33 300 
 1 825 427   33,10  

Sum 100 600  7 000 314   100 %  
 
Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved 
eventuelle inn- og utmeldinger. 
 
 
§ 6 Ansvarsfordeling 
 

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin eierandel (jf. 
§ 5). 
 
 
§ 7 Selskapets organ 
 

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef). 
 
 
§ 8 Representantskapet 
 

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er 
representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme 
telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf. § 5). 
 
Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid 
lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine 
representanter. 
 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. 
 
 
§ 9 Representantskapets møter 
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Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel. 
Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om 
representantskapsmøte med samme frist. 
 
Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned.  
Følgende saker skal behandles: 
 

1. Årsmelding og regnskap 
2. Valg av styre, revisor og valgnemnd 
3. Overordnete mål og retningslinjer for driften 
4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer 
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 
6. Andre saker som er forberedt ved innkalling 

 
Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig, eller 
når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av 
representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak. 
 
Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede. 
Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder. 
 
Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av 
møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av 
protokollen sendes umiddelbart til deltakerne. 
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og 
disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha flertallet 
av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir den valgt som 
får flest stemmer. 
 
Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har 
daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene. 
Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene. 
 
 
§ 10 Styret 
 

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to 
styremedlemmer samt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre 
medlemmer.  
 
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to 
styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i 
styret  
 
Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. 
Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for 
behandlingen av en enkelt sak. 
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§ 11 Styrets møter 
 

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det. 
Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal 
normalt være skriftlig med sakliste. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert møtende 
varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende. 
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene 
som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets 
vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført. 
 
 
§ 12 Styrets fullmakter 
 

Forvaltning av selskapet er tillagt styret. 
 
Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de 
rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring 
og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll. 
 
Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder 
selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan 
forberede nødvendige tiltak. 
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig 
leder fullmakt til å tegne selskapets firma. 
 
Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av 
selskapet. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og 
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år. 
 
 
§ 13 Daglig leder (arkivsjef) 
 

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som 
gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret. 
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder selskapets 
virksomhet, økonomi og personale.  
 
Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på styremøtene, 
med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak. 
 
 
§ 14 Inhabilitet 
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For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i 
kommuneloven. 
 
 
§ 15 Budsjettbehandlingen 
 

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett. Styret 
forbereder representantskapets behandling av rammer og forutsetninger. Dersom styrets 
framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har konsekvenser som går 
ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og representantene 
oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer i vedtatt budsjett. 
 
Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.  
 
Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig utvikling 
av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode. Økonomiplanen skal sendes 
deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret utarbeider framlegg til økonomiplan. 
 
 
§ 16 Økonomiforvaltning 
 

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven. I note til årsregnskapet skal selskapet gi en 
oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i 
resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra årsbudsjettet. 
Årsberetningen skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. 
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen 1. 
april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av 
årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det år 
regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett. 
 
Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet. 
 
 
§ 17 Låneopptak og garantistillelse 
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr. 1 000 000 for selskapets samlete låneopptak. 
Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan 
ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme budsjettår. 
 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter.  

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og 
selskapet kan ikke selv låne ut penger. 
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Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om dette 
gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens § 14-19. 
 
 
§ 18  Revisjon 
 

Representantskapet velger revisor for selskapet. 
 
 
§ 19 Arbeidsgiveransvar 
 

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at 
arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta 
arbeidsreglement for selskapet. 
 
Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med 
arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og 
nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet. 
 
Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet. 
 
 
§ 20 Forholdet til forvaltningsregler 
 

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.  
 
Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som 
for organer opprettet i medhold av kommuneloven.  
 
Reglene i kommuneloven om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i 
representantskapet. 
 
Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde 
personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for 
informasjonssikkerhet og internkontroll. 
 
 
§ 21 Endring av selskapsavtalen 
 

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.  
 
Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 4 3. ledd blir sett på som 
minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med vedtak i 
kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller 
styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet. 
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Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.  
 
 
§ 22 Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning 
 

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige 
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter lov om 
interkommunale selskap § 31. 
 
En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel. Oppsigelse 
må komme inn til styret innen 1. januar. 
 
Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i 
kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om 
interkommunale selskap §§ 32-38. 
 
Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av deltakerforhold 
skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap § 30. 
 
Styret melder fra om avviklingen til Foretaksregistret. 
 
 
§ 23 Andre regler 
 

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap og 
forskrifter gitt i medhold av denne loven. 
 
 
§ 24 Ikrafttredelse 
 

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020. 
 
 
 
 
 
 
Godkjent, dato: ……………………………………………………………………. 
 
 
 
Kommune:  ……………………………………………………………………. 
 
 
 
Signatur:  …………………………………………………………………… 

rådmann 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/411 -1 

Arkiv: 140 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 19.11.2019 

 
Saksfremlegg 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
76/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Orientering om kommunal planstrategi 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet tar saken til orientering. 

 

Saksopplysninger 
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden.» Jf. Plan- og bygningsloven § 10-1, 1. ledd 

 
Dere, som medlemmer av kommunestyret, skal utarbeide den kommunale planstrategien innen 
et år fra konstitueringen. Som planutvalg vil dere ha mye å gjøre med planstrategien de neste 
fire årene. Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å 
klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for 
en ønsket utvikling i kommunen. 
 
Det er kommunestyret som er lovpålagt å utarbeide planstrategien. Administrasjonen utarbeider 
grunnlag og forslag til prioritering av planbehovet. Planstrategien danner grunnlag for 
kommuneplanens samfunnsdel og etter hvert arealdel. Dokumentet bør være kort, konsist og 
bare svare på det det skal svare på. Det er viktig at planstrategien er realistisk og at man gjør en 
prioritering av hva som er det viktigste å få gjennomført i kommunestyreperioden. 
 
Strategien skal fungere som et grunnlag for hva kommunen skal gjennomføre av planlegging de 
neste fire årene for å oppnå en ønsket samfunnsutvikling. Dere har nå muligheten til å bestemme 
hvordan kommunen skal jobbe for å oppnå den utviklingen dere ønsker for Kåfjord. 
 
Foreløpig tidsplan:

Tidsplan planstrategi 2020-2023 Måned/år 
Oppstart av arbeid november 2019 
Arbeidsmøte med kommunestyret januar 2020 
Hente innspill fra statlige og regionale organer og nabokommuner februar 2020 
Behandle innspill Mars 2020 
Vedtak i kommunestyret mars/april 2020 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/392 -1 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 11.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
77/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Melding om oppstart og plan program for Djupvik-Engneset 

Henvisning til lovverk: 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet melder herved oppstart av planarbeid med områdereguleringsplanen for 

Djupvik-Engneset. Melding om oppstart kunngjøres etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 12-8. 

2. Formannskapet legger planprogram for Djupvik-Engneset, datert 05.11.2019 ut på 
høring og offentlig ettersyn i seks uker jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 

 
 

Saksopplysninger 
Planprogram 
Kåfjord kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for 
Djupvik-Engneset. Planprogrammet er vedlagt i sin helhet. 
 
Planprogrammet er første steg i planprosessen for utarbeidelse av områdereguleringsplanen. Det 
redegjør i grove trekk formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning, og behov for 
utredninger. 
 
Offentlig ettersyn 
Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Dersom berørte regionale 
og statlige myndigheter på grunnlag av forslaget vurderer at planen kan komme i konflikt med 
nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen. Man vil da på et tidlig 
tidspunkt i planprosessen kunne ta hensyn til uttalelsen både når det gjelder spørsmålet om 
planforslag bør fremmes, hva som i tilfelle bør utredes og hvilke avbøtende tiltak som bør 
vurderes.  
 
Fastsetting av planprogram.  
Med bakgrunn i innspillene bearbeides planprogrammet og fastsettes av planmyndigheten. Det 
fastsatte planprogrammet danner da grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplanen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/392 -1 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 11.11.2019 

 

Melding om oppstart for Djupvik-Engneset 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av områderegulering for området 
Djupvik-Engneset. Tiltakshaver er Kåfjord kommune. 
 
Planmyndigheten har vurdert at tiltaket krever konsekvensutredning, jf. § 10 i forskrift om 
konsekvensutredninger. 
 
Planprogram kan sees på www.kafjord.kommune.no. Innspill kan sendes via epost til 
post@kafjord.kommune.no eller til rådhuset, boks 74, 9146 Olderdalen, innen 25.1.2020. 
 
Spørsmål? Kontakt kommuneplanlegger Bård Bendik Grøtta Fanghol på tlf: 77719247 eller epost: 
bendik.fanghol@kafjord.kommune.no. 
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05.11.2019

PLANPROGRAM
FOR DJUPVIK-ENGNESET

PLÁNAPROGRÁMMA 
ČIETNJALLUOKTA - ENGNESET
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Figur 1. Djupvik sett fra øst.
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Figur 2. Lyngsalpan i vest.
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1
INNLEDNING

Arbeidsprosess    s.  8
Djupvik-Engneset   s.  9
Områdereguleringsplan  s. 10
Planavgresning    s. 12
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ARBEIDSPROSESS
Tidligere arbeid
Kåfjord kommune skal utarbeide en område-
reguleringsplan for området Djupvik - Eng-
neset nord i kommunen jf. kommuneplanens 
arealdel 2015-2017. Arbeidet ble påbegynt i 
2017, men grunnet utskifting av kommune-
planlegger har arbeidet stanset opp. Somme-
ren 2019 ble arbeidet tatt opp igjen og proses-
sen startes på nytt.
 
Dette planprogrammet fastsettes før arbeidet 
med områdereguleringsplanen starter.

Lovgrunnlag

”For alle regionale planer og kommuneplaner, 
og for reguleringsplaner som kan ha vesent-
lige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
som ledd i varsling av planoppstart utarbei-

des et planprogram som grunnlag for planar-
beidet.” 

jf. PBL § 4-1, 1. ledd.

Områdereguleringsplan
Områdereguleringsplaner brukes av kom-
munen når det er krav om denne plantypen i 
kommuneplanens arealdel, eller når kommu-
nen mener det er behov for å gi mer detaljerte 
avklaringer av arealbruken for enkelte områ-
der. jf. PBL § 12-2, 1. ledd.

Områdereguelringsplaner utarbeides i ut-
gangspunktet av kommunen, selv om det er 
anledning til å overlate arbeidet med utarbei-
delse av planforslag til andre myndigheter el-
ler private. jf. PBL § 12-2. 2. ledd.

Områdereguleringsplanen er av et så stort 
omfang at den kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn og er dermed omfattet av 
krav om planprogram jf. PBL § 12-9.

Planprogram

”Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 
med planarbeidet, planprosessen med fris-

ter og deltakere, opplegget for medvirkning, 
spesielt i forhold til grupper som antas å bli 
særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 

vurdert og behovet for utredninger.”
jf. PBL § 1-4, 2. ledd.

Planprogrammet sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i forbindelse med var-
sel om oppstart av planarbeidet. Innkomne 
merknader vurderes så, før planprogrammet 
fastsettes av planmyndigheten. Det er ikke 
innsigelsesadgang til planprogram, men re-
gionale og statlige myndigheter skal belyse 
eventuelle konflikter med nasjonale eller vik-
tige regionale hensyn i sin uttalelse til foreslått 
planprogram.
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Området Djupvik - Engneset befinner seg nord 
i Kåfjord kommune mellom fjorden og fjellene 
på grensen til Nordreisa kommune.

Europaveg 6 danner en linje gjennom planom-
rådet hvor bebyggelsen i stor grad ligger i til-
knytning til denne både øst og vest for veien. 
Området består av over 1000 meter høye fjell, 
skogkledde lier og en lang strandlinje.

Fra hele området har man utsikt mot Lyngsal-
pene som strekker seg opp i mot 1500 meter 
rett ut av fjorden.

DJUPVIK - ENGNESET
Naturen i området er populær for besøkende, 
noe som bringer mange turister hit hvert år 
Dette vises også av at flere turistbedrifter har 
etablert seg i området.

Innbyggerne her er glade i nærmiljøet sitt og 
dugnadsånden står sterkt gjennom de mange 
lag og foreninger som finnes her. 

Figur 3. Planområdet i regionen.
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OMRÅDEREGULERINGSPLAN
Hvorfor områdereguleringsplan?
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2017 
og legger overordnede føringer for hele kom-
munen. Denne setter rammer for nåværende 
og fremtidig arealbruk og tegner opp ønskede 
utviklingstrekk for kommunens areal.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 har 
ikke noe arealformål for området Djupvik-Eng-
neset, da dette området i dag omfattes av kom-
munedelplan for Djupvik-Nordmannvik fra 
1995. Denne planen gjelder fortsatt i dag og 
planarbeidet for dette området ble delegert 
fra kommuneplanens arealdel til en ny områ-
dereguleringsplan for området Djupvik-Eng-
neset, som skal erstatte den nåværende kom-
munedelplanen.

Planområdet har i dag et stort utviklingspo-
tensial som krever en helhetlig og grundig 

planlegging for å kunne realiseres på en best 
mulig måte for alle involverte parter.

Hensiken med planarbeidet er å kartlegge det-
te utviklingspotensialet og identifisere mu-
ligheter og utfordringer knyttet til dagens og 
fremtidens situasjon. Arbeidet vil på bakgrunn 
av dette forsøke å bestemme en fremtidig 
arealutnyttelse som kan gjøre området Djup-
vik-Engneset til et attraktivt område for både 
fastboende og tilreisende.

Områdereguleringsplanen har mulighet for 
en høyere detaljeringsgrad enn kommunepla-
nens arealdel og er derfor et godt verktøy å 
bruke i dette området, da man vil bestemme 
arealbruken mer spesifikt for å oppnå et best 
mulig resultat. Det er flere bedrifter i området 
innefor turisme og industri, noe krever om-
hyggelig planlegging, slik at alle deler av næ-
ringslivet kan utvikle seg i samråd med hver-
andre og innbyggerne.

Figur 4. Utsikt sørover over Lyngenfjorden fra Djupvik.
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Figur 5. Planområdet i Nord-Troms
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PLANAVGRENSNING
Planområdet er definert delvis av kommune-
grensen mot Nordreisa, delvis av eiendoms-
grenser og delvis av skillet mot fjellet.

Avgrensningen er basert på den gamle kom-
munedelplanen for Djupvik-Nordmannvik, 
Parsell Engenes-Spåkenes. Dette området er 
lagt inn som hensynssone i kommuneplanens 
arealdel 2015-2027 som område hvor regule-
ringsplan skal fortsette å gjelde. Området vil 
dermed erstatte den gamle planen og så gjøre 
seg gjeldende foran kommuneplanens areal-
del. Planområdet er utvidet noe i østlig retning 
for å følge eiendomsgrenser i matrikkelen.

Planområdet er rundt fem kilometer langt og 
mellom en og fire kilometer bredt. Det har en 
utstrekning i høyde fra null til rundt 400 meter 
over havet.

I nord følger planavgrensingen kommune-
grensen mot Nordreisa kommune og i sør føl-
ger avgrensningen eiendomsgrensen mellom 
eiendommene 2/3 og 2/1 øst for E6 og 2/27 
og 2/1 vest for E6. I øst følger planavgrensnin-
gen hjelpelinjen mellom eiendomsgrensene 
opp mot fjellet på rundt 400 meter over havet. 
i vest følger planavgrensingen kommunedel-
plan for Spåkenes-Engenes fra 1995 og av-
grensning satt i KPA 2015-2027.

Planområdet er 9 434 dekar stort.
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DAGENS 
SITUASJON

Planområdet i dag   s. 16
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PLANOMRÅDET I DAG
Næringsliv
Akva-Ren
Akva-Ren AS er en industribedrift som spesia-
liserer seg innen marine biprodukter.  Bedrif-
ten befinner seg i Djupvik havn, hvor de har 
fabrikk med tilhørende tankanlegg. 

Johs. H. Giæver og Djupvik fiskemottak
Johs. H. Giæver AS driver med produksjon og 
eksport av fiskeprodukter. Bedriften driver 
med tørrfisk i sine lokaler i Djupvik.
Djupvik fiskemottak er en del av Karls Fisk & 
Skalldyr AS og befinner seg i Djupvik havn.

Lyngen Lodge og Arctic Lyngen Sjøcamp
Lyngen lodge og Arctic Lyngen Sjøcamp er 
reiselivsbedrifter i Djupvik som driver med 
helårsturisme basert på naturen i Lyngenfjor-
dområdet. De tilbyr forskjellige guidede akti-
viterer året rundt for sine gjester.

Djupvik Nordmannvik Samvirkelag
Djupvik Nordmannvik samvirkelag er en liten 
dagligvarebutikk som ligger mellom Djupvik 

Figur 7. Akva-Ren AS driver med marine biprodukter.

Figur 8. Reiselivsbedriften Arctic Lyngen Sjøcamp.

og Nordmannvik. Butikken har åpent seks 
dager i uken.

Reiseliv
Det har de siste årene vært økende turisme i 
Nord-Troms og i Kåfjord. Turismen er i all ho-
vedsak basert på naturen i området.

På senvinteren og våren er ”Kåfjordalpene” 
populære turmål for skikjørere. Turister kom-
mer fra hele verden for bestige disse fjelltop-
pene på ski.

På sommeren er det økende bil- og sykkelba-
sert turisme langs E6. Turister kommer blandt 
annet for å fiske, gå på tur, se midnattssola, og 
se på flora og fauna. Da E6 også er eneste vei 
nordover er det mye trafikk av turister på vei 
til og fra Nordkapp.

På høsten og vinteren kommer turister fra 
hele verden for å oppleve nordlyset, mørketi-
den, snøen og kulden.
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Samferdsel
Europaveg 6 er eneste transportåre gjennom 
planområdet. denne løper sør-nord og har 
Narvik og Alta som de nærmeste byene i sør og 
nord langs veien. All trafikken som skal mel-
lom Troms og Finnmark, må passere gjennom 
planområdet, hvis den ikke tar turen gjennom 
Finland.

Veistrekningen her har en årsdøgntrafikk på 
908. Dette er et snitt basert på hele døgnet, 
hele året. Tallet vil nok være mye høyere på 
sommeren og stort sett presset sammen på 
dagtid. Det er også mye tungtransport som går 
gjennom området, herav mye fisketransport.

Det er planer om at E6 mellom Olderdalen og 
Langslett skal oppgraderes for at modulvogn-
tog skal kunne tas i bruk på strekningen Ski-
botn-Alta. 

Figur 9. Europaveg 6 er tungt traffikkert gjennom planområdet.

Det er i planområdet bakkene fra Djupvik 
og over til kommunegrensen mot Nordreisa 
som er utfordrende. Strekningen Olderda-
len-Langslett har blitt tildelt statlige midler til 
oppstart i andre periode i Nasjonal transport-
plan i perioden 2024-2029.

Det er snakk om flere ulike løsninger på opp-
graderingen av veien. Noen går ut på å for-
bedre den eksisterende veien, mens andre går 
ut på å anlegge ny trasé for veien forbi Djupvik. 
Hvilken løsning som velges her vil ha stor på-
virkning på situasjonen i Djupvik i framtiden.

Dette vil bli en viktig del av planarbeidet og vil 
sette premisser for en god del av utviklingspo-
tensialet i området. Det er usikkert når en en-
delig avgjørelse vil foreligge, noe som kan bli 
utfordrende i planarbeidet.

Figur 10. Trafikkfarlige forhold enkelte steder.
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Figur 11 Vegnettet i planområdet.

271



KÅFJORD KOMMUNE - PLANPROGRAM FOR DJUPVIK-ENGNESET GÁIVOUNA SUOHKAN - PLÁNAPROGRÁMMA ČIETNJALLUOKTA-ENGNESET

19

Befolkning
Det er per 1.1.2019 registrert 128 innbyggere 
i Djupvik grunnkrets, som har samme avgren-
sing som planområdet. Folketallet har holdt 
seg i intervallet 140-155 til og med 2017, før 
det de siste to årene har sunket til henholdsvis 
135 og 128. Befolkningen blir eldre og statis-
tikken viser tydelig at en stor andel av befolk-
ningen er i de øvre aldersgruppene.

Aldersfordeling
Aldersgrupper Antall personer
0-19 år 25
20-29 år 15
30-66 år 51
67 og eldre 37

Tabell 1. Aldersfordeling i planområdet. Kilde: SSB2019.

Bygningsmasse
Det er i dag registrert 105 bolighus fordelt på 
eneboliger og våningshus innenfor planom-
rådet. Det er elleve registrerte fritidsboliger. 
Dette tyder på at mange av husene som i dag 
er registrert som bolighus, ikke brukes som 
dette, da det er alt for mange hus i forhold til 
antall innbyggere i området. Mange av bolig-
husene antas derfor å bli brukt som fritidsbo-
lig eller ikke brukt i det hele tatt.

Bebyggelsen er, som vist på figur 13, stort sett 
lokalisert langs europaveg 6. Det meste av næ-
ringsvirksomhet og offentlige bygg befinner 
seg nord i planområdet.

Kåfjord kommune eier en del ferdig oppmålte 
boligtomter i Djupvik som er til salgs for dem 
som ønsker å bygge bolig her.

Det finnes ett regulert hyttefelt i Djupvik, kalt 
Myra, vedtatt i 2016. Dette befinner seg langs 
sjøen, helt nord i planområdet og er delvis ut-
bygd. Det finnes også en reguleringsplan, kalt 
Djupvik Sjøcamp, vedtatt i 2009. Denne er 
også delvis utbygd.

Figur 12 Deler av Myra hyttefelt i Djupvik.

Offentlig tjenesteyting
Det har tidligere vært skole og barnehage i 
Djupvik. Disse var i drift fram til henholdsvis 
2001 og 2009. I dag brukes den gamle skole-
bygningen som grendehus av innbyggerene til 
arrangementer i regi av privatpersoner, lag og 
foreninger.

Djupvik kirkestue ligger langs E6 og er i drift 
med gudstjenester på turnus i Kåfjord menig-
het.
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Topografi
Landskapet i planområdet er preget av høye, 
bratte fjell som i sør strekker seg helt ned til 
fjorden. I nord er landskapet mer åpent og 
utstrakt fra fjæren og inn til foten av fjellet. 
Strandlinjen er oppdyrket hvor det er mulig 
og det meste av bebyggelse befinner seg un-
der 200 meter fra fjorden. Topografien nord 
i planområdet skiller seg fra den lenger sør, 
hvor bebyggelsen er klemt mellom fjellet, E6 
og fjorden.

Grunnforhold
Grunnen består i all hovedsak av det som kal-
les Kåfjorddekket og Nordmannvikdekket. Her 
er det stort sett båndgneis men i nord- og sør-
enden finner vi henholdsvis granatkvatsglim-
merskifer og biolittskifer.

Det er mye løsmasser i området, hvorav mes-
teparten er marine strandavsetninger. Det er 
også en del områder med morenemateriale, 
skredmateriale og breelvavsetnigner.

Marin grense ligger her på rundt 60-70 meter 
over havet. All bebyggelsen er derfor innenfor 
aktsomhetsområde for kvikkleire. Dette med-
fører utfordringer knyttet til ny bebyggelse, da 
det må gjennomføres geotekniske undersøkel-
ser før byggetillatelse kan gis.

Vegetasjon
Vegetasjonen i planområdet er preget av løv-
skog i nedre del av fjellsidene. Langs strand-
linjen er det vekslende overflatedyrket- og 
fulldyrket jord i tillegg til innmarksbeite. Sko-
gen er stort sett uproduktiv, med noe skog av 
middels bonitet.

Klima
Klimaet er preget av lange mørke vintre og 
korte lyse somre. I følge Köppens klimaklas-
sifikasjon befinner området seg i sone Dfc, 
subarktisk klima.

Figur 15. Landskapet flater ut nord i planområdet.

Figur 14. Over 1000 meter høye fjell ruver i landskapet.
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Naturfare
Ras- og skredfare
Som vist på figur 16, 
preges den sørlige 
delen av planom-
rådet av flere ulike 
typer rasfare. Her 
er det hovedsa-
kelig snø-, jord- og 
flomskred som er det 
utpregede problemet. 
Det er gjennomført skredfare-
vurdering av området som omfattes 
av ras- og skredfare. Skredfarevurderingen 
gir et mer nyansert bilde av skredfaren og kla-
rerer mer areal for bebyggelse. Det er allikevel en 
del av den eksistrende bebyggelsen som omfattes av 
ras- og skredfare. Skredfarevurderingen vil bli brukt som 
grunnlagsmateriale i utarbeidelsen av planforslaget.

Fjellskred og oppskyllingshøyde
Fjellpartiene Jettan og Indre Nordnes er i bevegelse og det er fare for 
at ras herfra vil gå ut i fjorden og danne en flodbølge. Denne bølgen vil 
etter hvert nå planområdet. Oppskykllingshøyden er i NGI sin rapport 
fra 2018 beregnet til å være under to meter i hele planområdet. Dette 
gjelder for alle skred.

Kvikkleire
Som nevnt over ligger marin grense på rundt 60-70 meters høyde over 
havet. Alt areal under dette er derfor omfattet av aktsomhetsområde for 
kvikkleire, vist her mer røde prikker. I følge NVE kreves det geoteknisk 
vurdering av grunnen før tiltak kan oppføres i de områdene som omfattes 
av aktsomhetsområdet.

Naturfare - Djupvik-Engenes

20000Målestokk 1:

31.10.2019NVEAtlas

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Postboks 5091 Majorstuen                 

0301 Oslo                                                 

tlf: 09575                                                                    

E-post: nve@nve.no

Figur 16. Naturfare i planområdet.
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BAKGRUNN FOR 
PLANARBEIDET
Bevegelser
De siste årene har det vært flere endringer 
og bevegelser i området Djupvik-Engneset. 
Turisme har blitt en større del av hverdagen 
for innbyggerne og det har også gjort at en del 
næringsvirksomhet rundt turistene har blitt 
etablert. Fra før finnes det industrivirksomhet 
og en del landbruk. Det er mange bolighus som 
trolig benyttes som fritidsbolig. Ellers har det 
vært en del fradelinger og hyttebygging, både 
frittliggende og i hyttefelt.

De naturgitte forholdene byr på høye, spisse 
og bratte fjell som strekker seg godt over 1000 
meter over havet. Det finnes krigsminner og 
kulturminner som skal bevares og videreføres. 
Store deler av bebyggelsen i området ligger i 
strandsonen med de muligheter og begrens-
ninger det medfører.

Alle disse faktorene gjør situasjonen kom-
pleks, med mange involverte parter og hensyn 
som skal tas. Det er viktig å bruke planverk-
tøyene på en måte som gjør at de forskjellige 
aktørene kan få til en ønsket utvikling som kan 
møte dagens og fremtidens muligheter og ut-
fordringer.

Figur 18. Flere reiselivsaktører har dukket opp i området.

Figur 17. Bobilturisme er populært.
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Figur 19. Planområdet i Kåfjord.
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PLANSTATUS
Eksisterende planer i planområdet

Som vist i tabell 2, er det fem forskjellige ved-
tatte planer som i dag gjelder for hele eller 
deler av området Djupvik-Engneset. Det er 
to detaljreguleringsplaner av nyere dato som 
gjelder for henholdsvis Arctic Lyngen Sjøcamp 
og Myra hyttefelt. 

En eldre kommunedelplan for Djupvik -Nord-
mannvik, parsell Engenes-Spåkenes, omfatter 
mye av det samme planområdet som den-
ne planen. Denne gjelder for området i dag, 
gjennom bestemmelser om videreføring gitt 
i punkt 2.4.1.1.1 i Kommuneplanens arealdel 
2015-2027.

Med bestemmelser gitt i den gamle kommu-
nedelplanen, gjelder en eldre reguleringsplan 
for området rundt den gamle skolen i Djupvik. 
Planen gjelder for det meste av arealet fra Johs. 
H. Giæver sine lokaler i nord, til kirkestuen og 
den sørligste avkjørselen til havnen i sør.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble 
vedtatt i 2017 og gjelder for hele kommunen, 

Navn Plantype Ikrafttredelsesdato

Kommuneplanens areadel 2015-2027 Arealplan 14.07.2017

Djupvik - Nordmannvik Kommunedelplan 20.03.1995

Djupvik Sjøcamp Detaljregulering 27.11.2009

Myra hyttefelt, Djupvik Detaljregulering 16.06.2016

Djupvik Eldre reguleringsplan 16.05.1986
Tabell 2. Eksisterende planer i planområdet.

inkludert området Djupvik-Engneset. Plan-
kartet viser her en hensynssone, H910_7, som 
gjelder for områder hvor gjeldende planer skal 
fortsette å gjelde. Hensynssonen dekker områ-
det Djupvik-Engneset. Denne sonen ble lagt 
inn i kommuneplanens arealdel 2015-2017 
for å legge til rette for utarbeidelsen av denne 
plan.

Gjennom planarbeidet skal det avklares hvil-
ke planer som skal erstattes, hvilke som skal 
videreføres og hvilke planer som har forrang 
foran andre.

Figur 20. Eldre reguleringsplan for Djupvik.
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RAMMER OG FØRINGER
Nasjonale føringer
Lover
Plan- og bygningsloven
Jordskifteloven
Jordloven
Naturmangfoldloven
Viltloven
Forurensingsloven
Akvakulturloven
Skogbruksloven
Vegloven
Reindriftsloven
Kulturminneloven
Folkehelseloven
Konsesjonsloven
Havne- og farvannsloven
Brann- og eksplosjonsvernloven

Retningslinjer
Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, 
areal og transportplanlegging
Statlige retningslinjer for klima og energiplan-
leging i kommunene
Rikspolitisk retningslinje T-1442 for behand-
ling av støy i arealplanlegging
NVE - Retningslinje om Flaum- og skredfare i 
arealplanar
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen
Rundskriv T-2/08 om barn og planlegging
Handlingsplan for universell utforming og økt 
tilgjengelighet 2009-2013
Nasjonal transportplan 2018-2029
Handlingsplan for friluftsliv
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Regionale føringer
Planer
Fylkesplan for Troms 2014-2025
Regional planstrategi 2016-2019
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 
2016-2027
Regional plan for landbruk i Troms
Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014
Regional plan for handel og service i Troms 
2016-2025
Ungdommens transportplan

Strategier
Strategi for reiselivet i Troms 2013-2017
Regional klima- og energistrategi for Troms 
2015-2025
Havbruksstrategi for Troms
Handlingsplan for kvensk språk og kultur i 
Troms 2017-2020
Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021
Strategiplan for samisk språk og kulturkompe-
tanse
Eldrepolitisk handlingsplan

Kommunale føringer

Planer
Planstrategi 2017-2019
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2025
Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Interkommunal kystsoneplan for Lyngenfjor-
den 2015
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv (under arbeid)
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EIENDOMSFORHOLD
Følgende eiendommer befinner seg helt eller 
delvis innenfor planavgrensningen

1940-1/1 1940-1/37 1940-1/61 1940-1/100 1940-2/8 1940-2/66
1940-1/2 1940-1/38 1940-1/61/4 1940-1/101 1940-2/10 1940-2/68
1940-1/3 1940-1/39 1940-1/61/6 1940-1/102 1940-2/11 1940-2/69
1940-1/4 1940-1/40 1940-1/63 1940-1/103 1940-2/12 1940-2/73
1940-1/5 1940-1/42 1940-1/64 1940-1/104 1940-2/13 1940-2/74
1940-1/6 1940-1/43 1940-1/65 1940-1/105 1940-2/15 1940-2/75
1940-1/7 1940-1/45 1940-1/66 1940-1/106 1940-2/16 1940-2/76
1940-1/8 1940-1/46 1940-1/67 1940-1/107 1940-2/18 1940-2/86
1940-1/10 1940-1/47 1940-1/68 1940-1/108 1940-2/21 1940-2/87
1940-1/11 1940-1/48 1940-1/69 1940-1/109 1940-2/22 1940-2/90
1940-1/12 1940-1/49 1940-1/71 1940-1/110 1940-2/23 1940-2/91
1940-1/13 1940-1/50 1940-1/72 1940-1/111 1940-2/25 1940-2/92
1940-1/14 1940-1/51 1940-1/73 1940-1/112 1940-2/26 1940-2/93
1940-1/16 1940-1/52 1940-1/74 1940-1/113 1940-2/27 1940-2/95
1940-1/17 1940-1/53 1940-1/75 1940-1/114 1940-2/30 1940-2/96
1940-1/19 1940-1/54 1940-1/76 1940-1/115 1940-2/32 1940-2/98
1940-1/20 1940-1/55 1940-1/77 1940-1/116 1940-2/33 1940-2/99
1940-1/21 1940-1/55/1 1940-1/78 1940-1/117 1940-2/35 1940-2/100
1940-1/21/1 1940-1/55/2 1940-1/79 1940-1/118 1940-2/36 1940-2/102
1940-1/21/4 1940-1/55/3 1940-1/80 1940-1/119 1940-2/43 1940-2/103
1940-1/24 1940-1/55/4 1940-1/81 1940-1/120 1940-2/44 1940-2/104
1940-1/25 1940-1/55/5 1940-1/82 1940-1/121 1940-2/46 1940-2/105
1940-1/26 1940-1/55/6 1940-1/83 1940-1/122 1940-2/47 1940-2/106
1940-1/27 1940-1/55/7 1940-1/84 1940-1/123 1940-2/48 1940-2/107
1940-1/28 1940-1/55/8 1940-1/86 1940-1/124 1940-2/49 1940-2/108
1940-1/29 1940-1/55/9 1940-1/87 1940-1/125 1940-2/50 1940-2/110
1940-1/30 1940-1/55/10 1940-1/90 1940-1/126 1940-2/53 1940-2/111
1940-1/31 1940-1/55/11 1940-1/91 1940-1/127 1940-2/54 1940-2/112
1940-1/31/1 1940-1/55/12 1940-1/93 1940-2/1 1940-2/55 1940-2/113
1940-1/32 1940-1/55/13 1940-1/94 1940-2/2 1940-2/56
1940-1/33 1940-1/56 1940-1/95 1940-2/3 1940-2/58
1940-1/34 1940-1/57 1940-1/97 1940-2/5 1940-2/63
1940-1/35 1940-1/58 1940-1/98 1940-2/6 1940-2/64
1940-1/36 1940-1/59 1940-1/99 1940-2/7 1940-2/65

Tabell 3. Gårds- og bruksnummer i planområdet.

283



Figur 21. Eiendomsforhold i planområdet.
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4
PLANPROSESS 
OG 
MEDVIRKNING

Planprosess    s. 34
Organisering og fremdrift  s. 35
Medvirkning    s. 36
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PLANPROSESS
UTARBEIDE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

BEARBEIDE MERKNADER OG INNSPILL

FASTSETTE PLANPROGRAM - § 12-9

UTARBEIDE PLANFORSLAG
MEDVIRKNING FRA BERØRTE PARTER

VARSEL OM PLANOPPSTART - § 12-8 OG 12-9
HØRING OG OFF. ETTERSYN AV PLANPROGRAM

HØRING OG OFF. ETTERSYN - § 12-10 OG 12-11

BEARBEIDE MERKNADER OG INNSPILL
LØSE EVT. INNSIGELSER

EVT. 2. GANGS HØRING OG OFF. ETTERSYN

VEDTAK KOMMUNESTYRET - § 12-12

KUNNGJØRING AV PLANEN - § 12-12

Figur 22. Illustrasjon av planprosess etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 12.
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ORGANISERING OG 
FREMDRIFT
Organisering av planarbeidet

”Områderegulering utarbeides av kommu-
nen. Kommunen kan likevel overlate til andre 
myndigheter og private å utarbeide forslag til 

områderegulering.”
jf. PBL § 12-2, 2. ledd

Kåfjord kommune er planmyndighet, og an-
svarlig for utarbeidelse av områderegule-
ringsplanen. Planen utarbeides etter reglene i 
plan- og bygningsloven, med spesifikke regler 
i kapitel 12, illustrert i figur 22.

Kommuneplanlegger i Kåfjord kommune ut-
arbeider planen i samarbeid med andre i ad-
ministrasjonen, avhengig av de ulike tema det 
arbeides med.

Formannskapet er Kåfjord kommunes planut-
valg og har myndighet til å fastsette planpro-
grammet etter punkt 4.7.2c i delegeringsregle-
ment av 2009.

Figur 23. Spektakulær utsikt fra planområdet.

Fremdrift
Planprogrammet legges ut til høring og of-
fentlig ettersyn i november 2019 og fastsettes 
fortløpende etter høring er ferdig og merkna-
der er behandlet i januar 2020.

Når planprogrammet er fastsatt vil det ordi-
nære planarbeidet begynne. Det vil avholdes 
folkemøter og møter med lokalt næring- og 
foreningsliv, i tillegg til politisk og administra-
tiv deltakelse i planarbeidet.

Intensjonen med dette er å kartlegge og belyse 
alle behov, muligheter, begrensninger og kon-
flikter tidlig i prosessen. Det vil da være mulig-
het til å se områdets potensiale, berørte par-
ters ønsker og å løse konflikter på et tidlig steg 
i planarbeidet, for å unngå å støte på overras-
kelser og problemer senere i planprosessen.

Planforslaget legges ut til høring og offentlig 
ettersyn i minimum seks uker jf. PBL § 12-10. 
Dette vil annonseres i lokale aviser og på kom-
munens hjemmeside. Alle kan da komme med 
merknader til planforslaget. Merknadene vur-
deres av administrasjonen før planforslaget 
legges ut på ny høring og til offentlig ettersyn 
eller om det legges fram for formannskapet 
med tilrådning. Formannskapets vedtak over-
sendes kommunestyret for sluttbehandling. 
Uforutsette utfordringer medfører risiko for at 
fremdriftsplanen blir forskjøvet.

288



KÅFJORD KOMMUNE - PLANPROGRAM FOR DJUPVIK-ENGNESET GÁIVOUNA SUOHKAN - PLÁNAPROGRÁMMA ČIETNJALLUOKTA-ENGNESET

36

”Enhver som fremmer planforslag, skal legge 
til rette for medvirkning.”

jf. PBL § 5-1, 1. ledd

Å legge til rette for medvirkning fra berørte 
parter er en svært vitkig del av planprosessen. 
Dette skal sikre at de som blir berørt av pla-
nen får påvirke utformingen av den. På denne 
måten kan man planlegge på innbyggernes be-
tingelser og oppnå bedre resultater som er i 
tråd med befolkningens ønsker.

”Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 
aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og 

unge.”
jf. PBL § 5-1, 2. ledd

Det vil i planprosessen bli lagt vekt på å sikre 
medvirkning fra de som krever spesiell tilret-
telegging, og barn og unge i området.

Deltakerne i medvirkningen, deles grovt opp i 
to deler. De interne deltakerne er innbyggerne 
i tillegg til lokale lag, foreninger og næringsliv. 
De eksterne deltakerne omfatter aktører som 
ikke holder til internt i planområdet, men som 
har interesser her. Disse består av stalige og 
regionale myndigheter, offentlige institusjo-
ner, regionale næringer og nabokommuner.

Medvirkning skal sikres gjennom åpne folke-
møter, gruppemøter med interne og eksterne 
deltakere og informasjon i media og på kom-
munens hjemmesider. Kommuneplanlegge-
rens telefon og kontor er også åpent for besøk 
og diskusjon.

Kommunen ønsker tett dialog med statlige 
og regionale organ, nabokommuner og sek-
tormyndigheter gjennom hele planprosessen. 
Dette er ønskelig for å tidlig avklare og løse 
eventuelle innsigelser.

Figur 24. Barn og unges medvirkning er en viktig del av planar-
beidet

MEDVIRKNING
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Interne deltakere
Innbyggerne
Ytre Kåfjord scooterklubb
Djupvik badestampforening
Djupvik båtforening
Djupvik hesteforening
Djupvik/Nordmannvik grendeutvalg
Ytre Kåfjord eldresenter
Ytre Kåfjord idrettslag
Ytre Kåfjord pensjonistforening
Ungdomsråd
Kommunalt råd for eldre
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Bønder i Djupvik
Næringsaktører i Djupvik
Djupvik/Nordmannvik bo- og servicesenter
Djupvik/Nordmannvik bygdehus

Eksterne deltakere
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Troms fylkeskommune
Sametinget
Statens vegvesen
NVE
Mattilsynet
Reinbeitedistrikt 36 Čohkolat ja Biertavárri
Nordreisa kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Riksantikvaren
Statsbygg
Bispedømmet
Nord-Troms Museum

Fremdriftsplan

Prosess Tidspunkt

Utarbeide forslag til planprogram August-oktober2019

Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn November-Desember 2019

Fastsette planprogram Januar 2019

Utarbeide planforslag Januar-April 2020

Høring og offentlig ettersyn April-mai 2020

Bearbeide merknader og innspill Mai-juni 2020

Evt. ny høring og offentlig ettersyn Juni 2020

Vedtak i kommunestyret Juni-Juli 2020

Kunngjøring av planen Juli-August 2020
Tabell 4. Fremdriftsplan for planarbeidet.
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5
UTREDNINGS-
BEHOV

Utredningsvurdering   s. 40
Risiko- og sårbarhetsanalyse s. 42
Konsekvensutredning  s. 45
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UTREDNINGSVURDERING
Utredning Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Natur og miljø

Landskap og bebyggelse Vurdering av spesielle land-
skapsverdier opp mot planlagt 
bebyggelse

Befaring, historiske bilder

Kulturmiljø og kulturminner Påvirker planlagt bebyggelse 
eksistrende kulturmiljø nega-
tivt? Kommer planlagt bebyg-
gelse i konflikt med kulturmin-
ner?

Askeladden, 
Kulturminnesøk

Strandsone Bør det innføres differensiert 
strandsoneforvaltning? 
Er det mulig å unngå dispensa-
sjonsøknader?

Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen

Naturmiljø Kommer planen i konflikt med 
viktige naturmiljø eller verne-
de naturområder?

Naturbase, Miljøstatus, 

Naturmangfold Kommer planen i konflikt med 
naturmangfoldet i området?

Artsdatabanken, Miljøstatus, 
NINA

Landbruk Har planen positive eller nega-
tive konsekvenser for landbru-
ket?

NIBIO - Kilden, Gårdskart,
lokalkunnskap

Grunnforhold Hva består grunnen av i plan-
området?

NGUs karttjenester, rapporter 
om grunnforhold

Samfunn

Utbygging Hvilke utbyggingsbehov finnes 
i planområdet?

Lokale innbyggere og nærings-
aktørers ønsker og planer

Næring og sysselsetting Skal det planlegges for ny el-
ler utvidelse av eksisterende 
næring? Kan planen bidra til 
å skape arbeidsplasser og øke 
sysselsettingen i kommunen?

Lokale næringsaktørers pla-
ner og mulighetsstudier av nye 
næringer

Trafikksikkerhet Hvordan påvirker planen tra-
fikksikkerheten i området?

Trafikksikkerhetshåndboken, 
Statens vegvesens håndbøker
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Utredning Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Friluftsliv Hvilke konsekvenser får pla-
nen for utøvelse av friluftsliv i 
området?

Lokalkunnskap, Troms fylkes-
kommunes rådgivere. 
Regional plan for friluftsliv, vilt 
og innlandsfiks 2016-2027, 
Friluftsloven, Nasjonal hand-
lingsplan for friluftsliv

Folkehelse Hvordan påvirker planen fol-
kehelsen?

Kartlegging, Folkehelseplaner, 
Fagpersonell

Universell utforming Hvordan ivaretar planen kra-
vene om universell utforming?

Plan- og bygningsloven 2008, 
Byggteknisk forskrift 2017

Teknisk infrastruktur Hvordan påvirker planen be-
hovet for teknisk infrastruk-
tur? Vil planen utløse krav om 
ny teknisk infrastruktur?

Kommunal kunnskap, 
Næringslivets og 
innbyggernes fremtidige be-
hov

Sosial infrastruktur Hvordan påvirker planen den 
sosiale infrastrukturen i områ-
det?

Kommunal kunnskap, 
Lokalkunnskap, 
Lag- og foreninger

Kommunal økonomi Hvordan påvirker planen den 
kommunale økonomien?

Kommunal kunnskap

Samferdsel Hvordan påvirker planen sam-
ferdselsituasjonen i området?

Statens Vegvesen, Nasjonal 
transportplan, Ny E6, Lokale 
planer, ønsker og kunnskap

Figur 25. Spektakulært landskap omgir planområdet.

Tabell 5. Utredningsvurdering.
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RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbar-
hetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.”
jf. PBL § 4-3

Faretype Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Naturfarer

Snøskred Deler av planområdet er om-
fattet av snøskredfare

NVE Atlas, Rapport 45/2018 
”Skredfarekartlegging i Kå-
fjord og Skjervøy kommuner”

Jord- og flomskred Deler av planområdet er om-
fattet av jord- og flomskredfa-
re

NVE Atlas, Rapport 45/2018 
”Skredfarekartlegging i Kå-
fjord og Skjervøy kommuner”

Kvikkleireskred Store deler av området er om-
fattet av fare for kvikkleire-
skred

NVE Atlas, Rapport ”Regional 
kvikkleirekartlegging i Kå-
fjord”, Rapport 12-2018 ”Regi-
onal kvikkleirekartlegging”

Fjellskred og tsunami Planområdet er i liten grad på-
virket av oppskyllingshøyde 
fra fjellskredtsunami

NGI rapport ”Flodbølger etter 
fjellskred i Lyngen”

Grunnforhold Planområdet har utfordrende 
grunnforhold med marine av-
setninger og mye løsmasser. 
Nesten all bebyggelse i plan-
området befinner seg under 
marin grense.

NVE Atlas, NGUs kartløsninger, 
Rapporter om kvikkleire nevnt 
under ”Kvikkleire”

Flomfare og erosjon Deler av området er omfattet 
av fare for flom og erosjon

NVE Atlas
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Faretype Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Havstigning/stormflo Deler av planområdet vil bli 
berørt av havstigning/storm-
flo

Kartverket - Se havnivå,
Klimatilpassing Norge ”Havni-
våstigning”

Ekstremnedbør Fare knyttet til ekstremnedbør 
er definert som utfordringer 
ved overvannshåndtering.

Kortidsnedbør og ekstrem-
nedbør (Norsk klimasenter)

Sterk vind Planområdet er utsatt for sterk 
vind.

Norsk klimaservicesenter

Radon Planområdet har moderat til 
lav aktsomhetsgrad for Radon.

NGUs karttjenester, Direktora-
tet for strålevern og atomsik-
kerhet

Skog-/lyngbrann Tørre perioder kan føre til økt 
fare for skog- og lyngbrann.

Lokalkunnskap

Reindrift Planen kan påvirke reindrift i 
området.

Reindriftsnæringen, lokal-
kunnskap, Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark

Virksomhetsbaserte farer

Brann/Eksplosjon Planen vil ikke medføre økt 
fare for brann eller eksplosjon.

Figur 26. Jordbruk i fjæra i Djupvik.
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Faretype Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Støy Temaet må vurderes mot støy 
fra eksistrende E6, ny E6 og fra 
eksisterende og eventuell ny 
støyende industri

Støyberegninger må gjennom-
føres, eventuelt støykart ba-
sert på ÅDT fra SVV. Retning-
linje for støy i arealplanlegging 
- T-1442

Forurensning Temaet må vurderes opp mot 
økt utbygging og industrivirk-
somhet

Forurensningsloven

Kjemikalieutslipp Temaet vurderes mot eksis-
terende industri og eventuelle 
utvidelser.

Forurensningsloven

Transportulykker Temaet vurderes mot eksis-
terende industri og eventuelle 
utvidelser. Vegstandard er en 
utfordring.

Veglova, 
vegtrafikkloven

Figur 27. Industri- og næringsaktører i planmrådet.

Tabell 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse.

297



KÅFJORD KOMMUNE - PLANPROGRAM FOR DJUPVIK-ENGNESET GÁIVOUNA SUOHKAN - PLÁNAPROGRÁMMA ČIETNJALLUOKTA-ENGNESET

45

KONSEKVENSUTREDNING

En områdereguleringsplan av dette omfanget, 
vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Planen er derfor underlagt krav om 
konsekvensutredning jf. PBL § 4-2(2) og for-
skrift om konsekvensutredninger(FKU) § 6(1)
a.

Formålet med en konsekvensutredning er å 
sørge for at hensynet til miljø og samfunn blir 
tatt i betraktning når planer og tiltak forbere-
des, og når det gjelder om og på hvilke vilkår 
planer eller tiltak kan gjennomføres jf. FKU 
§ 1. Konsekvensutredningen skal utarbeides 
i tråd med dette planprogrammet jf. FKU § 
17(4). Konsekvensutrednignen skal inngå i 
planbeskrivelsen.

Utredningen skal inneholde en beskrivelse av 
tiltakets fysiske egenskaper, lokalisering, riv-
ningsarbeider og arealbehovet. De vitkigste 
trekkene når det gjelder energibehov og -for-
bruk, energiløsniger, transportbehov og på-
virkning på naturressurser skal beskrives. Jf. 
FKU § 19.

Konsekvensutrednignen skal også beskrive 
hvordan planen påvirker produksjon av avfall, 
forurensing, utslipp og lignende. Den skal be-

lyse sårbarhet som omhandler klimaendringer 
og naturfarer som for eksempel flom, skred og 
havstigning. Jf. FKU § 19.

Utredningen skal også inneholde en redegjø-
relse for ulike alternativer som har blitt vur-
dert i prosessen når det gjelder omfang, lo-
kalisering, utforming og lignende. Valget av 
løsning skal begrunnes. Dagens miljøtilstand, 
og en antatt utvikling hvis planen ikke gjen-
nomføres, skal beskrives. Dette er det såkalte 
”null-alternativet”. Det vil normalt bli vurdert 
tre ulike scenarier. Dette er null-alternativet, 
et middels alternativ og et alternativ som er 
mer ambisiøst. Jf. FKU § 19 og 20.

Figur 28. Hvordan vil planen påvirke miljøet i og rundt planom-
rådet?

”For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbyg-
ging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal plan-
beskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virk-

ninger for miljø og samfunn.”
jf. PBL § 4-2, 2. ledd
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Figur 29. Planens påvirkning på det naturlige og bebygde miljø-
et må utredes.

Faktorer som skal utredes:

Naturmangfold

Økosystemtjenester

Miljømål

Kulturminner og kulturmiljø

Friluftsliv

Landskap

Forurensning

Vannmiljø

Jord- og mineralressurser

Samisk natur- og kulturgrunnlag

Transportbehov og energiforbruk og -løs-
ninger
Beredskap og ulykkesrisiko

Virkninger av klimaendringer

Folkehelse

Tilgjengelighet til uteområder

Barn og unges oppvekstvilkår

Kriminalitetsforebygging

Arkitektonisk og estetisk utforming

Tabell 7. Tema som må utredes for vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn jf. FKU § 21.

I tillegg til det som er beskrevet over skal 
konsekvensutredningen beskrive de metode-
ne som er brukt for å kartlegge virkningene 
planen har på miljø og samfunn. Den skal be-
skrive planlagte tiltak for å begrense negative 
virkninger på miljø og samfunn. I tillegg skal 
data som er samlet inn i forbindelse med kon-
sekvensutredningen, systematiseres og gjøres 
tilgjengelig for offentlige myndigheter. Jf. FKU 
§ 22-24.

De følgende faktorene i tabell 7, skal vurderes 
for vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
jf. FKU § 21.
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TILBAKEMELDING
Kåfjord kommune ønsker tilbakemelding på 
planprogrammet fra både interne og eksterne 
aktører.

Kommunen ønsker å legge til rette for og gjen-
nomføre en best mulig planprosess, spesielt 
med tanke på medvirkning.

Vi ber derfor om at du bruker denne mulighe-
ten til å gi tilbakemeldig på innholdet i plan-
programmet og på hvordan du tenker at vi 
sammen kan få til en best mulig plan- og med-
virkningsprosess.

Hvordan tenker du at vi bør legge til rette for 
at alle får sitt syn og sine meninger belyst, slik 
at vi sammen kan skape en god plan for alle?

Kåfjord kommune ønsker også tilbakemelding 
fra alle berørte statlige eller regionale organ, 
berørte kommuner, sametinget og andre med 
innsigelsesadgang til å gi tilbakemenlding på 
planprogrammet og eventuelle fremtidige si-
tuasjoner som kan føre til innsigelse, slik at vi 
får klarlagt disse forholdene tidlig i planpro-
sessen.

Vi ber også om at lag og forenigner, nærings-
liv og andre aktører som er berørt av plan-
programmet kommer med tilbakemelding og 
ønsker om hvordan den videre prosessen skal 
gjennomføres for å skape en best mulig med-
virkning.

Tilbakemelding gis på følgende måte:

Epost: 
postmottak@kafjord.kommune.no

Post:
Kåfjord kommune
Øverveien 2
9146 Olderdalen
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/317 -4 

Arkiv: L10 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 15.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
78/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av dagsturhytte 

 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Formannskapet viser til plan- og bygningslovens kapittel 19 og gir dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2015-2027, for oppføring av dagsturhytte ved Dalberget i 
Djupvik. 

2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 

 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2015-2027 for 
oppføring av dagsturhytte i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd i nærheten av Dalberget i 
Djupvik. Eiendomsforholdene i området er uklare, men det er innhentet tillatelse fra de 
grunneierne som antas å eie det aktuelle området. Det gjelder eiendommene 2/10 og 2/8. 
 
Nord-Troms Friluftsråd (NTFR) har i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og arkitektkontoret 
Biotope tatt initiativ til bygging av dagsturhytter i sine medlemskommuner. Formålet med en 
slik dagsturhytte er å stimulere til økt fysisk aktivitet, gode naturopplevelser, samt tilrettelegge 
for en tilgjengelig naturmøteplass for lokalbefolkningen og tilreisende. 
 
Kåfjord kommune har sendt ut forespørsel til alle kommunens idrettslag om å komme med 
forslag til lokalisering for en slik dagsturhytte. Kommunen har også vært i dialog med NTFR sin 
arbeidsgruppe i Kåfjord med frivillige fra hele kommunen. Basert på innkomne forslag og 
ønsker fra befolkningen, ønsker kommunen å plassere dagsturhytten i nærheten av Dalberget i 
Djupvik. Hytten er rundt 17 kvadratmeter og tenkt plassert på omtrent 440 m.o.h., rundt 200 
meter nordøst for Dalberget (426 m.o.h.). 
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Vurdering 
En dagsturhytte er ifølge PBL § 20-1(1) bokstav a, et søknadspliktig tiltak. PBL kapittel 19 
omhandler regler for dispensasjon. Reglene i § 19-2(1) gir kommunen adgang til å gi varig 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av PBL. Dispensasjonen kan bare gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ved dispensasjonen 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering jf. PBL § 19-2(2). 
 
Det omsøkte området er omfattet av kommuneplanens arealdel 2015-2027. Området befinner 
seg i arealformål LNFR. Definisjonen av LNFR-områder er følgende LNFR-områder omfatter 
områder som skal brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og 
reindrift, og/eller som skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. 
 
En dagsturhytte vil fremme Kåfjords innbyggere og tilreisende sin mulighet til å utøve friluftsliv 
og er dermed i tråd med arealformålets intensjon. Dette er et positivt tiltak hva gjelder 
folkehelse og friluftsliv. Det er allikevel i strid med bestemmelsene i KPA2015-2027, som ikke 
tillater permanente konstruksjoner. Bestemmelsene til KPA 2015-2027 viser i punkt 6.1.3 til 
regler rundt dispensasjon i LNFR-områder. Her er det egne retningslinjer som omhandler 
tilrettelegging for friluftsliv. Det er tillatt å sette opp midlertidig bebyggelse som gapahuk, 
lavvo, gamme osv. Støpt grunnmur eller fundamentering tillates imidlertid ikke. Dagsturhytten 
vil ha noe av den samme bruken som en lavvo, gapahuk eller gamme, men vil være et 
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permanent bygg. Retningslinjene til bestemmelsene åpner allikevel opp for oppføring av 
permanente konstruksjoner der dispensasjon er gitt. 
 
Området hvor tiltaket ønskes oppført er ikke omfattet av rasfare fra hverken steinsprang, jord-, 
flom-, snø-, eller kvikkleireskred. 
 
Det er ikke noen kjente kulturminner i nærheten av den tiltenkte plasseringen. 
 
Det er observert Gaupe i nærheten av tiltaksområdet, men ikke noe annet av sårbart 
naturmangfold. 
 
Tiltaket befinner seg i reinbeitedistrikt 36, Čohkolat ja Biertavarri, rett under en kilometer øst 
for en trekklei og litt over en kilometer øst for et sommerbeite markert i karttjenesten Kilden. 
 
En dagsturhytte vil fremme folks bruk av naturområdene og deres utøvelse av friluftsliv, som er 
i tråd med hensynet bak et LNFR-område. Det aktuelle området er i dag et populært 
friluftsområde i store deler av året med godt tilrettelagte fasiliteter i form av stier, klopper og 
bruer. Dagsturhytten vil derfor bli et godt tilskudd til de som utøver sitt friluftsliv her, i tillegg 
til å legge til rette for å lede økende trafikk inn i et godt etablert friluftsområde for å hindre 
terrengslitasje andre steder i kommunen. 
 
Tiltaket har vært på høring i fire uker ved følgende instanser: 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Sametinget 
Reinbeitedistrikt 36 – Čohkolat ja Biertavarri 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

 
Det kom ingen merknader til dispensasjonssøknaden. 
 
Tiltaket er i strid med bestemmelsene i KPA2015-2027, men tilsidesetter ikke hensynet 
bak dem vesentlig. Etter en samlet vurdering er fordelene en slik dagsturhytte vil gi for 
Kåfjord kommunes innbyggere og tilreisende, klart større enn ulempene oppføringen av 
tiltaket vil medføre.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/350 -6 

Arkiv: 35/127 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 07.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
79/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Dispensasjon for oppføring av grillhytte 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet viser til plan- og bygningslovens kapittel 19 og godkjenner søknad om 

dispensasjon for oppsett av grillhytte på eiendommen 35/127. 
2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 
3. Tiltaket plasseres på anvist plass som vist på kart i saksfremlegget. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tiltakshaver og bruksrettshaver av gnr. 35 bnr. 127 søker om dispensasjon etter PBL kapittel 19. 
Tiltakshaver ønsker å sette opp en grillhytte i samarbeid med Nord-Troms friluftsråd til bruk for 
Birtavarre barnehage og andre i nærmiljøet. Tiltakshaver har grunneiertillatelse til å føre opp 
grillhytte på den aktuelle eiendommen. 
 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel 2015-2027. Det er i dag regulert til 
båndleggingsområde for fremtidig planlegging. Reguleringsplan for det aktuelle området er 
under arbeid og vil forhåpentlig ferdigstilles innen utgangen av 2019. 
 

 

305



Vurdering 
Området er som beskrevet ikke regulert til noe formål i kommuneplanens arealdel, men bare 
omfattet av en hensynssone. Den gamle reguleringsplanen for området ble opphevet ved 
vedtaket av KPA 2015-2027. Ny reguleringsplan er under arbeid. Planen har vært på førstegangs 
høring og er nå under merknadsbehandling. I den kommende planen er det aktuelle området 
regulert til leirplass (BLP1), for Riddu Riđđu Festivàla. Gjennom bestemmelsene tillates det 
tiltak i forbindelse med gjennomføring av festivalen, herunder bygninger i sikkerhetsklasse 1. 
Grillhytten er ikke et bygg som skal benyttes under festivalen, men bestemmelsene åpner 
allikevel opp for bebyggelse. 
 
En grillhytte vil fremme barnehagens mulighet til å utøve friluftsliv. Dette er et positivt tiltak 
hva gjelder folkehelse og oppdragelse av barna. Det er allikevel i strid med arealformålet i både 
KPA og. KPA 2015-2027 båndlegger området for fremtidig planlegging og den kommende 
planen for Fossneset skal erstatte KPA når den vedtas. Den kommende reguleringsplanen for 
Fossneset tas derfor med i vurderingen. 
 
Området inneholder ingen særlige hensyn når det gjelder naturmangfold eller kulturminner. 
 
Området befinner seg i reinbeitedistrikt 24, Bassevuovdi Helligskogen. Tiltakets omfang og 
beliggenhet ansees ikke for å være i konflikt med reindriften i området. 
 
Området er ikke omfattet av noen form for ras- eller skredfare. 
 
Området befinner seg i aktsomhetsområdet for kvikkleire. Tiltakets begrensede omfang, 
grunnarbeidsbehov og vekt, sammen med terrengets nesten flate utforming, gjør at tiltaket 
vurderes til å ikke kunne påvirke områdestabiliteten. 
 
Den tiltenkte plasseringen på eiendommen gbnr. 35/127 befinner seg på fulldyrket jord. Jorden 
eies av Kåfjord kommune og leies ut til David Salo, som slår eiendommen. Ellers brukes 
området til parkering for festivalen når den foregår. Området er i ferd med å bli regulert til 
leirplass og er dermed ikke LNF-område, selv om det består av fulldyrket jord. Vern av matjord 
står sterkt gjennom jordlova og plan- og bygningsloven. Grillhytten er 17 kvadratmeter stor og 
er tiltenkt oppsatt helt i utkanten av den dyrkede jorden. Det aktuelle arealet er i ferd med å bli 
omdisponert fra LNF-område til leirplass i den nye reguleringsplanen for Fossneset. Det har 
ikke kommet noen merknader til planforslaget når det gjelder denne omdisponeringen. Det 
vurderes derfor at tiltaket i liten grad påvirker utnyttelsen av den dyrkede jorden, i tillegg til at 
denne jorden blir omdisponert i nær framtid. 
 
En grillhytte er ifølge PBL § 20-1(1) bokstav a, et søknadspliktig tiltak. PBL kapittel 19 
omhandler regler for dispensasjon. Reglene i § 19-2(1) gir kommunen adgang til å gi varig 
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av PBL. Dispensasjonen kan bare gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt, samtidig som fordelene ved dispensasjonen 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering jf. PBL § 19-2(2). 
 
Tiltaket er i strid med KPA 2015-2027 og den kommende reguleringsplanen for Fossneset, men 
tilsidesetter ikke hensynet bak dem vesentlig. En grillhytte vil fremme barnehagens bruk av 
naturområdene og deres utøvelse av friluftsliv. Bestemmelsene til den kommende 
reguleringsplanen åpner opp for bebyggelse, selv om det ikke er av den bruken som det tiltenkes 
her. Tiltaket er derfor i strid med bestemmelsene, men tilsidesetter ikke hensynet bak dem 
vesentlig. Etter en samlet vurdering er fordelene en slik grillhytte vil gi for barnehagen og barna 
som går her, klart større enn ulempene tiltaket vil medføre.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
80/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord kommune - Gnr/bnr 30/9 og 
31/6. 

Henvisning til lovverk: 
 

- Skogbruksloven. 
- Naturmangfoldloven. 
- Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger. 

 
 
 
Vedlegg 
1 - Kart 1:5000 Steinliveien. 
2 - Oversiktskart Steinliveien. 
3 - Kartutsnitt Samisk kulturminne 

 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging 
og godkjenning av landbruksveger, gir Kåfjord kommune, jamfør høringsuttalelsene fra 
Sametinget og NVE, Even Steinlien tillatelse til å bygge 1000 meter traktorveg, veiklasse 8 på 
gnr/bnr 30/9 og 31/6. Se vedlagt kart over trase. 
 
Vegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men 
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant 
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m. 
 
Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft være minimum 30 cm dypere enn planum og ha 
en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene i det aktuelle området. (25 – 50 årsflommen). Minste tillatte diameter er 
300 mm innvendig mål. I nedbørrike områder og i bratt terreng anbefales det å øke minimum 
diameter til 400 mm. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det tillates diameter ned til 
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150 mm. Krav til antall stikkrenner er stikkrenne pr 60 – 80 meter avhengig av helning i terreng 
og eventuelle vannårer. 
 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg. 
 
 
 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
(01.07.2015) og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Even Steinlien har søkt om tillatelse til å bygge traktorvei, veiklasse 8 i Kåfjord kommune på 
gnr/bnr 30/9 og 31/6. Omsøkte vei er ett fellestiltak. 
 
Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på 
en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn 
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås: 

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

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

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

  
 
I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.  
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Saken ble sendt på høring til følgende instanser med frist for tilbakemelding 19 august 2019: 
 
Reinbeitedistrikt 37 Skarfaggi: Ingen tilbakemelding. 
 
Troms Fylkeskommune: Svarbrev 16 juli 2019. «Ingen merknader til saken». 
Fylkesmannen i Troms: Svarbrev 26 juni 2019. «Fylkesmannen viser til at det i området er 
potensiell skredfare i lia. Både anlegg av vegen og 
avskoging kan med det utgjøre en fare. Før tiltaket eventuelt godkjennes bør planene forelegges 
NVE til uttalelse. 
 
NVE: Svarbrev 22 august 2019. «I henhold til NVE Atlas ligger omsøkte traktorveg innenfor 
aktsomhetsområde for snøskred og jord- og flomskred. For snøskred og til dels jord- og 
flomskred er avvirkning med flatehogst et tiltak som påvirker skredfaren negativt, mens det å la 
skogen stå, kan avdempe skredfaren. Det er spesielt viktig å ivareta overvann og eksiterende 
bekker i terrenget i forbindelse med vei og drift.  
Vi gjør derfor oppmerksom på at eventuelle vassdragskryssinger eller andre vannførende søkk i 
terrenget må ivaretas og dimensjoneres tilstrekkelig for å kunne ta unna for flomhendelser og 
ikke føre til økt fare for erosjon og masseavlagring. Dette gjelder både permanent og i 
anleggsfasen. Utformingen av vegkonstruksjonen, med fyllinger og skjæringer, samt plassering 
av stikkrenner må være slik at de ikke fører til økt skredfare mot nedenforliggende bebyggelse. 
Dersom dette ivaretas og veilederen følges har ikke NVE merknader til at det gis tillatelse til 
etablering av traktorveg». 
 
Sametinget: Svarbrev 8 juli 2019. Befaringsvarsel av området. Utført på seinsommeren. 
Svarbrev 10 oktober 2019. «Området er nå befart. Det ble registrert et samisk kulturminne i 
nærheten av traktorveien som søkes bebygd. Vi ber om at det ikke grøftes her, eller at veien 
utvides i nærheten av kulturminnet som er en stor steinblokk kalt Áitegállu. Se kartutsnitt fra 
Riksantikvarens database Askeladden nedenfor der dette kulturminnet er markert med ID 
262836. Sametinget har ellers ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden.  
Skulle det likevel under arbeid komme frem gjenstander eller spor som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, 
jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.), § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette 
pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet.  
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget og viser til egen uttalelse 
fra Troms fylkeskommune». 
 
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak 
skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, 
skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med 
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 
12). 
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Vurdering 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 
Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 
Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 
Bedre skogskjøtsel. 
Omsøkt vei er ett fellestiltak som vil gi en god løsning med tanke på å drive skogen. 
 
Planen omfatter nyanlegg på ca. 1000 meter, i henhold til normaler for landbruksveier - med 
byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen er uttak av 
vinterbrensel til eget bruk og salg. Veiens dekningsområde er 135 daa. Skogen har middels til 
høy produksjonsevne og det står rundt 1200 kubikk hogstmoden lauvskog av god kvalitet i 
området. Tiltaket vil være en lønnsom investering i landbruket. 
 
Det er ikke aktuelt med flatehogst i området. Den hogstformen som er best egnet er 
gjennomgangshogst der de største og eldste trærne blir hogd, men yngre produksjonsskog får stå 
urørt.  
 
Veiklasse 8 er veier for transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller 
annet lettere transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle traktorveger som inngår i det permanente 
landbruksveinettet.  
 
En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og 
traktorveien vil forenkle fremtidig skogskjøtsel. 
 
I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som 
vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, 
naturtyper eller andre miljøverdier i området. 
 
Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold 
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier 
som påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet 
i § 9 til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke 
stor vekt i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes 
mengder står på rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller 
begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/208 -9 

Arkiv: 34/7 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

Dato:                 20.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Nytt vedtak på søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord kommune - 
Gnr/bnr 34/7. 

Henvisning til lovverk: 
 

- Skogbruksloven. 
- Naturmangfoldloven. 
- Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger. 

 
Vedlegg 
1 Kart over ny trase. 
2 Aktsomhets kart. 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7 og 12, Naturmangfoldloven §§ 8-12, samt forskrift om 
planlegging og godkjenning av landbruksveger, gir Kåfjord kommune, Even Steinlien tillatelse 
til å bygge ca. 350 meter traktorveg, vegklasse 8 på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord kommune. Se vedlagt 
kart over ny trase. 
 
Vegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 
 

3. Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, 
men må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på 
ytterkant fylling) økes bredden med minimum 0,5 m. 
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Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft være minimum 30 cm dypere enn planum 
og ha en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- 
og avrenningsforholdene i det aktuelle området. (25 – 50 årsflommen). Minste tillatte 
diameter er 300 mm innvendig mål. I nedbørrike områder og i bratt terreng anbefales det 
å øke minimum diameter til 400 mm. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det 
tillates diameter ned til 150 mm. Krav til antall stikkrenner er stikkrenne pr 60 – 80 
meter avhengig av helning i terreng og eventuelle vannårer. 

 
4. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg. 
 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
(01.07.2015) og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Even Steinlien søkte tidligere om tillatelse til å bygge 800 meter traktorvei, veiklasse 8 på eiendom 
34/7 i Kåfjord kommune.  
 
Tiltaket ble enstemmig vedtatt i formannskap 26.08.2019 før uttalelse fra NVE ble registrert i 
saksbehandlingssystemet.  
 
Svarbrev fra NVE av 26.08.2019 lyder følgende: «NVE viser til at det aktuelle tiltaket ligger 
innenfor område for skred i bratt terreng, kartlagt 19.04.2018 av Skred AS. Etablering av traktorvei 
og skogsdrift i området vil kunne medføre økt fare for at skred når bebyggelse i området. NVE 
fraråder godkjenning av traktorvei inntil konsekvenser av tiltaket er vurdert.  
 
Utredning av bygging av vei samt skogsdrift må utføres av fagkyndig konsulent. Vurderingene må 
underlegge faglig kontroll av sidemann eller en uavhengig part med tilstrekkelig kompetanse». 
 
Skogeier ble informert slik at tiltaket ikke ble iverksatt som først tenkt. Nye vurderinger er tatt 
hvilket innebærer endring av trasevalg samt en skogfaglig vurdering.  
 
Veier med landbruksformål blir behandlet etter Forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier (01.07.2015), og ikke etter plan og bygningsloven sine bestemmelser. 
 
Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på 
en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn 
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås: 

a) Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for 
landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet, samt 
enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomhet. 
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b) Landbruksvirksomhet: jord –og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 

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

  
Saken ble sendt på ny begrenset høring til NVE med frist for tilbakemelding 22 oktober 2019. 
Kåfjord kommune har ikke mottatt svar fra NVE på nytt trasevalg eller de skogfaglige 
vurderingene. 

Vurdering 
Ny plan omfatter endring av trasevalg til ett nyanlegg på ca. 350 meter i veiklasse 8, i henhold til 
normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og salg. 
 
Traktorvegtraseen som først ble sendt på høring hadde betydelig dekningsgrad innenfor NVEs 
kartlagt område for skred i bratt terreng. Ettersom først tenkte trase gikk i utløsningsområde for 
skred ovenfor bebyggelse, har Kåfjord kommune vurdert følgende: Ved å flytte traktorvegtrase sør 
for bebyggelse, samt redusere veilengde for å minimalisere terrenginngrep, vil faren for at ett 
potensielt skred når bebyggelse reduseres.  
 
Veiklasse 8 er veger for slæpkjøring av tømmer og transport av landbruksprodukter og redskap med 
landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr. Veg klassen omfatter enklere traktorveger som 
medfører varig terrenginngrep, og som inngår i det permanente landbruksvegnettet.  
 
Standarden må i stor gra tilpasses det formål og transportutstyr vegen bygges for.  
 
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men  
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant  
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m.  
 
Det stilles ingen bestemte krav til kurvatur, men kurveradius må være tilfredsstillende for  
bruk av det transportutstyr vegen er bygget for. 
  
Krav til antall stikkrenner er stikkrenne pr 60 – 80 meter avhengig av helning i terreng og eventuelle 
vannårer.  
 
Skogfaglig vurdering:  
Skogbruksmyndighetene kan benytte verneskogbestemmelsen i skogbrukslovens § 12 som et 
verktøy til å regulere og ha kontroll med skogbruksaktiviteten i et område der det er spesielt viktig å 
sikre at skogen opprettholder vern-funksjonen.  
 
All skog i Troms er vernskog. Dvs. Skog fungerer som beskyttelse mot naturskader og den gir vern 
mot vær og vind for annen skog, dyrket mark og bebyggelse. Opp mot fjellet, ut mot havet eller 
langt mot nord vokser skogen saktere og forynger seg ikke så lett, og her er skogen viktig for å 
opprettholde seg selv. 
  
Verneskog kan deles inn i tre soner:  
Sone 1. Øvre/ytre del av verneskog. Det skal alltid være ett urørt belte av skog mot skoggrensen, 
ca. 50 meter målt langs bakken.  
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Sone 2. Midtre del av verneskog. Etter hogst skal det stå igjen tilstrekkelig med utviklingsdyktige 
trær. For lauvtrær i denne sonen kan det gis tillatelse til tynning og foryngelse under skjerm eller på 
småflater.  
 
Sone 3. Nedre del av verneskogen. Det kan drives ordinært skogbruk etter gitte retningslinjer som 
sikreste foryngelsesmetode og hogstform. 
  
Den hogstmodne skogen på eiendom 34/7 er mye ens aldret i sone 3. Gammel skog har en mindre 
preventiv effekt enn en fleraldret skog ved ett eventuelt skred. I områdene der det er potensiell 
rasfare er gjennomhogst aktuelt. Gjennomhogst er en hogstform man kan bruke i områder hvor 
trærne har forskjellig høyde og alder. Normalt er det de største og mest utvokste, samt skadde og 
svekkede trær som hogges. Etter at hogsten er utført har man fortsatt igjen trær i området med 
forskjellig høyde og alder. De gjenstående trærne gir så frø til bakken og nye trær vokser opp i de 
åpningene hvor de gamle trærne stod.  
 
Erfaringsmessig er blandingsskog et godt vern mot erosjon. Dette gir lysere skogbunn, og 
undervegetasjon (gress og urter) som binder selve overflaten. Skjøtsel er viktig for å beholde 
blandingsskogen slik at det ikke utvikles ensidige klimakssamfunn. 
 
I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som 
vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, 
naturtyper eller andre miljøverdier i området. 
 
Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold 
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier 
som påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet 
i § 9 til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke 
stor vekt i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes 
mengder står på rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller 
begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder. 
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Arkivsaksnr.: 2019/288 -4 

Arkiv: V83 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

Dato:                 07.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord kommune - Gnr/bnr 37/1. 

Henvisning til lovverk: 
- Skogbruksloven.  
- Naturmangfoldsloven.  
- Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger.  
 
 
Vedlegg 
1 Kart over omsøkt tiltak på Gnr/bnr 37/1. 
2 Oversiktskart Gnr/bnr 37/1. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging og 
godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Dag Magnus Alvestad tillatelse til å bygge 
om 1280 meter kjerreveg til vkl 7, samt bygge ett nyanlegg på 730 meter i vkl 7 i Kåfjord kommune. 
Se vedlagt kart over trase. 
 
Vegene skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vegbredde skal være minimum 3,5 meter. Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft skal 
være minimum 30 cm dypere enn planum og ha en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner 
skal dimensjoneres etter nedbørs- og avrenningsforholdene i det aktuelle området. 
(25 – 50 årsflommen). Minste tillatte diameter er 300 mm innvendig mål. I nedbørrike 
områder og i bratt terreng anbefales det å øke minimum diameter til 400 mm. For stikkrenner 
som kun har drensfunksjon kan det tillates diameter ned til 150 mm. 
 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av 
skogsflis. 
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Vilkår: 
1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Dag Magnus Alvestad har søkt om tillatelse til å bygge om ca. 1280 meter enkel vei til 
traktorvei, veiklasse 7, samt bygge ett nyanlegg på 730 meter, vkl 7 i Kåfjord kommune.  
 
Formålet med Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger er å sikre at 
planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige 
helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn til miljøverdier som naturmangfold, 
landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt 
andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås: 

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

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

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

  
 
I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.  
 
Saken ble sendt på høring til følgende instanser med frist for tilbakemelding 20 september 2019: 
 
Reinbeitedistrikt 24 Bassevuovdi/Helligskogen: Ingen tilbakemelding. 
Troms Fylkeskommune: Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner som berøres av de 
planlagte tiltakene. Det er tidligere registrert et boplassområde fra steinalder vest for der 
utbedring av eksisterende veg skal starte. Det framgår også på det oversendte kartmaterialet.  
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Vi ber om at tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd framgår i vedtak. 
Ut over dette har Fylkeskommunens kulturminneforvaltning ingen merknader til saken. 
Svarbrev 19.09.2019. 
Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding. 
Sametinget: Ingen tilbakemelding. 
 
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak 
skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, 
skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med 
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 
12). 
 
 
 

Vurdering 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 
Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 
Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 
Bedre skogskjøtsel. 
 
Planen omfatter ombygging av eksisterende kjerreveg på ca. 1280 meter til veiklasse 7 samt 
nyanlegg på 730 meter i vkl 7, i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse 
av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk 
og salg. 
 
Veiklasse 7 er veier for transport av landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og 
landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse vegene kunne benyttes til transport hele året 
unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag.  
 
Bjørkeskogen er hogstmoden og en traktorvei vil gjøre fremtidig hogst mer tilgjengelig og 
økonomisk driftsmessig. Veiens dekningsområde er ca. 35-40 daa. Skogen har middels til høy 
produksjonsevne og det står rundt 500 kubikk hogstmoden lauvskog av god kvalitet i 
dekningsområdet. Tiltaket vil være en lønnsom investering i landbruket.  
 
En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og 
traktorveien vil forenkle fremtidig skogskjøtsel. 
 
I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som 
vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, 
naturtyper eller andre miljøverdier i området. 
 
Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold 
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier 
som påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet 
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i § 9 til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke 
stor vekt i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes 
mengder står på rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller 
begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/19 Samepolitisk utvalg 02.12.2019 
83/19 Formannskap 13.12.2019 

 

Skrivemåten på grendenavn og ett boligfelt 

Henvisning til lovverk: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stedsnavnloven 
 
Vedlegg 
1 Vedtaksbrev - Statens kartverk 
2 Navneskjema - Statens kartverk 
3 Navnesaksskjema Coagesjohka og andre navn 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 02.12.2019  

Behandling: 
Reidar Breivik (Ap) foreslo følgende endring i Rådmannens innstilling:  
Pertenga utgår ikke som grendenavn. Samisk og kvensk navn beholdes med skrivemåte som i 
endelig tilrådning fra samisk og kvensk stednavntjeneste.  
 
Samepolitisk utvalg vedtok enstemmig endringsforslaget på Rådmannens innstilling fra Reidar 
Breivik.  
 
Rådmannens innstilling på skrivemåte på grenda Steinnes og boligfelt Bjørkholt ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på grendenavn og ett boligfelt i Kåfjord 
kommune: 
 

Navn på  Endelig tilrådning Vedtak 
 

Grend Bartagieddi Bartagieddi 
 

Grend Perttukenttä Perttukenttä 
 

Grend Steinnes Steinnes 
 

Grend Geađgenjárga Geađgenjárga 
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Grend Kiviniemi Kiviniemi 

 
Boligfelt Bjørkholt Bjørkholt 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på en grend og ett boligfelt i Kåfjord kommune: 
 

Navn på  Endelig tilrådning Vedtak 
Grend Bartagieddi Utgår som grendenavn 
Grend Perttukenttä Utgår som grendenavn 

 
Grend Steinnes Steinnes 

 
Grend Geađgenjárga Geađgenjárga 

 
Grend Kiviniemi Kiviniemi 

 
Boligfelt Bjørkholt Bjørkholt 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saka gjelder oppretting av navnesak i tilknytning til adresseringsprosjektet, i området Isfjellet – 
Båen og området Langnes. Stedsnavnsakene har blitt reist av Kåfjord kommune i perioden 2018 
og 2019. Stednavntjenesten har på ulike tidspunkt gitt foreløpige og endelige tilrådninger til 
skrivemåte av navnene. Statens kartverk er vedtaksorgan for skrivemåten for gårds- og 
bruksnavn, naturnavn, navn på statlige anlegg o.l. jfr. Etter lov om stadnavn § 4, tredje ledd skal 
skrivemåten til primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten til 
sekundære navnefunksjoner.  
 
I navnesakene er det 3 grendenavn og ett navn på boligfelt hvor skrivemåten skal fastsettes. Her 
er Kåfjord kommune vedtaksorgan  jfr. lovens § 7, tredje ledd.  
 
Formålet med lov om stedsnavn av 1990 er å uttrykt i § 1, første ledd:  Formålet med denne lova 
er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og 
som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk 
av namna. 
 
Navnesakene har vært kunngjort og gjort kjent for de som har rett til å uttale seg, jfr. lov om 
stadnavn § 8. 
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Vurdering 
Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten på disse primærnavnene som knyttes opp mot 
vedtak Kåfjord kommune skal gjøre:  
 

Løpenr. Navn på  Vedtak  Andre former 
10 Slette Bartagieddi  
13 Gard 17 Bartagieddi Pertenga 

Perttukenttä 
13a Gard 17 Perttukenttä Pertenga 

Bartagieddi 
49 Bekk Geađgenjárjohka  
50 Nes i sjø Geađgenjárga Steinneset 

Storsteinnes 
Kiviniemi 

Tidligere vedtak Nes i sjø Kiviniemi Steinneset 
Storteinnes 

Geađgenjárga 
 
 
Rådmannens innstilling er i samsvar med tilrådningene fra stednavntjenestene, samt vedtak i 
Statens kartverk:  
 

Navn på  Endelig 
tilrådning 

Fra 
stednavntjenesten 

Vedtak Merknader 

Grend Bartagieddi Utgår som 
grendenavn 

Lagt til av Sametinget. 
 

Samisk språksenter har registrert: Bartagieddi. Område, langs 
sjøen til Trollvikberget begynner, fra fyret (....). Andre 

former: Perteng. 
 

Grend Perttukenttä Utgår som 
grendenavn 

 

 

Grend Steinnes 
 

Steinnes  
 

Grend Geađgenjárga Geađgenjárga Sametinget: De fleste på band sier geargi, men noen sier 
geađgi. Noen sier begge deler.  

 
Samisk språksenter har registrert: Geađgenjárga. Nes og 

grend på innersia av Guorttesjohka. Andre former: Steinnes 
 

Grend 
 

Kiviniemi Kiviniemi Kvensk stednavndatabase 
http://kvenskestedsnavn.no/stedsnavn/view/920 

 
Kiviniemi. Lite nes på stranda i Kåfjorden/Kaivuono. Kivi 

‘stein’, niemi ‘nes’. Steinneset (på kartet). 
 

Boligfelt Bjørkholt Bjørkholt Boligfelt i Birtavarre 
 

 
Pertenga: Hos Statens kartverk er Pertenga registrert som bruksnavn og navn på en grend. 
Lokalt er forståelsen av Pertenga ikke knytta til begrepet grend, men er brukt om området fra 
gnr/bnr. 17/4 og til gnr/bnr 18/26 “Bakke”. Navnet som grendenavn utgår.  
 
Endelig vedtak fra stednavntjenestene ligger i mappa. 
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Kartverket Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss  
Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238 
 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

 

   

   

 
   

  
   

 

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 

    Sak/dok.: 06/01253-188 28.10.2019 

  Ark.: 326.12  

Melding om vedtak i sak 2019/305, Biededearbmi og andre 
navn, Kåfjord kommune, og fem navn i Nordreisa kommune 
 

Kartverket har fastsatt skrivemåten av 124 stedsnavn i Kåfjord kommune og fem stedsnavn i 

Nordreisa kommune fordelt på 77 nordsamiske navn, 46 norske navn og seks kvenske navn: 

 

Løpenummer  

(se 
navnesaksskjema) 

Vedtak Navn på Merknader 

Navn fra skjemaet Biededearbmi og andre navn 

2 Biededearbmi Bakke Nordsamisk parallellnavn 

til 2a 

2a Biedebakken Bakke Norsk parallellnavn til 2 

5a Boađđu Båe i sjø Nordsamisk parallellnavn 

til 6a 

6a Båen Båe i sjø Norsk parallellnavn til 5a 

7 Båelva Bekk  

8 Båsteinen Stein  

9 Båneset Nes i sjø Hovednavn, jf. Båelvneset 

9a Båelvneset Nes i sjø Undernavn, jf. Båneset 

10 Bartagieddi Slette  

13 Bartagieddi Gard 17 Nordsamisk parallellnavn 

til norsk Pertenga, kvensk 

Perttukenttä 

13a Perttukenttä Gard 17 Kvensk parallellnavn til 

nordsamisk Bartagieddi, 

norsk Pertenga 
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13b Perttukenttä Fyrlykt Kvensk parallellnavn til 

norsk Pertenga, 

nordsamisk Bartagieddi 

13c Bartagieddi Fyrlykt Nordsamisk parallellnavn 

til norsk Pertenga, kvensk 

Perttukenttä 

20 Vállasjohka Bekk  

21a Isfjellet Fjell  

22 Indre Iselva Bekk  

23 Indre Iselva Bekk  

24 Isfjellgrunnen Grunne i sjø  

25 Isfjell Gård 27 Norsk parallellnavn til 

Iisavárri 

26 Iisavárri Gård 27 Nordsamisk parallnavn til 

Isfjell 

33 Speidnačorru Haug  

33a Svenhaugen Haug  

35 Áibanášši Nes i sjø Nordsamisk parallellnavn 

til Langnesneset 

35a Langnesneset Nes i sjø Norsk parallellnavn til 

Áibanášši 

36 Áibanášboađđu Båe i sjø  

37 Áibanášši Gard 12 Nordsamisk parallellnavn 

til Langnes 

38 Langnes Gard 12 Norsk parallellnavn til 

Áibanášši 

39 Langnes Bruk 12/5 Skrivemåte og språkvalg i 

samsvar med eiers ønske. 

40 Langnesbukt Bruk 12/10 Skrivemåte og språkvalg i 

samsvar med eiers ønske. 

44 Áibanášmohkki Bukt  

47 Goikečorru Gard 18 Nordsamisk parallellnavn 

til Bakkemoen 

47a Bakkemoen Gard 18 Norsk parallellnavn til 

Goikečorru 

56 Guolášjohka Elv  

56a Kuolasjoki Elv Kvensk parallellnavn til 56, 

hovednavn 

56b Kuulasjoki Elv Kvensk undernavn til 

Kuolasjoki 
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57 Guolášjávri Innsjø Nordsamisk parallellnavn 

til kvensk Kuolasjärvi og 

norsk Gullas, hovednavn. 

57a Guoláš Innsjø Nordsamisk undernavn til 

Guolášjávri 

57b Kuolas Innsjø Kvensk parallellnavn til 

Guolášjárvi og Gullas, 

hovednavn  

57c Kuulas Innsjø Kvensk undernavn til 

Kuolas 

57d Gullas Innsjø Norsk parallellnavn til de 

samiske og kvenske navna 

på innsjøen. 

58 Guolášsáiva Tjern  

62 Jávri Tjern Nordsamisk undernavn til 

Jávrrijávri. Norsk 

parallellnavn Vatnet 

62a Jávrrijávri Tjern Nordsamisk hovednavn, jf. 

62 

62b Vatnet Tjern Norsk parallellnavn til Jávri 

og Jávrrijávri. 

64 Jávri Gard 34 Nordsamisk parallellnavn 

til Vatnet 

64a Vatnet Gard 34 Norsk parallellnavn til Jávri 

65 Vatnet Bruk 34/1 Eier ønsker bare å bruke 

det norske navnet 

65a Vannelva Bekk  

72 Suleng Gard 8  

73 Suleng Bruk 8/1 Norsk parallellnavn til 

Mielli 

73a Mielli Bruk 8/1 Nordsamisk parallellnavn 

til Suleng 

79 Basluohjohka Bekk Nordsamisk parallellnavn 

til Baslettelva 

79a Baslettelva Bekk Norsk parallellnavn til 

Basluohjohka 

80 Basluohrohtu Skogholt Nordsamisk parallellnavn 

til Baslettskogen 

80a Baslettskogen Skogholt Norsk parallellnavn til 

Basluohrohtu 

81 Basluohnjárga Nes i sjø Nordsamisk parallellnavn 

til Baslettneset 
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81a Baslettneset Nes i sjø Norsk parallellnavn til 

Basjuohnjárga 

82 Basluokta Vik i sjø Nordsamisk parallellnavn 

til Baslettbukta 

82a Baslettbukta Vik i sjø Norsk parallellnavn til 

Basluokta 

84 Spoahkkanjárga Nes i sjø Nordsamisk parallellnavn 

til Spåkenes; ligger delvis i 

Nordreisa kommune 

84a Spåkenes Nes i sjø Norsk parallellnavn til 

Spoahkkanjárga; ligger 

delvis i Nordreisa 

kommune 

84b Spåkenes Gard 79 Norsk parallellnavn til 84c; 

Ligger i Nordreisa 

kommune 

84c Spoahkkanjárga Gard 79 Nordsamisk parallellnavn 

til 84b; Ligger Nordreisa 

kommune 

85 Spoahkkanjárga Fyrlykt Nordsamisk parallellnavn 

til Spåkenes. Ligger i 

Nordreisa kommune 

91 Jávrriduohki Annen 

terrengdetalje 

 

93 Indre Iselva Bekk  

94 Ytre Iselva Bekk  

    

Navn fra navnesaksskjemaet Coagesjohka og andre navn 

1 Coagesjohka Bekk Nordsamisk parallellnavn 

til Sågeselva 

1a Sågeselva Bekk Norsk parallellnavn til 

Coagesjohka 

2 Coagesjohgorži Foss  

3 Coagesnjárga Nes Nordsamisk parallellnavn 

til Sågesnes 

3a Sågesnes Nes Norsk parallellnavn til 

Coagesnjárga 

4 Coagesbákti Berg Nordsamisk parallellnavn 

til Sågesberget 

4a Sågesberget Berg Norsk parallellnavn til 

Coagesbákti 

5 Coagesnjárga Gård 13 Nordsamisk parallellnavn 

til Bakkejord 
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5a Bakkejord Gård 13 Norsk parallellnavn til 

Coagesnjárga 

6 Sågesnes Bruk 13/8  

10 Svarffubákti Berg Nordsamisk parallellnavn 

til Svarfobergan 

10a Svarfobergan Berg  Norsk parallellnavn til 

Svarffubákti 

11 Jeanssabálggis Sti Nordsamisk parallellnavn 

til Jensvegen 

11a Jensvegen Sti Norsk parallellnavn til 

Jeanssabálggis 

12 Skáhpebákti Haug  

13 Rávdegieddi Eng  

14 Badjeroggi Søkk  

15 Guhkesdearbmi Haug Nordsamisk parallellnavn 

til Langbakken 

15a Langbakken Haug Norsk parallellnavn til 

Guhkesdearbmi 

16 Láttumohkki Vik i sjø  

17 Stoppelokta Slette  

18 Sildedearbmi Bakke  

19 Hans-Pederačorru Haug  

20 Kvitberget Berg  

21 Johkaoaivi Annen 

terrengdetalj 

 

22 Mákkároggi Søkk  

23 Káijaboađđu Båe i sjø  

24 Riidegárdi Li  

25 Buollánmohkki Vik i sjø  

26 Rušobákti Berg  

27 Rušbáhjohka Bekk  

28 Skáhpeleahki Søkk  

29 Skáhpeleahskohpi Annen 

terrengdetalj 

 

30 Skáhpeleahjohka Bekk Nordsamisk parallellnavn 

til Tonuselva 

30a Tonuselva Bekk Norsk parallellnavn til 

Skápheleahjohka 
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31 Johkaorrit Annen 

terrengdetalj 

 

32 Muorjebákti Berg  

33 Jorbačorru Haug  

34 Kvigeberget Berg  

35 Ordabálggis Sti Nordsamisk parallellnavn 

til Ordavegen 

35a Ordavegen Sti Norsk parallellnavn til 

Ordabálggis 

36 Gieddejohka Bekk  

37 Gieddejohorrit Annen 

terrengdetalj 

 

38 Duiskajeaggi Myr  

39 Ovlládearbmi Bakke  

40 Earkonjárga Nes  

40a Earkobákti Berg Nordsamisk parallellnavn 

til Erkoberget 

40b Erkoberget Berg Norsk parallellnavn til 

Earkobákti 

41 Vuoiddasbákti Berg  

42 Láddu Annen 

vanndetalj 

 

43 Rohtobálggis Sti  

44 Kálladearbmi Bakke  

44a Kallabakken Bakke  

45 Várrabákti Berg Nordsamisk parallellnavn 

til Vardfjellet 

45a Vardfjellet Berg Norsk parallellnavn til 

Várrabákti 

46 Bihciračorru Haug  

47 Skoalpi Slette  

48 Darfegoikadančorru Haug  

49 Geađgenjárjohka Bekk  

50 Geađgenjárga Nes i sjø  

52 Luohtejohka Bekk  

53 Rihkošlatnja Hylle  

54 Rihkošlatnjabákti Berg  
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Bakgrunn for saka 

De vedtatte stedsnavna inngår i to navnesaker reist av Kåfjord kommune 17.10.2018, og 

stedsnavntjenestene har på ulike tidspunkt gitt foreløpige og endelige tilrådinger til skrivemåte 

av navna. Saka inneholder både naturnavn, gårdsnavn og bruksnavn som Kartverket har ansvar 

for å fastsette skrivemåten til, og navn på bosetninger og adressenavn som kommunen skal 

fastsette skrivemåten til. Etter lov om stadnamn § 4, tredje ledd skal skrivemåten til primær-

funksjonen fastsettes før skrivemåten til sekundære navnefunksjoner blir fastsatt, og det er 

grunnen til at Kartverket nå har fastsatt skrivemåtene av disse stedsnavna slik at kommunen i 

neste omgang kan gjøre vedtak om adressenavn og navn på bosetninger.  

 

Høringsuttalelser og tilrådinger 

Navnesakene har vært kunngjort lokalt, og foruten fire brukseiere som har uttalt seg om navnet 

på eget bruk, har det ikke kommet inn uttalelser etter kunngjøringa. Kommunen har opplyst 

opplyst om at navnet Langnesneset blir brukt som navn på et nes (ikke Langneset slik som det 

har stått på kartet).  

 

Kartverkets vurderinger 

Kartverket har lagt til grunn de tilrådde skrivemåtene og opplysninger fra kommunen om 

plasseringer. For en del navn har Kartverket kontakta kommunen direkte for å avklare spørsmål 

knytta til navnebruk og plasseringer.  

 

Navn på steder med utstrekning i Nordreisa kommune 

Kåfjord kommune har reist navnesak for å få fastsatt et nordsamisk navn for Spåkenes, 

nordsamisk Spoahkkanjárga. Primærfunksjonen til navnet er et nes med utstrekning i både 

Kåfjord og Nordreisa kommuner, og Kartverket har fastsatt det nordsamiske navnet på neset 

(primærnavn og naturnavn), og den sekundære funksjonen som er navnet på matrikkelgård 79 

og ei fyrlykt, begge deler i Nordreisa kommune. 

 

Bruk av vedtatte skrivemåter 

Vi minner om reglene i stedsnavnloven om plikten til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11, 

spesielt første setning, som har denne ordlyden: "Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett 

etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er 

nemnde i § 1 tredje ledd." Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper 

som det offentlige eier fullt ut.  

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i 

primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre funksjonene.  

Lov om stadnamn § 11, andre ledd, sier: "Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant 

folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det 

offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn." Ut fra denne regelen 

har Kartverket fastsatt nordsamisk Bartagieddi og kvensk Perttukenttä som parallellnavn for det 
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norske navnet på fyrlykta Partenga i Kåfjord kommune. I Nordreisa kommune er Spoahkkanjárga 

fastsatt som nordsamisk parallellnavn til det norske fyrlyktnavnet Spåkenes. Kystverket blir 

informert om vedtaket med kopi av dette brevet, se gule markeringer i tabellen ovafor. 

 

Kunngjøring 

Kommunen skal sørge for at vedtaka gjøres kjent for de partene i kommunen som har klagerett 

etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet. Brukseierne skal tilskrives 

om navnevedtaka. Nordreisa kommune må også kunngjøre navnevedtaka som gjelder 

Nordreisa kommune og opplyse om retten til å klage på navnevedtak etter lov om stadnamn. 

 

Klage 

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6, bokstav 

a, c og d har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra 

meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig 

kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har 

klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er 

anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er 

avgjort.  

En eventuell klage skal sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunn-

gis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.   

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker 

ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klage-

nemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.   

Vennlig hilsen  

Steinar Vaadal   Aud-Kirsti Pedersen 

Fylkeskartsjef    stedsnavnansvarlig 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

Vedlegg: 

To navnesaksskjema 

 

Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11 

Forskrift om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638 
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Mottaker: NORDREISA KOMMUNE 

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 

  

 

Kopi SPRÅKRÅDET 

Jarl S. Molnes, Kystverket Midt-Norge 

SAMEDIGGI / SAMETINGET 

Ardis Ronte Eriksen, SAMEDIGGI / SAMETINGET 

Inger Tellefsen, SD - Informasjonstjenester nautisk 

Kvensk stedsnavntjeneste - Paikannimipalvelus 
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N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 3 0 5  K O M M U N E    1940 Gáivuotna - Kåfjord   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 1 

 

   
1  adressenav

n 
Biedebakken  Biededearbmi  Biededearbmi K Tilrår skrivemåte der hele 

adressenavnet er på samisk ettersom 
første ledd i adressenavnet er det 

2  bakke nordsamisk  Biededearbmi  Biededearbmi Biededearbmi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Biededearbmi . Bakke. 
Biede er navn. 
KV: Biededearbmi, uvurdert 
Biedenjárga, godk jent 

2a  bakke Norsk 
 
Biedebakken 

   Biedebakken 
(20.9.2019) 

Biedebakken  

3  adressenav
n 

Lovftát  Lovttat  Lovttat K  

4  adressenav
n 

  Nuorašbálggis  Nuorašbálggis K KV : Nordnestunnelen, 
Nuoraštunealla og 
Norttoniementunneli - 
vedtatt. 
Nuortanjárga,Nuorttaš,Nordneset, 
Nordnesodden, Odden og 
Norttoniemi – vedtatt. 

5  Adressenav
n 

Skárfvátbálggis  Skárfváhbálggis  Skárfváhbálggis K KV: Skardalen (dal, grend) , Skárfvággi 
(grend) og Skaarfvankka 
– vedtatt 
Skardalstunnelen og 
Skárfvákkitunealla – vedtatt. 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 2 

 

5a  Båe i sjø Nordsamisk    Boađđu 
(4.9.2019) 

Boađđu  

6  Adressenav
n 

Båen  Boađđu  Boađđu K Foreslår samisk parallellnavn 

6a  Båe i sjø Norsk    Båen 
(1.10.2018) 

Båen  

7  Bekk Norsk    Båelva 
(1.10.2018) 

Båelva  

8  Stein Norsk    Båsteinen 
(1.10.2018) 

Båsteinen  

9 
 

9a 

 Nes i sjø Norsk    Båneset 
Båelvneset 

Båneset 
(hovednavn) 
 
Båelvneset 
(undernavn) 

 

10  Slette Nordsamisk    Bartagieddi Bartagieddi  

12d  grend  Perteng   Bartagieddi K SD: Legger denne til ettersom den har 
falt ut før.  
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 3 

 

13  Gard 17 Nordsamisk Perteng Bartagieddi  Bartagieddi 
(4.9.2019) 

Bartagieddi Matrikkelutkastet av 1950: Pertengen 
O.Rygh, Norske garsnavne: Pertengen 
Qvigstad (1935:28): De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 17 
Pertengen, lp. Bar’ta - gied’de 
(stueeng av bart’ta, stue) 
 
KV: Norsk parallellnavn Pertenga har 
skrivemåtestatus godkjent i SSR 

13a  Gard 17 Kvensk    Perttukenttä 
(20.9.2019) 

Perttukenttä KV: Kvensk parallellnavn til norsk 
Pertenga, nordsamisk Bartagieddi. 

13b  Fyrlykt Kvensk    Perttukenttä 
(20.9.2019) 

Perttukenttä KV: Kvensk parallellnavn til norsk 
Pertenga, nordsamisk Bartagieddi. 

13c  Fyrlykt Nordsamisk    Bartagieddi 
(jf. tilråding 
4.9.2019 for 
gardsnavnet) 

Bartagieddi  

16  adressenav
n 

Lyngenfjordveien  Ivguvuonbálggi
s 

 Ivguvuonbálggis K Ivguvuotna vedtatt 

17  adressenav
n 

Kjerringdalveien  Áhkávággi 
 
eller 
Áhkáváhbálggis 
 
 

 Áhkávággi 
 
eller 
Áhkáváhbálggis 

K KV: Kjerringdalen (dal) godkjent og 
tilrådd 
Áhkávággi, vedtatt 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 4 

 

18  adressenav
n 

Olmmáivátbálggis  Olmmáiváhbálg
gis 

 Olmmáiváhbálggi
s 

K KV: Olmmáivággi (dal, grend) 
Manndalen og Olmavankka, 
vedtatt 

19  adressenav
n 

Vállas  Vállas  Vállas K KV: Vállas, godkjent 
Vállasvárri, Vállasnjárga og 
Vállasoalgi, godkjent 

20  Bekk   Vállasjohka  Vállasjohka Vállasjohka  

21  adressenav
n 

Isfjellveien  Iisavárbálggis  Iisavárbálggis K KV: Isavárri og Isfjellet, godkjent. 
Isavártunealla og Isfjellstunnelen, 
vedtatt. 

21a  Fjell Norsk     Isfjellet KV: Vedtak av navn med tidligere 
skrivemåtestatus godkjent, og med 
bare én kjent skrivemåte. 

22  Bekk Norsk    Indre Iselva el. 
Inneriselva 

Indre Iselva  

23  Bekk Norsk    Ytre Iselva el. 
Ytteriselva 

Ytre Iselva  

24  Grunne i sjø Norsk    Isfjellgrunnen Isfjellgrunnen  

25  Gard 27 Norsk    Isfjell Isfjell  

26  Gard 27 Nordsamisk    Iisavárri Iisavárri  
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 5 

 

33  Haug  Svenhaugen Speidnačorru  Speidnačorru Speidnačorru Samisk språksenter har registrert 
følgende: Speinačorru. 
Haug/gård oppkalt etter første 
beboere – Speinat – som 
opprinnelig var fjellsamer (....) 
KV: Svenhaugen, godkjent 
Speidnabálggis og Speidnabákti, 
godkjent 

33a  Haug Norsk    Svenhaugen Svenhaugen  

34  adressenav
n 

  Áibanášbálggis  Áibanášbálggis K  

35  Nes i sjø Áibanášnjárga  Áibanášši  Áibanášši Áibanášši Samisk språksenter har registrert 
følgende: Áibanášši. Nes. Flere 
forklaringer på navnet (....). Andre 
former: Áibanašnjárga. 
KV: Langneset, godkjent 
Áibanášši, uvurdert 

35a  Nes i sjø Norsk    Langneset 
(15.4.2019) 

Langnesneset KV: Vedtak i samsvar med opplysning 
gitt av kommunen om den lokale 
navnebruken. 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 6 

 

36  Båe Áibanášgoikeboađ
đu 
 
Goikeboađđu 

 Áibanášboađđu  Áibanášboađđu Áibanášboađđu Samisk språksenter har registrert 
følgende: Áibanašboađđu: 
Grunne som strekker seg over hele 
fjorden. 
J. Qvigstad (1935 :33) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: Ved 
Langnes er grunnen Goi`ke – boađ’đo 
(tørrbåen), også kalt 
Ái`banas - Goi`keboađ’đo til forskjell 
fra (....). 

37  Gård 12   Áibanášši  Áibanášši Áibanášši J. Qvigstad (1935:27) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 12 
Langnes, lp. Ai’banašše. 
Matrikkelutkastet av 1950: 12: 
Langnes 

38  Gård 12     Langnes Langnes  

39       Langnes Langnes KV: Skrivemåte og språkvalg er i 
samsvar med eiers ønske. 

41  Bruk 12/5  Langnes Vuolccuorrit E: Vil ha kun norsk 
navn 

Langnesbukta Langnesbukt Matrikkelutkastet 1950: Langnes 
J. Qvigstad (1935:27) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 12, 5 
Langnes, lp. Vuolco - orred. 
Samisk språksenter har registrert 
følgende: Vuolco - orrit: Usikker 
stedsplassering (....) 
KV: Vedtaket er i samsvar med eiers 
ønske om språkvalg og skrivemåte. 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 7 

 

44  Vik i sjø Nordsamisk Langnesbukt Áibanášmohkki  Áibanášmohkki Áibanášmohkki Samisk språksenter har registrert 
følgende: Áibanášmohkki: Andre 
former: Langnesbukt . Bukt. AS: 
áibba=lang. 

44a  Vik i sjø Norsk    Langnesbukta Langnesbukta  

47  Gård 18  Bakkemoen Goikečorru  Goikečorru Goikečorru J.Q vigstad( 1935:28)De lappiske 
stedsnavni Troms fylke: 18 
Bakkemoen, lp. Goi’ke - corro (tørr - 
ryggen) 
Matrikkelutkastet av 1950: 
Bakkemoen 

47a  Gård 18     Bakkemoen Bakkemoen  

48  Bruk 18/1   Ytre Bakkemo Árdnegiettičorr
u 
eller 
Árdnegietčorru 
 
Árdnegiehčorru 
 
 

 Árdnegiettičorru 
eller 
Árdnegietčorru 
 
Árdnegiehčorru 

- J. Qvigstad (1935:28) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 18 - 1 
Bakkemoen ytre, lp. Ardne - giedd - 
čorro av Ardnegied’de (Arne - 
eng) og čorro (rygg). Ar’dne er 
mannsnavnet Arne. 

50  adressenav
n 

     K Er ikke denne Bjørkholt tegna inn 
akkurat der hvor Speidnabálggis er? 

55  adressenav
n 

Guolášveien  Guolášbálggis  Guolášbálggis K Foreslår samisk adressenavn ettersom 
førsteleddet er samisk 

56  Elv  Guolášjohka Guolášjohka  Guolášjohka Guolášjohka KV: Guolášjohka, godkjent 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 8 

 

56a  Elv Kvensk    Kuolasjoki 
(hovednavn) 
 
Kuulasjoki 
(undernavn) 

Kuolasjoki 
(hovednavn) 
 
Kuulasjoki 
(undernavn) 

 

57 
 

57a 

 Vatn Nordsamisk Guolasjávri Guoláš 
 
Guolášjávri 

 Guoláš 
 
Guolášjávri 

Guolášjávri 
(hovednavn) 
 
Guoláš 
(undernavn) 

KV: Guolasjárvi, godkjent 
 
Flere lokale folk sier bare Guoláš om 
det vannet 

57b  Vatn Kvensk    Kuolas 
(hovednavn) 
 
Kuulas 
(undernavn) 
 
(20.9.2019) 

Kuolas 
(hovednavn) 
 
Kuulas 
(undernavn) 

 

57c  Vatn Norsk    Gullas Gullas  

58  Tjern  Guolassáivi Guolášsáiva  Guolášsáiva Guolášsáiva KV: Guolassáiva, godkjent 

59  adressnavn Hálddebálggis  Hálddibálggis  Hálddibálggis K KV: Ráisduottarháldi (fjell , Nordreisa 
), godkjent 

62 
 
 

62a 

 Tjern Nordsamisk Jávri 
Vatnet 

Jávri 
 
Jávrrijávri 

 Jávri 
 
Jávrrijávri 

Jávri 
 
Jávrrijávri 

Samisk språksenter har registrert 
følgende: Vann g.34 (....) Andre 
former: Jávri, Jávrrijávri 
KV: Jávri og Vatnet, godkjent 
Vatnet og Jávrrijávri, uvurdert 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 9 

 

62b  Tjern Norsk    Vatnet Vatnet  

64  Gård 34 Nordsamisk 
 
Jávri 

Vatnet Jávri  Jávri Jávri J. Qvigstad (1935:38) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 34 
Vatnet, lp. Jaw’re 
 

64a  Gård 34 Norsk    Vatnet Vatnet  

65  Bruk 34/1 Jávri  Jávri E: Ønsker kun 
norsk navn 

 Vatnet KV: Eier ønsker bare å bruke norsk 
navn på bruket. 

65a       Vasselva ev.  
Vannelva 

Vannelva  

67  Adressenav
n 

Ruollalotbálggis  Ruollaluohbálg
gis 

 Ruollaluohbálggi
s 

K KV: Ruollaluokta (nes, grend), vedtatt 
Trollvik (grend) Trollvikelva, godkjent 

68  Adressenav
n 

  Girkobálggis  Girkobálggis K  

72  Gard 8     Suleng Suleng  

73 
 

73a 

 Bruk 8/1   Mielli E:Suleng på norsk 
og Mielli på samisk 

Mielli Suleng 
 
Mielli 

J. Qvigstad( 1935:2 7) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 8- 1 
Suleng lp. Miel’le (melen) 

76  Bruk 8/4   Baslutnjárga 
 
eller 
 
Basluohnjárga 
 
 

 Basluohnjárga 
eller 
 
Baslutnjárga 
 

- J. Qvigstad( 1935:2 7) De lappiske 
stedsnavni Troms fylke: 8- 4 
Suleng lp. Baslut - njar’ga (av 
basluok’ta, (Lillebukta) 
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 10 

 

77  Bruk 8/5   Čorru  Čorru - J. Qvigstad (1935: 27 ) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 8 - 5 
Suleng lp. Čorru ell Čorot (g. - oha) 
(ryggen) 

79  Bekk Baslettjohka  Basluohjohka  Basluohjohka Basluohjohka Samisk språksenter har registrert 
følgende: Baslettjohka (....) 
Andre former : Baslettelva (1634II 
827/208) 

79a  Bekk     Baslettelva Baslettelva  

80  Skog Baslettrohtu  Basluohrohtu  Basluohrohtu Basluohrohtu Samisk språksenter har registrert 
følgende: Baslettrohtu (....) 
Andre former : Baslettskogen (1634II 
829/210) 

80a  Skog     Baslettskogen Baslettskogen  

81  Nes i sjø Baslutnjárga 
Baslettnjárga 
Baslettneset 

 Basluohnjárga  Basluohnjárga Basluohnjárga Samisk språksenter har registrert 
følgende: Baslutnjárga (....) 
Andre former : Baslettneset, 
Baslettnjárga  

81a  Nes i sjø     Baslettneset Baslettneset  

82  Bukt     Basluokta 
(15.10.2019) 

Basluokta KV: Tilråding i e-post av 15.10.2019 

82a  Bukt     Baslettbukta Baslettbukta  

82b    Barslettmyra 
 
N5 FM 270-5-3 

  Jf. Tilrådingene 
Baslettbukta, -
elva,-skogen, -
neset 

Baslettmyra  
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Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 11 

 

83  Adressenav
n 

Spoahkkanjárbálgg
is 

 Spoahkkanjárb
álggis 

 Spoahkkanjárbál
ggis 

K Samisk språksenter har registrert 
følgende:Spoahkkanjárga. 
Andre former: Spåkenes 

84 7748821 
710692 

Nes i sjø Spoahkkenjárga Spåkenes Spoahkkanjárg
a 

 Spoahkkanjárga Spoahkkanjárga KV: Ligger delvis i Nordreisa kommune 

84a 7748821 
710692 

Nes i sjø Norsk Spåkenes 
 
Sjøkart 90 

  Spåkenes Spåkenes KV: Ligger delvis i Nordreisa kommune 

84b  Gard 79 i 
Nordreisa 
kommune 

Norsk Spaakenes 
 
Norske 
Gaardnavne 
Tromsø Amt (1911) 
s. 179 

  Spåkenes Spåkenes KV: Ligger i Nordreisa kommune 

84c  Gard 79 i 
Nordreisa 
kommune 

Nordsamisk    Jf. tilråding for 
løpenummer 84 

Spoahkkanjárga  

90  Adressenav
n 

Jávri duohki  Jávrriduohki  Jávrriduohki K  

91  Annen 
terrengdeta
lj 

Jávreduohki  Jávrriduohki  Jávrriduohki Jávreduohki Samisk språksenter har registrert 
følgende:Jávreduohki, Bakenfor 
vannet HS: Jávreduohki 
KV: Jávreduohki, foreslått 

92  Adressenav
n 

Gáivuonvátbálggis  Gáivuonváhbál
ggis 

 Gáivuonváhbálgg
is 

K Kåfjorddalen og Gáivuonvággi, vedtatt 

348



 
N A V N E S A K  n r :  2 0 1 9 / 3 0 5  K O M M U N E    1940 Gáivuotna - Kåfjord   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er Statens 

kartverk om ikke annet er 

angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

 

Side 12 

 

93  Bekk     Indre Iselva el 
Inneriselva 
(1.10.2018) 

Indre Iselva  

94  Bekk     Ytre Iselva el. 
Ytteriselva 
(1.10.2018) 

Ytre Iselva  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 1 

 
1  bekk Nordsamisk 

 
Coagesjohka 

Goagasjohka Coagesjohka  Coagesjohka Coagesjohka 
 
 
 

 

Samisk språksenter har registrert 
følgende: Coagisjohka: Elv som 
renner ned på Coagesnjárga. 
J. Qvigstad (1935:33) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: Ved 
gnr. 12 Langnes er (....) Coages - jokka 
(grunnelva) 
KV: Goagasjohka, godkjent. 

1a  bekk Norsk 
 
Coageselva 

   Sågeselva 
(15.4.2019) 

Sågeselva  

2  foss Coagesjohkgorži  Coagesjohgorži  Coagesjohgorži Coagesjohgorži Samisk språksenter har registrert 
følgende: Coagisjohkgorži : Stor 
foss i et juv . 
KV: Coagesjohkgorži, uvurdert. 

3  Nes i sjø Coagesnjárga  Coagesnjárga  Coagesnjárga Coagesnjárga Samisk språksenter har registrert 
følgende: Coagisnjárga: Hele 
neset utover mot Trollvik. Andre 
former: Bakkejorden, Coagesnes . 
Skytte Bli x: Samiske stedsnavn i 
Troms. Alfabetisk liste (s. 12): 
Coages - njar`ga (grunn - neset) n. 
Bakkejorden. Gnr. 13 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 2 

3a  Nes i sjø Norsk 
 
Coagesnes 

   Sågesnes 
(15.4.2019) 

Sågesnes  

4  berg Coagesbákti  Coagesbákti  Coagesbákti Coagesbákti Samisk språksenter har registrert 
følgende:Coagisbákti:B erg, 
like ved sjøen. Utsia av elva og 
samvirkelaget. Andre former: 
Coagesberget 

4a  berg Norsk 
 
Coagesberget 

   Sågesberget 
(15.4.2019) 

Sågesberget  

5  Gård 13 Coagesnjárga  Coagesnjárga  Coagesnjárga Coagesnjárga J. Qvigstad (1935:27) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 13 
Bakkejorden, lp. Coages - njar`ga 
(grunn - nes) 
Norske gaardnavne , Tromsø amt : 
Bakkejorden Udt. Ba`kkejòra. 
Matrikkelutkastet av 1950 : 
Bakkejorden 

5a  Gård 13 Norsk 
 
Bakkejord 

   Bakkejord 
(14.4.2019) 

Bakkejord  

6  Bruk 13/8     Sågesnes Sågesnes  

351



NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 3 

10  berg Svarfubákti  Svarffubákti  Svarffubákti Svarffubákti Samisk språksenter har registrert 
følgende: Svarfubákti:B erg på 
innersiden av elva. Andre former: 
Svarfobergan 
JO 

10
a 

 berg Norsk    Svarfobergan 
(15.4.2019) 

Svarfobergan  

11  sti Jeansabálggis  Jeanssabálggis  Jeanssabálggis Jeanssabálggis Samisk språksenter har registrert 
følgende: Jeansabálggis: 
Skogsvei, gammel. Gammelt navn. 
Andre former: Jensvegen 
JO 

11
a 

 sti Norsk    Jensvegen 
(15.4.2019) 

Jensvegen  

12  haug Skáhpebákti  Skáhpebákti  Skáhpebákti Skáhpebákti Samisk språksenter har registrert 
følgende: Skáhpebákti: 
Haug/Berg på haug på innersiden av 
elva, rett oppfor 
Guhkesgieddi. Søkk på begge sider. 
Høyt, men ikke langt. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 4 

13  eng Rávdegieddi  Rávdegieddi  Rávdegieddi Rávdegieddi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Rávdegieddi:  
Voll/slette hvor det fantes boplass. 
Navnet kommer antakelig etter 
Rávde - Ánte, smed Anders, som 
bodde der. Nå bor H. W her.E6 
skjærer gjennom. 
JO 

14  søkk Badjeroggi  Badjeroggi  Badjeroggi Badjeroggi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Badjeroggi: 
Slette/grop på øversia av Langnes, 
oppå en bakke. Har tidligere 
vært boplass for en familie. Langt 
oppe . 

15  haug Nordsamisk 
Guhkesdearbmi 

 Guhkesdearbm
i 

 Guhkesdearbmi Guhkesdearbmi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Guhkesdearbmi: 
Haug, liten, nærmest en åsrygg. Andre 
former: Langbakken. 
JO 

15
a 

 haug Norsk    Langbakken Langbakken  

16  Annen 
vanndetalj 

Láttumohkki  Láttumohkki  Láttumohkki Láttumohkki Samisk språksenter har registrert 
følgende:Láttumohkk:Bukt, 
liten. Nersia av Åsheim. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 5 

17  slette Stoppelokta  Stoppelokta  Stoppelokta Stoppelokta Samisk språksenter har registrert 
følgende: Stoppelokta: Slette 
oppå en forhøyning, nedendor 
steingjerdet. Rett oppfor O.O. Ill: 
loktii, lok.: - lovttas. 
T. Grønvold 

18  bakke Sildedearbmi  Sildedearbmi  Sildedearbmi Sildedearbmi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Sildedearbmi:(en 
informant) Lang bakke på innersia av 
elva som går ut og inn, mellom 
Svarfubákti og Nikolaisen og Åsheim. 
(En annen 
informant) Liten slette som det fantes 
en klopp tidligere. 
TG, JO 

19  haug Hans-Pederačorru  Hans-
Pederačorru 

 Hans-
Pederačorru 

Hans-Pederačorru Samisk språksenter har registrert 
følgende: Hans - Pedera orru: 
Haug, liten, rett på øversiden av 
berget. Fins ikke mer (....). 

20  Berg     Kvitbertet 
Kritberget 

Kvitberget KV: Kommunen opplyser at ingen 
kjenner til et navn Krikberget. 

21  Annen 
terrengdeta
lj 

Johkaoaivi  Johkaoaivi  Johkaoaivi Johkaoaivi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Johkaoaivi: Plass hvor 
elva deler seg i to. 
KV: Johkaoaivi, uvurdert. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 6 

22  Annen 
terrengdeta
lj 

Mákkaroggi  Mákkároggi  Mákkároggi Mákkároggi Samisk språksenter har registrert 
følgende:Mákkaroggi: Grop, 
innsia av elva, et stykke nedenfor 
Johkaoaivi. 

23  Båe i sjø   Káijaboađđu  Káijaboađđu Káijaboađđu Samisk språksenter har registrert 
følgende: Kaiaboađđu. Grunne. 
Liten grunne innafor Áibanášši. 

24  li Ridegárdi  Riidegárdi  Riidegárdi Riidegárdi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Riidegárdi: Li med 
berg, med flere bergheller, nærmest 
små huler. Berg nedenfor. 
ØK: Riiddigárdi. Bet ydning: 
Inngjerdinga eller rypesnara ved 
den gressbevokste lia. 
HR: Riidegárdi 

25  Vik i sjø Buollanmohkki  Buollámmohkki  Buollánmohkki Buollánmohkki Samisk språksenter har registrert 
følgende: Buollanmohkki. Bukta 
hvor S.O bor .Andre former: 
Brennbukta (ØK, 
JO) Bollamokka (HR). 
J. Qvigstad (1935:33) De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: Ved 
gnr. 12 Langnes er Buollam - mok’ke 
n. Brennbukt (....) 
HR, f. Buollámmohkki 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 7 

26  berg Rušobákti  Rušobákti  Rušobákti Rušobákti Samisk språksenter har registrert 
følgende: Rušobákti. Berg , lite. 
Liten bekk renner på yttersia av 
berget. Øversia av Rohtobálggis. 

27  bekk Rušbáhjohka  Rušbáktjohka  Rušbáhjohka Rušbáhjohka Samisk språksenter har registrert 
følgende:Rušbáhjohka Liten 
bekk som renner ned på yttersia av 
Rušobákti, ikke på kartet. 

28  Søkk Skáhpeleahki  Skáhpeleahki  Skáhpeleahki Skáhpeleahki Samisk språksenter har registrert 
følgende: Skáhpeleahki. Søkk, 
liten li, med en god del skav. Yttersia 
av elva (....) 

29  Annen 
terrengdeta
lj 

Skáhpeleatskohpi  Skáhpeleahgoh
pi 

 Skáhpeleahskoh
pi 

Skáhpeleahskohpi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Skáhpeleatskohpi. Rett 
utafor Skáhpeleatjohka 
 

30  bekk Nordsamisk 
Skáhpeleahtjohka 
 

 Skáhpeleahjoh
ka 

 Skáhpeleahjohka Skáhpeleahjohka  

30
a 

 bekk Norsk    Tonuselva Tonuselva  

31  Annen 
terrengdeta
lj 

Johkaorrit  Johkaorrit  Johkaorrit Johkaorrit HR, Johkorrit 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 8 

32  berg Muorjebákti  Muorjebákti  Muorjebákti Muorjebákti  
33  haug Jorbačorru  Jorbačorru  Jorbačorru Jorbačorru Samisk språksenter har registrert 

følgende: Jorbačorru. Haug, rund, 
liten, flatt oppå 

34  Berg     Kvigeberget Kvigeberget  
35  sti Nordsamisk 

Ordabálggis 
 Ordabálggis  Ordabálggis Ordabálggis KV: Ordabálggis, Godkjent 

35
a 

 sti Norsk    Ordavegen Ordavegen  

36  bekk Gieddejohka  Gieddejohka  Gieddejohka Gieddejohka Samisk språksenter har registrert 
følgende: Gieddejohka. Elv ved 
Bjørkli, gnr. 11. Kommer fra et lite 
vann. 

37  Annen 
terrengdeta
lj 

Gieddejohorda  Gieddejohorda  Gieddejohorrit Gieddejohorrit Samisk språksenter har registrert 
følgende: Gieddejohkorda. Del 
av Orda. Slette oppå langstrakt fjell, 
oppafor Gieddejohka. 

38  myr Duiskajeaggi  Duiskajeaggi  Duiskajeaggi Duiskajeaggi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Duiskajeaggi. 
Myr/boplass. Her bodde en som het 
Tysk. Nå plantefelt. På begge 
sider av Orddabálggis. Feilplasser på 
ØK. Andre former: 
T yskemyra. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 9 

39  bakke Ovlladearbmi  Ovlládearbmi  Ovlládearbmi Ovlládearbmi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Ovlladearbmi. Bakke 
mellom Ruššobákti og Kálladearbmi . 

40 
 
 

40
a 

 

 nes 
 
 
Berg 
 

Earkonjárga Her er det 2 navn Earkonjárga  Earkonjárga 
 
 
 
Earkobákti 

Earkonjárga  
 
 
 
Earkobákti 

Samisk språksenter har registrert 
følgende: Erkobákti. Berg. Stor 
haug med berg på flere sider (....). 
Andre former: Erkoberget 
(1634 II 165/141) 
Erkonjárga. Nes. Petter bodde her. 
Stamaren het Eriksen, derav 
stedsnavnet. ØK: Erkobákti (1 634 II 
165/141) 
KV: Earkobákti, godkjent 
 
 

40
b 

 Berg Norsk    Erkoberget 
(15.4.2019) 

Erkoberget  

41  berg Vuoiddasbákti  Vuoiddasbákti  Vuoiddasbákti Vuoiddasbákti Samisk språksenter har registrert 
følgende: Vuoiddasbákti. Stein 
som avgir olje som man kan bruke til 
husdyran 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 10 

42  Annen 
vanndetalj 

Láddu  Láddu  Láddu Láddu Samisk språksenter har registrert 
følgende: Láddu. Dam, bare ved 
fjøre sjø. Sjøvannet blir igjen i 
dammen (....) 
HR, f. Láddu 

43  sti Rohtobálggis  Rohtobálggis  Rohtobálggis Rohtobálggis Samisk språksenter har registrert 
følgende: Rohtobálggis. Veg går 
utover. Andre former: Øvervegen 

44  bakke Kálladearbmi  Kálladearbmi  Kálladearbmi Kálladearbmi Samisk språksenter har registrert 
følgende: Kálladearbmi. Bakke 
ovenfor Rohtobálggis. 

44
a 

 Bakke Norsk    Kallabakken Kallabakken  

45  berg Várrabákti  Várrabákti  Várrabákti Várrabákti Samisk språksenter har registrert 
følgende: Várrabákti. Fjell med 
varde oppå, godt synlig i terrenget 
(....) Andre former: Varfjell 
JO 

45
a 

 Berg Norsk    Vardfjellet Vardfjellet  

46  haug Bihciračorru  Bihciračorru  Bihciračorru Bihciračorru HP, JO 
 
KV: Plassering er usikker 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 11 

47  slette Skoalpi  Skoalpi  Skoalpi Skoalpi Samisk språksenter har registrert 
følgende:Skoalpi.Slette.B erg 
nedenfor. Rett innfor Hammarn (....) 

48  haug Darfegoaikadančor
ru 

 Darfegoaikada
nčorru 

 Darfegoikadančo
rru 

Darfegoikadančorru JO 

49  bekk Geađgenjárgjohka  Geađgenjárjoh
ka 
eller 
Geargenjárjohk
a 

 Geađgenjárjohka 
eller 
Geargenjárjohka 

Geađgenjárjohka 
 

SD: De fleste på band sier geargi, men 
noen sier geađgi. Noen sier begge 
deler.  

50  Nes i sjø Geađgenjárga  Geađgenjárga 
eller 
Geargenjárga 

 Geađgenjárga 
eller 
Geargenjárga 

Geađgenjárga 
 

Samisk språksenter har registrert 
følgende: Geađgenjárga. Nes og 
grend på innersia av Guorttesjohka 
(....) . Andre former: Steinnes 
http://kvenskestedsnavn.no/stedsnav
n/view/920  
Kiviniemi. Lite nes på stranda i 
Kåfjorden/Kaivuono. Norsk 
parallellnavn: Steinneset. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN: 
 
N A V N E S A K  n r :   K O M M U N E  (nr og 

navn):1940 Gáivuotna  
 K A R T B L A D :   

Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 
Nr Koordinat 

Angi datum 
og system 
N= 
Ø= 

Objekttype 
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode) 

Evt. skrivemåte-
alternativ 
Angi kilde 
S=synfaring 
H=hydr. orig. 
B=brev     osv 
Angi språk hvis 
samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk 
Angi kilder 
N5=økonomisk 
kartverk 
N50=Norge 1:50000 
Dnl=Den norske los 
S=sjøkart       osv 

Foreløpig 
tilråding 
fra navne-
konsulentene 

Høringsuttalelser 
Angi kilde 
E=eier/fester 
K=kommunen 
L=lokale 
organisasjoner 
O=andre offentlige 
instanser 

Endelig tilråding 
 fra navne-
konsulentene 

Vedtak 
Vedtaksinstans er Statens 
kartverk om ikke annet er 
angitt 
K=kommunen 
Fk=fylkeskommunen 
V=Vegvesenet 
Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 
Evt. henvisning til følgeskriv 
 

 

Side 12 

51  grend Geađgenjárga  Geađgenjárga 
eller 
Geargenjárga 

 Geađgenjárga 
eller 
Geargenjárga 

K Samisk språksenter har registrert 
følgende:Geađgenjárga. N es og 
grend på innersia av Guorttesjohka 
(....). Andre former: Steinnes 
SD: De fleste på band sier geargi, men 
noen sier geađgi. Noen sier begge 
deler.Kommunen må ta stilling til 
hvilken av disse to variantene man 
ønsker i grendenavnet.  

52  bekk  Luotejohka Luohtejohka  Luohtejohka Luohtejohka TG, f. 1922 (Forneselva på norsk) elva 
ble bruk til avhåring av skinn 

53 7724189  
723648 

hylle  Rihkošlátnja Rihkošlatnja  Rihkošlatnja Rihkošlatnja TG, f. 1922 

54 7724288  
723638 

berg   Rihkošlatnjabá
kti 

 Rihkošlatnjabákti Rihkošlatnjabákti TG f. 1922 

55 7724339  
723462 

søkk  Máhkaroggi Mákkaroggi  Mákkároggi - TG, f1922 
Er dette samme som nr. 22? 
 
KV: Utgår – det kan ikke bekreftes at 
det finnes to steder med navnet 
Mákkároggi 
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