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Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 29.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad     Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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Visit Lyngenfjord ved daglig leder Georg S. presenterer cruise-prosjektet.
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 11.05.2020 13:54:19
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Geir Varvik
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Christin Andersen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås
Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Britt Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com;
kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord
Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa
kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Innkalling til møte i regionrådet
Vedlegg: Innkalling med saksliste 26.05.20.docx
MØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD DA
Det innkalles til møte i regionrådet og fellesmøte med RUST;
 
Tid:           Tirsdag 26. mai 2020 kl 0900-1600   
Sted:         Lyngen north, Spåkenes
 
PROGRAM:
Kl 0900       Notat Nordområdemeldingen – presentasjon og

drøfting. Halti næringshage presenterer forslaget.
(Fellesmøte RUST og regionrådet)

Kl 1000       Parallelle møter avholdes i RUST og regionrådet
(saksliste vedlagt)

Kl 1130       Felles lunsj
Kl 1215       Nord-Troms Strategier 2020-2023 – HANDLINGSPLAN. Det jobbes i grupper med

utvalgte tiltak hvor de unge stemmene er særlig viktig.
                   Underveis i denne sekvensen vil det gjøres filmopptak til filmer om RUST (om

modellen og en om rekruttering til ungdomsråd). Det er inngått avtale om
filmproduksjon med Benzin AS.
Både ungdom og ordførere vil bli filmet.

Kl 1530       Avslutning
 
 
 
 
Vel møtt!
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg og eierkommuner til orientering 
 
                                                                              Dato:11.05.20 
MØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Det innkalles til møte i regionrådet og fellesmøte med RUST;  
 
Tid: Tirsdag 26. mai 2020 kl 0900-1600    
Sted: Lyngen north, Spåkenes  
 
PROGRAM: 
Kl 0900 Notat Nordområdemeldingen – presentasjon 

og drøfting. Halti næringshage presenterer 
forslaget. (Fellesmøte RUST og regionrådet)  

Kl 1000 Parallelle møter avholdes i RUST og 
regionrådet (saksliste vedlagt) 

Kl 1130 Felles lunsj 
Kl 1215 Nord-Troms Strategier 2020-2023 – HANDLINGSPLAN. Det jobbes i 

grupper med utvalgte tiltak hvor de unge stemmene er særlig viktig. 
 Underveis i denne sekvensen vil det gjøres filmopptak til filmer om 

RUST (om modellen og en om rekruttering til ungdomsråd). Det er 
inngått avtale om filmproduksjon med Benzin AS. Både ungdom og 
ordførere vil bli filmet.  

Kl 1530 Avslutning  
 
Saksdokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 5-2020 
STED: Lyngen north, Spåkenes, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 26. mai 2020 

 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse konsekvenser av reduserte hurtigruteanløp 
Fra Nord-Troms Regionråd:  

 Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft til Troms Holding AS 
 Avklaring av snøskuterløyper periode 5.-17.05 i Troms og Finnmark 
 Innspill til innretning på kompensasjonsordning for mindre bedrifter 
 Innspill til NHO vedrørende grensetjenesten 

Fra Nordreisa kommune:  
 Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune  
 Koronaepedemien – konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune 

Fra Midt-Tromsrådet: Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft ASA til Troms 
Holding AS for 2020  
Fra Vest-Finnmark Rådet: en behandling av kvotemeldingen må utsettes 
Fra Lyngen kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 
Fra Storfjord kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 
Tromsø-områdets regionråd: 

 Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft Holding AS 
 Uttalelse – behandling av kvotemeldingen må utsettes til en uavhengig 

kvalitetssikring har funnet sted 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 19/20 Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.20 
Sak 20/20 Notat - Nordområdemeldingen 
Sak 21/20 Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023 
Sak 22/20 Nord-Troms Strategier – handlingsplan – tiltak i samarbeid 

med RUST 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs- status ved daglig 
leder 

 Prosjekt Drivkraft Nord-Troms ved leder av styringsgruppa Ørjan Albrigtsen 
 Nordkalottens grensetjeneste – representanter i styringsgruppa på norsk side 

– orientering ved daglig leder 
 Covid19 – situasjonen i den enkelte kommune 
 Trainee Nord-Troms, orientering ved daglig leder 
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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 

DRØFTING: 
 Åpen post (dagsaktuelle saker) 

 
 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
PB 8112 Dep 
 
0032 OSLO 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj/Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
18/4402-23 2015/755-19 C00 12.05.2020 

 

Svar: Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen om 
beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på 
minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast 

Vi viser til høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartement datert 8.mai 2020. I 
høringsbrevet ber departementet Kåfjord kommune om å komme med innspill på Norges fremte 
rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og 
åttende rapport på minoritetsspråkpakten.  
 
Kåfjord kommune registrerer at frist for innsending av høringssvar er satt til 1.juni 2020, tre uker 
etter at vi mottok høringsbrevet. Kåfjord kommune mener at tre uker ikke er nok til å gi denne 
høringen en god og forsvarlig behandling. Til det er tiden vi har fått for knapp.  
 
Kåfjord kommune ber om at høringsfristen i fremtiden blir mer realistisk slik at vi har mulighet å 
komme med innspill på en god og forsvarlig måte.  
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Inger Marie Åsli 
konsulent 
Tlf.:  777 19 232 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/755-19 
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Kopi: 
Einar Pedersen    
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 19.05.2020 11:14:03
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Geir Varvik
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Jan-Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås
Kjærvik; Willy Ørnebakk; Britt Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com;
kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord
Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa
kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Saksliste og saksdokumenter til møte i regionrådet 26.05.20
Vedlegg: Saksliste og saksdokumenter 26.05.20.docx;vedtatt repskap 28.04.20 Nord-Troms strategier 2020-
2023.docx;Strategiplan NTSS 2020-2023 med høringsinnspill (004).pdf

MØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD DA -fellesmøte med RUST; (ORDFØRERE: DERE
MÅ VÆRE SJÅFØRER FOR UNGDOMMENE I RUST til og fra møtet!)
 
Tid:           Tirsdag 26. mai 2020 kl 0900-1530   
Sted:         Lyngen north, Spåkenes
 
PROGRAM:
Kl 0900       Notat Nordområdemeldingen – presentasjon og

drøfting. Halti næringshage presenterer forslaget.
(Fellesmøte RUST og regionrådet)

Kl 1000       Parallelle møter avholdes i RUST og regionrådet
(saksliste og dokumeNter vedlagt)

Kl 1130       Felles lunsj
Kl 1215       Nord-Troms Strategier 2020-2023 – HANDLINGSPLAN. Det jobbes i grupper med

utvalgte tiltak hvor de unge stemmene er særlig viktig.
                   Underveis i denne sekvensen vil det gjøres filmopptak til filmer om RUST (om

modellen og en om rekruttering til ungdomsråd). Det er inngått avtale om
filmproduksjon med Benzin AS.
Både ungdom og ordførere vil bli filmet.

Kl 1530       Avslutning
 
 
Vel møtt!
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg og eierkommuner til orientering 
 
                                                                              Dato:18.05.20 
MØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Det vises til tidligere innkalling til møte i regionrådet og fellesmøte med RUST;  
 
Tid: Tirsdag 26. mai 2020 kl 0900-1530    
Sted: Lyngen north, Spåkenes  
 
PROGRAM: 
Kl 0900 Notat Nordområdemeldingen – presentasjon 

og drøfting. Halti næringshage presenterer 
forslaget. (Fellesmøte RUST og regionrådet)  

Kl 1000 Parallelle møter avholdes i RUST og 
regionrådet (saksliste vedlagt) 

Kl 1130 Felles lunsj 
Kl 1215 Nord-Troms Strategier 2020-2023 – HANDLINGSPLAN. Det jobbes i 

grupper med utvalgte tiltak hvor de unge stemmene er særlig viktig. 
 Underveis i denne sekvensen vil det gjøres filmopptak til filmer om 

RUST (om modellen og en om rekruttering til ungdomsråd). Det er 
inngått avtale om filmproduksjon med Benzin AS. Både ungdom og 
ordførere vil bli filmet.  

Kl 1530 Avslutning  
 
 
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 5-2020 
STED: Lyngen north, Spåkenes, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 26. mai 2020 kl 0900 

 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse konsekvenser av reduserte hurtigruteanløp 
Fra Nord-Troms Regionråd:  

 Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft til Troms Holding AS 
 Avklaring av snøskuterløyper periode 5.-17.05 i Troms og Finnmark 
 Uttalelse – Nordkalottens grensetjeneste i et nordområdeperspektiv 

Fra Nordreisa kommune:  
 Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune  
 Koronaepedemien – konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune 

Fra Midt-Tromsrådet: Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft ASA til Troms 
Holding AS for 2020  
Fra Vest-Finnmark Rådet: en behandling av kvotemeldingen må utsettes 
Fra Lyngen kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 
Fra Storfjord kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 
Tromsø-områdets regionråd: 

 Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft Holding AS 
 Uttalelse – behandling av kvotemeldingen må utsettes til en uavhengig 

kvalitetssikring har funnet sted 
Fra Klima- og Miljødepartementet: avklaring om snøskuterløyper 050520-170520 
i Troms og Finnmark 

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

11



3 

 
 
 
 
 

12



4 

 

 

13



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14



6 

 
 
Til 
Klima- og miljødepartementet 
Ved statsråd Rotevatn 
Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo 
 
epost: postmottak@kld.dep.no 
 

AVKLARING OM SNØSKUTERLØYPER PERIODEN 5. – 17. MAI I TROMS OG FINNMARK 

Flere kommuner i Troms og Finnmark har sendt søknader til Fylkesmannen i det nye storfylket om å 
utvide perioden der skuterløypene er åpen for normal ferdsel. Hensynet til reindrifta er ivaretatt med at 
kommunene har vært i kontakt med berørte distrikter. Snøforholdene i fjellet er spesielt "gode" og 
stabile i år. Dette er synliggjort i søknadene. Det er snakk om utvidelse på 13 dager, for perioden 5.-
17. mai. 
 
Resultatet av Fylkesmannen i Troms og Finnmarks behandling av søknadene er at kommunene i gamle 
Finnmark får tillatelse, mens kommunene i Nord-Troms er varslet avslag. 
 
Det vises til at Klima- og miljødepartementet i januar 2016 åpnet for å videreføre tidligere praksis i 
Nord-Troms og Finnmark vedrørende skuterkjøring etter 5. mai. I Stortinget ble det vedtatt at tidligere 
praksis skulle følges uten innskjerpinger, og man dermed kunne fortsette som før i Nord-Troms og 
Finnmark med å søke Fylkesmannen om forlengelse. 
 
Fylkesmannens uttrykker forståelse for at avgjørelsen kan oppfattes som forskjellsbehandling, men 
påpeker at de per nå ikke er handlingsrom for annet enn å avslå søknader fra kommuner i Nord-Troms 
om forlenget åpning av skuterløyper. Fylkesmannen har besluttet å legge fram denne saken for Klima- 
og miljødepartementet for en ny avklaring av regelverket i og med at Troms og Finnmark er 
sammenslått til ett fylke. 
 

Nord-Troms Regionråd oppfatter dette ikke bare som forskjellsbehandling. Det oppfattes som ganske 
uforståelig at man innenfor samme fylke med samme regelverk ikke følger samme praksis - og at det 
heller ikke finnes faglig begrunnelse for vedtakene. 
 
Nord-Troms Regionråd ber om at Klima- og miljødepartementet prioriterer avklaring i saken! 

  

Nord-Troms 08.05.20 
 

 
(sign) 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører (leder)/ordfører Skjervøy mobil:47013662 
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Stortingets næringskomité  
Nærings- og fiskeridepartementet 
v/fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen 
 
Innsendt via e-post                           Tromsø, 30. april 2020 

Uttalelse- Behandling av kvotemeldingen må utsettes til en 
uavhengig kvalitetssikring har funnet sted! 
 
Vest-Finnmark Rådet har vedtatt følgende uttalelse:  
«Basert på de funn som er fremgår av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og 
havfisket, vil Tromsø-områdets regionråd anmode Stortinget og næringskomitèen om å utsette 
behandlingen av regjeringens forslag til fremtidig kvotesystem (Meld. St. 32 (2018–2019) - Et 
kvotesystem for økt verdiskaping).  

I rapporten fremgår det at Riksrevisjonen anser det som alvorlig at de allerede foretatte 
endringene i kvotesystemet har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper. Det er 
alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått, til dels utilsiktede, negative 
konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn. 

Riksrevisjonen anser det også som svært kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet ikke 
i tilstrekkelig grad har utredet konsekvensene i forkant av endringsforslagene, og ikke i større 
grad har vurdert hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i 
kystsamfunnene etter at de har blitt gjennomført. 

Tromsø-områdets regionråd er på lik linje med Vest-Finnmark Rådet av den formening at det 
foreligger et behov for å kvalitetssikre at det foreligger gode nok konsekvensutredninger/-
vurderinger for summen av, og sammenhengene mellom, regjeringens forslag til endringer i 
kvotesystemet i St.meld. 32 – Et kvotesystem for økt verdiskaping.  

Vi anmoder derfor om at det gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring, som; 
 sikrer at de foreliggende konsekvensutredningene/-vurderingene ikke innehar de samme 

svakheter og mangler som Riksrevisjonen påpeker i sin rapport. 
 sikrer at summen av endringer i det fremtidige kvotesystemet faktisk vil bidra til å motvirke 

de negative konsekvensene for fiskerisamfunnene som Riksrevisjonen har avdekket i sin 
undersøkelse.»   

Bakgrunn for uttalelsen: 
Riksrevisjonen offentliggjorde den 28. april 2020 rapporten fra undersøkelsen av kvotesystemet 
i kyst- og havfisket. Undersøkelsen omhandler blant annet: 
 Hvordan kvotesystemet fungerer. 
 Endringer i kvotesystemet i perioden 2004 til 2018. 
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 I hvilken grad endringer i kvotesystemet har påvirket lønnsomheten i næringen, 
sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskapet i tillatelsene til å fiske, 
flåtestrukturen og rekrutteringen til fiskeryrket 
 

Riksrevisjonen har gjort følgende hovedfunn: 
 Endringene i kvotesystemet i perioden 2004–2018 har bidratt til økt lønnsomhet i 

fiskeflåten. 
 Etablerte fiskeripolitiske prinsipper er blitt utfordret ved at: 

o Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender. 
o Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere. 
o Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større. 
o Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt. 
o Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket. 

 Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere. 
 Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn. 
 Flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet. 
 Flere av endringene i kvotesystemet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet av 

departementet. 
 

Riksrevisjonens rapport ble offentliggjort to dager i forkant av at stortingets næringskomitè skal 
avgi sin innstilling 30. april 2020, i forbindelse med at stortinget skal behandle regjeringens 
forslag til fremtidig kvotesystem 7. mai 2020.  
De funn som er presentert i Riksrevisjonens rapport har synliggjort svakheter i hvordan 
Nærings- og fiskeridepartementet har konsekvensutredet de ulike endringene som tidligere har 
funnet sted i kvotesystemet. Særlig pekes det på at summen av endringer har bidratt til 
utilsiktede, negative konsekvenser for aktiviteten i fiskerisamfunn. 
Med bakgrunn i ovennevnte har Tromsø-områdets regionråd på lik linje med Vest-Finnmark 
Rådet funnet det nødvendig å anmode om at behandlingen av «St.meld 32 (2018-2019) – Et 
kvotesystem for økt verdiskaping», utsettes. Dette da regionrådet er av den oppfatning at det 
bør gjennomføres en ekstra kvalitetssikring av de konsekvensutredningene/-vurderingene som 
har funnet sted i tilknytning til utarbeidelsen av de endringsforslagene som inngår i forslaget til 
nytt kvotesystem. Dette for å avdekke hvorvidt man i tilstrekkelig grad har vurdert totalsummen 
(de totale konsekvensene) for aktiviteten i fiskerisamfunnene som følger av de endringer som 
er foreslått, og at endringene faktisk vil bidra til en positiv utvikling i aktiviteten i 
fiskerisamfunnene.  
Det faktum at et flertall av partiene på stortinget allerede har signalisert at flere elementer i 
forslaget ikke vil bli vedtatt innført som en del av et nytt kvotesystem, bygger opp under vår 
anmodning om en helhetlig kvalitetssikring av de utredede konsekvensene som følger av 
regjeringens forslag. 
Uttalelsen er i tråd med uttalelsen fra Vest Finnmark Rådet. 
 
Med vennlig hilsen 

Mona Pedersen 

Regionrådsleder og ordfører i Karsløy 
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Troms Holding AS 
Styreleder, Line Fusdahl 
          Tromsø, 30.4.2020 
 
INNSPILL PÅ BRUK AV UTBYTTE FRA TROMS KRAFT HOLDING AS 
I forbindelse med den pågående koronapandemien samt de store utfordringer som 
næringslivet står overfor på grunn av pandemien, ønsker Tromsø-områdets regionråd 
spille inn følgende forslag til fordeling av utbytte i Troms Kraft for 2020. 
Vi ber om at det vurderes at utbyttet for Troms Kraft fordeles til hver enkelt kommunes næringsfond med 
lik andel til hver av kommunene. Dette vil være et godt og målrettet tiltak for å gi kommunene enda bedre 
muligheter til å stimulere lokalt næringsliv. Dette vil være i tråd med selskapets formål, referert nedenfor. 
"Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig 
innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var pr. 1. januar 2019, justert 
for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020." 
En utbetaling på denne måten i år 1, vil også gi Troms Holding AS bedre tid til å få på plass det nødvendige 
apparatet med rutiner og retningslinjer for en fremtidig håndtering av søknader. 
Innspillet er i tråd med Nord-Troms regionråd og Midt-Tromsrådet. 
 
 
Med hilsen 
 
Mona Pedersen    
Ordfører Karlsøy kommune (sign) 
 
Gunda Johansen  
Ordfører i Balsfjord kommune (sign)       
      
Gunnar Wilhelmsen     
Ordfører Tromsø kommune (sign) 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 19/20  Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30. mars 2020. 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 4-2020 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. mars 2020 kl 1000 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Jan Rydningen for Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Rådmenn/kommune-
direktører 

Cissel Samuelsen, Skjervøy 
Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa 
Willy Ørnebakk, Storfjord 
Einar Pedersen, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Lise Jakobsen, sekretær RU 
Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bjørn Ellefsæther, Kvænangen 
Stig Kjærvik, Lyngen 

 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: ingen 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 16/20 Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 24. mars 2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 17/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
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Saksdokumenter: 
 Oppsummering fra strategisamling 24.-25. februar 2020, Visjona AS ved prosessledelsen 
 Forslag til Nord-Troms strategier 2020-2023 

 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument for perioden 
med følgende visjon: “Lys i husan i all fremtid” 

2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd skal bidra aktivt for å utvikle Nord-Troms 
til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet som 
ivaretar hensynet til miljø og klima.»  

3. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal ha følgende satsingsområder: 
a. Infrastruktur 
b. Kompetanse  
c. Samfunnsutvikling 

4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder: 
a. Organisering 
b. Samarbeid 
c. Kommunikasjon 

5. Nord-Troms Strategier 2020-2023 legges fram for representantskapet til behandling 
28.04.20. Strategiene skal også behandles av kommunestyrene i junimøtet. 

 
Forslag til vedtak fremmet i møtet: 
Innspill til endringer fremmet i møte skrives inn i dokumentet av Visjona. Dokumentet sendes 
ordførere og rådmannsutvalg for innspill (innspill ønskers kommunevis). Frist for innspill: fredag 3. 
april. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger 
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal 
drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene. 
 
Nord-Troms Strategier 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode. Forslaget 
behandles av representantskapet i april, før det går videre til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte i juni. 
Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 
eierkommunene til felles regional plan. 
I juni 2018 ble det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på organiseringen av 
regionrådet. Dette er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å forenkle overgangen til ny 
organisasjonsform som blir «interkommunalt politisk råd» (erstatter dagens DA). Overgang til 
interkommunalt politisk råd krever utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle 
eierkommuner.  
 
Rådmannsutvalget vil følge opp de nye reglene for tjenestesamarbeid (oppgavefellesskap) i den 
Kommuneloven.  
 
Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som styringsverktøy for 
inneværende valgperiode. Det er vedtatt følgende framdrift for prosessen: 
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Milepæler og framdrift 
2020 Januar Februar Mars  April Mai Juni 
M 1       
M 2       
M 3       
M 4       
M 5       

 
 Beskrivelse: milepæler 
M1 Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01 

Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag  
M2 Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og rådmannsutvalg, 24.-25.02. 

Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-Troms ungdomsråd 
18.03.20) og NTSS (ressursutvalget 25.03.20) 

M3 Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. (endret til fellesmøte 30.03.) 
Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU 

M4 Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på representantskapsmøte 28.04. 
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til k-styrebehandling 

M5 Behandling i alle k-styrer (juni) 
 
Ressursbruk:  
Daglig leder har vært delvis sykemeldt siden oktober 2019, og er fortsatt sykemeldt 50%. Det er derfor 
behov for å kjøpe inn «vikartjenester» for daglig leder. Det er inngått avtale med Visjona AS om bistand 
til prosessledelse og skriving av dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden 
dekkes i hovedsak av refusjon av sykepenger. 
 
Status: 
Strategisamlingen ble gjennomført 24.—25. februar i henhold til prosessplanen. Det er utarbeidet egen 
oppsummering fra samlingen som er sendt ut til alle deltakere. I tillegg er det gjennomført egen 
strategisamling i RUST etter samme program den 18. mars ledet av Visjona. Innspill fra RUST er tatt 
med i forslaget til Nord-Troms Strategier. 
 
 
Sak 18/20 Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms mars 2020 
Saksdokumenter:  

 Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar uttalelsen fra biblioteksamarbeidet mars 2020 til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 

Uttalelsene fra biblioteksamarbeidet ang. kompetanse i biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
Mars 2020 

 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er et velfungerende samarbeid, eksistert siden 2004. Siden 2008 har det vært formalisert 
gjennom Nord-Troms regionråd. Bibliotekene har gjennomført flere større utviklingsprosjekter som har krevd prioritering av 
dette fra hver enkelt biblioteksjef. Biblioteksamarbeidet er tuftet på fagkompetanse, felles engasjement, vilje for samarbeid 
og bibliotekutvikling.  
 
Bibliotek er en kompetansearbeidsplass i hver kommune, en lovpålagt oppgave som kommunene må legge til rette for 
gjennom Lov om folkebibliotek. Biblioteksektoren er en liten sektor og en liten virksomhet i kommunen som kan forsvinne i 
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forhold til de store sektorene som helse og skole. Men det å ha et bibliotekfagligmiljø i regionen, inngå i kompetansemiljø i 
regionen er viktig for å klare samfunnsoppdraget og utvikle bibliotektjenestene lokalt. Betydningen av å kunne ringe til 
nabokommunen er gullverdt. 
Vi ser med bekymring på at kompetanse og deltakelse i det regionale biblioteksamarbeidet er i ferd med å forvitre hen i fra 
enkelte kommuner i Nord-Troms. Storfjord som nå er inne i ansettelsesprosess for ny biblioteksjef. En stilling som 
lovhjemlet gjennom Lov om folkebibliotek. Det at det blir rekruttert en biblioteksjef med fagkompetanse er avgjørende for 
bibliotekutviklingen i kommunen. Biblioteksjefen har det faglige, økonomiske og driftsmessig ansvar for biblioteket i den 
enkelte kommune gjennom både delegerte oppgaver og Lov om folkebibliotek §5 med tilhørende forskrift som sier: 

§ 2.Kvalifikasjonskrav 
Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. 

 
Kompetanse en viktig faktor inn i biblioteksamarbeidet i Nord-Troms hvor alle er på likefot og alle er forpliktet til å bidra inn 
i samarbeidet. Det er et krevende samarbeid som forplikter det enkelte bibliotek å være en aktiv og likeverdig deltaker. Vi har 
månedlige utviklingsmøter på lyd/bilde, regionale kurs, felles turnéer med bibliotek- og kulturbussen i samarbeid med 
språksentrene, forfatterturnéer, foredrag og utstillinger i samarbeid med andre. 
 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms har vært et velfungerende samarbeid i mange år. Bibliotekene har i samarbeid med Nord-
Troms studiesenter utviklet målretta tjenester for desentraliserte studenter og inngår i dag som en viktig samarbeidspart til 
studiesentret. Med studiebibliotek i hver kommune får studenter nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte lokaler. 
Studiebibliotektjenesten handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter. 
 
I årene 2011-2014 gjennomførte regionen det felles utviklingsprosjektet Framtidas kunnskapsarena med støtte fra 
Nasjonalbiblioteket, RUP-midler og Troms fylkesbibliotek. Hovedmål for prosjektet var å utvikle og kvalitetssikre 
bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena for alle aldersgrupper. Gjennom arbeidet har bibliotekene utviklet samarbeidet 
mellom bibliotek og barnehage og skole. Man fikk på plass strukturer for samarbeid som fungerer etter at prosjektperioden 
sluttet. 
 
Vårt samarbeid har i fra fylket blitt trukket frem og brukt som et glansbilde for fylkesbiblioteket og vist for hele landet. Men 
det har i den seneste tid hanglet litt når ser på Kvænangen hvor biblioteksjefstillingen p.t. er ubesatt og i Storfjord er situasjon 
er usikker. Belastningen på de andre kommunene blir stor. 
 
Regional bibliotekplanen for Troms 2017-2028 er et viktig styringsdokument, vedtatt i alle kommunene i Troms. Planen har 
også en langsiktig handlingsplan frem til 2028. Forordet er skrevet av daværende Fylkesråd for helse, kultur og næring Willy 
Ørnebakk som blant annet sier at:  

«Folkebibliotekene er unike kulturinstitusjoner på grunn av sitt brede samfunnsoppdrag som kunnskapsaktør, 
litteratur og kulturarena og lokalt møtested. Folkebibliotekene må være der hvor folk bor og tilby kvalitetsmessige 
gode bibliotektjenester som styrker innbyggeren som samfunnsborgere og enkeltmennesker...()… Bibliotekene har 
en sentral rolle som læringsarena, studiebibliotek og kunnskapstilbyder for studenter, det lokale arbeidslivet og for 
menigmann. Det må avklares hvordan sikre alle som bor i fylket lik tilgang til kunnskap og informasjon…()… For å 
kunne tilby faglig godt forankrede tjenester kreves en systematisk satsing på kompetanse innenfor alle arbeidsfelt.» 
Fra forordet i Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

Høsten 2019 kom ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 «Rom for demokrati og dannelse» fra regjeringen. Her 
understrekes bibliotekenes betydning: 

Moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn, på skoler og andre læringsarenaer. De er som 
fristeder med tilgang til kunnskap og kultur. Som møteplasser spiller bibliotekene en sentral rolle i integrering, i 
opplæring og som serviceinstitusjon i kommunen. Kommuner som utvikler sine bibliotek til å bli gode og 
tilgjengelige er demokratifremmende og skaper felleskap. 

Utfordringene framover vil være å henge med i det som er føringene for biblioteksektoren. Biblioteket er en fellesarena som 
må brukes og utvikles. Det å være biblioteksjef i en vid distriktskommune er så kompleks at fagkompetanse er helt 
nødvendig. I henhold til lover og forskrifter kreves det fagutdannet biblioteksjef for å ivareta dette oppdraget. Kompetanse og 
stillingsressurs til å drive med bibliotekutvikling og bidra inn i samarbeidet. 
 
 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 

 Ingens saker 
 
Møtet hevet kl 1105 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Sak 20/20  Notat - Nordområdemeldingen 
Saksdokumenter 

 Forslag til notat presenteres i møte av prosessledelsen fra Halti næringshage 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner notatet presentert i dag med endringer 
foretatt i møtet. 

2. Notatet oversendes fylkeskommunen og departementene som innspill i 
utarbeidelsen av Nordområdemeldingen 

3. PP-presentasjon benyttes i møte med politikere på regionalt og nasjonalt nivå 
 
Saksopplysninger: 
Saksordfører Eirik L. Mevik hadde utarbeidet et notat til regionrådets møte  
24.03.2020: 
«Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms 
regionråd skal ta en aktiv rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette? 
Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes. 

1. Utenriks og sikkerhetspolitikk 
Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i 
nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.  

2. Samfunnsutvikling i nord 
Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv 
og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. 
Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.  

Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med 
meldingsskriverne. Punkt 1 kan virke høytsvevende for de fleste, men 
grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en moderne verden kan sivil 
tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse. 
Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles 
uttalelse om samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.  
 
Viktig fra Nord-Troms (innspill i møtet): Relasjonen til Sverige/ Finland å sette fokus 
på. 
 
Enstemmig vedtak fra møtet: 

1. «Nordområdene sett fra Nord-Troms» 
Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-
Troms» om samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle 
spesielt. Vi ber om et møte med aktuelle departement så snart dokumentet er 
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ferdig. Regionrådet innhenter noe skrivehjelp fra eksterne (konsulent?) i en 
startfase. 

2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan 
med kostnadsramme som behandles pr epost. 

 
Arbeidsutvalget i regionrådet fulgte opp saken i møte 31.03. og utformet forslag til  
vedtak som ble enstemmig bifalt pr epost av regionrådet: 

 Nord-Troms Regionråd engasjerer Halti næringshage til oppdrag – «notat 
Nordområdemelding». Oppdraget omfatter å utarbeide et notat med fokus på 
samfunnsutviklingen i nord generelt, og Nord-Troms spesielt. Tema er 
næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, urfolk. For Nord-
Troms må vi også vektlegge grensen til Sverige og Finland, og omtale 
virkemidlene i tiltakssonen. 

 Leveransen skal være et 5-10 siders notat + PP presentasjon til bruk overfor 
målgruppen politikere. Brukes i møter med UD, KMD og NFD, aktuelt 
møtetidspunkt august 2020 (må sjekkes ut). 

 Rammer: inntil kr 40.000 inkl mva, ferdig innen 15. juni 2020 (behandles på 
regionrådsmøte 23.06.). 

 Aktuelle moment i arbeidet: 
o Berit og Ørjan/Eirik følger opp saken – være tett på i hele prosessen 
o Sjekke opp med UD (skriveansvarlig for meldingen) status i arbeidet 
o Sjekke med TFFK ved næringssjef eller stabssjef – innspill og prosess 

fra FK 
o Involvere regionrådet (ordførere) i prosessen 
o Kan være aktuelt med innspillmøter – RUST, Arena Nord-Troms, RU 
o Gjennomføre digitalt forskningsseminar 
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Det er gjennomført følgende prosess i utarbeidelsen av notatet: 

 
 
 
 
Sak 21/20   Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023   
Saksdokument:  

 Forslag til Strategiplan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023 (vedlegg) 
Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 
 
Forslag til vedtak:  
Nord-Troms Regionråd vedtar framlagt dokument som Strategiplan for Nord-Troms 
Studiesenter 2020 – 2023.  
 
Saksopplysninger  
Strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter (2014 – 2018) tok utgangspunkt i 
det overordnede strategi og styringsdokumentet for Nord-Troms Regionråd, og de 
områder regionrådet hadde prioritert. Ressursutvalget for NTSS har i sine møter i 
2019 drøftet framtidige strategier for studiesenteret, og har deltatt aktivt i 
prosessen med ny plan denne våren.  
  
Kommunene er i dag sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer. I 
tillegg må kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsreformer i framtiden. 
Kommunene har fått stadig økte krav i form av lovpålagte rettigheter og plikter, 
flere oppgaver og økt krav om rapportering knyttet til statlig tilsyn. Dette krever 
relevant og tilstrekkelig kompetanse i kommunene.  
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Næringslivet i Nord-Troms består av noen få store, men mange små bedrifter. 
Verdiskaping og antall sysselsatte var oppadgående fram til koronakrisen. For å 
henge med i konkurransen om kunder og skape utvikling, må næringslivet ha 
tilgang på rett kompetanse, til rett tid og riktig pris.  
  
I Distriktsmeldingen Levende lokalsamfunn for framtiden (Meld.St.5 2019-2020) 
fokuserer regjeringen på at desentralisert, fleksibel utdanning har bidratt til økt 
tilgang på relevant kompetanse i regionale og lokale arbeidsmarkeder. Videre heter 
det at  

 Fleksible utdanningstilbud bidrar til bredere geografisk rekruttering, og viser 
seg å kunne være tilbud av god kvalitet , ikke minst for dem som kombinerer 
studier med jobb og familie.  
 Det er ofte mange søkere til desentraliserte tilbud  
 Økt fleksibilitet i høyere utdanningstilbud vil trolig bidra til utvikling av nye 
utdannings- og læringsmodeller, der hyppigere bruk av modulbasert utdanning, 
og flere varianter av steds-, samlingsbasert og nettbasert undervisning, vil være 
typiske kjennetegn ved mange av de nye tilbudene.  
 Behovet for aktiv oppfølging og støtte vil være tilstede for mange 
studentgrupper og individer   
 Regjeringen vil støtte opp under at større deler av Distrikts-Norge dekkes av 
slike initiativ som kan koordinere, kartlegge lokal/regionale kompetansebehov, 
stimulere og legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling lokalt. 
Regjeringen vil derfor invitere fylkeskommunene til å foreslå treårige piloter som 
skal være motorer, meglere og møteplasser.   

  
Nord-Troms Studiesenter har avtaler med UiT Norges arktiske universitet om høyere 
utdanning gitt i Nord-Troms. NTSS er også en viktig samarbeidspartner og 
bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv i Nord-Troms. Vi tilbyr formell og 
uformell utdanning gjennom studier og kurs for næringsliv og offentlig sektor i 
regionen. Studiebibliotekene er NTSS` møteplass for studentene.  
  
Vi er med andre ord den regjeringen etterlyser: Støttespiller, koordinator,   
kartlegger av regionale kompetansebehov og den som stimulerer til    
utdanning i regionen. Vi er motor, mekler og møteplass for kompetanse i vår   
region.   
  
NTSS har gjennom alle år vært finansiert gjennom søknad og tildeling av likt 
tilskudd fra kommunene i regionen og fylkeskommunen. NTSS har mange gode 
støttespillere som gjennom alle år har jobbet for fast, forutsigbar finansiering for 
NTSS. De ekstra bevilgningene studiesenteret fikk fra Fylkeskommunen, samt 
statstilskuddet for 2020 gir studiesenteret nye muligheter til utvikling.  
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Kommunereformen har ført til strukturelle endringer i samfunnet, og ny 
kommunelov har ført til endringer i organisering av regionrådet. Dette får også 
konsekvenser for hvordan Studiesenteret skal organiseres i tida framover.  
  
Dette strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter bygger på strategiplan for 
Nord-Troms Regionråd. Strategidokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og 
felles forventning om hva Nord-Troms Studiesenter skal prioritere i perioden 2020-
2023.  
  
Milepæler og framdrift   
 2020  Januar  Februar  Mars   April  Mai  
M 1            
M 2            
M 3            
M 4            
M 5            
M 6            
  
  Beskrivelse: milepæler  
M1  Samle og systematisere kunnskap om status og potensiale  
M2  Forankring og idemyldring: Workshop med interessenter 13.02.20  
M3  Planlegge og gjennomføre strategisamling for ressursutvalget 25.03.20  

Bearbeide forslag og prioritere satsingsområder  
M4  Utarbeide forslag til høringsutkast, høringsrunde med frist 27.04.20  
M5  Innarbeide høringsinnspill og ferdigstille forslag til plan - behandling i 

Ressursutvalget for NTSS 13.05.20  
M6  Behandling av forslag til Strategier for NTSS 2020 - 2023 i Nord-Troms 

Regionråd 26.05.20  
  
Ressursbruk:   
Det er inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledelse og skriving av 
dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes av økte 
bevilgninger/tilsagn for 2020.  
  
Status:  
Studiesenteret gjennomførte workshop med Studiebibliotekene i februar. 
Strategisamling, ledet av Visjona, ble gjennomført i mars i henhold til 
prosessplanen. Ressursutvalget drøftet utkast til strategiplan 21. april før planen ble 
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sendt ut på høring. I høringsrunden kom det inn fire høringsinnspill. Disse ble 
innarbeidet i planen før Ressursutvalget for NTSS fikk den til behandling 13. mai.   
 
 
 
Sak 22/20  Nord-Troms Strategier – handlingsplan    
Saksdokument:  

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte 
28.04.20 (vedlegg) 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak:  

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 
2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Tiltak innen satsingsområdene kompetanse 
og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 
om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 
(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 
til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 
Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september 
 
  
Saksopplysninger  
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.  
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  
 
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 
behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik 
behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 
eierkommunene til felles regional plan. 
 
Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i 
februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme 
program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 
Strategier. 
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Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 
april.  
 
 
Vurderinger: 
Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke 
er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende 
handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i 
regionrådsmøtet i september.  
 
Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som 
inneholder: 

 
Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som 
involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme 
for gjennomføring. 
 
Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen 
hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli 
arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-
Troms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut: 

 Satsingsområde Kompetanse: 
o Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie 
o Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal 

synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

BEHOV 
Hvorfor gjør vi det? 
Hvorfor er dette viktig? 
 

MÅL SUKSESSKRITERIER 
Hva skal til for å lykkes? 

HANDLINGSPLAN 
Hva skal vi gjøre? 

 TIDSPLAN 

TEAM 
Hvem kan noe om dette? 
 

INTERESSENTER 
Hvem er viktige? 

MÅLGRUPPE for tiltaket 

RESSURSER 
Hva trenger vi? (personal) 
Hva koster det? 
 

RISIKOER 
Hva kan gå galt? 

RESULTATER 
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o Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena 
Nord-Troms 

 Satsingsområde Samfunnsutvikling: 
o Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

 
NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms 
Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra hver 
kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I følge 
vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta 
eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. 
Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og 
skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 
 
Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling 
er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet er 
det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å «bruke 
Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for 
næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk 
næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å 
invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord. 
Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder 
for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for 
utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor 
man kan søke om eksterne midler. 
 
Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i Nord-
Troms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for valg 
av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 2017-
tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan 
dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil 
være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det anbefales 
å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet med 
Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 

44



36 

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs- status ved daglig leder 
 
Prosjekt Drivkraft Nord-Troms, statusorientering ved leder av styringsgruppa Ørjan 
Albrigtsen 
 
Nordkalottens grensetjeneste – representanter i styringsgruppa på norsk side – 
orientering ved daglig leder 
 
Covid19 – situasjonen i den enkelte kommune 
 
Trainee Nord-Troms, orientering ved daglig leder 
 
 
DRØFTING: 

 Åpen post (dagsaktuelle saker) 
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Vedtatt i representantskapsmøtet 28.04.2020 

 

Nord-Troms strategier  

2020-2023 

 

        

           

Alle bilder: Jan R. Olsen 
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1 BAKGRUNN  
  
Nord-Troms Regionråd DA ble stiftet 13. november 1997 av 
Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 
kommune.   
  
Dette overordnede strategi- og styringsdokumentet er utarbeidet for 
å bidra til en klar og felles forventning om hva regionrådet skal 
prioritere i perioden 2020-2023.  De satsingsområdene og 
strategier som her er utpekt blir førende for arbeidet i denne 
perioden. Hver av eierkommunene har derved et medansvar for at 
dette blir gjennomført. Det overordnede strategi- og 
styringsdokumentet skal rulleres hvert fjerde år.  
  
Regionrådet er bygd opp med representantskapet som øverste organ, derunder styret, 
rådmannsutvalget og sekretariatet. 
 
Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av formannskapet fra hver kommune. 
Representantskapet avholder møte en gang i året. Styret er sammensatt av ordførerne i de 6 
medlemskommunene. Styret betegnes som regionrådet. 
 
Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av 
rådsordfører, leder og sekretær i rådmannsutvalget samt daglig leder. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 1: Organisasjonskart 
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2 VISJON   
 
 “Våre kontraster, vår framtid” 
 

3 FORMÅL  
 
Nord-Troms Regionråd er et politisk samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse 
mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i regional- og nasjonal sammenheng.    
  

4 HOVEDMÅLSETTING  
 
Nord-Troms Regionråd har som mål å 
utvikle Nord-Troms til en bærekraftig 
region med positiv befolkningsutvikling 
og vekst i arbeidslivet. 
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5 SWOT  
  
Styrker  

 Aktivt og engasjert regionråd  
 Tradisjon for godt samarbeid  
 Likeverdige parter med samsvarende 

utfordringer.  
 Lik kommunestørrelse  
 Kulturelt mangfold  
 Felles kultur  
 Sterke kulturinstitusjoner 
 Attraktiv region  
 Sentralt plassert i den nye regionen  
 Potensiale for interkommunalt samarbeide  
 Digital motorvei   
 Gode forutsetninger for å nå bærekraftmål  
 Store vekstmuligheter (areal, ressurser, 

turisme)  
 Kyst og innland.  Fjord og fjell  
 Store og verdifulle verneområder 
 Sterke næringer/virksomheter: reiseliv, solid 

stor sjømatnæring, kraft og helse 
 Vi bidrar til landes selvforsyning av mat 
 Arbeidsinnvandring  
 Grense mot Finland og Sverige  
 Nærheten til Tromsø og Alta 
 Internasjonalt samarbeid -Tornedalsrådet  

Svakheter  
 Rolleavklaring  
 Forankring  
 Informasjon  

Muligheter  
 Store fornybare ressurser kan skape 

næringsaktivitet  
 Småbedrifter en kvalitet –enklere 

beslutningsprosess  
 Gunstige økonomiske incentiver kan utnyttes 

bedre for bedriftsetablering og tilflytting  
 Desentralisere flere 

utdanningsløp (studiebibliotek, digitalisering)  
 Livskvalitet i distriktet – en verdi som forsterkes 

framover?  
 Vi kan rigge oss som en bærekraftig region  
 Digital motorvei muliggjør bedriftsetablering  
 Prosjekt Trainee  
 Nord-Troms konferanse  
 Infrastruktur  
 I midten, god plass  
 Utdanningstilbud: VGS og NTSS  
 Mye turister i regionen  

Trusler  
 Avstander og kommunikasjon  
 For få unge flytter tilbake etter 

utdanning  
 Demografi  
 Lave fødselstall  
 Manglende inkludering  
 Stor turnover blant innbyggerne  
 Infrastruktur: FV og E6/E8  
 Lavt kompetansenivå i deler av 

regionen  
 Arbeidsinnvandring  
 Lite tradisjon for FoU i næringslivet  
 Færre, relativt sett i forhold til 

snitt tall for Norge, tar 
høyere utdanning  

 Vanskelig å skaffe arbeidskraft  
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6 SATSINGSOMRÅDER   
  
Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 for å nå målet om å utvikle Nord-
Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet: 

1. Infrastruktur   
2. Kompetanse   
3. Samfunnsutvikling  

o Næringsutvikling 
o Omdømmebygging 

 
FNs bærekraftsmål skal være førende for hvordan vi jobber i regionen. Bærekraftmålene består av 17 
mål og 169 delmål og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 
sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer 
enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.  
 
Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, ref. Sundvolden-
erklæringen fra 2013. Viktige bærekraftsprinsipper er (Regjeringen.no 18.02.2018):  

 Økt kvalitet og gjennomføring i opplæring og utdanning  
 Økt verdiskaping i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord 
 Effektiv infrastruktur er en forutsetning for bedriftenes konkurranseevne og for grønn 

omstilling.  
 Internasjonalt samarbeid er viktig for en 

bærekraftig regional utvikling i nord  
 
 
Vi skal bruke de bærekraftsmålene som er tilpasset 
vår region som utgangspunkt for 
satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og 
infrastruktur er sentrale sektorer for regional 
utvikling i nord, og dette sammenfaller med Nord-
Troms Regionråd sine satsingsområder. 
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6.1 Satsingsområde 1: Infrastruktur 
 
Godt utbygde kommunikasjonstilbud er avgjørende for nærings- og befolkningsutvikling. Det er et 
stort behov for oppgraderinger av flere strekninger på fylkesveiene samt på E6 og E8. Det må arbeides 
for bedre regularitet og flere avganger på Sørkjosen Lufthavn, samt på flere hurtigbåt og 
fergestrekninger. Utbygging av telekommunikasjon vil være et viktig regionalt satsingsområde i 
perioden. Det gjelder både bredband og mobiltelefoni med særlig fokus på 5G nettet.  
  
Status:  
Regionrådet har igangsatt et arbeid med å utvikle en sammenhengende infrastruktur som skal binde 
de ulike regionene i fylket og Nord-Norge tettere sammen.  I 2019 ble det utarbeidet 2 rapporter; 
«Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i Nord-Troms» og «Status og strategier transportinfrastruktur 
Nord-Troms. Rapportene synliggjør regionale fordeler og mulig verdiskaping, og setter fokus på 
sammenhengende transportkorridorer og fjerning av flaskehalser langs E6 sør for Langslett og på E8 
øverst i Skibotndalen.  I tillegg har vi E6 Kvænangsfjellet som deler Norge i to når det er stengt.  Flere 
strekninger i Nord-Troms er rasutsatte. 
 
Nord-Troms dekker et stort 
geografisk område med spredt 
bosetting, og hvor det er 
avgjørende med gode 
kommunikasjoner også sjøveien. 
Både på ferger og hurtigbåter er 
det et stort behov for flere 
avganger, bedre materiell og 
reduserte takster for å kunne 
møte behovet til næringslivet og 
befolkninga.  
  
På energiforsyning mangler det 
tilstrekkelig kapasitet for fremtid 
vekst i befolkninga og i 
næringslivet, og 
spesielt for kraftkrevende virksomheter. Det er også på gang en omlegging fra fossil fremdrift på 
kjøretøy og fartøy som vil kreve tilstrekkelig tilgang på elektrisk kraft, men også utbygde løsninger 
med hurtigladestasjoner langs veiene og landstrømløsninger i havnene. Dette er områder som må 
prioriteres.   
  
Måten vi lever og arbeider på er i stor endring med krav til bredbånd og mobiltelefoni. I regionen 
er bredbånd i stor grad utbygd, men fortsatt er det distrikter som har mangelfullt tilbud som må 
løses. Nedstengning av fasttelefoninettet krever også at det blir enda viktigere å sikre god dekning for 
mobiltelefoni, og i særlig grad sikre god utbygging av 5g.  
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Mål:  
1. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre nødvendige tiltak på fem valgte 

transportkorridorer i Nord-Troms; 
 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn 
 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen 
 Korridor 3: FV 866 Skjervøy - E6 Olderdalen 
 Korridor 4: FV91 Ullsfjordforbindelsen 
 Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer 

2. Bedre kollektivtilbud for reisende med buss, ferger og hurtigbåter, samt arbeide for god 
korrespondanse mellom de ulike tilbudene. Spesielt er det viktig med et godt tilpasset 
flytilbud. 

3. Arbeide for å sikre flytilbud fra Sørkjosen som korresponderer med lokale kollektivtilbud, samt 
med flytilbud nasjonalt og internasjonalt.  

4. Jobbe for å sikre tilstrekkelig strømforsyning i regionen 
5. Bedre bredband- og mobildekning i områder som i dag har mangelfullt tilbud, samt sikre at 

regionen får tilgang på nye og fremtidsrettede løsninger innen bredbånd og 
mobiltelefoni. Nødnett, bredbånd og mobilnett må dimensjoneres for å takle krisesituasjoner 
der samfunnet er ekstra avhengig av gode og stabile kommunikasjonsløsninger. 

6. Sikre robuste og alternative kommunikasjonsløsninger som sikrer mobilitet innen regionen 
samt at regionen er knyttet til omverdenen både mot Finnmark i nord, resten av landet i sør, 
mot Tromsø og Finland 

7. Løfte fram havnene med mål om å styrke sjøtransportens konkurranseevne 
  
  
 Tiltak  
 

2020  2021  2022  2023  

Oppdatere faktagrunnlag for å underbygge behov på samferdsel og 
infrastruktur i et samarbeid med innbyggere og næringsliv, herunder 
oppdatere statistikk på antall stenginger på Kvænangsfjellet, 
fergeruter, hurtigbåtruter osv. 

x x x x 

Jobbe aktivt mot besluttende myndigheter for å bedre kollektivtilbud 
innad i regionen og med nærliggende regioner, inkludert et godt 
flytilbud. 

x x x x 

Utarbeide en plan for møter med sentrale og fylkeskommunale 
myndigheter. x    

Fortsette jobben med å forankre faktagrunnlaget angående 
samferdselsbehov i regionen, herunder arbeide mot sentrale- og 
fylkeskommunale myndigheter for å få gjennomført nødvendige tiltak 
på de fem prioriterte transportkorridorene i Nord-Troms. 

x x x x 

Arbeide for å få igangsatt rassikring av utsatte strekninger på Arnøya, 
i Kåfjord, Lyngseidet-Oteren og Grasnes. x x x x 

Arbeide tett med selskaper regionalt og nasjonalt som leverer 
bredbånd og mobiltelefoni for å sikre regionen fremtidsrettede 
løsninger for innbyggere og virksomheter. 

  x x 

Støtte opp om alle initiativer for realisering av jernbane med 
forlengelse til Nord-Troms og Finnmark. x x   

Følge opp Havneprosjekt fase III/Etablering av IKS Nord-Troms Havn. x x   
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6.2 Satsingsområde 2: Kompetanse  
 
Det er viktig at virksomhetene, både i privat og offentlig sektor i regionen, har tilgang på nødvendig 
fagkompetanse innen videregående og høyere utdanning. Dette vil være avgjørende for å skape 
levedyktige og fremtidsrettede bedrifter og kunne tilby offentlige tjenestetilbud som 
møter samfunnets krav og forventninger. Et samfunn som evner å ha god tilgang på riktig og 
variert kompetanse vil også fremstå som attraktiv for bedrifter og arbeidstakere. Lave fødselstall og 
færre barn og unge innebærer samtidig fremtidige utfordringer med å kunne opprettholde dagens 
struktur på grunnskole og videregående skole. I tillegg til redusert tilgang på fremtidig arbeidskraft.  

Status: 
Kompetanse har vært satsingsområde for Nord-Troms Regionråd i mange år, og Nord-Troms 
Studiesenter (NTSS) har vært en viktig motor i arbeidet. NTSS har tilbudt studier innen økonomi, 
ledelse, lærerutdanning og sykepleie samt et utvalg av kurs og konferanser med egne temaer.  Som 
del av kompetansesatsingen har NTRR gjennomført et prosjekt i samarbeid med Nord-Troms 
Studiesenter og Troms Fylkeskommune; «Kompetanseløft i Nord-Troms».  Prosjektet har tilført 
regionen verdifull, dokumentert kompetanse gjennom utdanninger, kurs, konferanser og seminarer.  
Like fullt har Nord-Troms utfordringer i forhold til det generelle kompetanse- og utdanningsnivået i 
befolkningen, sammenlignet med nasjonale måltall. 
 
Nasjonale undersøkelser viser at flertallet av kommunene i regionen har for svak kvalitet i 
grunnskoleopplæringen som krever at det må settes inn ekstra ressurser i kommunene for å forbedre 
dette. Gode skoler vil også være en viktig faktor for å sikre en positiv befolkningsutvikling.   
  
På videregående nivå er regionen tilknyttet to videregående skoler: Nord-Troms Videregående skole 
med skolested Storslett/Skjervøy og Nordkjosbotn videregående skole i Nordkjosbotn. Begge skolene 
har god gjennomføringskraft. Det vil være avgjørende å arbeide for at skoletilbudene 
opprettholdes slik at regionens virksomheter sikres tilgang på nødvendig kompetanse. Et godt, variert 
og desentralisert videregående skoletilbud, spesielt innen yrkesfag som er tilpasset regionalt 
arbeidsmarked, er av stor betydning for attraktiviteten til vår region. 
  
Regionen har tilgang på desentraliserte utdanningstilbud på høyskole- og universitetsnivå gjennom 
Nord-Troms studiesenter. Muligheten for å få et kompetanseløft lokalt vil være positivt for å heve 
kompetansenivået i befolkninga mot et nasjonalt gjennomsnitt.   
 
Mål:  

1. Forsterke rollen til Nord-Troms Studiesenter som motor, megler og møteplass for 
kompetanseutvikling i regionen herunder økt satsing på desentraliserte utdanningstilbud og 
andre kompetansetiltak 

2. Samordnet arbeid i regionen for å sikre en skolestruktur som ivaretar hensynet til 
kvalitet og virksomhetenes behov, samt er tilpasset befolkningsutviklingen.  

3. Stimulere til økt andel arbeidsplasser som krever høyere kompetanse.  
4. Legge til rette for økt kompetanse innen samisk og kvensk  
5. Legge til rette for at ungdom skal finne det attraktivt å ta utdanning som regionen har behov 

for 
6. Felles strategi og tiltak for å sikre rekruttering av ledere og personer i nøkkelstillinger til 

regionen  
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 Tiltak  
 

2020  2021  2022  2023  

Styrke finansieringen og satsingen på Nord-Troms studiesenter som 
senter for kompetanseutvikling  

  x x x 

Etablere Campus Nord-Troms for å få til en helhetlig satsing på 
kompetanseutvikling i regionen 

x x x x 

Stimulere til økt tilgang på elev/-studenthybler, også korttidsleie x    
Påvirke skoleeierne (fylkeskommunen) til å utvikle fleksible modeller 
for utdanning, tilpasset elevtall og arbeidslivets behov 

 x x  

Bidra til å få etablert felles kommunale stipendordninger med 
bindingstid i hele regionen 

x x     

Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som 
skal synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

  x     

Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena 
Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om prosjekter som bidrar til økt satsing på samisk og 
kvensk språk 

 
x x x 

Bidra til å videreutvikle og støtte opp om kompetansemiljøet innen de 
blå næringene på Skjervøy 

x x x x 
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6.3 Satsingsområde 3: Samfunnsutvikling  
 
Samfunnsutvikling er et omfattende område, og Nord-Troms Regionråd har satt spesielt fokus på 
næringsutvikling og omdømmebygging.  Vi tror at mange vil velge å bosette seg i vår region dersom 
det finnes attraktive jobb- og botilbud. Våre kommuner har gode kommunale tjenester og trygge 
oppvekstmiljø. Våre hovedmålsettinger i fireårsperioden krever både nye arbeidsplasser og at vi 
arbeider på alle plan for å skape en attraktiv region for innbyggere i alle aldersgrupper.   
  
Regionrådet har gjennom 
mange år arbeidet for å gi 
ungdom gode opplevelser. Vi 
har tro på at ungdom som 
blir hørt og sett i lokalmiljøet 
i større grad vil vurdere 
hjemkommunen som aktuelt 
bosted i voksen alder. Den 
regionale ungdomssatsingen 
vil fungere som en paraply 
for – og styrke de tiltakene 
som er i gang i kommunene.   
  
Det regionale arbeidet vil 
også ha rollen som pådriver 
og koordinator for nye aktiviteter. Regionale kulturarenaer er prioritert både for ungdom og voksne. 
En målretta boligpolitikk og en aktiv satsing på tettstedsutvikling er en viktig forutsetning for å trekke 
til seg flere tilflyttere.   
  
  
Status:  
En positiv faktor er at befolkningsstørrelsen i regionen har vært relativ stabil siden årtusenskiftet. I 
likhet med mange distrikter har Nord-Troms utfordringer med lave fødselstall og en befolkning som 
stadig blir eldre.  
 
Vekst i folketallet vil være avhengig av at vi i fellesskap klarer å skape attraktive samfunn som både 
tiltrekker seg innbyggere og som bidrar til økning i nye arbeidsplasser.  Regionen har i dag behov for 
arbeidskraft på mange områder innen sjømatnæringen, reiseliv, industri og offentlig sektor m.fl.  For å 
utvikle regionen ytterligere er det ønskelig å øke omfanget av arbeidsplasser, spesielt innen privat 
næringsliv. Det vil kreve tilgang på risikovillig kapital, noe som tradisjonelt har vært en begrensende 
faktor i Nord-Troms.    
 
Vekst vil også kreve tilgang på byggeklare boligtomter, samt tilgang på boliger for leie for de som 
ønsker å teste ut regionen før de velger å kjøpe egen bolig. Flere kommuner opplever at de ikke har 
nok tilgjengelig/tilrettelagt boligareal, heller ikke næringsareal. Det vil være avgjørende å sørge for at 
det er tilgang på næringsareal for bedrifter som ønsker å vokse eller etablere seg i regionen. Som del 
av dette må kommunene sørge for at de har oppdatert planverk, og at grunnlagsdata som er 
nødvendig for å klarere områder for areal til boliger og næring kommer på plass.   
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Som ledd i å skape en attraktiv region må 
også dialogen med ungdommen styrkes med 
fokus på å komme ut med et positivt budskap 
som synliggjør muligheter som ligger i å 
bosette seg i regionen. Både private og 
offentlige virksomheter må spesielt vektlegge 
hvilke kompetansebehov de har nå og hva 
som forventes fremover. Forventninger hos 
yngre mennesker spesielt til det grønne 
skiftet, vil også kreve at regionen synliggjør 
satsinger som bidrar til å skape samfunn som 
ivaretar hensynet til miljø og klima.  
 
 
 
  
 
Mål:  

1. Være en aktiv pådriver for å bygge samfunn som ivaretar hensynet til miljø og klima basert på 
FN sine bærekraftsmål   

2. Prioritere satsing på unge som koordineres gjennom satsingen på RUST- RUST - Regional 
Ungdomssatsing i Nord-Troms 

3. Legge til rette for en positiv befolkningsutvikling gjennom økt tilgang blant annet på 
boliger og næringsareal  

4. Vektlegge tiltak som bidrar til at barnefamilier etablerer seg i regionen 
5. Styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme utad 
6. Entreprenørskapssatsing i skolene (fortsette satsingen etter HoppIdè-prosjektet) 
7. Satsing på økning i bedriftsetableringer i regionen 

  
  
 Tiltak  
 

2020 2021 2022 2023 

Etablere Nord-Troms Plankontor (Koordinere planarbeid mellom 
kommunene i regionen, og trekke inn relevante miljøer som kan bidra til 
oppdaterte planverk)  

 
x x x 

Bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme 
interessene for næringslivet i Nord-Troms 

x x x x 

Støtte opp om arbeidet til «Drivkraft Nord-Troms» med overordnet mål om 
å etablere flere kompetansearbeidsplasser i regionen 

x x x x 

Utarbeide regional strategisk næringsplan Nord-Troms  x x x 
Prioritere ressurser til å overvåke politiske prosesser, og være i forkant slik 
at NTRR kan arbeide fram gode høringssvar og meldinger 

x x x x 

 Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 
(ungdomsmedvirkning) 

 x x x x 

Felles profilering av Nord-Troms som verktøy for å rekruttere fremtidig 
arbeidskraft 

x x x x 
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7 INTERNE FOKUSOMRÅDER  
  
Nord-Troms Regionråd har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle egen virksomhet. I 
2020-2023 er følgende områder prioritert:  

1. Organisering  
2. Samarbeid  
3. Kommunikasjon  

  
 
7.1 Fokusområde 1: Organisering 
  
Status 
Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt.  I ny 
kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 
må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne 
dagens § 27-samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 
Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan 
som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 
representerer. Interkommunale politiske råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt 
 
Ny organisering har vært på agendaen i forrige strategiperioden, men det gjenstår utredningsarbeid 
og konsekvensanalyser før ny organisering kan besluttes.  
 
NTR har organisert ungdomssatsinga i regionen gjennom RUST, og arbeidet har i mange 
sammenhenger blitt trukket fram som et forbilledlig eksempel. Tilsvarende er Nord-Troms 
Studiesenter organisert som en egen enhet under Regionrådet med egen daglig leder. 
 
  
Mål:   

1. Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22. 
juni 2022 

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skal være et 
politisk samarbeidsorgan 

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 
 

 
 Tiltak  
 

2020 2021 2022 2023 

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny 
kommunelov  x    

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet 
– operativ som Interkommunalt politisk råd innen 01.01.21 

x    

Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, 
herunder nytt saks- og arkivsystem x    
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Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18: 

 To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 
politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller 
fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. 

 Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan 
likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å 
forvalte tilskuddsordninger. 

 Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. 
 Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 
 Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. 
 Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om minimum 

kjønnsbalanse. 
 Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.
 

 
 
 
 
  

58



14 

7.2 Fokusområde 2: Samarbeid  
 
Status 
I hele Norge pågår en prosess med at kommuneregionene er i ferd med å tilpasse seg ny 
fylkesstruktur.  Nord-Troms sin posisjon berøres også av fylkessammenslåingen mellom Troms og 
Finnmark.  De nye fylkeskommunene skal samhandle med et betydelig større antall kommuner, og 
dette tilsier at regionrådene vil få en viktigere rolle i samhandlingen med fylkeskommunen enn 
tidligere. Høringsmøter og ande dialogmøter arrangeres i større grad med regionrådet framfor 
enkeltkommuner, og det har NTR allerede erfart.   Det er derfor avgjørende at regionrådet har en 
struktur og tyngde som gjør at kommunenes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte. 
 
Posisjonen midt i det nye storfylket gir muligheter, samtidig som det er en fare som at regionen 
havner i et «tomrom»» mellom byregionene Tromsø og Alta på hver sin side. Randkommunene i 
Nord-Troms med Kvænangen i nord og Storfjord/Lyngen i sør har etablert samarbeidsrelasjoner mot 
henholdsvis Alta/Loppa og Midt-Troms/Tromsøregionen innenfor noen områder. Dette utfordrer det 
tradisjonelle samarbeidet i Nord-Troms. 
 
 
Mål:   

1. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region  
2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål  
3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms 

  
 

 Tiltak  2020 2021 2022 2023 

Gjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte 
samarbeidsmuligheter  
(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark) 

x    

Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og 
strategier x x x x 

Avklare eierkommunenes framtidige tilknytning til Nord-
Troms Regionråd    x 
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7.3 Fokusområde 3: Kommunikasjon  
  
Status 
NTR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver informasjonstiltak, 
målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTRR benyttet pressemeldinger, annonser i 
papiraviser og på nett, deltagelse på konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og 
sosiale medier til å spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 
kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.  SWOT analysen avdekker at det er behov for 
tiltak som styrker både det interne og eksterne informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til 
å drive kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever oppdatert 
kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 
 
 
Mål:   

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTRR’s strategiske mål 
2. NTRR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon. 
3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og eksternt 
4. NTRR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 
5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 
6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og regionrådet 

 
  
 Tiltak  
 

2020 2021 2022 2023 

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 
 Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, 

innlegg på SoMe, o.s.v 
 Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å 

fremme budskapet  

x x x x 

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som 
allerede er utarbeidet x x x x 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med 
beslutningstakere på fylkes- og nasjonalt nivå 

 Definere møteplasser 
 Utarbeide årshjul 

x x x x 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle 
kommunestyremøter. Referat fra møte i Regionrådet settes 
opp på sakslisten 

x x x x 
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Vedtatt …… 

Strategiplan Nord-Troms Studiesenter  

2020-2023 

 

        

           

Alle bilder: Jan R. Olsen 
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1 INNLEDNING 
 

Nord- Troms Studiesenter (NTSS) ble etablert i 2006, og er en kompetanseinfrastruktur for de seks 

Nord-Troms kommunene: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.  

Hovedoppgaven er å legge til rette for høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å gi fleksible 

opplærings- og utdanningstilbud. NTSS er en viktig samarbeidspartner og bindeledd mellom 

utdanning og arbeidsliv og tilbyr utdanning gjennom studier og kurs for næringsliv og offentlig sektor 

i regionen.   

Nord-Troms Studiesenter er i dag organisert som en egen avdeling i Nord-Troms Regionråd med egen 

daglig leder og et rådgivende ressursutvalg. Utvalget består av 8 representanter fra UiT, 

Fylkeskommunen, Studiebibliotekene, Nord-Troms videregående skole, kommunene i regionen (en 

ordfører og en rådmann) og to representanter fra næringslivet. Administrasjonen er lokalisert på 

Storslett og består av daglig leder og studieadministrator. Nord-Troms Studiesenter arbeider i alle 

Nord-Troms kommunene, og i hver kommune er det etablert et studiebibliotek.  

Dette strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter bygger på strategiplan for Nord-Troms 

Regionråd, kalt Nord-Troms strategier 2020-2023. Nord-Troms Regionråd har tatt utgangspunkt i 

FN’s bærekraftsmål i strategiprosessen, og viderefører kompetanse som ett av deres tre 

satsingsområder.  Bærekraftsmålene fokuserer på å oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne 

med kompetanse samt sikre kvinner og menn lik tilgang til utdanning til en overkommelig pris.   

Nord-Troms Regionråd har definert følgende mål for NTSS: Regionrådet skal forsterke rollen til Nord-

Troms Studiesenter som motor, megler og møteplass for kompetanseutvikling i regionen og øke 

satsingen på fleksible utdanningstilbud og andre kompetansetiltak. 

Strategidokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og felles forventning om hva Nord-Troms 

Studiesenter skal prioritere i perioden 2020-2023.  Det overordnede strategidokumentet skal rulleres 

hvert fjerde år.  

  

2 VISJON   
 
«Kompetanse som utviklingskraft!» 

 

3 MÅL 
 
Nord-Troms Studiesenter skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 

utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 

 

62



3 

 

3.1 Målgrupper: 
 

• Ansatte i offentlig og privat virksomhet 

• «Den etablerte» befolkningen i Nord-Troms regionen og andre regioner 

• Ungdom bosatt i regionen 

• Arbeidsliv og kompetanseaktører  

 

 

4 HOVEDSTRATEGIER 
 

Nord-Troms Studiesenter inngår i ett nettverk av 40 studiesentra og skal i den neste strategiperioden 

styrke sin rolle som regionens viktigste kompetansesenter for høyere utdanning og strategisk 

kompetanseutvikling. Nord-Troms Regionråd har en overordna samarbeidsavtale med UiT Norges 

arktiske universitet som omfatter både profesjonsutdanning, etter – og videreutdanning, studentarbeid 

i ulike former samt FoU. 

1. NTSS skal distribuere studier fra norske utdanningsinstitusjoner til regionen og fungere som 

kontaktpunkt mellom leverandører av utdanning og lokalsamfunnet.  

 

2. NTSS skal være motor i lokal/regional kompetanseutvikling.  

 

3. NTSS skal utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformen undervisningen skjer på, 

samhandle med utdanningsinstitusjonene, kommunene og næringsliv for å fremme læring 

gjennom hele livet og møte samfunnets behov for etter- og videreutdanning. 

 

4.1 Modell for gjennomføring 
 

Studiesenteret skal videreføre de innarbeidede funksjonene som motor, megler og møteplass og sikre 

posisjonen som regionens foretrukne kompetansemegler  

 

Motor 

Kompetanse er viktig som utviklingsstrategi for regionen, og Nord-Troms Studiesenter skal være en 

motor i dette arbeidet.  

Motorfunksjonen til studiesenteret viser til arbeidet med den lokale kompetansebeholdningen, og 

strategier og utviklingstiltak for å utvikle denne. I dette ligger både rollen med å sette kompetanse på 

dagsorden og innsatsen for å iverksette lokale, kompetansefremmende tiltak. 
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Møteplass 

Nord-Troms Studiesenter skaper møteplasser for studenter som gjennomfører studier eller kurs 

utenfor de større studiestedene. 

For at utdanningsinstitusjoner som eksempelvis UiT, skal kunne gi et godt tilbud i områder med lang 

avstand til nærmeste studiested, er de avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for 

utdanning og skape møteplasser for studentene.  I tillegg bidrar studiesenteret med lokal kompetanse 

og rekruttering av studenter. 

Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som møteplass, 

studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. Studiebibliotektilbud handler om 

voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter. 

 

Mekler 

Nord-Troms Studiesenter deltar som mekler på ulike arenaer for å fremme utdanning og kompetanse. 

NTSS forhandler fram avtaler om fleksible, samlingsbaserte studier i Nord-Troms, og samarbeider med 

offentlig virksomhet og næringslivet for å få kompetansegivende kurs til regionen. 
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5 SATSINGSOMRÅDER   
  

Nord-Troms Studiesenter har prioritert 5 satsingsområder for perioden 2020-2023 for å nå målet om 

å styrke sin rolle som regionens viktigste kompetansesenter for høyere utdanning og strategisk 

kompetanseutvikling. 

1. Høyere utdanning tilpasset arbeids- og næringsliv i Nord-Troms 

2. Kurs tilpasset arbeids- og næringsliv i Nord-Troms 

3. Kobling mellom arbeids-/næringsliv og FoUI-miljøer 

4. Rekruttering 

5. Markedsføring  

 

5.1 Satsingsområde 1: Høyere utdanning tilpasset arbeids- og næringsliv i 

Nord-Troms 
 

Status:  

 

Nord-Troms Studiesenter har avtale med UiT Norges arktiske universitet om høyere utdanning gitt i 

Nord-Troms. Det foreligger også en avtale med Universitetsbiblioteket om serving av 

studiebibliotekene og studentene i Nord-Troms.  

Studiesenteret har over tid etablert et stabilt tilbud innen sykepleierutdanning, master lærerutdanning 

samt bedriftsøkonomiske- og ledelsesfag. Karlegging av behov innen helse og oppvekst er 

gjennomført, og det har ført til flere ansatte som tar videreutdanning.   

 

NTSS har også gjennomført en karlegging av kompetansebehov i næringslivet, som viser at det 

framover er behov for utdanning både på fagskolenivå og på høyere nivå. Det er uttrykt ønske om en 

fleksibel reiselivsfagskole i regionen, men det har foreløpig ikke lykkes å etablere tilbudet. 

Til tross for godt 

samarbeid med 

universitet og 

høgskoler, er det 

krevende å få 

lagt ut studier til 

en region med 

lite volum. 

NTSS har 

Samarbeid med 

Studiesenteret 

Midt-Troms på  

Finnsnes om å 

mekle fram Foto: Framtid i Nord 
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utdanninger og rekruttere til utdanninger. Universiteter og høyskoler har gjennom DIKU - Direktoratet 

for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, mulighet for å utvikle fleksible 

utdanningstilbud utenfor campus. Dette samsvarer med modellen for studiesentrene, og skaper nye 

muligheter for NTSS alene eller i samarbeid med andre studiesentre. 

NTSS har gjennom studiebibliotekene med lyd/bilde studio aktivt tatt i bruk teknologi i studier/kurs 

og møter.  

Mål 

1. Nord-Troms Studiesenter skal ha høyere utdanning som kjerneområde  

2. Utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen, og 

bidra til økt sysselsetting.  

3. NTSS skal jobbe for å løfte utdanningsnivået i regionen opp mot landsgjennomsnittet 

4. Øke antatt årlige studenter fra 77 i 2019 til 100 innen planperioden  

5. Oppnå minimum ett nytt fagskoletilbud i regionen 

6. Tilby et økt antall utdanninger med relevans for regionen (eksempelvis reiseliv, språk, geriatri, 

fiskerikandidat m.fl.) 

7. Ligge i front og være en forkjemper for å ta i bruk ny teknologi og nye utdanningsmodeller  

8. Posisjonere seg for å bli en foretrukket partner i nord for Universiteter og høyskoler som 

satser på fleksible utdanningstilbud (desentraliserte, nettbaserte, samlingsbaserte- og 

deltidsstudier) med studiegrupper, lokal veileder etc. 

9. Følge med på samfunnsutvikling som fordrer kompetansepåfyll og sette kompetanse- 

relaterte tema på dagsorden. 

 

 Tiltak  

  

2020  2021  2022  2023  

Etablere Campus Nord-Troms i samarbeid med Drivkraft Nord-Troms 

for å: 

• etablere en fleksibel campus-modell for kompetanseutvikling 

og forskning i regionen 

• skape flere kompetansearbeidsplasser 

x x x x 

Styrke dialogen med Universitetet i Tromsø og andre aktuelle 

utdanningsinstitusjoner med mål om å levere fleksible 

utdanningstilbud  

x x   

Opprettholde tilbudet og øke antall studenter innen desentralisert 

sykepleieutdanning og master lærerutdanning samt innen 

bedriftsøkonomiske fag/ledelse 

x x x x 

Iverksette tilbud innen årsstudie i idrett fra høsten 2020 x    

Bidra til å opprette minst ett nytt fagskoletilbud i løpet av 

planperioden 
 x x x 

Opprette minst ett nytt studietilbud innen høyere utdanning i løpet av 

planperioden og planlegge oppstart for ytterligere nye i henhold til 

behovskartlegging 

  x x 

Øke egen kompetanse på digitale verktøy  x x x x 
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5.2 Satsingsområde 2: Kurs tilpasset arbeids- og næringsliv i Nord-Troms 
 

Status 

 

NTSS er en viktig samarbeidspartner og bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv i Nord-Troms, og 

samarbeider med næringslivet og offentlig sektor om oppstart og gjennomføring av kurs. I forrige 

strategiperiode, ble det gjennomført 25 kurs/ kursrekker, det vil si i snitt 5 pr. år.  I 2019 ble det 

gjennomført to kurs med til sammen 28 deltagere.   

Næringslivet har tradisjonelt vært mer interessert i kurs, framfor formelle utdanninger, og har utgjort 

flertallet av kursdeltagerne hos NTSS. NTSS anser behovet for kompetanseoppbyggende kurs i 

regionen til å være større enn deltagerantallet skulle tilsi. 

 
 

Mål 

1. Øke antall kompetanseoppbyggende kurs med 20 % i neste strategiperiode  

2. Tilby et mer standardisert og forutsigbart kurstilbud 

3. På bakgrunn av kompetansekartlegging, definere tydeligere målgrupper for kurs 

4. Inngå langsiktige avtaler med relevante/sertifiserte kursleverandører for å oppnå 

forutsigbarhet og sikre kvalitet 

Tiltak  

  

2020  2021  2022  2023  

Utarbeide årshjul for kursplanlegging, der årlig behovskartlegging 

inngår og et utvalg årlige kurs legges inn 
x    

Utarbeide en kurskalender som er tilgjengelig på hjemmesiden x    

Utvikle en digital løsning for mottak av kursbehov   x x   

Delta på arrangementer for regionalt næringsliv som del av 

behovskartlegging  
x x x x 

Gjennomføre 10 årlige bedriftsbesøk for å informere om tilbudet fra 

NTSS og kartlegge behov 
x x x x 

Utvide samarbeidet med næringsutviklere og næringsforeninger i 

regionen for å oppdatere NTSS på kompetansebehov 
x x x x 

Vurdere kurstilbud innen samisk/kvensk som er etterspurt av blant 

annet RUST 
x x   

Kartlegge behov for, og utvikle, kurs gjennom deltakelse i og 

samarbeid med kommunale fagnettverk  
x x x x 
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5.3 Satsingsområde 3: Kobling mellom arbeids-/næringsliv og FoUI-miljøer 

(forskning, utvikling og innovasjon) 
 

Status 

Nord-Troms er en region som kjennetegnes av lav forskningskompetanse.  Regionens arbeids- og 

næringsliv har i liten grad tatt i bruk forskningsbasert utvikling og innovasjon, og det er få koblinger 

mot FoUI miljøer. 

 

Kunnskap fra forskning legger grunnlaget for samfunnsutviklingen i økende grad.  Forskning og 

forskningsbasert utvikling og innovasjon er et av de viktigste virkemidlene for å øke 

konkurransekraften, verdiskapingen og sysselsettingen i arbeid- og næringslivet. En kontinuerlig 

tilførsel av kunnskap fra forskning er viktig for å realisere regionens muligheter i fremtiden. Ny 

kunnskap skal også sikre at den økonomiske veksten skjer på en skånsom måte for natur og miljø.  

 

For at Nord-Troms skal utvikle offentlig sektor og velfungerende næringsmiljøer, er det avgjørende at 

de sikres tilgang til relevant kompetanse, herunder forskningsbasert kunnskap. Slik kompetanse 

tilføres også gjennom utdanningssamarbeid som 

internship og oppgaveskriving.  

 

Mål 

1. NTSS skal innta rollen som «FoUI – 

tilrettelegger» i regionen  

2. Etablere samarbeid med UH-sektoren (Universiteter og høyskoler) og forskningsinstitusjoner 

som innehar relevant forskerkompetanse 

3. Øke tilgangen til forskerkompetanse for arbeids- og næringslivet i regionen 

4. Minske terskelen for aktører i Nord-Troms til å iverksette prosjekter som krever FoUI 

kompetanse 

Tiltak  

 
 

2020  2021  2022  2023  

Igangsette informasjonsarbeid i regionen for å synliggjøre muligheter 

rundt FoUI 
x x x  

Opprette dialog med næringslivet for å kartlegge behov for FoUI 

prosjekter 
x x x  

Revitalisere samarbeidsavtalen med UiT og eventuelt andre FoUI-miljø 

for å bringe forskningsressurser til regionen 
x x x x 

Arrangere 2-3 temamøter i året for næringslivet der FoUI miljøer 

bidrar på utvalgte tema 
x x x x 

Etablere samarbeid med kompetansemeglere i Troms og Finnmark for 

Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)  
x    

Videreføre arbeid med mastergradsstipend Nord-Troms x x x x 

Årlig konferanse /forskningsseminar med ulike overordna 

kompetanserelaterte tema på dagsorden 
 x x x 
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5.4 Satsingsområde 4: Rekruttering 
 

Status 

En av landets store utfordringer er å få nok kvalifisert helsepersonell i utkantstrøk, men det viser seg 

at de som studerer i sine hjemkommuner blir der over tid. Dette framkommer i et notat fra Nasjonalt 

senter for distriktsmedisin, UiT, 26.02.2020 angående rekruttering og stabilisering av helsepersonell 

til distrikt. 

En studie av rekruttering til arbeidsmarkeder fra ulike velferdsutdanninger, blant annet 

sykepleierutdanninger ved høgskoler på Vestlandet og i hovedstadsregionen, bekrefter at både 

studiested og oppvekststed spiller en rolle for hvor man senere arbeider (Gythfeldt og Hagen, 2013). 

Studien viser at begge regioner holder på over 90 prosent av de som vokste opp og studerte i samme 

region, og at 50-60 prosent av de som ble rekruttert til høgskolen med oppvekst i en annen region, 

arbeider i regionen der de studerte. (Arnesen, 2003).  

Desentralisert utdanning gir 

rekruttering og stabilisering 

av helsepersonell i distriktet, 

og det er derfor særs viktig 

at Nord-Troms Studiesenter 

styrker rekrutteringen til 

sine studietilbud. 

Nord-Troms Studiesenter 

bruker mekler-rollen sin til å 

delta på ulike arenaer for å 

fremme utdanning og 

kompetanse.   I tillegg har 

økt fokus på 

kompetansekartlegging vært et virkemiddel for å spisse tilbud og dermed øke rekrutteringen. 

Manglende felles strategisk planlegging av kompetanseutvikling i kommuner og bedrifter i Nord-

Troms, slik at kompetansebehovet i regionen framstår som utydelig.  Det 5-årige prosjektet 

Kompetanseløft i Nord-Troms ble avsluttet våren 2019, med særlig resultat innen 

kompetansekartlegging for helsesektoren, kurs for næringslivet, nettverks- og arenabygging. 

I kommunal sektor er Ledernettverk helse og HR-nettverk viktige arenaer for samarbeid om 

rekruttering av nødvendig kompetanse til regionen. Nord-Troms Studiesenter deltar i og er 

koordinator for disse nettverkene. Viktig arbeid videre er kartlegging av kompetanse kommunene har 

og de behov som melder seg framover.  

Etablering av faste strukturer med bransjer i næringslivet ble forsøkt i startfasen. Bedriftene og 

aktuelle bransje- og næringsorganisasjoner i regionen var i liten grad klare for å jobbe slik. Kun i 

forhold til reiselivsnæringen har det vært mulig å etablere noe som kan ligne en samarbeidsarena. 
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For noen studier og kurs sliter NTS med å få tilstrekkelig antall deltagere. Høsten 2019 hadde NTSS 

tilbud om årsstudium i idrett, og master i sosialt arbeid, men antall søkere var ikke tilstrekkelig for å 

kunne starte opp. 

Å knytte studenter til regionen gjennom å tilby internship og oppgaveskriving i samarbeid arbeidslivet 

er viktige rekrutteringstiltak. Det samme er mulighetene regionen gir for praksisplasser for studenter. 

Vi får vist fram regionen og de ulike muligheter Nord-Troms tilbyr.  

 

 Mål 

1. Øke antall søkere til tilbudte studier  

2. Få bedre oversikt over kompetansebehovet i regionen for å kunne tilby målrettede 

utdanninger og kurs 

3. Være en foretrukket partner/kontaktpunkt for kommuner og næringsliv i regionen som 

opplever å ha et udekket kompetansebehov 

  

Tiltak  

  

2020 2021 2022 2023 

Være pådriver og medvirke til kompetansekartlegging i 

regionen 
x x   

Kartlegge behovet for prekvalifiseringskurs for de som 

mangler formalkompetanse for å komme inn på høyere 

utdanning 

x x   

Arrangere prekvalifiseringskurs for høyere utdanning ifft 

behov, fortrinnsvis for utdanninger som NTSS tilbyr  
x x x x 

Samarbeide med Nord-Troms videregående skole ang 

gjennomføring av prekvalifiseringskurs (eksempelvis 

matematikk for lærerstudenter) 

x x x x 

Innlede samarbeid med NAV/Nordtro angående tiltak for å 

stimulere arbeidskraftreserven i Nord-Troms 
x x   

Utvikle samarbeidet med UiT og andre 

utdanningsinstitusjoner for å sikre og forsterke 

rekrutteringen 

x x x x 

Kartlegge og samarbeide med regionale 

nettverk/samarbeidsrelasjoner for å styrke rekrutteringen  
x x x  

Utarbeide årshjul og fortsette deltagelsen på ulike 

rekrutteringsarenaer som konferanser, messer, student-

/elevarrangementer m.m. 

x x x x 

Være praksiskoordinator for UiT x x x x 

Være koordinator for kommunale fagnettverk x x x x 
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5.5 Satsingsområde 5: Markedsføring 
 

Status 

Nord-Troms Studiesenter mener å være en respektert, akseptert og aktivt brukt samarbeidspart for 

kommuner og næringsliv i regionen.  

SWOT-analysen tilsier at informasjonsarbeidet kan forbedres. Kommunikasjonen når ikke ut til alle 

målgrupper i Nord-Troms, og ungdommer kjenner ikke godt nok til NTSS og tilbudet som finnes der.  

Noen av tilbakemeldingene indikerer at NTSS har 

manglende status og ikke oppleves som attraktiv nok for 

yngre studenter.   

NTSS har lite ressurser til å jobbe med markedsføring og 

kommunikasjon på sosiale medier. Det er behov for å 

styrke dette kompetansefeltet. Studiesenteret samarbeider 

med studiebibliotekene om annonsering av kurs og 

studier 
 

Mål 

1. Utarbeide en attraktiv, helhetlig profil for NTSS - rettet mot et yngre kundesegment  

2. NTSS’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom økt bruk av strategisk kommunikasjon. 

3. NTSS skal øke bruken og kompetansen innen kommunikasjon, herunder sosiale medier  

4. NTSS skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper og formål 

5. Doble antall følgere på Facebook innen ett år  

 Tiltak  

  

2020 2021 2022 2023 

Utvikle ny helhetlig profil for NTSS, herunder 

• Hjemmeside 

• Digital kommunikasjon 

• Informasjonsmateriell/reklamemateriell 

• Fysiske lokaler 

x x x  

Markedsføring av studiebibliotekene/møteplassen  x x x x 

Utarbeide en kommunikasjonsplan som del av et årshjul  

Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, innlegg på SoMe, 

o.s.v 

x    

Øke bruken av digital kommunikasjon, herunder sosiale 

medier - Bruke film og bilder mer aktivt for å fremme 

budskapet  

x x x x 

Heve kompetansen til ansatte på sosiale medier eller benytte 

ekstern kompetanse for å høyne bruken  
x x x x 

Opprette nyheter, konkurranser, uformelle undersøkelser 

m.m. på Facebook/SoMe som stimulerer til dialog med 

målgrupper og øker antall følgere 

x x x x 
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6 INTERNE FOKUSOMRÅDER  
  

Nord-Troms Studiesenter har definert interne fokusområder med mål om å utvikle egen virksomhet. I 

2020-2023 er følgende områder prioritert:  

  

1. Finansiering 

2. Organisering 

  

 

6.1 Fokusområde 1: Finansiering 
 

Status 

 

Drifta av NTSS har vært finansiert gjennom tilskuddssøknader og tildeling av tilskudd fra kommunene i 

regionen og fylkeskommunen.  Regionrådet med flere har i mange år jobbet for fast, forutsigbar 

finansiering av NTSS. I desember 2019 fikk NTSS tilsagn om kr. 1 million i statlige midler for 2020. I 

tillegg vedtok fylkeskommunen tilskudd på kr. 1,5 millioner. Dette gir studiesenteret nye muligheter 

for utvikling. Samtidig er det behov for å sikre en forutsigbar, langsiktig finansiering av senteret. 

 

Ett av tiltakene i til Nord-Troms Regionråd i neste strategiperiode er å styrke finansieringen og 

satsingen på Nord-Troms studiesenter som senter for kompetanseutvikling 

 

 

Mål 

1. Sikre en langsiktig grunnfinansiering av Nord-Troms Studiesenter 

2. Sikre mer langsiktig finansiering av studietilbud og kurs 

3. Sikre prosjektfinansiering gjennom å være proaktiv   

4. Trygge arbeidsplassene som er knyttet til NTSS 

5. Utvide NTSS med en nyansatt i nåværende strategiperiode  

 

Tiltak  

 
 

2020  2021  2022  2023  

Kartlegge mulige finansieringskilder både for grunnfinansiering og 

aktivitetsbasert finansiering (prosjekter) 
x x x  

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med mulige 

finansieringskilder/finansiører på kommunalt, fylkes og nasjonalt 

nivå 

• Definere møteplasser 

• Utarbeide årshjul der tiltak for å sikre finansiering inngår 

x x x x 

Utvikle samarbeidet med universiteter/høyskoler og sørge for tidlig 

innspill til deres budsjettprosess på ønskede utdanningstilbud 
x x x x 

Søke samarbeidspartnere for prosjektutvikling x x x x 

Avklare mulig finansiering gjennom DIKU til fleksible studier x x   
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6.2 Fokusområde 2: Organisering 
 

Status 

 

Organisering av NTSS blir berørt av omorganiseringen som er igangsatt for Nord-Troms Regionråd. 

NTR er organisert etter §27 i Kommuneloven som eget rettsobjekt.  I ny kommunelov som ble vedtatt 

22. juni 2018, er det besluttet at samarbeid organisert etter kml. § 27 må endre sin 

organisasjonsform. Det er gitt en frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne dagens § 27-

samarbeid til enten kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. Interkommunale 

politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske samarbeidsorgan som behandler 

generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer.  

 

Ny organisering er valgt ut som fokusområde for NTR, og det er ventet en konklusjon i løpet av 2020.  

Organiseringen av regionrådet, vil påvirke organiseringen av Nord-Troms Studiesenter, og det er 

naturlig å se disse to organisasjonsprosessene under ett.  

 

Studiebibliotekene er en viktig samarbeidspartner for Nord-Troms Studiesenter, og må ivaretas i 

arbeidet med ny organisering.   

 

Mål 

1. Avklare organisasjonsform for Nord-Troms Studiesenter, og implementere ny organisering i 

løpet av første halvår 2021 

2. Ny organisering skal bygge oppunder muligheten for å utvikle studiebibliotekene  

3. Organiseringa skal ivareta NTSS sin rolle som en uavhengig leverandør av utdanninger, kurs 

og andre kompetanseoppbyggende tiltak. 

 

Tiltak  

 
 

2020 2021 2022 2023 

Koordinere og utrede ny organisering av Nord-Troms 

Studiesenter ihht prosess som er planlagt for Nord-Troms 

Regionråd   

x 
   

Implementere ny organisering av NTSS  x   

Videreutvikle samarbeidsmodellen med studiebibliotekene 

gjennom markedsføring og bedre utnyttelse av mulighetene i 

avtalene med kommunene og UB. 

 x   
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Vedlegg 1: SWOT  
In

te
rn

e
 

Styrker Svakheter 

• Stabile ansatte med erfaring og 
kompetanse 

• God lokalkunnskap og kjenner 
regionens behov 

• Godt forankret politisk i regionen 

• Lokalt eierskap gjennom Nord-Troms 
Regionråd 

• Sterk ressursgruppe 

• Desentralisert modell - lokal 
møteplass i alle kommuner gjennom 
Studiebibliotekene 

• Kontakt med næringslivet 

• Samarbeidsavtale med UiT 

• Rekrutterer andre målgrupper enn 
UiT 

• Godt omdømme  

• Gode lokaliteter 

• Gode nettverk 

• Godt utbygd fibernett 

• Samlokalisert  

• Miljøvennlig alternativ 
 
 

• Uforutsigbar finansiering 

• Få ansatte til å jobbe med nye tilbud 

• Befolkning med lav studiekompetanse og svak 
erfaring i fjernundervisning 

• Ukjent/oppleves lite relevant i deler av Nord-
Troms. Når ikke fram med informasjon til alle 
aktuelle målgrupper. Utydelig kommunikasjon 
om hva og for hvem 

• Ungdom kjenner ikke godt nok til NTSS, og ser 
det ikke som et alternativ 

• Lav rekruttering til en del studier og kurs  

• Markedsgrunnlaget er lite - få elever/studenter 

• Mangler lokale foredragsholdere 

• Mangler campus-status og studentmiljø/-
identitet  

• Støtteordning for øk tilskudd for 
kompetanseheving er lite kjent 

• Ikke tilgang til digital eksamen ved UiT 

• Ingen unge i ressursgruppa 

• Mangler lokaliteter til å øke omfang av 
studier/kurs 

• Svakt nett på Halti 

• Ressurskrevende «purrearbeid»  

• Ulike ressurser ved studiebibliotekene  

E
k
s
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e

 

Muligheter Trusler 

• Statsbudsjettet – videreføring av 
finansiering 

• Nye teknologiske løsninger, deriblant 
digital eksamen og felles 
undervisningssystem ved UiT 

• Høyere digital kompetanse (etter 
"koronatiden") 

• Utvikle en felles "identitet" for 
tilbudene -Campus vil gi anseelse 

• Flere ansatte – flere tilbud 

• Ny region - Troms og Finnmark 

• Behov for fagskoletilbud 

• Stort behov for FoUI i regionen  

• Øke synligheten i hele Nord-Troms, 
og spesielt mot unge 

• Benytte SoMe - stor markedsplass 

• Bredere kompetansekartlegging vil 
synliggjøre behov 

• Samarbeid mellom ulike 
kompetanseaktører i regionen 

• Samarbeide med flere 
utdanningsinstitusjoner 

• Utvikle relevante kompetansetilbud 
for de som er permittert pga. Corona 

• Bortfall av finansiering 

• Negativ befolkningsutvikling 

• Frafall av politisk støtte 

• Manglende rekruttering til kurs og studier 

• Vilje og kapasitet hos utdanningsinstitusjoner 
for å få i gang tilbud (minstekrav om antall) 

• Mister tilslutning i Nord-Troms pga. for 
"Reisafokuserte" tilbud 

• Manglende teknologiske løsninger 

• Utfordrende å rekruttere kompetent 
arbeidskraft i studiebibliotekene  

• Greier ikke markedsføre tilbud godt nok 

• Greier ikke å bli attraktive for ambisiøse 
studenter 

• Taper kampen om ungdommen 

• Manglende status - Får B-stempel 

• Blir for mye usikkerhet, slik at søkerne svikter 
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Bakgrunn for saken 
Det er et ønske om at det må være muligheter i Kåfjord for folk å finne seg bolig for kortere 
eller lengre perioder på eie og utleiemarkedet. Boligsituasjonen har flere årsaker og en 
fullstendig gjennomgang av alle kreftene som virker kan vi ikke komme med her. Vi må 
likevel se på hva som er situasjonen. Dette fremlegger er ment å være grunnlag for politisk 
diskusjon om hva Kåfjord kan gjøre for å bedre boligtilgjengeligheten i Kåfjord. Her følger en 
gjennomgang av aktuell boligstatistikk, status for byggeklare tomter, utleiemarkedet med 
Ungbo, Hammarøymodellen og Leie til eie, tilskudd til boligbyggere, boplikt som 
virkemiddel og innspill til hva Kåfjord-samfunnet kan gjøre for å bedre situasjonen. 
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Situasjonen i Kåfjord 

Boligbygging 
De fleste distriktskommuner har rikelig med tomteareal til nybygging. Problemet i mange 
slike kommuner er at det bygges få boliger. Dette har blant annet sammenheng med at 
boligprisene er lave. Når boligprisene bare er en brøkdel av kostnaden til å bygge ny bolig, vil 
de som bygger en nytt, ha et stort urealisert tap ved innflytting. Derfor kan det i mange 
distriktskommuner være vanskelig å skaffe seg en ny bolig. Mange som flytter fra kommunen, 
velger å bruke boligen til fritidshus i stedet for å selge, da prisen er lav. Slike kommuner har 
boligmangel selv om det er rikelig med tilgjengelige og billige (enkelte ganger også 
subsidierte) tomter. Dermed blir også boligmassen gradvis eldre og mindre attraktiv. 
Potensielle innflyttere finner dermed ikke egnede boliger, selv om de er motivert for å flytte 
til kommunen. 
 
Antall boliger stiger i Kåfjord, men for første gang på ti år flatet veksten ut i 2018-2019 med 
kun én ny bolig. Likevel utgjør disse boligene en mindre og mindre del av boligmassen i 
Troms samlet. Det bygges flere boliger andre steder enn i Kåfjord. 
Figur 1 
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Det ble bygget kun én ny bolige i Kåfjord siste år, og vi ligger på bunnen i Troms fylke. 

Antallet nye innbyggere svinger mer og har en negativ utvikling over tid. Utviklingen får en 
knekk i 2018 både på bolig og befolkningssiden. 

 

Bolighus, fritidsboliger og våningshus 
Statistikken skiller mellom flere typer boliger – bolighus, fritidsboliger og våningshus 
(bolighus på landbrukseiendommer). Tallene viser at det i 2010 var 345 
landbrukseiendommer med bolighus, og i 2018 var dette tallet sunket til 307. 
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År 

Landbruks- 
eiendommer i 
alt  

Med 
bygning 

Med 
boligbygg 

Med 
bosetting 

Uten 
bosetting 

2010 444 405 345 233 112 
2012 472 410 341 232 109 
2013 470 404 335 229 106 
2014 470 402 334 229 105 
2015 466 399 331 241 90 
2016 466 397 327 238 89 
2017 466 394 320 228 92 
2018 462 387 307 191 116 

 
Av disse 307 bolighusene på landbrukseiendom var det 116 uten bosetting i 2018. Dette er 
hus som ikke er i bruk eller som er i bruk som fritidsboliger. Matrikkelen som inneholder 
disse tallene har foreløpig ingen informasjon om disse husene blir brukt som fritidsboliger 
eller ikke, men det jobbes nå med å kartlegge dette. 
Totalt så har antallet landbrukseiendommer med boligbygging gått jevnt nedover. 
Om vi sammenlikner antallet boliger uten bosetting på landbrukseiendommer med 
nabokommuner ser vi at det går litt opp og ned, og at det er samme tendenser i utviklingen i 
alle disse kommunene. 
En telling utført av en privatperson viser at det er 105 bolighus i Djupvik grunnkrets. 49 av 
disse er uten fast bosetting. Det er 128 personer registrert som bofast i denne grunnkretsen. 
Boligene i Kåfjord har lavere verdi enn gjennomsnittet for Nord-Troms. Gjennomsnittprisen 
for solgte boliger i Nord-Troms var på ca. kroner 1.500.000 mens gjennomsnittsprisen i 
Kåfjord var på ca. kroner 900.000 i 2017. 
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Fritidsboliger og hytter 
Det er svært få fritidsboliger i Kåfjord, 0,14 stk. pr. kvadratkilometer. I Norge er det bare 
Nordreisa (0,13), Karasjok (0,06) og Kautokeino (0,05) som har færre pr. kvadratkilometer 
enn Kåfjord. Kautokeino har et landareal på 9707 kvadratkilometer, Karasjok 5402, Nordreisa 
3437 og Kåfjord har et landareal på 991 kvadratkilometer. 
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1938 Lyngen 218 225 221 224 228 231 235 256 279 306 312 314 327 342 345 355 360 370 374 388
1939 Storfjord 207 219 221 228 242 248 251 293 298 298 298 298 295 297 295 296 299 302 308 318
1940 Kåfjord 96 99 102 102 102 102 102 103 105 106 109 113 116 117 117 118 118 122 130 127
1941 Skjervøy 214 213 213 215 212 223 228 228 228 231 231 261 265 276 280 280 281 277 278 278
1942 Nordreisa 282 293 299 321 327 334 337 351 361 367 377 387 419 427 432 434 436 424 430 434
1943 Kvænangen 249 254 256 256 255 259 261 261 303 319 321 326 336 343 346 352 363 376 384 385

1938 Lyngen 1939 Storfjord 1940 Kåfjord
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Utvikling, antall hytter i kommunene i Nord-Troms
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Antallet nybygde hytter øker mer i Nord-Troms enn i Kåfjord. Statistikken viser at det er helt 
tydelig at Kåfjord ligger lavest på statistikken med god margin til de andre kommunene.  
Hyttebygging kan representere et utviklingspotensial, spesielt i byggefasen. For at kommunen 
skal kunne nyttiggjøre seg hyttene i driftsfasen må det legges til rette for næringsvirksomhet 
som kan tjene hytteeierne i driftsfasen. Muligheter kan være dagligvareleveranser, vaktmester, 
vakttjenester, snørydding osv. 
Tabellen under viser gjennomsnitt av igangsatt og fullførte boliger i årene 2017-2019. Kåfjord 
kom her forholdsvis høyt opp med 13 igangsatte og 13 ferdigstilte boliger i forrige periode 
(2016-2018). 
Finansiering av bolig i utkantstrøk kan være en utfordring. Innbyggerne har gjennomsnittlig 
lav inntekt og dermed større vansker med å få lån. Verdiøkningen i Kåfjord for boliger er lav, 
men koster fremdeles like mye-, om ikke mer, å bygge enn i bystrøk. 
Det er svært få boliger som har gått i arv gjennom flere generasjoner. Det gjør at det ligger lite 
verdi i andrehåndssalg. En må ta med i regnestykket at de aller fleste boligene i Kåfjord ble 
brent under andre verdenskrig og at mange dermed bygde nytt. 

Status - byggeklare kommunale tomter i Kåfjord 

Løkvoll 
Kommunen har kun 1 byggeklar tomt på Løkvoll, 29/135. 
I tillegg er det en festetomt, 29/58/7, som er festet bort til Ragnar O. Skogli i 1988. Han er 
død. Det er imidlertid en klausul i festekontrakten om at dersom tomta ikke er bebygd innen 
to år fra tildelingsdato, går festet tilbake til bortfester. Tomta er ikke bebygd. Begge disse 
tomtene ligger i flatt terreng, og ansees å kunne bygges uten krav om geoteknisk vurdering av 
grunnforholdene. 

Birtavarre 
Birtavarre har 3 reguleringsplaner med boligområder. 
I reguleringsplan for Birtavarre sentrum er det ingen kommunalt eide byggeklare tomter. Det 
er 2 ledige kommunalt eide boligtomter i reguleringsplan, men disse er ikke fradelt. I tillegg 
er det 3 regulerte tomter i privat eie. 
I reguleringsplan Birtavarre II er det ingen kommunalt eide boligtomter. Det er 2 regulerte og 
fradelte ubebygde boligtomter i privat eie, og flere regulerte ubebygde boligområder i privat 
eie hvor tomter ikke er fradelt. Her må det gjennomføres geoteknisk vurdering av 
grunnforholdene før bygging. 
På Bjørkholt er det 3 ledige byggeklare tomter i kommunalt eie, og 1 i privat eie. I tillegg er 
det 16 regulerte boligtomter som ikke er byggeklare. Det er ikke ført vei, vann eller avløp til 
disse. Tomtene er heller ikke fradelt. 

Olderdalen 
Kommunen har kun 1 byggeklar tomt, gnr 7, bnr 111 (Gropa). Ved fradeling kan man få 1 
tomt til her. Her kan grunnforholdene ansees som avklart. 
Det er 3 regulerte boligtomter ved kirka i privat eie, og 5 regulerte ubebygde boligtomter 
mellom Rismoveien og Øverveien (helt mot nordvest) i privat eie. I tillegg er det noen private 
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areal som er regulert til boligområde, men det er ikke satt tomtegrenser i plan, og tomter er 
heller ikke fradelt. Alle disse tomtene og arealene må gjennom geoteknisk vurdering før de 
kan bebygges. 

Djupvik 
Det er regulert boligfelt sørøst for bygdehuset. Her er det 8 kommunalt eide byggeklare 
boligtomter. Før tomtene kan bebygges må grunnforholdene avklares. I tillegg er det i 
reguleringsplan fra 1985 regulert 5 boligtomter på privat eiendom (1/21) øst for tomta der 
samfunnshuset sto. Her er det ikke ført fram vei, vann eller avløp. Tomtene er ikke fradelt. 
Grunnforhold er ikke avklart. 
 

Utleie av bolig i Kåfjord 

Ungbo 
Kommunens boligselskap Ungbo AS har leiligheter til leie. De som har spesielle vansker med 
å komme seg inn på boligmarkedet blir prioritert som leietakere. Ungbo har i perioder 
leiligheter til leie, men stort sett står det folk i kø for å leie leilighet gjennom selskapet.  
Ungbo har fått innspill fra kommuneledelsen som eiere om å se på muligheter for å etablere 
flere utleiemuligheter i Olderdalen- og Djupvik-området. Det er et potensiale for økning av 
antall leieenheter i disse, og kanskje i flere områder av kommunen.  
Status pr. mars 2020: 
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Bolig/leilighet Byggeår Adresse Gnr/Bnr Areal Ant. 
Soverom 

Leie pr. mnd. Status Kommentarer 

Olderdalsveien 419, 1. etasje 1953 Olderdalen 6/67 81,5 2 kr 4 040,00 Utleid Eiendommen blir solgt - Gamle legekontoret 

Olderdalsveien 419, 2. etasje 1953 Olderdalen 6/67 57 2 kr 4 500,00 Utleid Eiendommen blir solgt - Gamle legekontoret 

Olderdalsvegen 419, sokkel 1953 Olderdalen 6/67 40 1 
 

Ledig-ikke mulig å leie ut. Eiendommen blir solgt - Gamle legekontoret 
Lindvallvn. 12 1979 Olderdalen 7/73/5 65 2 kr 3 815,00 Utleid 

 

Lindvallvn. 13 1974 Olderdalen 7/73/2 65 1 kr 6 500,00 Utleid 
 

Lindvallvn. 14 1979 Olderdalen 7/73/5 65 2 kr 6 500,00 15.9.2018 
 

Lindvallvn. 15 1974 Olderdalen 7/73/2 65 1 kr 6 500,00 Utleid Blir ledig fom. 04.03.20 

Lindvallvn. 16 1978 Olderdalen 7/73/4 65 2 kr 3 815,00 Utleid 
 

Lindvallvn. 17 1977 Olderdalen 7/73/3 65 1 kr 6 500,00 Ledig 
 

Lindvallvn. 18 1978 Olderdalen 7/73/4 65 2 kr 6 500,00 Ledig - Renovering Leilighet under oppussing - Klar 01.04.20 
Lindvallvn. 19 1977 Olderdalen 7/73/3 65 1 kr 6 500,00 Utleid 

 

Voldenvn. 8 1977 Olderdalen 7/73/3 90 2 kr 4 400,00 Utleid 
 

Mellomvn. 3 1974 Olderdalen 7/73/1 65 1 kr 5 525,00 Utleid 
 

Mellomvn. 5 1974 Olderdalen 7/73/1 65 1 kr 6 500,00 Utleid 
 

Olderdalsveien 364 A (Minde N) 1959 Olderdalen 7/42 86 4 kr 4 443,00 Utleid 
 

Olderdalsveien 364 B (Minde s) 1959 Olderdalen 7/42 86 4 kr 2 940,00 Ledig Vurderes oppussing eller tot. renvoering før utleie 
Gropa  11 1997 Olderdalen 7.5.2001 73 2 kr 6 570,00 Utleid 

 

Gropa  9 1997 Olderdalen 7.5.2001 90 3 kr 8 100,00 Utleid 
 

Gropa  7 1997 Olderdalen 7.5.2005 73 2 kr 6 570,00 Utleid 
 

Gropa  5 1997 Olderdalen 7.5.2005 90 3 kr 8 100,00 Utleid 
 

Øvervegen 24 2010 Olderdalen 6/95 85 2 kr 6 120,00 Utleid 
 

Øvervegen 25 2010 Olderdalen 6/95 85 2 kr 6 120,00 Utleid 
 

Øvervegen 26 2010 Olderdalen 6/95 85 2 kr 6 500,00 Utleid 
 

Øvervegen 27 2010 Olderdalen 6/95 85 2 kr 7 650,00 Utleid 
 

Øvervegen 38 1988 Olderdalen 6/110 82 2 kr 8 200,00 Utleid 
 

         

Øvervegen 39 - ELDRESENTERET 
  

6/117/1 488 
    

Leilighet 1 nord 1988 Olderdalen 6/117/1 57 1 kr 4 500,00 Utleid 
 

Leilighet 2 nord 1988 Olderdalen 6/117/1 57 1 kr 6 000,00 Utleid Leilighet under oppussing - forvntet ferdig 01.04.20 

Leilighet 3 sør 1988 Olderdalen 6/117/1 57 1 kr 5 500,00 Utleid 
 

Leilighet 4 sør 1988 Olderdalen 6/117/1 57 1 kr 5 500,00 Utleid 
 

Hybel 1 - Inkl. strøm 1988 Olderdalen 6/117/1 40 
 

kr 4 500,00 Ledig Krever litt oppussing før utleie. 
Hybel 2 - Inkl. strøm 1988 Olderdalen 6/117/1 40 

 
kr 4 500,00 Utleid 

 

Sal andre etasje - eldres. 1988 Olderdalen 6/117/1 130 
 

Årsleie kr. 
7000,00 

Utleid Delvis utleid til Ytre Kåfjord pensjonistforening 

Bolig/leilighet Byggeår Adresse Gnr/Bnr Areal Ant. Soverom Leie pr. mnd Ledig Kommentar 
Jordmorveien 11 1991 Birtavarre 19/109/4 73 2 kr 4 880,00 Utleid 
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Jordmorveien 09 1991 Birtavarre 19/109/4 73 2 kr 7 300,00 Utleid 
 

Jordmorvn. 12 1995 Birtavarre 19/109/7 73 2 kr 5 670,00 Utleid 
 

Jordmorvn. 14 1995 Birtavarre 19/78/3 73 2 kr 7 300,00 Utleid 
 

Jordmorvn. 16 1995 Birtavarre 19/78/2 90 3 kr 8 100,00 Utleid 
 

Jordmorvn. 18 1995 Birtavarre 19/78/1 90 3 kr 8 100,00 Utleid 
 

         

PU-Boliger, Einebakkv. 37 
  

19/44 og 
112 

570 
    

Avlastning/kontor PU 2xx 2015 Birtavarre 19/44 og 
112 

230 3 kr 61 030,34 Utleid Avlastning PU - Kåfjord kommune 

Forst. Leilighet 1xx - 1 etg. 2015 Birtavarre 19/44 og 
112 

60 1 kr 8 250,00 Utleid 
 

Leilighet 3xx - 2. etg. 2015 Birtavarre 19/44 og 
112 

60 1 kr 7 750,00 Utleid 
 

Leilighet 4xx - 2. etg. 2015 Birtavarre 19/44 og 
112 

60 1 kr 7 750,00 Utleid 
 

Leilighet 5xx - 2. etg. 2015 Birtavarre 19/44 og 
112 

60 1 kr 7 750,00 Ledig - Kom garanti Leietaker er flyttet til Nye omosrgsboliger 

Leilighet 6xx - 2. etg. 2015 Birtavarre 19/44 og 
112 

60 1 kr 7 750,00 Utleid Kåfjord kommune - Videreleier til kom. Ansatt 

Nye Omsorgsbolier - Bakkemo 
   

680 
    

8 stk. leiligheter for utleie 2019 Birtavarre 
 

43 1 
 

Overtas trolig av Ungbo fom. 01.04.20 Kåfjord kommune har tildeligsrett og husleie garanti 
Bolig/leilighet Byggeår 

 
Gnr/Bnr Areal Ant. 

Soverom 
Leie pr. mnd. Ledig Kommentar 

Grønnmyrvn. 2 1978 Samuelsberg 29/44/16 65 2 kr 6 500,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 4 1978 Samuelsberg 29/44/16 65 2 kr 6 500,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 11 1995 Samuelsberg 29/58/18 73 2 kr 5 525,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 12 1977 Samuelsberg 29/44/12 65 1 kr 6 500,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 13 1995 Samuelsberg 29/58/19 73 2 kr 5 730,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 14 1977 Samuelsberg 29/44/12 65 1 kr 6 500,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 15 1995 Samuelsberg 29/58/20 90 3 kr 7 650,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 17 1995 Samuelsberg 29/58/21 90 3 kr 6 524,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 20 1974 Samuelsberg 29/44/3 65 1 kr 6 500,00 Utleid 
 

Grønnmyrvn. 22 1974 Samuelsberg 29/44/3 65 1 kr 3 515,00 Utleid 
 

Kjerringdalsveien 293 - Nedre høyre 1995 Samuelsberg 35/101 65 2 kr 5 440,00 Utleid 
 

Kjerringdalsveien 295 - Nedre 
venstre 

1995 Samuelsberg 35/101 65 2 kr 6 500,00 Utleid 
 

Kjerringdalsveien 299 - Øvere 
venstre 

1995 Samuelsberg 35/101 65 2 kr 4 916,00 Utleid 
 

Kjerringdalsveien 297 - Øvere høyre 1995 Samuelsberg 35/101 65 1 kr 4 530,00 Utleid 
 

Grønnmyrveien 21 A 2012 Samuelsberg 29/124 70 2 kr 6 100,00 Utleid Ny leiekontrakt - Husleie økt i hht. konsumprisindeks 

Grønnmyrveien 21 B 2012 Samuelsberg 29/124 70 2 kr 5 700,00 Utleid Husleie skal index reguleres 

Grønnmyrveien 21 C 2012 Samuelsberg 29/124 70 2 kr 5 700,00 Utleid Husleie skal index reguleres 
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Grønnmyrveien 21 D 2012 Samuelsberg 29/124 70 2 kr 5 700,00 Utleid Husleie skal index reguleres 

Grønnmyrveien 21 E 2012 Samuelsberg 29/124 70 2 kr 5 700,00 Utleid Husleie skal index reguleres 

MOEN 1 -  MARIELUND 1991 Samuelsberg 29/73 573 
    

Leilighet/hybel nr. 1 1991 Samuelsberg 29/73 40 0 kr 5 000,00 Utleid Kåfjord kommune Nav - Nødleilighet/reserve. Inkl. 
strøm 

Leilighet nr. 2 1991 Samuelsberg 29/73 60 1 kr 6 900,00 Utleid Inkl. strøm og fdv 

Leilighet nr. 3 1991 Samuelsberg 29/73 60 1 kr 6 900,00 Utleid Inkl. strøm og fdv 

Leilighet nr. 4 1991 Samuelsberg 29/73 60 1 kr 6 900,00 Utleid Inkl. strøm og fdv 

Leilighet nr. 5 - Møblert 1991 Samuelsberg 29/73 60 1 kr 7 500,00 Utleid Leies ut fullt møbelert og inkl. strøm, tv osv. 

Kontor og oppholdsrom 1991 Samuelsberg 29/73 50 
 

kr 14 010,00 Utleid Inkl. strøm og alle FDV kostnader - Kåfjord K. 

Sal/fellsesstu og kjøkken 1991 Samuelsberg 29/73 120 
 

kr 8 000,00 Ledig fom. 01.04.20 Inkl. strøm og alle FDV kostnader - Kåfjord K. 
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Hammarøymodellen 
Det er etablert utleieenheter gjennom en ordning som er laget på en modell som har fått navnet 
Hammarøymodellen. Dette er boliger som er bygget at det private selskapet Kåfjord boliger AS, 
og hvor Kåfjord kommune har forpliktet seg til å leie halvparten av boligene på en 
langtidskontrakt. Alle boligene skal leies ut på det private markedet. Status pr. mai 2020 er at 
det er flere enheter ledig for leie.  

Leie til eie 
Leie til eie er et tiltak som kan settes i verk for å støtte personer som av ulike årsaker har 
problemer med å komme seg inn på eiendomsmarkedet.  

 Husstanden oppfyller ikke kravene til betjeningsevne og egenkapital for å få lån nå, men 
er i målgruppen for leie av kommunal bolig / startlånordningen.  

 Kommunen vurderer at husstanden har et potensiale for å eie bolig på et senere 
tidspunkt. 

 Kommunen fremskaffer en bolig som er tilpasset husstandens nåværende og framtidige 
behov. 

 Husstanden leier i tre eller fem år før de får anledning til å kjøpe boligen. Husleie 
tilsvarer kommunens utgifter knyttet til den konkrete boligen, slik at husstanden har 
mulighet til å spare til egenkapital i leieperioden. Alternativt kan gjengs leie/markedsleie 
benyttes, hvorpå overskuddet reflekteres i en redusert pris.  

 Kjøpet av boligen etter 3 eller 5 år finansieres ved hjelp av oppspart egenkapital, startlån 
eller lån i ordinær bank og eventuelt tilskudd til etablering.  

 Unge i etableringsfasen eller mennesker som må etablere seg på nytt seg er ikke i 
målgruppen for denne arbeidsprosessen. 

Fordeler for kommunen med leie til eie 

 Kommunen får dekket utgifter i leieperioden til betjening av grunnlån fra Husbanken 
eller eventuelt ordinært banklån med fast og forutsigbar rente og utgifter til forvaltning, 
drift og vedlikehold. Nedskrevet tilskudd i leieperioden bidrar til dekning av 
omkostninger/ administrasjon og eventuell prisnedgang. Ved prisnedgang, som 
innebærer at husstanden velger å ikke benytte opsjonen, vil boligen kunne bestå som 
utleiebolig. 

 Vedlikeholdsbehovet antas å bli redusert fordi husstanden har en egeninteresse av å ta 
godt vare på boligen, fordi verdiøkningen tilfaller husstanden.  

 Kjøp av bolig til en bestemt husstand gir bedre behovstilpasning av boligmassen.  

 Salg til husstanden vil frigi midler til kjøp av ny og tilpasset bolig til en ny husstand og 
gi økt turnover i den kommunale boligmassen.  

Airbnb i Kåfjord 
De siste årene har leiemarkedet i Kåfjord vært dominert av korttidsleie gjennom det USA-
baserte formidlingsselskapet Airbnb. Inntektene fra Airbnb i Nord-Norge passerte i januar 53 
millioner kroner. Det er en vekst på 60 prosent sammenlignet med januar i fjor. 
Bakgrunnen for utviklingen er mangedelt. En av årsakene til populariteten er at det er svært 
enkelt for reisende å finne et sted å bo, og forholdsvis enkelt for utleier å markedsføre og å ta 
seg betalt for overnattingen. De siste års vekst i turismen har vært betydelig større enn veksten i 
hotellkapasiteten. Dette bidrar til at turister og andre reisende til Nord-Norge stadig oftere 
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benytter seg av andre overnattingsalternativer som Airbnb. De tilreisende har som regel god 
økonomi og det har lenge vært forholdsvis enkelt å ta godt betalt for gode utleieobjekter. 
Mangfoldet er stort i markedet og det er reisende innenfor mange kategorier innen ønsker, behov 
og betalingsvilje. 
Oversikt over utleieenheter via Airbnb i Kåfjord pr. 1. mars 2020: 
 

Navn Sted Type Sove-
rom 

Senger 
 

Frøyas hus nr 4 Olderdalen Leilighet 1 2 Næring 
Frøyas hus nr 5 Olderdalen Leilighet 1 2 Næring 
Frøyas hus nr 6 Olderdalen Leilighet 1 2 Næring 
Frøyas hus nr 7 Olderdalen Leilighet 1 2 Næring 
Frøyas hus nr 8 Olderdalen Leilighet 1 2 Næring 
Gammelhotellet Olderdalen Leilighet 2 4 Næring 
Gammelhotellet nr2 Olderdalen Leilighet 2 5 Næring 
Håkon leilighet Olderdalen Leilighet 2 3 Næring 
Lyngenfjord Aurora borealis hotell 
apartment nr2 

Olderdalen Leilighet 2 4 Næring 

Lyngenfjord Aurora borealis hotell 
apartment nr3 

Olderdalen Leilighet 2 4 Næring 

Lyngenfjord Aurora borealis hotell 
apartment nr4 

Olderdalen Leilighet 2 4 Næring 

Lyngenfjord Aurora borealis hotell 
apartment nr5 

Olderdalen Leilighet 2 4 Næring 

Siam leilighet Olderdalen Leilighet 1 1 Næring 
Arctic panoramic lodge. Incl 
breakfast 

Djupvik Hytte 2 4 Næring 

Artic Lyngen Sjøcamp. Aurora 
caravane 

Djupvik Camping-
vogn 

1 1 Næring 
  

Sum antall 23 44 
 

      
Apartment by the mountain in 
quiet area. 

Øvermyra Leilighet 1 1 Privat 

Apartment Kåfjord Birtavarre Leilighet 2 3 Privat 
Charming cabin in Kåfjorddalen Kåfjord-

dalen 
Hytte 2 3 Privat 

Flott liten leilighet Olderdalen Leilighet 2 4 Privat 
Hele leiligheten, under 
Nomedalsaksla i Olderdalen 

Numedalen Leilighet 1 1 Privat 

Jorbaorrit, Lagnes, Birtavarre Langnes Hus 3 3 Privat 
Jovollen (Skiers paradise) Engnes Hus 3 3 Privat 
Lyngen Alps wiew Nord-

mannvik 
Hus 3 4 Privat 

Lyngen Arctic View- Summit skiing 
+ Northern Light 

Djupvik hus 3 4 Privat 

Nice basement apartment 
w/sauna near Lyngen Alps 

Samuels-
berg 

Leilighet 1 2 Privat 

Panorama view to the Lyngen 
Fjord and moutains 

Djupvik Hus 3 3 Privat 
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Hytte ved sjøen, nærhet til fjell og 
natur. Lyngen 

Djupvik Hytte 3 5 Privat 

Moderne hytte ved strand, utsikt 
til fjell & fjord 

Djupvik Hytte 4 4 Privat 

Sea mountain cabin Ysteby Hytte 2 2 Privat 
Landssted ved Lyngenfjord -- Cabin 
at Lyngenfjord 

Seidigenta Hytte 3 6 Privat 

Cabin 3 hours drive from Tromsø Djupvik Hus 3 3 Privat 
House by Lyngenfjord - Sauna near Djupvik Hus 3 3 Privat   

Sum antall 42 54 
 

 
En oppsummering viser at det leies ut 44 senger innen næringsvirksomhet og 54 innen privat 
utleievirksomhet. Dette er et øyeblikksbilde fra begynnelsen av mars 2020. Antallet vil nok 
svinge i løpet av året og mellom år. Mars kan nok regnes som starten på hovedsesongen for 
mange av disse utleieobjektene og en mulighet for opplevelser både for nordlys- og skiturister. 
Vi kan legge merke til at utleieobjektene er spredt rundt hele kommunen, men med hovedvekt i 
Olderdalen for de som driver innen næringsvirksomhet. Det er utleie av både hus, hytter, 
leiligheter og våningshus. Det er flere av aktørene som benytter seg av flere salgsplattformer, 
slike som Visit Lyngenfjord, booking.com osv. Noen benytter andre navn på Airbnb enn på 
andre plattformer – uviss at hvilken grunn. 
De langsiktige følgene av Corona-krisen er de vanskelig å si noe fornuftig om, bort sett fra at det 
er svært sannsynlig at markedet kommer til å endre seg, både på tilbuds- og etterspørselssiden. I 
skrivende stund er det signaler om at reisende kommer til å legge større vekt på hygieniske 
forhold og nøyaktighet innen utforming og renhold. 
Airbnb sin virkning i Kåfjord er flerfoldig. Det finnes ingen nye analyser som spesifikt tar for 
seg Kåfjord. I rapporten fra 2017«Effekt av Airbnb på det generelle utleiemarkedet og bomiljøet 
i Norge» av Nordlandsforskning konkluderes det med at 
Denne rapporten demonstrerer at Airbnb har økende, men fortsatt veldig avgrenset betydning 
for bolig‐ og utleiemarkedet i Norge som helhet. Likevel, noen mindre kommuner 
samt noen av de største byene i landet begynner å ha så mange Airbnb‐utleiesteder at dette 
påvirker tilbudet på markedet for korttidsutleie.  
Og videre: 
I Flakstad kommune, som har rekordmange Airbnb-utleiesteder per bolig, kan man forvente at 
det vanlige utleiemarkedet kunne være 28,8 % større uten Airbnb. Selv om ca. 10 % av de 17 
000 relevante Airbnb‐enheter ikke passer primært de svakstilte, rammer Airbnb‐effektene denne 
gruppen i regioner med stor konsentrasjon av Airbnb. (17.000 på landsbasis pr. 2017, 
saksbehandlers merknad) 
Kåfjord, og spesielt Olderdalen kan sies å ha forholdsvis mange utleieenheter tilgjengelig for 
korttidsleie i forhold til leiemarkedet totalt.  
For boligeiere har det vært en lukrativ biinntekt, og for næringsdrivende har det vært en enkel 
måte å markedsføre seg på. Det kan nok også hevdes at Airbnb har vært bidragsytende til å 
holde priser ved salg av bolig oppe. Flere har nå fått muligheten til å bruke sin fritidsbolig når de 
selv ønsker, og tjene penger på de når de ellers har stått tomme. I Nord-Norge er januar den 
mest populære Airbnb-måneden, noe som faller godt sammen med egen bruk av fritidsbolig. Det 
er svært få som benytter seg av fritidsboligen selv i januar. Dette igjen kan en tenke seg har 
bidratt til at standarden på de brukte boligene har blitt holdt oppe i større grad enn før Airbnb.  
Dette igjen kan ha hatt negativ virkning for de som vil inn på boligmarkedet i Kåfjord. Det kan 
ha blitt vanskelig å få kjøpt seg bolig på bruktmarkedet. En ser også for seg at det har blitt 
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vanskeligere å få leid seg en bolig med langtidsleie. Det finnes ikke tilgjengelige tall på dette 
foreløpig.  
Den nye skattelovgivningen knyttet til utleie via selskaper som Airbnb trådte i kraft 1. januar 
2020. Her blir Airbnb tvunget til å rapportere til skattemyndighetene hvem som leier ut hvor 
mye slik at kontrollen med innkreving av skatt på utleie blir bedre. Skattesatsen er 18,5% 
personskatt (Finnmark og Nord-Troms) for 2020, beregnet av 85% av leieinntektene over 
10.000 kroner. Høyere skattesatser gjelder hvis utleien vurderes som næringsvirksomhet eller 
hvis utleieinntekter kommer fra bolig-/fritidseiendom som ikke brukes av utleier. Ca 50% av 
skatteinntektene fra personbeskatningen tilfaller kommunene og resten fordeles mellom stat og 
fylke. 
Kommunen har svært lite med Airbnb-markedet å gjøre. Det er få muligheter til å regulere 
utleievirksomheten. Det begrenser seg til å drive branntilsyn i boligene og til å se til at bygg som 
ikke er godkjent som bolig ikke blir brukt som det.  
 

Tilskudd til boligbyggere 
Det er flere kommuner som gir kontantstøtte til folk som vil bygge bolig. En av disse er Lyngen 
kommune som i 2019 vedtok å gi kr. 200.000 i støtte til de som vil bygge bolig: 
 Følgende retningslinjer gjelder for Lyngen:  

1. Tilskuddet skal benyttes til bygging av helårsbolig, og gis uavhengig av tidligere 
etableringer i andre kommuner.  

2. Tilskuddet gis uavhengig av boligens størrelse.  
3. Bygges boligen med utleiemulighet, gis ytterligere tilskudd på 50.000,- 
4. Ordningen omfatter ikke øvrig påbygg, tilbygg eller renovering av allerede eksisterende 

bolig.  
5. Søker skal være eier av boligen.  
6. Søker trenger ikke være bosatt i kommunen på søknadstidspunktet.  
7. Barnefamilier og andre under etablering prioriteres.  
8. Den som mottar tilskuddet, må bosette seg i boligen og være folkeregistret i kommunen.  
9. Tilskuddet skal ikke benyttes til nedbetaling av annen gjeld.  
10. Dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter mottak av tilskudd, må tilskuddet 

tilbakebetales i sin helhet.  
11. Bygging av bolig må være påbegynt innen 1 år etter innvilget tilskudd. Skjer ikke det, 

faller tilskuddet bort.  
Bardu kommune har tilskuddsordning 

 100.000 for boligbygging og for restaurering av ikke bebodde, innkjøpte hus. Disse er omfattet 
av ordningen: 

1. Private personer som vil bygge egen bolig, inkludert våningshus og kårbolig på 
landbrukseiendom i Bardu kommune. 

2. Ordninga skal ikke gjelde bygging av flermannsboliger for utleie eller salg. 
3. De som allerede er tildelt gratis tomt i kommunale boligfelt er ikke omfatta av ordningen 
4. Ordningen gjelder nybygg. Den gjelder også restaurering av innkjøpt ubebodd hus der 

restaureringskostnadene overstiger kr. 1 mill. ihht. fremlagt budsjett og med utbetaling 
etter ferdigstillelse og fremlagt regnskap. Tilbygg, anneks og oppbygging etter brann, 
naturskade o.l. er ikke omfatta av ordninga. 
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5. Ordningen gjelder ikke bygging av fritidsboliger. 
 

Boplikt, nedsatt konsesjonsnivå – eller 0-konsesjon 
Boplikt er et tiltak en kommune kan søke landbruksdirektoratet om å få innføre for å få til økt 
helårsbosetting. Boplikten har flere effekter både på utleie- og på eiendomsmarkedet 

Boplikt ved eiendomsoverdragelse 
Boplikt som utløses ved salg eller overdragelse av eiendom. Dvs. at om boplikten innføres ved 
et tidspunkt vil den ikke ha virkning på nåværende boforhold, men om en eiendom overdras 
eller selges vil den som overtar måtte ha eiendommen som fast bosted. Dette er regulert av 
konsesjonsloven.  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen. 

Det er 3 former for boplikt 
a) Lovbestemt boplikt får den som overtar en landbrukseiendom over en viss størrelse og med 

bolighus fra nær familie, eller som har odelsrett til eiendommen. Da må du være 
folkeregistrert som bosatt på eiendommen i fem år. Hvis du vil slippe å bo, må du søke 
konsesjon. 

b) Boplikt som et vilkår for å få konsesjon får den som kjøper en konsesjonspliktig eiendom på 
det åpne markedet. Personen må søke konsesjon, og kommunen bestemmer om det skal være 
personlig boplikt eller upersonlig. Hvis boplikten er upersonlig, kan du leie ut eiendommen. 

c) Boplikt i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) er den tredje varianten. Det 
er boplikt på små eiendommer som normalt er under arealgrensene både for konsesjon og 
boplikt. Når du overtar en eiendom her, kan du slippe å søke konsesjon ved å bekrefte at 
eiendommen skal brukes som helårsbolig. Du kan velge om du vil bo der selv eller om du vil 
leie ut eiendommen. Boplikten er oppfylt så lenge noen er folkeregistrert bosatt på 
eiendommen. Dette er den boplikten man oftest møter når man skal kjøpe seg en fritidsbolig. 
Kommunene som har innført boplikt, har søkt om å få disse reglene. 

d) Etter konsesjonsloven § 7 sjette ledd kan bare forskrift innføres der det er nødvendig for å 
forhindre at eiendom som bør brukes som helårsbolig blir brukt til fritidsformål. 
Landbruksdirektoratet fastsetter slike forskrifter etter søknad fra kommunen. Også endring 
eller oppheving av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense fastsettes av 
Landbruksdirektoratet.  

Saksbehandling når en kommune vil endre eller oppheve forskriften 
Saksbehandlingen begynner gjerne med at kommunen bestemmer seg for å se nærmere på om 
det er behov for å innføre, endre eller oppheve forskriften. Administrasjonen får i oppdrag å 
evaluere og å avdekke behovet for endringer. Dette kan gjelde både forskriftens geografiske og 
materielle virkeområde etter konsesjonsloven § 7. Saken skal både utredes og sendes på høring 
før kommunestyret/bystyret endelig tar stilling til og vedtar endring eller oppheving av en 
forskrift, se forvaltningsloven § 37. Høringsfristen bør være på 6 uker. Det er viktig at man 
begrunner hvorfor man vedtar å endre eller oppheve forskriften. 
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Søknaden til Lanbruksdirektoratet bør inneholde kommunestyrets/bystyrets vedtak med 
begrunnelse, samt eventuelle evalueringer, høringsuttalelser, og aktuelle vedtak som angår 
saken. Direktoratet utformer og fastsetter ny forskrift ved vedtak, og sender ny forskriftstekst til 
lovdata, alt med kopi til kommunen, Fylkesmannen og Kartverket. 
 

Følgende kommuner har boplikt i hele- eller i deler av kommunen. 
 
 Nr.  Kommune   Fylke  
 3004  Fredrikstad   Viken 
 3022  Frogn   Viken  
 3039  Flå  Viken 
 3041  Gol  Viken 
 3042  Hemsedal  Viken 
 3044  Hol  Viken 
 3011  Hvaler  Viken  
 3040  Nesbyen (tidligere Nes i Buskerud)  Viken 
 3003  Sarpsborg   Viken 
 3019  Vestby  Viken 
 3043  Ål  Viken 
 4629  Modalen   Vestland 
 3813  Bamble   Vestfold og Telemark  
 3815  Drangedal   Vestfold og Telemark  
 3811  Færder  Vestfold og Telemark 
 3819  Hjartdal  Vestfold og Telemark 
 3814  Kragerø  Vestfold og Telemark 
 3821  Kviteseid  Vestfold og Telemark 
 3805  Larvik  Vestfold og Telemark 
 3822  Nissedal  Vestfold og Telemark 
 3806  Porsgrunn  Vestfold og Telemark 
 3804  Sandefjord  Vestfold og Telemark 
 3824  Tokke  Vestfold og Telemark 
 3825  Vinje  Vestfold og Telemark 
 5059  Meldal  (nå Orkland)  Trøndelag 
 5025   Røros  Trøndelag 
 5414  Gratangen  Troms og Finnmark 
 1144  Kvitsøy  Rogaland  
 1865  Vågan  Nordland 
 3431  Dovre  Innlandet  
 3441  Gausdal   Innlandet  
 3432  Lesja  Innlandet 
 3414  Nord-Odal  Innlandet 
 3454  Vang  Innlandet 
 3452  Vestre Slidre  Innlandet 
 3435  Vågå  Innlandet  
 3440  Øyer  Innlandet 
 3453  Øystre Slidre  Innlandet 
 4222  Bykle   Agder  
 4227  Kvinesdal  Agder 
 4215  Lillesand  Agder 
 4205  Lindesnes  Agder 
 4205  Mandal  Agder 
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4201   Risør Agder 
 4213  Tvedestrand  Agder 

 
 

Hvordan håndteres kommunale avgifter på eneboliger som står tomme i 10-11 måneder? 
For boliger som ikke er helårsbebodd er løsninger som vanngebyr og avløpsgebyr pr. forbruk og 
fritids- eller miniabonnement for avfall. 

Vurdering: 

Det er en stor utfordring å gjøre gode endringer i et samfunn for å bidra til vekst og eller 
utvikling. Det er tre hovedkrefter som virker – besøksattraktivitet, næringsattraktivitet og 
bostedsattraktivitet og bildet er svært sammensatt, og kreftene virker på hverandre. I dette skal 
vi fokusere på bostedsattraktivitet. I notatet om folketall- og næringsutvikling som rådmannen 
presenterte i 2019 ble det skilt mellom strukturelle forhold – forhold som kåfjordsamfunnet ikke 
kan påvirke direkte, f.eks. globale trender eller nasjonalpolitiske forhold og de forholdene som 
innbyggere kan gjøre noe med f.eks. gjennom politiske vedtak og lokal mobilisering.  
Skal man få folk til å bo må det finnes tilgjengelige boliger og boligtomter. Dernest må folk få 
vite om disse. Boligmarkedet har en dynamikk som stort sett er markedsstyrt og boligene 
markedsføres i henhold til forholdet mellom behov-etterspørsel.  
Ett av unntakene her gjelder de som av ulike grunner har vansker med å komme inn på 
boligmarkedet for eie eller leie. Her virker kommunens selskap Ungbo, ordningen med eie til 
leie, og husbankens tiltak støttende for flere av de som trenger støtte i markedet. 
Det er flere grupper på eiendomsmarkedet. Kommunen, private eiere og profesjonelle 
aktører/utbyggere utgjør hovedtyngden av tilbydere.  
Kommunen kan ta en rolle i å få dette markedet til å fungere bedre. Vi vil alle at det skal være 
omsetning, at boliger skal skifte eiere og at leiemarkedet fungerer som en invitasjon til å bo. For 
innbyggerne i Kåfjord er det viktig at omsetning av boliger og tomter medfører at folketallet 
stabiliserer seg eller at det bidrar til økning. For utbyggere er det viktig at de tjener penger på 
markedet uansett om det er til fritidsboliger eller til permanente boliger. Kommunens 
innbyggere, politikere og administrasjon kan bidra til at det kan bli mer attraktivt å kjøpe og å 
leie bolig i Kåfjord. 
Innbyggerne kan 

- Snakke fint om Kåfjord 
- Dele gode opplevelser fra Kåfjord 
- Ta godt imot besøkende og nyetablerere 
- Ønske at flere skal komme hit for å bo 
- Engasjere seg i politikk og i frivillig arbeid 
- Delta i kulturarrangementer året gjennom 

Politikere kan 
- Prioritere avsetning av gode arealer til boligbygging 
- Prioritere ferdigstilling av tomter 
- Prioritere tiltak for markedsføring av tilgjengelige tomter og muligheter for etablering av 

nye 
- Promotere fordelene med å bo i Kåfjord 
- Inspirere innbyggere til å bidra til å øke bolyst 
- Løfte diskusjon om tiltak for å utnytte felles bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med 

de andre kommunene i Nord-Troms. 
Kommuneadministrasjonen kan 

94

https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2018-02-02-143
http://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2013-10-09-1196


- Følge opp politiske vedtak 
- Følge lover og retningslinjer for saksbehandling og opplyse om muligheter for unntak 
- Samle informasjon om henvendelser fra innbyggere om boligsituasjonen og bolyst og 

bidra til å løfte dette til politisk behandling. 
- Bedre informasjonen om ledige tomter og mulige tomter til innbyggere i kommunen og 

utenfor. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/114 -8 

Arkiv: C00 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 28.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/20 Formannskap 05.06.2020 

 

Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 

1 Tilsagn om tilskudd - Spinnvill Rokkefestival 

2 Spinnvill søknad 2020 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1.Kåfjord kommune støtter Spinnvill Rokkefestival med kr. 20.000,-, som omsøkt.  
 
2.Kulturbudsjettet, budsjettpost 11214.459.285, styrkes med kr. 20.000,-.  
 
3.Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.  
 
4.Rådmannen foretar budsjettregulering. 
  
5.Beløpet utbetales når Kåfjord kommune har mottatt rapport og dokumentasjon på utgifter til 
omsøkt prosjekt.  
 
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 måneder 
fra dato for behandling i utvalg.   
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Spinnvill Rokkefestival er et årlig kulturarrangement med formål om å sette spinning, ull, 
husflidsaktiviteter, samt kystsamisk, kvensk og norsk kultur -og håndverk, på 
dagsordenen. Spinnvills målsettinger lyder som følger:  
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1 Gi folk økt kunnskap om ull og bedre deres ferdigheter i spinning, sortering, karding og 
toving.  
2 Gi unge – som gamle- innblikk i husflidskulturen, der arbeid med ull og ullprodukter er et 
bindeledd mellom ulike kulturer.  
3 Tilknytte barn og unge til husflidstradisjoner og la de få oppleve det sosiale som følger med.  
4 Øke husflidslagenes medlemstall og sikre yngre medlemmer som kan være bærere av vår 
kulturarv.  
5 Styrke samvær og aksept på tvers av kulturer og generasjoner.   
6 La kreativiteten rå og frembringe ny produktskaping.  
 
Festivalen ble arrangert for første gang i 2010 og er et samarbeidsprosjekt mellom Kåfjord 
frivilligsentral, husflidslagene i Kåfjord, samt fylkeskonsulenten for Troms husflidslag. 
Spinnvill har også de senere år samarbeidet med Halti Kvenkultursenter i Nordreisa og Senter 
for Nordlige folk. Tidligere har festivalen blitt arrangert i Birtavarre, men nytt av fjoråret var at 
det ble bestemt at arrangementet skulle rulleres årlig mellom de 3 husflidslagene i Kåfjord. 
Husflidslagene i henholdsvis Olderdalen, Birtavarre og Manndalen legger ned stor egeninnsats 
for å gjennomføre Spinnvill Rokkefestival og tanken er at husflidslagene skal rullere på å være 
vertskap. I 2019 ble arrangementet gjennomført i Olderdalen, mens det i 2020 er lagt til 
Manndalen.   
 
Årets festival går av stabelen 18.-20. September på Senter for Nordlige folk i Manndalen og 
har Manndalen husflidslag som vertskap. Av søknaden kommer det frem at programmet for 
Spinnvill 2020 er en kombinasjon av foredrag, formidling og utstilling, samt praktiske verksted 
og sekvenser. Årets arrangement bærer tittelen “Den bærekraftige tråden” og har fokus på 
greneveving, reparasjon/ fiksing av ullplagg og gjenbruk. Det vil videre fokuseres på formidling 
av kunnskap knyttet til spinning av garn til greneveving, bonkosvotter og lester. Lørdag 
formiddag vil det være en åpen sekvens med utstilling av gjenbrukte gjenstander, 
demonstrasjoner av fikse-teknikker, spinning og karding som publikum kan prøve seg på, samt 
“fiksebord” hvor publikum eksempelvis kan lære å stoppe klær. Dette i tillegg til den 
tradisjonelle spinnekonkurransen.   
 
Festivalen vil i stor grad etterstrebe å bruke lokale ressurspersoner som 
kurslærere.  Kåfjorddalen ullkarderi er en av samarbeidspartnerne og skal bidra med forgarn til 
spinning av garn til grenene, samt foredragsholding. Troms fylkeshusflidslag skal bidra 
med “Ung husflid”: ullverksted for barn, Ole Jan Knutsen vil ta for seg opplæring om rokken og 
husflidskonsulent Petra-Mari Lindaker vil sy sammen det faglige opplegget. I tillegg vil Katrine 
Gregersen fra #fikselauget i Kristiansand og #fiksebuksa-opplegget til Norges 
husflidslag bidra.   
 
Festivalen har faste deltakere fra hele kommunen, fylket og fra andre deler av landet.  
 
Eriksen for arrangørene søker om støtte på kr. 20.000,- til gjennomføring av årets 
festival. Festivalen har fått innvilget kr. 30.000,- i støtte fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune.   
 
Budsjett og finansieringsplan følger under:  
 
Budsjett  
Leie av lokaler  Kr. 6000,-  
Honorarer  Kr. 30 000,-  
Reisekostnader  Kr. 10 000,-  
Kost og losji, forelesere  Kr. 12 000,-  
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Premier  Kr. 10 000,-  
Annonsering  Kr. 15 000,-  
Materiell og brosjyrer  Kr. 10 000,-  
Diverse kostnader  Kr. 15 000,-  
Totale kostnader  Kr. 108 000,-  
  
Finansiering  
Deltakeravgift seminar  Kr. 15 000,-  
Kåfjord kommune  Kr. 20 000,-  
Troms og Finnmark fylkeskommune  Kr. 30 000,-  
Stiftelsen for å fremme husflidsaker i Troms   Kr. 35 000,-  
Egenandel   Kr. 8000,-  
Totalt  Kr. 108 000,-  
  
Festivalens økonomiske målsetting er å gå i 0. Det vil si at eventuelt overskudd tilbakeføres til 
festivalens bidragsytere.   
 
Ved støtte fra Kåfjord kommune, vil kommunens logo påføres annonser, infoskriv og plakater.   
  

Vurdering: 
Kåfjord kommune er stolt vertskommune for Spinnvill Rokkefestival. I 10 år har festivalen vært 
et foregangs-arrangement som kulturbærer og fremmer av kystsamisk og kvensk tradisjonelt 
håndverk -da spesielt bruk av ull. Festivalen har befestet sin posisjon som et viktig kulturelt 
og identitetsbyggende familiearrangement i kommunen.   
 
Kåfjord kommune er videre stolte av å være en av få kommuner i landet med hele tre 
oppegående og driftige husflidslag. Som nedfelt i kommunens visjon, skal Kåfjord være et 
livskraftig og levende samfunn som gir alle innbyggerne trygghet for et godt livsløp som bygger 
på vår egen kultur og tradisjon. Kåfjord kommune er derfor opptatt av at gamle 
husflidstradisjoner holdes ved like og formidles til de neste generasjoner.  
 
Spinnvill Rokkefestival arrangeres for 10. gang. Ikke bare har festivalen holdt det gående i 
mange år, men den forener også kommunen; Samtlige husflidslag er involvert i arrangementet 
og stor egeninnsats fra frivillige muliggjør festivalen. Arrangementer som knytter bygdene, 
folkene og generasjonene sammen er viktige i en geografisk adspredt kommune. Spinnvill har i 
en årrekke hatt et sterkt fokus på å treffe også de yngre generasjoner med sitt innhold, og 
understreker at det er viktig at kunnskapen formidles videre. I tillegg evner festivalen å trekke til 
seg publikum utenfra. Dette sier noe om festivalens særegenhet og viktigheten av den.   
 
I et koronapreget 2020 inkludert en rekke avlysninger og utsettelser av kulturelle arrangementer, 
håper Spinnvill Rokkefestival å kunne arrangere festival slik man pleier. Likevel med et 
forbehold om at situasjonen er slik at det er mulig. Husflidslagene som ellers har årsberetninger 
som vitner om variert, ukentlig aktivitet, har også måttet stenge ned en periode i 2020. Likevel 
vitner årsberetningene fra 2019 om stor aktivitet med fokus på å fremme husflid og lokale 
tradisjoner- spesielt rettet mot barn og unge. Videre forteller årsberetningene om stor grad av 
frivillig arbeid og dugnadsinnsats for å ta imot skoleelever og studenter, for å gjennomføre 
kafédrift, seminarer, onsdagsmøter, Holmenesdagen m.m.  
 
Totalt har de tre husflidslagene 108 medlemmer. Dette er en nedgang på 9 medlemmer fra i 
fjor. Kun ett medlem oppgis å være i aldersgruppen 12-18 år. Både nedgang i medlemsmasse og 
få yngre medlemmer vitner om at det er vanskelig å rekruttere yngre medlemmer. Også av den 

98



grunn er Spinnvill Rokkefestival viktig, som et arrangement med et særskilt fokus på å treffe de 
i målgruppen barn/ unge og tilrettelegge for deltakelse for folk i alle aldre.  
 
Saken legges frem for Formannskapet for vurdering om støtte.  
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postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
   
9148 OLDERDALEN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   19/00030-78 Anne Mette Sætra 

   
10.03.2020 

 
 

Tilsagn om tilskudd - Spinnvill Rokkefestival 

 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har fordelt tilskudd til festivaler for 2020. Det 

er behandlet 70 søknader som samlet søker om kr. 7 691 000. Fylkesrådet har i henhold til budsjett 

for 2020 fordelt kr. 3 770 000 til festivalene i Troms og Finnmark.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har fordelt tilskudd til festivaler for 2020 med utgangspunkt 

i gjeldende retningslinjer for vest (Troms) og øst (Finnmark) for 2019.  

 

Viser til søknad om tilskudd til Spinnvill Rokkefestival 2020. Fylkesrådet har vurdert søknaden ut 

i fra gjeldende retningslinjer for omsøkte tilskuddsordning. Spinnvill Rokkefestival innvilges 

ettårig tilskudd kr. 30 000 i støtte til arrangementet. 

 

Rapport og regnskap  

Pengene betales ut etterskuddsvis etter innlevert rapport og regnskap. Frist for rapportering og 

utbetalingsanmodning er tre måneder etter sluttført arrangement, og senest 1. desember for 

festivaler som arrangeres på høsten.  

 

Rapport skal inneholde en skriftlig redegjørelse hvor det fremkommer hvordan festivalen ble 

gjennomført, eventuelle avvik og andre kommentarer vedr gjennomføringen. Publikumstall må 

oppgis. Rapport skal også inneholde regnskap som skal være i tråd med innsendt budsjettoppsett 

til søknad, og gi et korrekt bilde av utgifter og inntekter i forbindelse med avvikling av festivalen. 

Regnskapet skal underskrives av to personer som er oppnevnt av prosjektansvarlig.  

 

Rapport og regnskap sendes elektronisk til postmottak@tffk.no 

 

Utbetaling 

Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendt faktura i henhold til følgende fakturainformasjon: 

 

Faktura merkes med ressursnummer 10573 og Festivaltilskudd 2020 –Spinnvill Rokkefestival. 

Faktura sendes som epost til faktura@tffk.no 

 

 

Logo 
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Elektronisk og trykt informasjon om arrangementet skal inneholde informasjon om at det er støttet 

av Troms og Finnmark fylkeskommune. Logo kan lastes ned fra vår hjemmeside www.tffk.no 

under fanen Om oss og Grafisk profil. 

 

Arbeidet med felles retningslinjer for en tilskuddsordning for festivaler i Troms og Finnmark 

fylkeskommune fra og med 2021, gjøres fortløpende gjennom 2020. Informasjon om nye 

retningslinjer og søknadsfrister offentliggjøres når de er klare. 
 
 
 

Med hilsen 

 

Heikki Knutsen 

avdelingsleder kultur      Eirin Gjelsås 

        kunst- og kulturutvikling 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Manndalen Husflidslag Grenebua 
 
 
Kopi til: 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
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KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/208 -2 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 27.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/20 Formannskap 05.06.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Søknad om å opprettet et kvenpolitisk utvalg. 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 IMG_20200316_0001 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Viser til vedlagte søknad. 

Vurdering: 
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1O. mars 2020

Fra Kåfjord kvenforeni ng/Kaivuonon kveeniseu ra

Kåfiord kommune,

Formannskapet,

9t47 Olderdalen.

Søknad om å få opprettet et kvenpolitisk utvalg.

I våre områder blir det i mange sammenhenger, og særlig ifesttaler, fremhevet verdien av

«rde tre stammers møte», noe som selvsagt er et historisk faktum. At man her på

nordkalotten har maktet å integrere ulike befolkningsgrupper i hverandres livsverden, er i

seg selv en stor prestasjon. Det til tross for kultur, språk og ulike referanser.

Problemet er at den den tredje stammen, nemlig den kvenske, i daglig virksomhet synes å

være nærmest glemt og befinner seg stort sett utenfor den offentlige arena. Lenge har den

kvenske befolkningen innfunnet seg med situasjonen, men vi mener nå at det er på tide at

også den kvenske dimensjonenbørfå en rettmessig plass og oppmerksomhet innenfor

offentlige politisk virksomhet. Den kvenske stemmen bør bli hørt i likhet med de andre.

Til orientering kan vi ta med at Kåfjord kvenforening, ut fra små økonomiske ressurser, har i

gang arbeid for å synliggjøre den kvenske kulturen. Siste år har vi eksempelvis i samarbeid

med Kvååni Åani hatt kvensk konsert på kulturhuset, vi har hatt foredrag om slektsgransking,

litteratur og kvensk historie og i samarbeid med Kvenkultursenteret bidrar vi til den årlige

Paaskiviikku. lkke minst må vi nevne at vi, i godt samarbeid med kommunen, siste året har

stØttet kvensk språkopplæring (språkdusj) i barnehagene i Kåfjord.

Vi mener nå at det er på tide at vi kommer inn på den kommunalpolitiske arena, slik at også

den kvenske dimensjonen i kommunen blir synlig og at vifår mulighet til å delta i de

kommunalpolitiske prosesser når det gjelder kultur, Økonomi mv.. Vi foreslår derfor at

kommunen oppretter et kvenskpolitisk utvolg. Om ønskelig kan kvenforeningen bidra med

forslag til mandat og sammensetning.

Kåfjord kvenforeningtØr be formannskapet ta opp dette forslaget. I tilfelle vil det være til ros

for kommunen at man tar også den kvenske dimensjonen inn på den offentlige arenaen.

Med hilsen

r o lft 1o;;L\yg{ore n i n g/ K a i v u o n o n kv e e n i s e u r a

&,r;;"fr,
Tftting;/atne (leder)
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Arkivsaksnr.: 2020/114 -9 

Arkiv: C00 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 28.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/20 Formannskap 05.06.2020 

 

Søknad om inngåelse av avtale om diakonstilling i Kåfjord sogn og kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Opprettelse av nye prosjektstillinger i Nord-Troms prosti 
2 brev til ordfører 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kåfjord kommune ser positivt på initiativet fra Kåfjord menighet og sogneprest Richard 
Svane.   

2. Kåfjord kommune inngår et samarbeid med Kåfjord menighet med formål om å opprette en 
diakonstilling i Kåfjord sogn og kommune.  

3. Diakonstillingen i Kåfjord sogn og kommune skal være en viktig samfunnsressurs og fungere 
som et bindeledd mellom Kåfjord menighet og kommune.   

4. Finansieringsandelen for diakonstillingen i Kåfjord sogn og kommune fordeles på følgende 
måte i løpet av prosjektets 3 år: Kåfjord kommune 10% og Nord-Hålogaland bispedømmeråd 
90% i 2020, Kåfjord kommune 30% og Nord-Hålogaland bispedømmeråd 70% i 2021, Kåfjord 
kommune 50% og Nord-Hålogaland bispedømmeråd 50% i 2022. Dette av total kostnadsramme 
per år, inntil kr. 750.000,-. 
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Saksopplysninger:  

13-14., samt 17. november 2019 var biskop Olav Øygard på visitas i Kåfjord sokn i Nord-Troms 
prosti. Den 14. november møttes representanter fra Kåfjord menighet og menighetsråd, 
kommuneadministrasjonen, lokalpolitikere, samt biskop Øygard og hans reisefølge til et 
orienterings- og drøftingsmøte. Her orienterte blant annet biskopen om sitt virke og man drøftet 
mulighetene for en diakonstilling i Nord-Troms.   

I brev datert 20.02.2020 fra Nord-Hålogaland kirkefagavdeling til prosten i Nord-Troms prosti 
står det som følger: Nord-Hålogaland bispedømmeråd har i “sak 56/19 Kirkelig inndeling i 
Nord-Hålogaland bispedømme Delrapport 2” vedtatt den fremlagte innstillingen med hensyn til 
prioriteringer av fordeling av stillinger som fremkommer i Ressursutvalg 2. Den fremlagte 
innstillingen det refereres til er: Nord-Troms prosti. Prosjektstilling for kateket/ diakon i 3 år 
med maks tilskudd fra bispedømmerådet med kr. 1.500.000, -.   

Videre opplyses det i brevet at:  

1. Stillingene skal være organisert under kirkelig fellesråd, primært som heltidsstillinger.   

2. Stillingene skal i noen grad være en ressurs for prostiet som helhet.  

3. Stillingene finansieres med inntil kr. 750 000,- per år i 3 år (total ramme).  

4. Innbakt i bispedømmerådets vedtak ligger det en økonomisk forutsigbarhet på 3 år, men det er 
et mål at stillingene skal etableres på permanent basis.  

5. Det er ønskelig med ekstern finansiering av diakonstillingen, slik at man oppnår 50 % lokal 
finansiering ved prosjektperiodens slutt.  

6. Nord-Hålogaland bispedømmeråd ber prosten innkalle til et møte med kirkevergene for å 
gjøre avtaler om prostiets nyttiggjøring av stillingene og gi tilbakemelding på hvilke fellesråd 
som skal være arbeidsgiver for den enkelte stilling, samt hvordan stillingene skal nyttiggjøres i 
prostiet.  

7. Det er viktig at stillingene forankres i menighetsrådet og at man har en klar prosjektplan for 
hvordan stillingene skal brukes.  

Avslutningsvis i brevet bes det om at fellesrådene som får arbeidsgiveransvar for diakon-/ 
kateketstillingen sender inn en skriftlig prosjektbeskrivelse med innhold for stillingen. Dette i 
samarbeid med menighetsrådet.   

Nord-Troms prosti er et prosti i Nord-Hålogaland bispedømme og har totalt 6 menigheter: 
Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Brevet det her refereres til er 
sendt alle 6 menighetene - i tillegg til prosten i Nord-Troms prosti.   

I en mailkorrespondanse mellom saksbehandler og sogneprest i Kåfjord sogn, Richard O. Svane, 
datert 15.05.20, bekrefter Svane at en dialog for avklaring av prostiets nyttiggjøring av 
stillingene har funnet sted.  Svane skriver: Diakonstillingen er utelukkende tiltenkt Kåfjord sogn 
og kommune. Dette har jeg kommet fram til, i samråd med kirkevergene i Storfjord, Lyngen, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Svane bekrefter videre i mailen at reise og virke i de andre 
kommunene vil foregå i et begrenset omfang og være i anledning fellesmøter for prost, prester 
og andre kirkelige ansatte i Nord-Troms prosti.  
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I en søknad fra sogneprest Svane til Kåfjord kommunes ordfører, Bernt Lyngstad, presiseres og 
forklares prosjektet nøyere. Svane skriver at han på vegne av Kåfjord menighet søker om å få til 
et samarbeid med kommunen for å opprette en diakonstilling i Kåfjord sogn og kommune. Dette 
opplyses å være en forutsetning for at diakonstillingen kan legges til Kåfjord. Ordet diakon 
stammer fra det greske ordet diakons og betyr tjener. Som en av fire vigslede stillinger i kirken 
(sammen med prest, kantor og kateket), utfører diakonen samfunnsoppdrag. Diakonen fungerer 
som et bindeledd mellom kirka og samfunnet. Den Norske Kirke ved kirkemøtet definerer 
diakonens verdigrunnlag på følgende måte: 1) Inkluderende fellesskap 2) nestekjærlighet 3) 
kamp for rettferdighet og 4) vern for skaperverket. Svane opplyser videre i søknaden at 
diakonens arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses lokale behov i kirke og kommune, og være 
avhengig av diakonens tidligere arbeidserfaring og spesialkompetanse.   

Hva angår finansiering av stillingen, står det i søknaden at normal praksis innebærer at 
finansieringen deles mellom kirken og kommunen 50/ 50. I dette tilfellet understrekes det at det 
er ønskelig med en ordning som legger opp til at kommunen opptrapper sitt økonomiske bidrag 
årlig, eksempelvis med 10 % i 2020, 30 % i 2021 og 50 % i 2022. Dette for å nå et mål om å få 
på plass en diakon i 100 % fast stilling i Kåfjord sogn og kommune også etter prosjektperioden. 
Da finansiert 50/50 mellom kommune og bispedømmerådet.   

I møte 20.05.20 ble saken om diakonstillingen tatt opp og drøftet i Kåfjord kommunes 
tverrfaglige forum for kommunalt ansatte som arbeider med- og rettet mot, barn og unge. Her 
var -i tillegg til kommunepsykolog, ungdomskontakt, kulturkonsulent, leder hjemmebasert 
omsorg, helse- og omsorgssjef og oppvekstleder, også sogneprest Svane til stede. Svane 
redegjorde for saken og opplyste om at man er klare for utlysning av diakonstillingen i juni 
dersom man får til et samarbeid med kommunen. 

Vurdering: 

Nord-Hålogaland bispedømmeråd skriver i sitt brev at de er glade for å kunne tilby Nord-Troms 
prosti både kateket- og diakonistilling for en periode på tre år. Sogneprest Svane uttrykker i sin 
søknad glede over både det gode initiativet og engasjementet som kommunen har vist i møter og 
samtaler mellom kirken og kommunen, men også over å kunne informere om vedtaket til 
bispedømmerådet i Nord-Hålogaland om tildeling av diakonstilling til Nord-Troms og Kåfjord. 
Dette som et resultat av samtalen under biskop-visitasen i november 2019, samt stort 
engasjement og innsats fra sogneprest Svane sin side. Det er i det hele tatt flere aktører som har 
stått på for at Kåfjord kommune og sogn i dag står med tilbud om å inngå et samarbeid med 
Kåfjord menighet om en diakonstilling i kommunen.   

Som nevnt ovenfor ble vedtaket i Nord-Hålogaland bispedømmeråd gjort for en prosjektstilling 
for kateket/ diakon. Årsaken til at man i dag står med et tilbud om samarbeid om en 
diakonstilling - ikke kateket, er at man i Kåfjord har en sogneprest som ivaretar kateketdelen. At 
sognepresten har mulighet og kapasitet til å ivareta kateketens arbeidsområder gjør det mulig for 
Kåfjord sogn og kommune å innhente en ekstra ressurs i form av en diakon.   

Under møtet i forbindelse med biskopens visitas i november drøftet de fremmøtte viktigheten av 
å jobbe målrettet inn mot, samt med risikogrupper- spesielt barn og unge. Man kom her også inn 
på ulike situasjoner som de siste årene har rammet Kåfjord kommune. Fellesnevneren for disse 
hendelsene er at det har vært situasjoner som krever fagkyndige, men også mange ressurser i 
møte med mennesker i sorg og vanskelighet. Eksempelvis ble det nevnt skredulykker, rusbruk 
blant unge, utenforskap og selvmord. I lys av dette ble en diakons rolle løftet frem som en 
potensiell og viktig samfunnsressurs for Kåfjord - også i andre situasjoner enn de nevnt ovenfor. 
Kåfjord kommune har de siste årene gjort flere satsinger rettet mot sårbare grupper, blant annet 
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ved å ansette en ungdomskontakt og kommunepsykolog, men ser at behovet for flere ressurser 
med annen bakgrunn fortsatt er til stede. Dette skyldes ikke bare at unge rapportere høyere grad 
av ensomhet og depressive symptomer i Ungdata-undersøkelser, men også at utfordringene 
sårbare grupper møter på stadig endres. Dette forandrer også hvilke innsatsområder kommunen 
må prioritere. Eksempelvis ble det i St. Meld. 19 Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt 
samfunn (2018-2019) et nytt fokus på å forebygge ensomhet og sosiale relasjoner fordi: 
Ensomhet er ikke et aldersrelatert problem, men snarere knyttet til ulike livssituasjoner og 
livsendringer. Det er saksbehandlers oppfatning at en diakon vil kunne bidra positivt inn i 
arbeidet med å dekke aktuelle arbeids- og fokusområder mtp. sårbare grupper og i forebyggende 
arbeid.   

Diakonstillingen vil kunne tilpasses lokale behov i kirke og kommune. Den vil også variere fra 
sted til sted ut ifra diakonens bakgrunn, kompetanse og erfaring. Mange diakoner har enten 
bakgrunn som lærer eller sykepleier. Basert på tematikken drøftet under biskop-visitasen i 
november, har Svane i sin søknad til ordfører Lyngstad foreslått noen arbeidsområder som for 
sognepresten fremstår som særlig aktuelle: ungdomsdiakoni, sorg og kriser, samt 
fellesskapsbyggende arbeid. Arbeidsområdene eksemplifiseres med følgende: Forebyggende og 
helende arbeid i forhold til rus, kontakt- og nettverksarbeid i forhold til ungdom, oppfølging i 
forhold til spesielle problemer i form av for eksempel sorggrupper for unge, tilrettelegging for 
samtale- og støttegrupper ved samlivsbrudd, dødsfall, angst med mer. Deltakelse i kriseteam. 
Inkluderende og fellesskapsbyggende arbeid rettet mot frivillige organisasjoner hvor for 
eksempel Røde Kors vil være aktuelle samarbeidsparter. På møtet i tverrfaglig forum 20.05.20 
kom det også inn andre innspill for aktuelle arbeidsområder. Fritidsklubber for unge, sosiale 
møteplasser på tvers av generasjoner og arbeid for å forebygge ensomhet blant eldre ble nevnt. I 
samme møte ble det snakket varmt om hvordan en diakon vil kunne tilføre -ikke bare 
ressursgruppa som jobber med sårbare grupper, men også hele Kåfjordsamfunnet noe positivt. 
Videre kan en diakon fungere som en brobygger mellom det som for noen kan fremstå som et 
lukket samfunn og menighet, og utad.   

Videre har sogneprest Svane understreket at kvaliteter som nødvendig kulturkompetanse og 
sosialkompetanse vil vektlegges ved eventuell ansettelse av diakon i Kåfjord.   

Hva angår finansiering av en eventuell diakonstilling i Kåfjord sogn og kommune, er det som 
tidligere nevnt vanlig praksis at dette fordeles mellom kommune og kirke. I dette tilfellet har 
man fått tildelt prosjektmidler til tiltaket som vil dekke deler av stillingen. Prosjektmidlene 
avsatt av Nord-Hålogaland bispedømmeråd er maks kr. 1.500.000, - for 3 år, delt på de to 
prosjektstillingene kateket/ diakon, noe som gir inntil kr. 750.000,- per år for diakonstillingen. 
Ettersom samarbeid mellom kommune og kirke er en forutsetning for tilgang på 
prosjektmidlene, må Kåfjord kommune bidra -også økonomisk, dersom man ønsker en diakon i 
kommunen.   

Ved å gå for løsningen foreslått og ønsket av Kåfjord menighetsråd, trapper Kåfjord kommune 
gradvis opp sin finansieringsandel. 10% i 2020, 30% i 2021 og 50% i 2022 vil maks utgjøre 10, 
30 og 50% av total kostnadsramme, altså kr. 750.000,- per år. Det skal dog tillegges at 
lønnsnivået for en diakon avhenger av utdanning og bakgrunn, og vil variere. Saksbehandler kan 
derfor ikke redegjøre for nøyaktig hvor mye utgiftene vil komme på for Kåfjord kommune, men 
kan operere med maksbeløp. 10% av total kostnadsramme per år utgjør kr. 75.000,-, 30% utgjør 
kr. 225.000,- og 50% utgjør kr. 375.000,-. For Kåfjord kommune vil en slik avtale bety en ekstra 
ressurs som kan arbeide inn mot sårbare grupper innenfor områder kommunen og kirken 
sammen kommer frem til skal prioriteres- dette uten at Kåfjord kommune må stå for hele 
finansieringen. Dersom Kåfjord kommune inngår samarbeid med Kåfjord menighetsråd om en 
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diakonstilling, får kommunen en ressurs i 100% stilling over minst 3 år, men betaler kun totalt 
for en 90% stilling fordelt over 3 år.   

Konklusjon:  

Et samarbeid om en diakonstilling i Kåfjord sogn og kommune vil gagne hele 
Kåfjordsamfunnet. En diakon vil kunne være en ekstra ressurs som med sin kompetanse kan 
bistå, arbeide, tilrettelegge, koordinere og hjelpe innenfor de feltene man ser størst behov. Ved å 
inngå et slikt samarbeid om diakonstillingen kan man også knytte enda sterkere bånd mellom 
kirke og kommune, samt etablere en samarbeidskultur som vil kunne gagne og favne også andre 
innsatsområder. Dette innenfor en økonomisk ramme som er gunstig for Kåfjord kommune.   

Saken legges frem for Formannskapet for vurdering om inngåelse av samarbeid med Kåfjord 
menighetsråd om en diakonstilling i kommunen. 
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Dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring av gapahuk 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune viser til reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19 og gir 

dispensasjon for oppføring av én gapahuk på omsøkt plassering på gbnr. 1/3. 
2. Søker fritas fra byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 
3. YKIL fritas ikke fra saksbehandlingsgebyr for dispensasjonssøknaden. 

 

Saksopplysninger: 
YKIL har fått finansiering til å bygge to gapahuker i 2020. De søker derfor dispensasjon for å 
sette opp to gapahuker i Djupvik. Da en av de omsøkte gapahukene er omfattet av skredfare og 
er i nærheten av en trekklei for tamrein, må administrasjonens vurdering av denne søknaden 
sendes på høring til de berørte myndighetene og reinbeitedistriktet. Den andre gapahuken er 
tenkt oppført i nærheten av en lysløype vest for kirkegården i Djupvik. Denne plasseringen er 
vurdert til å ikke kreve høring. De to gapahukene vil derfor bli behandlet som separate saker. 
 
Det omsøkte tiltaket vil kunne brukes hele året og vil derfor være et godt bidrag til å få flere ut 
på tur og dermed bidra til å styrke folkehelsen. I tillegg vil tiltaket bidra å styrke trivsel og 
samhold i ytre Kåfjord da de vil ha funksjon av en samlingsplass. 

 

Figur 1 Plassering av 
gapahuk. Den røde 
skraveringen er 
sommerbeiteområde for 
tamrein.
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Vurdering: 
Planstatus 
Gapahuken befinner seg innenfor kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik, parsell Engenes-
Spåkenes. Arealformålet er landbruk-, natur- og friluftsområder. Det skal føres en restriktiv 
holdning til utbygging og eventuell ny bebyggelse må ikke komme i konflikt med viktige 
landbruk-, natur- og friluftsinteresser. 
 
Kulturminner 
Tiltaket er ikke omfattet av spesielle hensyn i forbindelse med kulturminner. 
 
Naturmangfold 
I nærheten av plasseringen av gapahuken er det en eldre observasjon av fiskemåke. 
Observasjonsområdet er stort. Tiltaket vurderes til å ikke ha spesiell negativ effekt med hensyn 
på naturmangfold. 
 
Reindrift 
Gapahuken befinner seg i reinbeitedistrikt 36, Cohkolat ja Biertavárri. Plasseringen befinner seg 
innenfor avmerket område for sommerbeite. 
 
Gapahuken befinner seg i nærheten av bebyggelse og infrastruktur og vurderes til å være til lite 
hinder for reindriftens sommerbeiteområde. Det er svært sjeldent observert rein i det aktuelle 
området. 
 
Naturfare 
Gapahukens plassering er ikke omfattet av noen form for naturfare. 
 
Kvikkleire 
Gapahuken sin plassering er utenfor aktsomhetsområdet for kvikkleire. 
 
Landbruk 
Gapahukens plassering er i uproduktiv lauvskog. Det vurderes til å ikke ha noen negativ 
påvirkning på landbruket. 
 
PBL kap. 19 
Kapittel 19 i plan- og bygningsloven om dispensasjon viser i § 19-2 til at dispensasjon ikke skal 
gis, dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Samlet vurdering 
Den omsøkte plasseringen er i nærheten av en lysløype og i nær tilknytning til Storhaugveien. 
Tiltaket vil derfor fungere som et turmål for store deler av befolkingen. Arealformålet i området 
er landbruk-, natur- og friluftsområde. Tiltaket bidrar til friluftsinteressene i området og er ikke 
til vesentlig ulempe for landbruk-, reindrift- eller naturhensyn. Det skal ifølge 
kommunedelplanen føres en restriktiv holdning til utbygging i området. Tiltaket er dermed i 
strid med bestemmelsen, men tilsidesetter allikevel ikke hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra eller lovens formål vesentlig jf. PBL § 1-8(1) og §19-2(2). Tiltaket kommer ikke 
i konflikt med viktige landbruks-, natur- og friluftsinteresser jf. Kommunedelplan for Djupvik-
Nordmannvik. Det samme gjelder reindrift. Etter en samlet vurdering vil fordelene ved en 
dispensasjon være klart større enn ulempene jf. PBL § 19-2(2). 
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Saksbehandlingsgebyr 
I dispensasjonssøknaden søker samtidig YKIL om fritak for betaling av gebyr for 
dispensasjonssøknaden og byggesaken. Kåfjord kommunestyre vedtok 07.12.2017 i K-sak 60/17 
at frivillige lag og foreninger skal fritas for byggesaksgebyr når dem bygger gapahuker under 20 
kvadratmeter som er åpen for alle. YKIL skal derfor ifølge dette vedtaket fritas for 
byggesaksgebyr. 
 
Vedtaket i sak 60/17 omfatter allikevel bare byggesaksgebyr. YKIL søker også om å fritas gebyr 
for dispensasjonssøknaden. Saksbehandlingsgebyr for dispensasjonssøknader er ikke omfattet av 
K-sak 60/17. Kommunedirektøren innstiller derfor på at søker ikke fritas for dette gebyret. 
 
Gebyret er i dag på kr. 2365,- for dispensasjon uten høring og kr. 4745,- for dispensasjon med 
høring. 
 
Kommunedirektøren ber formannskapet om å ta stilling til om YKIL skal fritas fra 
saksbehandlingsgebyret for dispensasjonssøknaden.  
 
Et eventuelt fritak for betaling av saksbehandlingsgebyr må sees i sammenheng med andre 
dispensasjonssøknader fra frivillige lag og foreninger. Formannskapets vedtak vil sette 
presedens for framtidig saksbehandling.
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Søknad om dispensasjon fra arealplan, og søknad om byggetillatelse for 2 gapahuker. 

 

Ytre Kåfjord IL søker om dispensasjon fra arealplan, og søker samtidig om byggetillatelse for å føre 

opp 2 gapahuker. Den ene er tenkt ført opp like ved lysløypa på en bakkekam like sør for den gamle 

fotballbanen på Moen, på gnr 1, bnr 3. Se kartutsnitt nr. 1, og nr. 2. Den andre gapahuken tenkes ført 

opp på Hammarsletta, omtrent ved skoggrensa. Se kartutsnitt nr. 1, og nr. 3. Begge gapahukene vil 

være åpne og tilgjengelig for allmenheten.  

I Arealplanbestemmelsene § 6.1.3 sies det om dispensasjoner i LNFR området at tilrettelegging for 

friluftsliv, oppføring av midlertidig bebyggelse (gapahuk, gamme, lavvo, etc.) kan tillates såfremt den 

er åpen og tilgjengelig for allmenheten. Videre står det at midlertidige konstruksjoner kan oppføres 

uten søknad. Konstruksjonen skal da bestå av biologisk nedbrytbart materiale og enkelt kunne 

demonteres etter endt bruk. Støpt grunnmur eller annen fundamentering tillates ikke. Permanente 

konstruksjoner kan oppføres der dispensasjon er gitt fra LNF formålet. 

I bestemmelsene til arealplan sies det i punktet 2.5.8 Friluftsliv, at befolkningens tilgang til 

friluftsområder/aktiviteter skal sikres.      

De planlagte gapahukene er tenkt plassert permanent i forstand av plan- og bygningsloven, altså over 

2 år, men vil i hovedsak være oppført av biologisk nedbrytbart materiale. Det betyr her at 

gapahukene kunne vært oppført uten søknad dersom de ikke skulle stå permanent. Vi kan derfor ikke 

se at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon. Gapahukene er plassert slik at de 

vil bli brukt hele året, og vil derfor være svært gode bidrag til å få flere ut på tur, og derfor også bidra 

til å styrke folkehelsa. Tilbudet vil også bidra til større trivsel og samhold. YKIL mener derfor at 

fordelene ved å gi dispensasjon vil være langt større enn eventuelle ulemper oppføring av 

gapahukene vil medføre. 

Finansieringen vi har fått betinger at gapahukene bygges i inneværende år. YKIL tenker å bygge 

gapahukene på dugnad, og er derfor avhengig av å få klarsignal til bygging før ferien, slik at vi kan få 

satt i gang arbeidet i sommer. Vi håper derfor denne søknaden kan behandles uten behov for ekstern 

høring da dette er beskjedene tiltak som er svært tett på å være i samsvar med arealplan. 

YKIL har fått skriftlig tillatelse til plassering av gapahukene fra grunneierne. Det er mindre gapahuker 

som plasseres langt borte fra bebyggelsen, og forholdsvis langt fra nabogrenser. Vi ber derfor om at 

søknaden unntas krav om nabovarsling da gapahukene ikke kan sees å skulle ha noen betydning for 

naboeiendommene. 

Vi har lagt ved bilde av (skisse) for utforming av gapahukene (utforming gapahuk). Oppdaterte 

tegninger og kart med eksakt plassering sendes inn ved søknad om ferdigattest 

Videre ber YKIL om å slippe gebyr for dispensasjon- og byggesaksbehandling. Vi viser i den 

sammenheng til vedtak i k-sak 60/17, den 7.12.2017.  
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Kartutsnitt 1 

 

 

 

Kartutsnitt 2 
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Kartutsnitt 3 

 

 

(Skisse) utforming gapahuk 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/20 Formannskap 05.06.2020 

Dispensasjon for oppføring av gapahuk 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune viser til reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19 og kravene om 

sikkerhet mot skred i teknisk forskrift § 7-3, og gir dispensasjon med vilkår for 
oppføring av gapahuk. 

a. Det settes vilkår om at tiltaket må være permanent avstengt i vinterhalvåret, da 
det kan være snøskredfare i området jf. PBL § 19-2, 1. ledd, 2. punktum og § 3-1, 
1. ledd, bokstav h. 
 

2. Søker fritas for byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 
 

Saksopplysninger: 
Tiltakshaver og bruksrettshaver av gnr. 19 bnr. 190 søker om dispensasjon etter PBL kapittel 19, 
fra reguleringsplan for Olderdalen sentrum. Tiltakshaver ønsker å sette opp en gapahuk i 
forbindelse med en etablert rasteplass og tursti. Gjeldende plan er reguleringsplan for 
Olderdalen sentrum. Området er i dag regulert til grønnstruktur og ligger innenfor faresone for 
ras og skred. Det har gjentatte ganger forsøkt å få uttalelse fra NVE i saken. NVE kom til slutt 
med høringsuttalelse 28.05.2020. De tillater gapahuk på den aktuelle plasseringen om 
lokalkunnskap tilsier at det ikke ha gått skred der tidligere. 
 

Figur 1 Gapahukens plassering i blå sirkel. Det skraverte området er aktsomhetsområde for jord- og flomskred.
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Vurdering: 
Formålet til reguleringsplanen for Olderdalen sentrum er å skape et attraktivt sentrum som er 
innbydende for innflyttere, næringsliv, tilreisende og barn og unge. Det skal også tilrettelegges 
for bolig- og næringsareal og grønnstruktur. 
 
Jf. PBL § 19-2, 2. ledd, skal det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
I tilknytning til Olderdalen sentrum, ønsker tiltakshaver å føre opp en gapahuk ved en etablert 
rasteplass med bord og benker i enden av en universelt utformet tursti. Gapahuken vil være et 
godt tilbud til bevegelseshemmede som ønsker å komme seg ut i naturen, og vil kunne tilby dem 
enkel ly hvor det i dag allerede er bord og benker. Dette vil fremme friluftsliv i Olderdalen 
sentrum. 
 
Den aktuelle plasseringen har arealformål «grønnstruktur» i reguleringsplanen for Olderdalen 
sentrum. Bestemmelse 3.1a beskriver tiltak i arealformål «grønnstruktur». Her «tillates ikke 
tiltak som forringer tilgjengelighet til området». Tiltaket vurderes derfor til å være i tråd med 
arealformål i gjeldende reguleringsplan, da det fremmer arealformålets hensikt. 
 
Området har ingen særlige hensyn med tanke på kulturminner eller naturmangfold. 
 
Området befinner seg i aktsomhetsområde for kvikkleireskred, men området hvor tiltaket ønskes 
plassert er flatt og er mer enn to ganger elvebreddens høyde fra bredden og derfor utenfor fare. 
 
Området befinner seg i Čohkolat ja Biertavárri reinbeitedistrikt. Tiltaket skal settes opp i 
forbindelse med allerede etablert tursti og rasteplass, tett på bebyggelsen i Olderdalen sentrum 
og vurderes til å ikke være til hinder for reindriften i området. 
Tiltaket er plassert innenfor faresone H310 – Ras- og skredfare. Bestemmelse 4 II viser til at 
kravene i TEK10 § 7-3 må være oppfylt. I dag er det § 7-3 i TEK17 som er gjeldende regelverk. 
Det er ikke gjennomført skredfarevurdering i det aktuelle området og det er derfor NVE sitt 
aktsomhetskart som legges til grunn for behandlingen. En skredfarevurdering ansees for å være 
uforholdsmessig omfattende med tanke på tiltakets omfang. Området er omfattet av fare for 
jord-, flom og snøskred. Aktsomhetssonen for snøskred går langt forbi tiltaket og over elven. 
Aktsomhetssonen for jord- og flomskred derimot, stopper bare 15 meter fra der tiltaket ønskes 
bygd. 
 
Tiltaket vurderes til å være i sikkerhetsklasse S1, da det er et mindre tiltak, hvor det normalt 
ikke oppholder seg mange mennesker eller benyttes til overnatting. Tiltak i sikkerhetsklasse S1 
kan oppføres hvor sannsynligheten for skred er lavere enn 1/100. Siden tiltaket befinner seg helt 
i ytterkant av aktsomhetssonen for flom- og jordskred, er det nærliggende å tro at 
sannsynligheten for skred langs kanten av aktsomhetssonen er lavere enn 1/100, selv om dette 
ikke kan dokumenteres gjennom en skredfarevurdering. 
 
Det er utfordrende å gjøre antakelser om sannsynlighet for skred i områder hvor det ikke er 
gjennomført skredfarekartlegging. Tiltaket skal imidlertid etableres i forbindelse med en 
eksisterende rasteplass i enden av en universelt utformet tursti, og vil dermed ikke generere noen 
stor økning i trafikken dit. Det er heller ingen alternative plasseringer i nærheten. Store deler av 
Kåfjord kommunes friluftsarealer er omfattet av en form for ras- eller skredfare. Dette er svært 
utfordrende med tanke på de formene for bebyggelse som hører hjemme i nettopp disse 
friluftsområdene. Det er også slik at en skredfarekartlegging vurderes til å være en 
uforholdsmessig stor kostnad, når utgiftene til slike små tiltak ofte er nesten lik null. 
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Tiltaket oppfyller ikke kravene hva gjelder snøskred. Her vurderes det til å befinne seg så langt 
inne i aktsomhetsområdet at sannsynligheten for skred kan være 1/100 eller større. Det vurderes 
derfor til å ikke kunne brukes på vinteren når det kan være fare for snøskred. Tiltaket må på 
grunn av dette kunne stenges av og låses i den perioden det kan gå snøskred i området, for å 
kunne godkjennes. Dette vilkåret hjemles i PBL § 19-2, 1. ledd med henvisning til § 3-1, 1. 
ledd. 
 
Tiltaket befinner seg innenfor sone for byggeforbud langs vassdrag på 50 meter og i 
aktsomhetsområde for flom. Det er allikevel et tiltak som naturlig bør befinne seg langs elven og 
det vurderes derfor til å ikke særlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. 
 
Tiltaket vil komme som et tilbud i enden av en universelt utformet sti som er et attraktivt tilbud 
for bevegelseshemmede i sommerhalvåret. Slike små åpne bygg vurderes å kunne være 
tilnærmet lik å sette opp noen benker og en bålpanne, med hensyn på hvor mye trafikk som 
genereres og hvor store materielle verdier som evt kan bli ødelagt av et skred. Kåfjord kommune 
er preget av skredfare og det har blitt bygget i skredfarlige områder i lang tid. Det er ingen 
registrerte skredhendelser i nærheten av den omsøkte plasseringen. Det er mye av 
byggeaktiviteten i Kåfjord som må endres på grunn av naturfare, dette er veldig forståelig når 
det gjelder større bygg til opphold og lignende.  
 
Det vurderes at for små tiltak av dette omfanget så fremstår det som for rigid å kun skulle basere 
seg på et generert aktsomhetskart. 
 
Det er ifølge lokalkjente registrert et stort snøskred i nærheten av plasseringen i 1963, men det 
er usikkert om dette traff den omsøkte plasseringen. Som det står i innstillingen vil det bli satt 
vilkår om stenging på vinteren, slik at snøskred ikke skal utgjøre en fare for besøkende av 
gapahuken. Det er ellers ingen registrerte skredhendelser. 
 
Tiltaket bidrar til friluftsinteressene i området og er ikke til vesentlig ulempe for landbruk-, 
reindrift- eller naturhensyn. Tiltaket er i strid med bestemmelsene, men tilsidesetter allikevel 
ikke hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra eller lovens formål vesentlig jf. PBL §19-
2(2). Tiltaket kommer ikke i konflikt med viktige landbruks-, natur-, frilufts- eller 
reindriftsinteresser Etter en samlet vurdering vil fordelene ved en dispensasjon være klart større 
enn ulempene jf. PBL § 19-2(2). 
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KÅFJORD KOMMUNE 

KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/185 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 07.01.2020 

 

Angående søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av gapahuk 

Kåfjord kommune ønsker en uttalelse fra NVE i denne saken, for å bedre kunne forstå og 

tolke regelverket rundt ras- og skredfare for mindre tiltak utenfor bebygd område. Dette 

gjelder både for regelverket rundt det å sette vilkår om sesongbasert avstengning, 

sikkerhetsklasse og sannsynlighet for skred, i hvilken grad det må gjennomføres 

skredfarekartlegging og hvordan små tiltak påvirker områdestabiliteten med tanke på 

kvikkleireskred. 

Saksopplysninger 

Tiltakshaver og bruksrettshaver av gnr. 7 bnr. 2 søker om dispensasjon etter PBL kapittel 19, 

fra reguleringsplan for Olderdalen sentrum. Tiltakshaver ønsker å sette opp en gapahuk i 

forbindelse med en etablert rasteplass og tursti. 

 

Gjeldende plan er reguleringsplan for Olderdalen sentrum. Området er i dag regulert til 

grønnstruktur og ligger innenfor faresone for ras og skred.  

 

Se kart og bilder i slutten av dokumentet. 

 

Vurdering 

Formålet til reguleringsplanen for Olderdalen sentrum er å skape et attraktivt sentrum som er 

innbydende for innflyttere, næringsliv, tilreisende og barn og unge. Det skal også 

tilrettelegges for bolig- og næringsareal og grønnstruktur. 

 

Jf. PBL § 19-2, 2. ledd, skal det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

I tilknytning til Olderdalen sentrum, ønsker tiltakshaver å føre opp en gapahuk ved en etablert 

rasteplass med bord og benker i enden av en universelt utformet tursti. Gapahuken vil være et 

godt tilbud til bevegelseshemmede som ønsker å komme seg ut i naturen, og vil kunne tilby 

dem enkel ly hvor det i dag allerede er bord og benker. Dette vil fremme friluftsliv i 

Olderdalen sentrum. 

 

Den aktuelle plasseringen har arealformål «grønnstruktur» i reguleringsplanen for Olderdalen 

sentrum. Bestemmelse 3.1a beskriver tiltak i arealformål «grønnstruktur». Her «tillates ikke 

tiltak som forringer tilgjengelighet til området». Tiltaket vurderes derfor til å være i tråd med 

arealformål i gjeldende reguleringsplan, da det fremmer arealformålets hensikt. 

 

Området har ingen særlige hensyn med tanke på kulturminner eller naturmangfold. 
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Området befinner seg i aktsomhetsområde for kvikkleireskred, men området hvor tiltaket 

ønskes plassert er flatt og derfor utenfor fare. 

 

Området befinner seg i Čohkolat ja Biertavárri reinbeitedistrikt. Tiltaket skal settes opp i 

forbindelse med allerede etablert tursti og rastplass, tett på bebyggelsen i Olderdalen sentrum 

og vurderes til å ikke være til hinder for reindriften i området. 

 

Tiltaket er plassert innenfor faresone H310 – Hensynssone for ras- og skredfare. Bestemmelse 

4 II viser til at kravene i TEK10 § 7-3 må være oppfylt. I dag er det § 7-3 i TEK17 som er 

gjeldende regelverk. Det er ikke gjennomført skredfarevurdering i det aktuelle området og det 

er derfor NVE sitt aktsomhetskart som legges til grunn for behandlingen. En 

skredfarevurdering ansees for å være uforholdsmessig omfattende med tanke på tiltakets 

omfang. Området er omfattet av fare for jord-, flom og snøskred. Aktsomhetssonen for 

snøskred går langt forbi tiltaket og over elven. Aktsomhetssonen for jord- og flomskred 

derimot, stopper bare 15 meter fra der tiltaket ønskes bygd. 

 

Tiltaket vurderes til å være i sikkerhetsklasse S1, da det er et mindre tiltak, hvor det normalt 

ikke oppholder seg mange mennesker eller benyttes til overnatting. Tiltak i sikkerhetsklasse 

S1 kan oppføres hvor sannsynligheten for skred er lavere enn 1/100. Siden tiltaket befinner 

seg helt i ytterkant av aktsomhetssonen for flom- og jordskred, er det nærliggende å tro at 

sannsynligheten for skred langs kanten av aktsomhetssonen er lavere enn 1/100. 

 

Det er utfordrende å gjøre antakelser om sannsynlighet for skred i områder hvor det ikke er 

gjennomført skredfarekartlegging. Tiltaket skal imidlertid etableres i forbindelse med en 

eksisterende rasteplass i enden av en universelt utformet tursti, og vil dermed ikke generere 

noen stor økning i trafikken som allerede går dit. Det er heller ingen alternative plasseringer i 

nærheten. Store deler av Kåfjord kommunes friluftsarealer er omfattet av en form for ras- eller 

skredfare. Dette er svært utfordrende med tanke på de formene for bebyggelse som hører 

hjemme i nettopp disse friluftsområdene. Det er også slik at en skredfarekartlegging vurderes 

til å være en uforholdsmessig stor kostnad, når utgiftene til slike små tiltak ofte er nesten lik 

null. 

 

Bebyggelse av typen gapahuk, grillhytte og lignende er som oftest mest naturlig å plassere i 

friluftsområder, som er ubebygd. Dette utløser søknadsplikt og dispensasjonssøknad. Dette vil 

si at man heller ikke kan gjøre byggesaksforskriften § 4-1 gjeldende, hvor man i bebygd 

område kunne ført opp den samme typen bygg uten å søke kommunen, uavhengig av ras- og 

skredfare. 

 

Tiltaket befinner seg også i aktsomhetssonen for flom, men dette ansees for å ha liten 

betydning, da tiltaket ikke er beregnet for lengre opphold eller overnatting. 

 

Tiltaket befinner seg i aktsomhetsområdet for kvikkleireskred. Det ligger imidlertid på et flatt 

område. Tiltakets omfang er også så lite at det vurderes til å ikke påvirke områdestabiliteten. 

Denne typen små tiltak som befinner seg i aktsomhetsområdet for kvikkleireskred vurderer vi 

intuitivt til å ikke kunne påvirke områdestabiliteten, men vi er interessert i å få svar på om 

dette er en rett antagelse, og om det er noen praksis for slike små, enkle tiltak som gapahuker, 

grillhytter og lignende. 
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Tiltaket oppfyller ikke kravene hva gjelder snøskred. Her vurderes det til å befinne seg så 

langt inne i aktsomhetsområdet at sannsynligheten for skred kan være 1/100 eller større. Det 

vurderes derfor til å ikke kunne brukes på vinteren når det kan være fare for snøskred. Tiltaket 

må på grunn av dette kunne stenges av og låses i den perioden det kan gå snøskred i området, 

for å kunne godkjennes. Dette vilkåret hjemles i PBL § 19-2, 1. ledd med henvisning til § 3-1, 

1. ledd. 

 

Tiltaket befinner seg innenfor sone for byggeforbud langs vassdrag på 50 meter. Det er 

allikevel et tiltak som naturlig bør befinne seg langs elven og det vurderes derfor til å ikke 

særlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. 

 

Mvh Bendik Grøtta Fanghol 

 

Kommuneplanlegger 

 

Tlf: 77 71 92 47 
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NVEs svar på høring - søknad om dispensasjon - etablering av gapahuk 
 
Geolog hos oss har sett på plassering og vurdert den utfra ulike kartgrunnlag.  
 
Det er viktig å avklare om det finnes lokal kjennskap til om det tidligere har gått skred i området for 
plassering av gapahuken Det kan se ut som den omsøkte plasseringen er noe bedre enn områdene 
rundt. Så gapahuken må ikke flyttes på.  
 
Hvis det i dette tilfelle ikke er kjent med tidligere skred over omsøkt plassering mener vi at 
plasseringen, vil tilfredsstille kravet for en gapahuk.  
 
Mvh  
 
 
Eva Forsgren 
Senioringeniør 
Skred- og vassdragsavdeling - Region nord 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Telefon: 932 34 514 
E-post: efor@nve.no 
Web: www.nve.no 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/20 Formannskap 05.06.2020 

 

Mindre reguleringsendring av Bjørkholt boligfelt 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring av 

reguleringsplan for Bjørkholt boligfelt, datert 27.05.2020, på høring i fire uker jf. Plan- 
og bygningsloven 12-14, 2. ledd. 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det har kommet forespørsel om kjøp av boligtomt B3 i Bjørkholt boligfelt. Denne tomten er 
dessverre nærmest ubebyggelig da en rørgate fra høydebassenget over boligfeltet er lagt tvers 
over tomten. På bakgrunn av dette ønsker man å gjennomføre en mindre reguleringsendring 
etter § 12-14, 2. ledd, i plan- og bygningsloven. Man vil da bytte om på lekeplass FL1 og 
boligtomt B3. Planoppstart ble vedtatt i formannskapet 05.05.2020. Rørgaten ble innmålt 
26.05.2020 og byggegrense ble satt i plankartet på bakgrunn av dette. 
 

Figur 2 Dagens reguleringsplan Figur 1 Forslag til reguleringsendring
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Vurdering: 
På grunn av vannledningen, som gjør boligareal B3 ubebyggelig i praksis, ønsker kommunen å 
bytte om lekeplass FL1 og boligtomt B3. En lekeplass vil ikke i like stor grad være utsatt for de 
begrensningene som vannledningen skaper for en boligtomt. Endringen vil ha liten påvirkning 
på gjennomføringen av planen forøvrig og planens formål og hensikt. 
 
De to arealene B3 og FL1 er forholdsvis like i utforming og terreng og det vil derfor ikke ha 
store konsekvenser å bytte de to arealene. Bortenfor lekeplass FL1 er det igjen regulert flere 
boligtomter. Lekearealet er i dag i underkant av 1.6 daa og boligtomt B3 rundt 1.0 daa. Siden 
lekearealet etter endringen vil bli redusert flyttes grensen mellom de to arealene for å 
kompensere for denne reduksjonen. Etter grensen ble flyttet er det nye lekearealet rundt 1.3 daa 
og boligtomten rundt 1.3 daa. Boligtomten kunne ikke reduseres mer, da den igjen ville bli 
vanskelig å utnytte på en god måte. 
 
Endringen omfatter bare selve plankartet og gjelder kun arealet som omfattes av felt B3 og FL1. 
Bestemmelsene til planen er uforandret. Det samme gjelder planbeskrivelsen. 
 
Endringen vil i det vesentlige ikke ha noen betydelig praktisk virkning for gjennomføringen av 
planen og de øvrige boligtomtene i boligfeltet. 
 
Endringsforslaget sendes til berørte parter og offentlige myndigheter for uttalelse i fire uker. 
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KÅFJORD KOMMUNE - MINDRE REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BJØRKHOLT BOLIGFELT

1. BAKGRUNN
Reguleringsplan for Bjørkholt boligfelt omfatter et boligfelt med 24 boligtomter i Birtavarre i Kåfjord 
kommune. Midt i boligfeltet er det et areal avsatt til lekeplass FL1. Øst for dette lekearealet befinner 
det seg et kommunalteknisk anlegg K5 med et høydebasseng. Området som omfattes av endringen er 
boligtomt B3 og lekeplass FL1.

Bakgrunn for endringen er at det er kommet forespørsel om å kjøpe boligtomt B3. I forbindelse med 
dette kjøpet har det blitt oppdaget at det går en vannledning fra høydebassenget på felt K5 og i vestlig 
retning som vist på figur 1 med rød strek. Denne vannledningen gjør boligtomt B3 i praksis ubebygge-
lig. På bakgrunn av dette ønsker Kåfjord kommune å bytte om arealene B3 og FL1.

Figur 1. Dagens reguleringsplan med inntegnet vannledning.

Figur 2. Dagens reguleringsplan med flyfoto i bakgrunnen. Som bildet viser er området bebygd vest for det aktuelle 
arealet. Østover er ikke reguleringsplanen realisert enda.
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KÅFJORD KOMMUNE - MINDRE REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BJØRKHOLT BOLIGFELT

2. FORSLAG TIL ENDRING
2.1 Endringer og virkningen av denne
På grunn av vannledningen, som gjør boligareal B3 ubebyggelig i praksis, ønsker kommunen å bytte 
om lekeplass FL1 og boligtomt B3. En lekeplass vil ikke i like stor grad være utsatt for de begrensnin-
gene som vannledningen skaper for en boligtomt. Endringen vil ha liten påvirkning på gjennomførin-
gen av planen forøvrig og planens formål og hensikt.

De to arealene B3 og FL1 er forholdsvis like i utforming og terreng og det vil derfor ikke ha store kon-
sekvenser å bytte de to arealene. Bortenfor lekeplass FL1 er det igjen regulert flere boligtomter. Lekea-
realet er i dag i underkant av 1.6 daa og boligtomt B3 rundt 1.0 daa. Siden lekearealet etter endringen 
vil bli redusert flyttes grensen mellom de to arealene for å kompensere for denne reduksjonen. Etter 
grensen ble flyttet er det nye lekearealet rundt 1.3 daa og boligtomten rundt 1.3 daa. Boligtomten kun-
ne ikke reduseres mer, da den igjen ville bli vanskelig å utnytte på en god måte. Det er satt byggegren-
se i planen fire meter fra traséen til vannledningen.

Endringen omfatter bare selve plankartet og gjelder kun arealet som omfattes av felt B3 og FL1. Be-
stemmelsene til planen er uforandret. Det samme gjelder planbeskrivelsen.

Endringen vil i det vesentlige ikke ha noen betydelig praktisk virkning for gjennomføringen av planen 
og de øvrige boligtomtene i boligfeltet.

Figur 3. Dagens reguleringsplan. Figur 4. Forslag til reguleringsendring.
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
BJØRKHOLT BOLIGFELT BIRTAVARRE - PLAN NR. 19402015_001 
(Endring av planbestemmelser vedtatt 8.12.2008) 

 

 
 
Dato: .............................................................................................. 23.02.2015 

 

 
§ 1 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene 
for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
 

§ 2 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 
 
1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1.  Boliger og rekkehus (B1-8).  
1.2. Lekeareal (FL1) 

 
2.  SAMFERDSELSANLEGG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1.  Kjøreveg 
2.2.  Parkeringsplass, P 
2.3 Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon (K1) og transformatorstasjon (T) 
2.4 Vann- og avløpsanlegg (K2-5) 
 
3. GRØNNSTRUKTUR 
3.1.  Naturområde 

 
 
 

§ 3 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende hensynssoner: 
 
1.  FARESONER 
1.1.  Høyspentlinje (H370_1).  
1.2. Skredfare (H310_1) 

 
 
 
 

§ 4 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 
 
1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 
1.1.  Boliger og rekkehus (B 1-8) 

 

a)   I området skal det oppføres enebolig- og eventuelt rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
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       Maksimum antall boligtomter er 24.  
 

b)   Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA = 30 %.  
 
c)   Atkomst fra veg til boliger skal utformes etter retningslinjer for universell utforming. 
 
d)   Bygg kan oppføres med maksimal gesimshøyde 8 meter og maksimal mønehøyde 11 meter målt 

over gjennomsnittlig planert terreng. For garasjer og frittliggende bod er maks. gesimshøyde 3,0 
m og maks mønehøyde 5,0 m. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygget. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. 

 

e)   Hovedmøneretning skal være parallell med veg. Som fasadematerialet tillates i hovedsak tre, 
og stein/mur/betong. Det tillates ikke rundtømmer eller tilsvarende. Takvinkel skal være 
minst 21 grader. Saltak, pulttak eller halvvalm, samt kombinasjoner av disse tillates. Tak skal 
ha matte overflater. 

 

f)  Energi: Alle boliger skal ha minimum to uavhengige oppvarmingskilder. 
 
g) Tomtelinjer som er satt i plankartet er veiledende, og ikke juridisk bindende. Spesielt ved 

oppføring av rekkehus, vil det være behov for å fravike disse tomtelinjene. 
 

1.2.  Felles lekeareal for barn (FL 1) 
 

a)   Området er avsatt til lekeplass for barn. Lekeplassen kan opparbeides med lekeutstyr for barn 
og sitteplasser. Ved opparbeiding av lekeplass skal retningslinjer for universell utforming legges 
til grunn. 

 

b)   Området er felles for boligeiendommene innenfor planområdet. 
 

 
 
 

2.  SAMFERDSELSANLEGG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
2.1.  Kjøreveg 

 

a)   Kjøreveg skal opparbeides med vegbredder som vist på plankartet. 
 

b)   Terrenginngrep skal utføres mest mulig skånsomt, og vegskjæringer og fyllinger skal beplantes 
med stedegen vegetasjon. 

 

c)   Inne i boligfeltet skal retningslinjer for universell utforming legges til grunn. 
 
 

2.2.  Parkeringsplasser 
 

b)   Parkeringsplassene skal opparbeides som vist på plankartet. Parkeringsplassene kan benyttes 
av offentligheten i forbindelse med utfart og turgåing i friluftsområde og utmark. 

 
2.3.  Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon og trafo 

 

a)   Innenfor området kan det plasseres pumpestasjon for vannforsyning til området (K1) 
og transformatorstasjon (K2). 

 

b)   Det gjelder samme krav til utforming av pumpestasjon og trafo som for boliger (punkt 
1.1. d)  

 

c)   Pumpestasjon (K1): Maksimum T-BRA er 24 m2. Maksimum tillatt mønehøyde er 3 
meter. 

 

d)     Trafo (K2): Maksimum T-BRA er 5 m2. Maksimum tillatt mønehøyde er 3 meter. 
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2.4.  Vann- og avløpsanlegg 
 

a)   Området er avsatt til anlegg i grunnen for vann og avløp. 
 
b)  Området er avsatt til åpen grøft for overvann. 

 
 

3. GRØNNSTRUKTUR 
 
3.1. Naturområde - grønnstruktur 

 

a)   Området kan benyttes av grunneier i landbruksøyemed til blant annet skogsbruk, beiteområde og 
utfart til utmark. Området tillates ikke benyttet til formål som er til hinder for allmennhetens bruk 
av området til friluftsliv. 

 

b)   Det kan settes opp gjerder og oppsamlingsplass for ved som vist på tilhørende illustrasjonsplan 
i planbeskrivelsen datert 06.10.08. Det skal settes opp port og ev. rist som vist på tilhørende 
illustrasjonsplan. Gjerde rundt området skal ha minste høyde så ikke rein kan forsere. 
 

c)   Avskoging og større inngrep i skråningen under kote +62 tillates ikke. Tynningshogst er tillatt. 
 
d)   Innenfor friluftsområder langs veg kan det utføres terrenginngrep i tilknytning til veganlegget. 

Terrenginngrep skal utføres mest mulig skånsomt, og vegskjæringer og fyllinger skal beplantes 
med stedegen vegetasjon. 

 
 
4.  HENSYNSSONER - FAREOMRÅDER 

 
4.1.  Høyspenningsanlegg 

 

a)   Området (H370_1) er satt som faresone til høyspentlinje og sikkerhetssone omkring 
høyspentlinje. Det tillates ikke boligbebyggelse innenfor området. 

 
4.2.  Rasfare 

 

a)   Det tillates ikke bygging eller større terrenginngrep innenfor det potensielle fareområdet (H310_1). 
 

 
 
 

 
§ 5 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 

 
a)   Dokumentasjonskrav: Uteromsplan for felles lekeplass i målestokk 1:200 skal vedlegges søknad 

om rammetillatelse. 
 

b)   Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 
arbeidet i marken. 

 

c)   Etter at denne detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser er egengodkjent eller 
stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige avtale som er i strid med planen og dens 
bestemmelser. 
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§ 6 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og 
rekkefølge: 

 
a)   Ingen boliger skal tas i bruk før offentlig trafikkareal, jevnfør tilhørende kart 

over utbyggingsrekkefølge datert 14.12.07 er opparbeidet, jf. planbeskrivelsen 
av 2008. 

 

b)   Ingen boliger skal tas i bruk før det er satt opp gjerde med port i henhold til punkt 6.1. b) og som 
vist på tilhørende illustrasjonsplan datert 06.10.08, jf. planbeskrivelsen av 2008. 

  
c) Før det blir gitt byggetillatelser må bortledning av nedbørs- og smeltevann samt eventuelle mindre 

vassdrag utredes.  
 
d) Avskjærende grøft for overvann skal være prosjektert og utført innen det blir gitt byggetillatelser. 
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Sammendrag 
 
Forslag til reguleringsplan for boligfeltet er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av Kåfjord 
kommune, utviklingsavdelingen. 
 
Oppstart av arbeidet med planen var varslet 7. september og arbeidet er utført i dialog med 
Kåfjord kommune og grunneierne. Grunneierne er positiv til reguleringen, men har hatt klare 
synspunkter vedrørende utforming av området og fortsatt tilgjengelighet til utmark. 
 
Det har vært gjennomført grunnundersøkelse som en del av planarbeidet. Den etterfølgende 
geotekniske vurdering konkluderte med at det ikke bør foretas større terrenginngrep under kote 
+62. Dette samt eksisterende høyspentledning gir store begrensninger på utbyggingen og har 
dermed gitt betydelige føringer for planarbeidet. 
 
Skrått terreng gjør at det må opparbeides ekstra lang atkomstveg til området for å oppnå 
tilfredsstillende stigningsforhold. Området er imidlertid godt forsynt med snarveier til Birtavarre 
sentrum i form av gamle skogs- og traktorveier gjennom området. 
 
Den ekstra lange atkomsten til området fra Bakkemoveien, som må opparbeides i forbindelse 
med klargjøring av tomtene vil gi noe høyere tomtekostnader.  
 
Boligfeltet kan imidlertid bli et svært attraktivt område for etablering av spesielt barnefamilier i 
Birtavarre. Området ligger sentralt i Birtavarre, men gode klima- og utsiktsforhold samtidig som 
området har unik tilgang til naturen. 
 
Planen legger til rette for 24 eneboligtomter på mellom 850 m2 og ca. 1100 m2.  
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1. Bakgrunn 
 
1.1 Hensikten med planen 
Bakgrunnen for igangsetting av regulering er at kommunen reelt sett ikke har noen tomter 
tilgjengelig for de som ønsker å etablere seg i Birtavarre. Sist det ble foretatt en regulering av 
boligtomter i Birtavarre var på midten av 80-tallet, da området på Nesset ble regulert til boliger i 
reguleringsplan for Birtavarre 2. 
 
Reguleringsarbeidet ble igangsatt etter initiativ fra politikerne i forbindelse med 
budsjettbehandlingen av 2005-budsjettet. Det er bevilget 1.5 mill kr til dette arbeidet. 
Bakgrunnen var at kommunestyret ønsker å legge til rette for unge etablerere, som stiller høye 
krav til området de skal bygge sin bolig. Kommunen eier i dag ingen attraktive og bebyggbare 
tomter i Birtavarre. Kommunestyret har derfor vektlagt at resultatet av reguleringsarbeidet skal 
være et boligfelt i takt med folks ønsker. 
 
Kommunen har før oppstarten av dette reguleringsarbeidet gjennomfør en prosess med bla 
folkemøte april 2005 hvor følgende spørsmål var drøftet: 

- Hva er et godt boligområde? 
- Hvor bør et nytt boligfelt i Birtavarre ligge? 

 
Etter folkemøtet og mulighetsstudie med fire alternativer til lokalisering av boligområdet 
utarbeidet av administrasjonen i Kåfjord kommune ble alternativet Speidnabahkti (Bjørkholt) 
valgt av kommunens planutvalg. 
 
Eiendommen er i privat eie og det var forutsatt enighet med grunneierne om avståelse av grunn til 
boligområdet. 
   
Asplan Viak AS ble gitt oppdraget august 2007 med regulering av området. 
 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver:  

- Kåfjord kommune, utviklingsavdelingen v/ Pål Lyngstad  
 
Konsulent:  

- Asplan Viak AS 
- Oppdragsleder: Hanne Skeltved siv.ark. 
- Medarbeidere: Johanna Erikson og Ann-Kjersti Johnsen landskapsarkitekter, Rolf 

Hillesøy senioringeniør veg, Berit Jegervatn siv.ing VA og Ann Sylvi Utnes Dak-
operatør. 
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2. Planområdet 

2.1 Oversiktskart 
 
Området ligger sentralt i Birtavarre rett ovenfor sentrum, ca. 60 – 100 meter over havet. Det er 
kort avstand til butikk, barnehage og buss, men ganske bratt mellom området og sentrum.  
Avstanden mellom området og sentrum langs ny atkomstveg med gode stigningsforhold er ca. 
1300 – 1500 meter, mens avstanden via brattere snarvei er ca. 400 meter. 
 
 

 
 
 
2.2 Dagens bruk 
 
Området består av lyngmark, berg og bjørkeskog av småvokst bjørk og fungerer i hovedsak som 
utmarksområde eller atkomst til utmark for grunneierne som bor i nedre del av eiendommene 
eller i Birtavarre sentrum (hovedeiendommen).  
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Eierne benytter først og fremst området til å ta ut skog, og sentrale plasser langs skogsveierne 
benyttes til mellomlagring av ved. Det kan også være aktuelt å frakte dyr over området mellom 
fjøs og utmark (gjelder eiendommene i vest).  
 
Området er attraktivt for turgåing og som utgangspunkt for friluftsliv på fjellet.  
 

 
 
2.3 Planstatus 
 
Området er i overordnet plan avsatt til boligformål og til landbruks, natur og friluftsområde 
(LNF-område). Forslag til nytt boligfelt med atkomst fra Bakkemoveien er inntegnet i vedtatt 
Kommunedelplan for Birtavarre. 
 
Gjeldende planer i området: 

- Kommunedelplan for Birtavarre – Kåfjorddalen, 1991 
- Reguleringsplan for Birtavarre, 1974 
- Reguleringsplan for Birtavarre II, 1987 
- Reguleringsplan for Birtavarre, omregulering Pellevegen, Jordmorvegen 1992 

 
2.4 Eiendomsforhold 
 
2.4.1 Eiendomskart 
 
Størstedelen av området eies av Solbjørg og Helge Evanger. Atkomst til området er lagt over 
eiendommen til Einar Bjørklund. Alle eierne er positiv til reguleringen som skal skaffe lenge 
etterspurte boligtomter i bygda.  
 

148



 9

Det forutsettes fra eiernes side at behov for atkomst til utmark med dyr, traktor og snøscooter blir 
ivaretatt, samt inngjerding av området mot dyr i utmark og vanntilførsel fra eksisterende 
vannkilder i området.  Grunneier krever avtale om gratis vanntilkobling og vannforsyning fra det 
offentlige nettet dersom utbygging skulle føre til ødelegging av eksisterende vannforsyning 
(gjelder Evanger). 
 

 
 
 
2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
 
Vedrørende hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor plangrensen) og 
naboeiendommer (tilgrensende naboer og gjenboere) se vedlagt adresseliste.
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3. Planforslaget 
 

 
 
 
3.1 Planens intensjon 
Planen skal legge til rette for et nytt attraktivt boligområde sentralt i Birtavarre. Planen skal sikre 
at utbygging ikke vil få negative konsekvenser for eksisterende beboere i området og den skal 
utformes i samråd med grunneierne.  
 
 
3.2 Planens dokumenter 
Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert 14.12.07 

1. Plankart m/tegnforklaring 
2. Illustrasjonsplan 
3. Bestemmelser og retningslinjer 
4. Planbeskrivelse 

 
Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard. 
 
 
3.3 Planavgrensning 
Planen avgrenses i nord og øst av terreng og eiendomsgrenser, og mot sør av bebyggelsen langs 
Pellevegen og Jordmorvegen. Plangrensen i vest følger atkomstvegen som er bestemt av hensynet 
til å oppnå akseptable stigningsforhold på vegen. 
 
Mot eksisterende bebyggelse avgrenses planen mot gjeldende reguleringsplan, ”Reguleringsplan 
for Birtavarre” vedtatt 1974. 
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3.4 Reguleringsformål 
 
3.4.1 Byggeområder.  

 
Antall boenheter 
Planen legger til rette for 24 eneboliger innenfor området. Tomtene er mellom 850 og 
1100 m2 store.  
 
Det tillates inntil to boenheter innenfor hver tomt, for eksempel sokkelleilighet i tillegg til 
hovedboligenhet. 
 
Høyder, volum og utnyttelsesgrad 
Det legges opp til forholdsvis store hus på inntil 250 m2 inklusiv garasje. 
 
Maks T-BRA i planen på 250 m2 pr. tomt, gir mulighet for samme størrelse hus uansett 
små variasjoner på tomtestørrelsen. Areal delvis under terreng/ skrått terreng regnes som 
50 %. Areal under terreng regnes ikke med jf bestemmelsene punkt 1.1 b. 
 
Golvnivå for underetasje og 1. etasje er fastsatt på plankartet. Maksimum gesimshøyde er 
2,80 meter over fastsatt golvhøyde U-etasje, og maksimum mønehøyde 7 meter over 
fastsatt golvhøyde 1. etasje på planen. 
 
Plassering og utforming 
Feltet ligger i en bakkeskråning og de fleste tomter har skrånende terreng. På tomter i 
skrått terreng er det for å ta opp nivåforskjellen i terrenget fastsatt i planen at husene skal 
ha sokkeletasje. På de to bratteste tomtene er det lagt opp til tre etasjer for å ta opp 
nivåforskjellen i terrenget. Husenes plassering i terrenget er fastsatt på plankartet.  
 
Hvert hus plasseres med garasje og 1. etasje så vidt mulig på nivå med tilstøtende 
atkomstveg. 
 
Uteoppholdsarealer 
Alle tomter er tilrettelagt med gode uteoppholdsarealer mot sør og/eller vest. I tillegg er 
det god tilgjengelighet til friområde og naturområder rundt hele feltet. 
 
Atkomst og parkering 
Området har atkomst fra Bakkemoveien. Alle tomter har parkering på egen tomt med 
mulighet for garasje. I tillegg er det avsatt ni offentlige parkeringsplasser sentralt i feltet 
for turgåere og annen utfart i fjellet. 

 
 
3.4.2 Offentlige trafikkområder 

 
Det er regulert offentlig atkomstvei til boligene. Regulert vegbredde er inntil kryss (deling av 
vegen) 4 meter opparbeidet asfalt pluss 2 meter grøft/rabatt på hver side, totalt 8 meter. Etter kryss 
er bredden 3,5 meter pluss 2 meter grøft/rabatt, totalt 7,5 meter. 
 

151



 12

Kjøreveg har maksimal stigning på 1:10.  
 
3.4.3 Fellesområder 
 

Det er avsatt et område på ca. 1,6 daa til felles lekeplass innenfor området. Lekeplassen ligger 
sentralt i området og i tilknytning til friluftsområde og turstier.  
 
Lekeplassen kan opparbeides med lekeutstyr for barn og med sitteplasser for beboerne i området.  
 
I tillegg er det avsatt er areal på ca. 1,4 daa til felles samlingsplass/ bålplass i utkanten av området. 
Begge de to områdene er forutsatt ervervet sammen med boligtomtene og tilhørende vegareal. 
Områdene eies og vedlikeholdes av beboerne i området. Kåfjord kommune kan gi tilskudd til 
opparbeiding av felles lekeplasser. 
 
 
 

3.4.4 Fareområder, høyspenningsanlegg 
 
Det går en 132 Kv høyspentlinje ovenfor området. Generell anbefaling om avstand til 
boligområde fra Statens strålevern er minimum 10-40 meter. Kåfjord kommune har satt 
sikkerhetsavstand fra høyspentlinjen ovenfor feltet på 75 meter som forutsetning for planarbeidet.  

 
3.4.5 Spesialområde, friluftsområde (på land) 

 
Området kan ikke bebygges pga. terrengets helning, men er likevel tatt med i planen av hensyn til 
sammenheng med eksisterende reguleringsplaner for naboområdene. 
 
Området mellom nytt boligområde og eksisterende boligområde avsettes i planen til 
friluftsområde i tråd med bruken av området i dag. Eksisterende stier og bedre opparbeidet sti øst i 
området kan benyttes av beboere i område som snarvei til Birtavarre. Området kan benyttes av 
allmennheten til friluftsliv og kan også benyttes av grunneierne i landbruksøyemed som i dag, for 
eksempel til beiteområde og uttak av skog. 
 
Avskoging og terrengarbeider under kote 62 blir frarådet i den geotekniske vurderingen (se også 
kap 5)  
 

3.4.6 Spesialområde, kommunalteknisk virksomhet (trafo) 
 
Etter avtale med Nord Troms kraftlag er det satt av område for plassering av transformatorstasjon 
sentralt i området, og med atkomst fra offentlig veg i feltet. 
 

3.4.7 Spesialområde, kommunalteknisk virksomhet (pumpestasjon) 
 
Det er avsatt område i planen for bygging av pumpestasjon for vannforsyning til området. 
Pumpestasjonen har god tilgjengelighet fra E6.  
Det er avsatt område i planen for anlegging av avskjærende grøft ovenfor boligfelt. 
Det er avsatt område i planen for vann, spillvann og overvannsledninger der disse ikke ligger i 
kommunal vei. 
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4. Planprosess og medvirkning 
 
 
4.1 Om planprosessen 
 
Varsel om oppstart av arbeidet med reguleringsplanen var sendt grunneiere, naboer, myndigheter 
og interesseorganisasjoner 4. september 2007 og annonsert i avisene ”Nordlys” og ”Framtid i 
nord” 6. september 2007. 
 
Det er i tillegg gjort ekstra henvendelse til kulturetaten i Troms fylkeskommune, med anmodning 
om tidlig å vurdere behov for befaring, og eventuell foreta nødvendig befaring av området i høst.  
 
Forhåndsmerknad fra Statens vegvesen avdeling Storslett, samt Nord Troms kraftlag er tatt til 
følge i planforslaget. 
 
Planen er utarbeidet i nært samarbeid med Kåfjord kommunes utviklingsavdeling og planen er 
samordnet med kommunale igangsatte planer for nytt høydebasseng. Det har vært avholdt to 
informasjons- og diskusjonsmøtet med grunneierne i området. Det har også vært gjennomført 
befaring av området i lag med kommunen og grunneiere. Innspillene fra grunneierne i møtene er 
så vidt mulig tatt til følge i planarbeidet. 
 
Det er ikke mottatt øvrige forhåndsuttalelser eller skriftlige innspill til planarbeidet. 
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5. Konsekvenser av planforslaget 
 
5.1 By- og stedsutvikling 
Planen legger til rette for en styrking av den ene av i alt fire bygder i Kåfjord kommune, hvor det 
i dag er et akutt behov for ledige boligtomter. Planen er dermed en viktig faktor for utvikling av 
tettstedet. 
 
Boligområdet er sentralt plassert innenfor bygda med god tilgjengelighet til butikk, barnehage og 
bussforbindelse. 
 
5.2 Barns interesser 
Eksisterende forhold: Området fungerer i dag som utmarksområde for grunneier og som 
friluftsområde og atkomst til friluftsområde for turgåing. Området er i dag ikke spesielt 
tilrettelagt eller brukt av barn i området.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Med utbygging av området med boliger vil 
det bli tilrettelagte lekeplasser innenfor området. Området vil også bli bedre tilrettelagt som 
atkomst for turgåere til friluftsområde via ny atkomstveg til boligområdet og via turstier. 
 
5.3 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 
Bebyggelsesstrukturen i området er preget av frittliggende eneboligbebyggelse med forholdsvis 
store tomter. Bebyggelsen er i 1 - 3 etasjer (hovedetasje pluss loft og kjeller). De laveste områder 
er bygget ut først med tradisjonell gårdsbruk langs fjorden og dalen og nyere eneboliger oppover 
dalsidene. De fleste og største eneboligene er typisk bebyggelse fra 70- og 80-tallet. 
 
Det er ikke noen enhetlig fargeskala på bebyggelsen i området, bortsett fra den eldre 
bebyggelsen, der i blant gårdsbrukene som er hvit, rød eller sølvgrått (uthus).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Birtavarre 
sentrum 
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Typiske bolighus i av ulik årgang 
 

 
Gårdsbruk i Birtavarre 
 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
 
Foreslått bebyggelse vil ligge som et selvstendig område ovenfor eksisterende bebyggelse med 
skogsbelte imellom. Det legges opp til en bebyggelsesstruktur i tråd med eksisterende struktur i 
området, dvs. forholdsvis store tomter og 2-3 etasjers bebyggelse (inklusiv sokkel- og 
loftsetasje). Pga. terrenget er det lagt opp til bebyggelse med sokkeletasje som tar opp 
terrengforskjellen i bebyggelsen. 
 
Bebyggelsen vil bli delvis godt synlig fra bygda og delvis skjermet bak vegetasjon i forkant av 
bebyggelsen. Mest mulig av eksisterende vegetasjon bør beholdes i forbindelse med utbyggingen.   
 
Det bør velges en fargeskala på bebyggelsen som harmonerer med naturen rundt.  
 
5.4 Demografiske forhold 
Fult utbygd med 23 boenheter vil området kunne føre til en befolkningsøking til bygda på ca. 65 
personer, derav ca 15 barn. Dette antas å ville dekke boligbehovet i bygda i en årrekke framover. 
I dag er det stort sett ikke mulig å få byggetomt i Birtavarre. 
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5.5 Friluftsliv 
 
Eksisterende forhold: 
Flere traktorveier og scooterløyper krysser i dag området. Disse veier er opparbeidet av og brukes 
i hovedsak av grunneierne i forbindelse med uttak og henting av ved i utmark.   
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Eksisterende forbindelsesveier for grunneierne i området ivaretas i planforslaget. Ny atkomstvei 
til boligfeltet vil også delvis inngå i veisystemet for grunneierne i området.  
 
Allmennhetens tilgang til naturen og turløyper i området er ivaretatt i planen. I tillegg vil nye 
veier i området og utfartsparkering gi allmennheten en bedre tilgjengelighet til naturen enn man 
har i dag. Beboerne i det nye boligområde vil få en unik tilgang til naturen rundt.  
 

 
 
5.6 Landskap 
 
Eksisterende forhold: 
 
Landskap/ Rom i landskapet 
Landskapet er preget av høye fjell på hver sin side av Kåfjorddalen. Midt i dalen er det 
havavlagringer og derfor flatt. Kåfjorden strekker seg inn fra den større Lyngenfjorden 2 mil 
lenger vest.  
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Eksisterende bebyggelse ligger lavest i området mot fjorden, mens den planlagte bebyggelsen vil 
bli liggende delvis på platå og delvis i skråning i fjellsiden ovenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helning/høydelag 
Området ligger mellom kote 60 og 80. Den åpne sletten på kote 60 - 65 er relativt flat med en 
svak helning ned mot sentrum, dette gir gode utsikt- og solforhold. I vest, nord og øst er det 
større helning. 
 

 
 
 
Vegetasjon 
Vegetasjonen består av bjørkeskog men en undervegetasjon av bregne, tyttebær og einer. På den 
åpne sletten er det einer, tyttebær og gras som dominerer. Sletta ligger i faresonen for å gro igjen, 
første tegn på det er einer som har ekspandert. I noen områder er det plantet gran.  
 
Største delen av området ligger på en sidemorene, noe som gjør at bunnen i området er tørr og 
fin. 
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Dyreliv/Sau/Kuer/Innmark/Utmark 
Området blir i dag brukt til beite for sau. Det er svært viktig med gjerde mellom inn- og utmark, 
slik at sauene ikke får adgang til boligfeltet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau på beite      Traktorveg 
 
Stier/traktorveger 
Det går flere traktorveger opp og igjennom området. Det er et sterkt ønske fra grunneierne at 
disse bevares. Det går også en scooterløype igjennom området og videre mot elva og opp på 
fjellet. Det er lagt frem forslag om å legge til rette for scootertrafikk med en parkeringsplass for 
biler. Det går i tillegg stier fra Birtavarre sentrum opp gjennom området fra øst. 
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Grunnforhold 
Multiconsult har i forbindelse med reguleringsarbeidet foretatt undersøkelse og utarbeidet 
geoteknisk vurdering datert 12. Oktober 2007.  
 
Det er berg i dagen i nordvestlig del av området. For øvrig ligger berghorisonten 1 – 3,3 meter 
under terreng. Løsmassene i området består av faste morenemasser stedvis under et topplag av 
silt. 
 
Ovenfor området er det en lang fjellside med flere bekker. Selv om disse bekker i følge 
opplysninger fra grunneierne er dirigert til elven øst for området må det likevel forventes at store 
mengder nedbørs- og smeltevann kan komme ned mot boligfeltet. Et effektivt dreneringsnett som 
er i stand til å lede bort store mengder vann må prosjekteres rundt boligfeltet for å sikre dette mot 
flom. 
 
Stabiliteten av de naturlige skråningene i området vurderes å være tilfredsstillende.  
 
Ved utnyttelse av området bør man unngå større inngrep i skråningen nedenfor platået. 
Avskoging og terrengarbeider under kote 62 frarådes, da disse kan forverre stabilitetsforholdene 
ved å sette i gang erosjonsprosesser som kan føre til grunnbrudd. 
 
Skred 
Av NGU sine skredkart, framgår at det er registrert potensiell skredfare i fjellsidene på begge 
sider av fjorden.  
 
Det er i følge registreringene ikke skredfare innenfor planområdet, men i de bratteste skråningene 
mot elva, nedenfor planområdet mot byen og ca. 100 meter ovenfor planlagt ny bebyggelse.  
 
Området er registrert som tynn morene og i skrenten mot byen av breelvavsetning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NGU løsmassekart Birtavarre 
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NGU skredkart på nett 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
 
Skogsvei lengst vest (Bjørklund) opprettholdes som i dag med en kryssing av ny atkomstveg øst 
for ny boligbebyggelse. Øvrige stier (Lilleberg og Evanger) samles på ”Sletta” og ny boligveg 
benyttes til kryssing av boligfeltet. Begge steder hvor skogsveiene krysser boligfekltet og ny vei 
settes opp port eller evt. rist av hensyn til dyr i utmark. 
 
Gjerde mot bebyggelsen opprettholdes som i dag mens det settes opp nytt gjerde fra eksisterende 
gjerde og rundt ny bebyggelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Port i gjerde ovenfor eksisterende 
bebyggelse. 
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Tursti (snarveg) fra området og ned til Birtavarre sentrum inngår i planen. Stien munner ut i 
Einebakkvegen. 
 
 
5.7 Vær og klima 
 
Orientering 
Området ligger ovenfor boligfeltet Birtavarre 1, med utsikt over fjorden. Boligfeltet vil være 
vestvendt. 
 
Klima/vind 
Regionen rundt Kåfjorden har et godt klima med lite nedbør sammenlignet med nabokommuner.  
 
Området er et av de områder i Birtavarre som har sol lengst, både på dag- og årsbasis. 
Midtsommerstid er det sol 12-15 timer pr. dag, og solen vil være oppe til ca. kl 10 om kvelden. 
Området får tidlig sol om våren, og har sol tilsvarende sent om høsten.  
 
Boligområdet ligger relativt skjermet mot framherskende vindretning. I tillegg tar skogen av for 
vinden, slik at boligområdet vil være godt skjermet. Ved bevaring av mest mulig av den 
eksisterende vegetasjon vil man ha et godt lokalklima i området. 
 
Alle hus har mulighet for uteoppholdsplass på tomten som vender mot sør og vest. 
 
Snø 
Det er planlagt forholdsvis store tomter i tillegg er det sikret flere åpne områder mellom tomtene 
for snødepoter. 
 
 
5.10 Risiko- og sårbarhet 
Viktigste problemstillinger knyttet til risiko og sårbarhet er grunn- og terrengforhold, 
eksisterende høyspentledning samt risiko for forurensing av eksisterende drikkevannskilder 
nedenfor boligfeltet. 
 
Når det gjelder høyspentledningen er det satt som forutsetning av Kåfjord kommune en avstand 
til boliger på 75 meter samt 50-60 meter fra strømledning nedenfor området. Etter 
grunnundersøkelsen og den geotekniske vurderingen er det gitt en nedre grense for utstrekning av 
boligfeltet ved kote +62. Begge disse forhold gir betydelige restriksjoner på utnyttelsen av 
området. 
 
Risiko for forurensing av eksisterende drikkevannskilder har vært tatt opp av grunneier i starten 
av prosessen og det forutsettes i planen at kommunen inngår avtale med de grunneiere det gjelder 
om gratis tilkobling og gratis vannforsyning fra det offentlige for de tre eksisterende boligene. 
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5.11 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 
Sametinget kjenner ikke til at det er noen samiske interesser innenfor det aktuelle planområdet.  
 
5.12 Reindrift  
Området ligger innenfor reinbeitedistrikt 36 Raisduottat (cohkolat & Biertavarri) som er et av de 
største reinbeitedistrikter i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Gjeldende registreringer (siste 
hovedrevidering i 2006) med endringer 1.10.2008 v/ leder for reinbeitedistrikt 36, Peer Gaup er 
vist på vedlagte temakart (vedlegg 2). 
 
Registreringene viser at området ligger innenfor det aktuelle reinbeitedistrikt, og at området er 
viktig sommerbeiteområde for rein (høysommerland, beite midten/slutten av juni- 
overgangsperiode aug/sept). Innenfor området er det flytteveier der flokken eller deler av flokken 
drives forbi vanskelig passasjer mellom ulike beiteområder. Innenfor distriktet er det også anlegg 
i form av kjørespor og slakteplasser. 
  
Planområdet ligger helt i utkanten av distriktet, men berører eksisterende sommerbeiteområde. 
Grensen for beiteområdet går i dag med eksisterende bebyggelse (grensen på kartet er upresis). 
 
Rettsforholdet mellom reindriften ”Siidaen” og grunneier er i dag uklart, men reinbeitedistriktet 
har klart bruksrett til området. 
 
Det er vesentlig at det foreslåtte planforslaget ikke må være til hinder for reindriften i området. I 
følge leder for reinbeitedistriktet vil planforslaget kunne aksepteres dersom planen sikre at det 
planlagte gjerde rundt området har minste høyde så ikke rein kan forsere. Dette sikres med 
bestemmelse i planen. 
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5.13 Teknisk infrastruktur  
 
Generelt ledninger 
Trase for vann og avløpsledninger er planlagt i østre grense av eiendom 19/5,11. Multiconsult er 
forespurt om graving her og de har i svar sagt at gravingen for utlegging av ledninger i 
skråningen ikke vil forverre stabiliteten. 
 
Vann  
Det anlegges ny pumpestasjon ved gamle E6. Herfra og opp legges 160 mm PE vannledning. 
Denne dimensjon er valgt for i fremtiden å kunne knytte til planlagt høydebasseng ca 100 m 
sørvest for nytt boligfelt. Når høydebasseng er bygd og tilknyttet kan Birtavarre sentrum forsynes 
fra to sider. Brannvann kan tas ut med 20 l/s og trykk 4 bar for de nederste husene i feltet. Ved 
brann i de boligene som ligger høyest må det benyttes trykkøkning fra pumpe på brannbil.  
 
Avløp 
Avløp fra feltet kobles til eksisterende Ø 160 PVC i Jordmorveien. 
 
Overvann 
Det legges avskjærende grøfter ovenfor boligfeltet. De avskjærende grøftene ledes til veggrøfter 
og følger vegtrase nedover til Bakkemo.  Videre ledes vannet til stikkrenne, (antatt dim 600) 
gjennom Bakkemoveien, til bekk med vannføring hele året. 
I selve boligfeltet legges overvannsledninger for tak og drensvann Ø200 og Ø315. 
Overvannsledning føres ned til gammel E6 sammen med vann og spillvannsledning. Herfra går 
overvann i åpen grøft langs gammel E6, og videre i stikkrenne gjennom E6 og ut i åpen bekk. 
 
Stikkrenner  
I alle avkjørsler der det er veigrøft skal det legges stikkrenner. Utbygger må selv besørge 
stikkrenne gjennom avkjørsel. Dimensjon 315 mm ved eneboliger og ved rekkehus Ø 400 mm. 
 
Energiløsninger 
Krav til opplegg for vannbåren varme i boligene som en av to oppvarmingskilder. Varme skal 
kunne drives av mer enn en energikilde. 
 
Energibesparende veilys. 
 
Renovasjon 
Det er ikke lagt opp til spesielle løsninger ut over vannlig renovasjon med utsetting av 
søppelbokser ved hver eiendom. 
 
Gatebelysning 
Veilys som er planlagt er av energisparende type, med "smart" styring. 
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Uteoppholdsarealer.  
Det er avsatt ca. 1,6 daa til lekeplass sentralt innenfor planområdet. Dette gir 66 m2 lekeplass pr. 
boenhet. 
 
I tillegg er området omgitt av attraktivt friluftsområde med rikelig mulighet for bla. aking, skilek 
og hyttebygging i skogen. Det er opparbeidet ballplass i sentrum av Birtavarre. 
 
 
5.14 Trafikkforhold 
 
Området får atkomst Bakkemoveien, som er en kommunal samlevei for spredt boligbebyggelse 
og gårdsbruk. Veien vil ikke ha kapasitetsmessige problemer med å ta den ekstra trafikken som 
følge av de 24 planlagte boligene. 
 
Bakkemoveien munner ut i gammel E6 som fortsatt tilhører Statens vegvesen, men som vil bli 
nedklassifisert til kommunal veg. SVV har ikke hatt merknader til denne atkomsten. 
 
Pga terrengforholdene er det nødvendig å anlegge en ca. 350 meter lang atkomstveg fra 
eksisterende veg og opp til boligfeltet. Dette medfører også at eksisterende snarveier til 
Birtavarre sentrum må kunne benyttes i hvert fall på sommerstid. Det reguleres inn sti noenlunde 
i traseen til eksisterende sti lengst øst i området, som munner ut i Einebakkvegen. Dette er den av 
de eksisterende stier som er minst bratt og som også på sikt vil kunne opparbeides som gangvei 
med fast dekke. I denne planen forutsettes stien gruset og ikke brøytet på vinteren. 
 
Via snarveiene er det kort veg til busstopp, bla. til skolebuss. Via kjørevegen til området er det 
ca. 1 km til sentrum av Birtavarre. 
 
 
5.15 Universell utforming 
Områdets beliggenhet medfører lang atkomstveg (for å oppnå akseptable stigningsforhold på 
inntil 1:10) samt bratte snarveier. Innenfor området er det en nivåforskjell på ca. 20 meter.   
 
Området har ikke de beste terrengforutsetninger for å oppnå optimale forhold for universell 
utforming. Deler av området er imidlertid forholdsvis slett. Noen få boligtomter er lagt i dette 
området som ellers er anvendt som i dag til friluftsområde og atkomst til utmark. 
 
Pga. nivåforskjellene i området, er det lagt opp til bebyggelse i flere etasjer som tar opp 
terrengfallet. Dette gir en bedre tilpasning til omgivelsene og et flatere terreng på begge sider av 
huset. Boligene på sletta kan være en etasje og vil kunne oppnå universell utforming. 
 
Lekeplassen har vestvendt svak helning på ca. 1:10 med gode atkomstforhold fra begge 
atkomstveiene i området. 
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5.16 Verneverdier 
Det er ikke registrert noen spesielle naturverdier ut over området for øvrig. Viktige eksisterende 
utfartsveier i området opprettholdes i planen. 
 
Det er ingen eksisterende bygningsmiljøer innenfor området. Kulturvernmyndighetene var 
anmodet om befaring av området tidlig i høst dersom de anså det for nødvendig. Det er ikke 
mottatt forhåndsmerknad til planarbeidet eller svar vedrørende befaringen.  
 
I bestemmelsene til planen sikres at dersom det under arbeid i området skulle komme fram 
gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og 
melding sendes kulturvernmyndighetene jfr. Lov om kulturminner. 
 
5.17 Gjennomføring 
 
5.17.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Følgende rekkefølgebestemmelser er foreslått i planen: 

- Atkomstveg fram til lekeplass, lekeplass og gjerder med porter skal være opparbeidet før 
første bolig tas i bruk. 

- Bestemmelser om utbyggingsrekkefølge 
 
 
Forslag til trinnvis utbygging og utbyggingsrekkefølge: 
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5.17.3 Kostnader/finansiering 
 
BYGGEKOSTNADER BJØRKHOLT BOLIGFELT BIRTAVARRE 
TALL I 1000

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3
Pumpestasjon 700              
VA 2 500           1 500             1 000             
Sum 3 200           1 500             1 000             
Uforutsett 20 % 640              300                200                
Sum eks mva 3 840           1 800             1 200             
25 % mva 960              450                 300                 
Veg + lys eks mva 2 370           1 075             860                
Uforutsett 20 % 474              215                172                
TOTAL SUM INKL MVA 7 644          3 540           2 532            

 
I tillegg kommer kostnader til oppkjøp av eiendommen og kostnad til opparbeidelse av leke/ 
uteareal. 
 
Totalt areal som må erverves for veger, boligområde og lekeområde: 31 806,2 m2 
 
Gnr/bnr 19/4 Solbjørg og Helge Evanger, totalt areal for veger, 
 boligområde og lekeområde:      26 022 m2. 
Gnr/bnr 19/6, 18, 28 Einar Bjørklund, totalt areal for veger:  2452,5 m2. 
Gnr/bnr 19/5, 11, 29 Terje Lilleberg, totalt areal for veger, 
boligområde og lekeområde:       3283,5 m2. 
 
Areal for trafo er ikke tatt med men vil mest sannsynlig komme på eiendom 19/4. 
Areal for pumpestasjon og VA-trase er ikke tatt med og vil komme på eiendom 19/11, 29. 
 
Kostnadene forutsettes lagt på tomteprisen.  
 
 
5.17.4 Utbyggingsavtale 
Det er i utgangspunktet forutsatt at Kåfjord kommune skal kjøpe opp nødvendig grunn for 
klargjøring for salg og deretter videresalg. 
 
Det kan være behov for å gjøre avtale med nåværende grunneiere om betingelser for salg og 
utbygging, for eksempel sikring av vannforsyning som er kommet fram på møtene med 
grunneierne. 
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VEDLEGG 

167



 28

Vedlegg 1: Forenklet ROS-analyse 
 
3.1 Naturbasert sårbarhet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 

Ja Nei 
Ekstremvær 
Sterk vind  X Mye skog i området 
Store nedbørsmengder  X Lite nedbør i forhold til nabokommuner 
Store snømengder X  Avsatte snødeponi i planen. Behandling 

av overvann. 
Flomfare 
Flom i elver/bekker  X Det er opplyst av grunneierne at en bekk 

i området høyere oppe er ledet til elva 
øst for området. 

Springflo  X Området ligger betydelig høyere enn 
elva. 

Strålefare 
Radon  X Det er foretatt 4 radonmålinger i 

barnehagen neden for området.  
Skredfare 
Jord- og leirskred  X Grunnundersøkelse foretatt oktober 

2007. Større inngrep under kote 62 bør 
unngås. 

Kvikkleireskred  X Ingen registrerte 
Snø- og steinskred  X Områder nedenfor og øst for er av NGU 

avsatt som potensielle fareområder.  
Dårlig byggegrunn 
Setninger og utglidninger  X Grunnundersøkelse foretatt oktober 

2007. Større inngrep under kote 62 bør 
unngås. 

 
3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 
Brannfare  X  
Eksplosjonsfare  X  
Forurenset vann 
Drikkevannkilde X  Det er stor fare for at eksisterende 

drikkevannskilder til 2 eiendommer vil 
bli forurenset ved utbygging. Disse må 
knyttes til offentlig vannforsyning. 

Badevann, fiskevann, elver oa  X  
Nedbørsfelt  X  
Grunnvannsnivået  X  

168



 29

Forurensning – grunn1 
Kjemikalieutslipp  X  
Forurensning – luft  
Støy  X  
Støv/partikler/røyk  X  
Lukt  X  
Strålefare/elektromagnetisk felt 
Høyspentlinje  X Avstand til høyspentlinje er 75 meter 
Trafo   Avstand til regulert trafostasjon er 8 m 

 
3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 
Støy  X  
Støv/partikler  X  
Lukt  X  
Trafikkfare 
Trafikkulykker på vei  X  
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Vedlegg 2: Reindrift 1:250000, nedfotografert 
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Vedlegg 3: Plankart 1: 1000, nedfotografert 
(3 sider) 
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Vedlegg 4: Planbestemmelser (4 sider) 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRKHOLT 
BOLIGFELT BIRTAVARRE - PLAN NR.  
 
 
Dato: .............................................................................................. 14.12.2007 
Dato for siste revisjon: .................................................................. 06.10.2008 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... * 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til følgende formål: 
1. BYGGEOMRÅDER 
1.1. Boliger (B 1-8) 
 
3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
3.1. Kjøreveg 
3.2. Parkeringsplass, P 
 
5. FAREOMRÅDER 
5.1. Høyspenningsanlegg 
5.2. Rasfare 
 
6. SPESIALOMRÅDER 
6.1. Friluftsområde 
6.2. Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon (K1) og transformatorstasjon (T) 
6.3. Vann- og avløpsanlegg (K2-4) 
 
7. FELLESOMRÅDER 
7.1. Felles lekeareal for barn (FL 1) 
 
 
 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet: 
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1. BYGGEOMRÅDER 
 
1.1. Boliger (B 1-8) 

a) I området skal det oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg 

b) Maksimum T-BRA for hver tomt er 250 m2. Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over 
terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av 
planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. 

c) Atkomst fra veg til boliger skal utformes etter retningslinjer for universiell utforming. 

d) Golvnivå 1.etasje og U-etasje er angitt på plankartet. Tillatt gesimshøyde er 2,80 meter pluss angitt 
golvhøyde 1. etasje på plankartet. Maksimum mønehøyde er 7 meter pluss angitt golvhøyde 1. etasje 
på plankartet. Plankartets plassering av boligen er bindende. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra 
nabogrense. 

e) Hovedmøneretning skal være parallell med veg. Som fasadematerialet tillates i hovedsak tre, og 
stein/mur/betong. Det tillates ikke rundtømmer eller tilsvarende. Takvinkel skal være minst 21 
grader. Saltak, pulttak eller halvvalm, samt kombinasjoner av disse tillates. Tak skal ha matte 
overflater.  

 
f)  Energi: Alle boliger skal ha minimum to uavhengige oppvarmingskilder, og vannbåren varme som 

en av oppvarmingskildene. Kravet kan avvikes dersom boligen planlegges slik at den oppfyller 
Enova's krav til lavenergiboliger, 100 kW/m2/år totalt energiforbruk. 

 

 
3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 
3.1. Kjøreveg 

a) Kjøreveg skal opparbeides med vegbredder og høyder som vist på plankartet. 

b)  Terrenginngrep skal utføres mest mulig skånsomt, og vegskjæringer og fyllinger skal beplantes med 
stedegen vegetasjon. 

c) Inne i boligfeltet skal retningslinjer for universiell utforming legges til grunn. 

 
3.2. Parkeringsplasser 

b) Parkeringsplassene skal opparbeides som vis på plankartet. Parkeringsplassene kan benyttes av 
offentligheten i forbindelse med utfart og turgåing i friluftsområde og utmark. 

 
5. FAREOMRÅDER 
 
5.1. Høyspenningsanlegg 

a) Området er avsatt til høyspentlinje og sikkerhetssone omkring høyspentlinje. Det tillates ikke 
boligbebyggelse innenfor området. 
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5.2. Rasfare 

a) Det tillates ikke bygging eller større terrenginngrep innenfor området. 
 
 
6. SPESIALOMRÅDER 
 
6.1. Friluftsområde 

a) Området kan benyttes av grunneier i landbruksøyemed til bla. skogsbruk, beiteområde og utfart til 
utmark. Området tillates ikke benyttet til formål som er til hinder for allmennhetens bruk av området 
til friluftsliv. 

b) Det kan settes opp gjerder og oppsamlingsplass for vedd som vist på tilhørende illustrasjonsplan 
datert 06.10.08. Det skal settes opp port og ev. rist som vist på tilhørende illustrasjonsplan. Gjerde 
rundt området skal ha minste høyde så ikke rein kan forsere. 

c) Avskoging og større inngrep i skråningen under kote +62 tillates ikke. Tynningshogst er tillatt. 

d) Innenfor friluftsområder langs veg kan det utføres terrenginngrep i tilknytning til veganlegget. 
Terrenginngrep skal utføres mest mulig skånsomt, og vegskjæringer og fyllinger skal beplantes med 
stedegen vegetasjon. 

 

 
6.2. Kommunalteknisk anlegg, pumpestasjon og trafo 

a) Innenfor området kan det plasseres pumpestasjon for vannforsyning til området (K1) og 
transformatorstasjon (K2).  

b) Det gjelder samme krav til utforming av pumpestasjon og trafo som for boliger (punkt 1.1 d) 

b) Pumpestasjon (K1): Maksimum T-BRA er 24 m2. Maksimum tillatt mønehøyde er 3 meter. 

c) Trafo (K2): Maksimum T-BRA er 5 m2. Maksimum tillatt mønehøyde er 3 meter. 

 
 
6.3. Vann- og avløpsanlegg 

a) Området er avsatt til anlegg i grunnen for vann og avløp. 

b)    Området er avsatt til åpen grøft for overvann. 

 

 
7. FELLESOMRÅDER 
 
7.1. Felles lekeareal for barn (FL 1) 

a) Området er avsatt til lekeplass for barn. Lekeplassen kan opparbeides med lekeutstyr for barn og 
sitteplasser. Ved opparbeiding av lekeplass skal retningslinjer for universiell utforming legges til 
grunn. 

b) Området er felles for boligeiendommene innenfor planområdet. 
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IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende fellesbestemmelser: 

a) Dokumentasjonskrav: Uteromsplan for felles lekeplass i målestokk 1:200 skal vedlegges søknad om 
rammetillatelse. 

b) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene jfr. lov 
om kulturminner. 

c) Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er egengodkjent eller stadfestet, kan det 
ikke inngås privatrettslige avtale som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge: 

a) Ingen boliger skal tas i bruk før offentlig trafikkareal, jevnfør tilhørende kart over 
utbyggingsrekkefølge datert 14.12.07 er opparbeidet. 

b) Ingen boliger skal tas i bruk før det er satt opp gjerde med port i henhold til punkt 6.1. b) og som vist 
på tilhørende illustrasjonsplan datert 06.10.08. 
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Vedlegg 5:  
Illustrasjonskart 1:1000, nedfotografert (2 sider) 
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Vedlegg 6: Snitt 1:500, nedfotografert 
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Vedlegg 7: Forslag til trinnvis utbygging 
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Vedlegg 8: Adresseliste 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/236 -19 

Arkiv: 29/44 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 18.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/20 Formannskap 05.06.2020 

 

Mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Manndalen-Løkvoll 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar mindre reguleringsendring datert 16.04.2020, med tilhørende 

plankart, beskrivelse og bestemmelser jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 

 

Saksopplysninger: 
Formannskapet vedtok mindre endring av reguleringsplanen Manndalen-Løkvoll i møte 
13.02.2020. Siden det har forslagsstiller sett at endringen ikke var god nok og at de hadde glemt 
noen ting. De fremmet derfor ønske om å gjøre en ny mindre endring da byggehøyden var for 
lav, oppskyllingshøyden var satt for høy og arealet kunne utvides noe sørover. 
 
Endringene er som følger: 
 

1. Byggehøyden på felt BKB7 endres fra ti til elleve meter. 
2. Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold endres fra kote fire til kote tre. 
3. Arealet for BKB7 utvides med rundt 650 kvadratmeter i sørøstre hjørne. 
4. Arealet for GP2 utvides med rundt 300 kvadratmeter sørover. 

Formannskapet vedtok i møte 05.05.2020 å sende forslag til mindre reguleringsendring på 
begrenset høring i tre uker. Det kom ingen merknader til høringen.  

Vurdering: 
 
Da forslagsstiller skulle prosjektere byggetiltak på eiendommen fant de ut at høyden på bygget 
ble 80 cm høyere enn det planen tillater. De ønsker derfor å endre høyden fra ti til elleve meter. 
 
Oppskyllingshøyden for flodbølge fra fjellskred er på Løkvoll satt til tre meter for sannsynlighet 
1/1000. Det ble satt bestemmelser om at gulvnivå til bygg med personopphold skulle være fire 
meter i den opprinnelige endringen, men endres nå til tre meter som er korrekt etter NGI sine 
beregninger i rapport 20170309-01-R. 
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Arealet som ligger mellom den opprinnelige planen og E6 på Løkvoll skulle opprinnelig brukes 
til en gang- og sykkelbru. Dette ble ikke realisert og forslagsstiller ble gjort oppmerksom på at 
dette kunne tas med i planen, da det ellers ville bli restareal i planen. Arealet endres totalt på rett 
i underkant av én daa fordelt på 300 og 600 kvadratmeter til henholdsvis park- og 
industriformål. 
 
Endringene har vært på begrenset høring i tre uker til berørte parter som her er naboer og 
gjenboere i direkte tilknytning som kan bli berørt av ny byggehøyde. Den sendes også til de 
offentlige myndighetene med ansvar for oppskyllingshøyde, NVE og til Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MINDRE ENDRING AV 
REGULERINGSPLAN FOR MANNDALEN/LØKVOLL, KÅFJORD KOMMUNE 
 
Dato: 29.11.2019 
 
 

§ 1 Generelt 

a) Gyldighetsområde. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse 
reguleringsbestemmelsene for det området som er avgrenset på plankart, datert 16. 
april 2020. 

 
 

§ 2 Formålene i planforslaget  
 

Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 
 Forretning/industri      kode: 1812   BKB7 

 
Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 

 Park        kode: 3050   GP2 
 
PBL § 12-6 - Hensynssoner 

 Høyspentlinjer (faresone § 11-8a)   H370_1 
 Oppskyllingshøyder for fjellskred   H320_1 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

3.1 Industri/forretning BKB7 
a) I området tillates oppføring av industribygg og/eller forretningsbygg som krever 

utendørslagring. (§ 12-7, nr. 1).  
b) Bygningene skal ha god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk 

kvalitet. (§ 12-7, nr. 1). 
c) Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak med vinkel mellom 22 og 35 grader. 

Som hovedregel skal møneretningen følge terrenget. (§ 12-7, nr. 1) 
d) Maksimal prosent bebygd areal (%BYA) pr. eiendom er 50%. Tillatt maksimal 

mønehøyde er 11 m. (§ 12-7, nr. 1). 
e) Ved etablering skal tiltakshaver gjøre vurdering om virksomheten forårsaker lukt, 

forurensning og støy og iverksette eventuelle avbøtende tiltak. (§ 12-7, nr. 3)  
f) Utendørslagring skal gis en tiltalende utforming. (§ 12-7, nr. 1)  
g) Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal det tas hensyn til 

god tilgjengelighet og så langt som mulig følge prinsippene om universell utforming. 
(§ 12-7, nr. 4). 

h) Ved byggesøknad skal det foreligg en illustrasjonsplan som viser bygningens 
plassering, kjøreatkomst, vurdering av byggegrunn og hvordan uteområdene skjermes 
mot innsyn (§ 12-7, nr. 11). 

i) Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold tillates ikke lavere enn kote 3. 
j) Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442, skal følges 

ved realisering av tiltaket (§ 12-7, nr. 11) 
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k) Det skal tas særlig hensyn til hvordan realisering av tiltaket påvirker arealet avsatt til 
campingplass (BC1) og fritids- og turistformål (BFT1) med tanke på utforming, støy 
og innsyn (§ 12-7, nr. 1 og 3). 
 

 
§ 4 Grønnstruktur 

4.1  Park GP2 
a) Innenfor området GP2 skal arealene opparbeides og tilrettelegges som parkområde. 

Innenfor området skal det utarbeides en illustrasjonsplan som skal være 
retningsgivende for hvordan parken skal opparbeides. (§ 12-7, nr. 1, 4 og 11) 

 
 

§ 5 Hensynssoner 
 
5.1 Høyspentlinjer 

a) I områder som på plankartet er vist som høyspentlinjer, merket H370 (rød skravur), 
tillates ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet. 
 

5.2 Oppskyllingshøyde fra fjellskred 
a) I områder som på plankartet er vist som flomfare, merket H320 (rød skravur), tillates 

ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet ved vurdering etter 
teknisk forskrift, TEK17, § 7-3, 2. ledd og § 7-4. 
 

 
 

§ 6 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
6.1 Byggegrenser 

a) Byggegrenser for riks- og fylkesveier settes til 30 meter, beregnet fra senterlinje veg. 
For kommunale veger settes grensen til 10 meter, beregnet fra senterlinje veg.
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1 

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR REGULERINGSPLAN FOR 
MANNDALEN/LØKVOLL, KÅFJORD KOMMUNE 

REGULERINGSBESKRIVELSE 

 

 

 

16. april 2020 

 

Endringer fra forrige endring: 

Forslagsstiller ønsker å endre byggehøyden med en meter for å kunne få gjennomført det tiltaket han 
ønsker. I tillegg vil planområdet utvides med rundt én daa for å ta med et restareal som skulle vært 
med i den forrige endringen. Kotehøyden for gulv for bygninger med personopphold endres fra fire 
til tre meter, da tre meter er den korrekte oppskyllingshøyden. Ellers er planbeskrivelsen den samme 
som ved forrige høring. 

 

 

Lyngseidet

Nordkjosbotn

Skibotn

Olderdalen

Reguleringsområdet 

Oteren
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2 

 

 

 

 

1. Bakgrunn 
 
Eksisterende reguleringsplan for Manndalen/Løkvoll omfatter mesteparten av tettstedet og 
ble vedtatt i Kåfjord kommunestyre den 28.08.15. Nils Petter Blomstereng kontaktet Kåfjord 
kommune med forespørsel om å få endret regulert rasteplass/parkområde til byggeområde 
(forretning/industri). Rasteplass/parkområdet er ikke opparbeidet.  
 
Blomstereng eier bedriftene Total Maskinservice AS og Blomstereng Landbruk og Maskin AS, 
som i dag sysselsetter 7 årsverk. Ekspandering er vanskelig da bedriftene mangler areal til 
forretnings- og verkstedlokaler. 
 
1.1  Beskrivelse av eksisterende situasjon 
 

 
 
Fig. 1 Eksisterende situasjon 
 
Anleggsdrift. Manndalen/Løkvoll er fortsatt preget av anleggsdrift i forbindelse med bygging 
av Nordnestunnelen, som sto ferdig i 2018. Statens vegvesen har i samarbeid med Kåfjord 
kommune bygd vegnettet etter gjeldende reguleringsplan. På sørsiden av E6 er 
avslutningsarbeidet utført. På nordsiden av E6 gjenstår fortsatt oppryddings- og 
avslutningsarbeid.   
 

Planlagt område for 
reguleringsendring

Eksisterende 
industriområde

Kommunalteknisk 
anlegg

E6

N
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Arealbruk. Det aktuelle område for endring (svart stiplet linje på fig. 1) brukes til lagring av 
steinmasser og brakkerigger for NVE og Statens vegvesen. Disse forutsettes fjernes ved 
avslutning av anleggsarbeidet.  
 
Tilstøtende områder. Det aktuelle området for reguleringsendring avgrenses av 
industriområde/vegkryss i vest og av område for kommunalteknisk anlegg i øst. Mot nord og 
sør avgrenses området av vegnett, henholdsvis til kommunal veg og E6. 
 
2. Forslag til endring 
 

       
 
Fig. 2 Gjeldende reguleringsplan         Fig. 3   Forslag til endring 
 
2.1  Vegnettet  
 

Vegnettet opprettholdes som i gjeldende plan. Atkomst til planlagt forretnings-
/industriområdet skal skje fra Garver Hansens veg og er vist med piler på fig. 3 og på 
plankartet. 

 
2.2  Arealbruk.  
 

Total Maskinservice AS søker om å benytte arealet mellom E6 og Garver Hansens veg 
til kombinasjonsformålet forretning/industri. Arealbehovet angis til rundt 7,0 da.  
Endringen vil omfatte at rasteplass for trailere (ca. 3,9 da) og del av parkområde (ca. 
3,2 da) utgår.  

 
2.3 Virkninger av endringene.  
 

Planlagte rasteplass for trailere vil utgå. 
Næringsetablering er generelt viktig for Kåfjord kommune og etablering av 
forretning/industri vil framstå som en forlengelse av eksisterende industriområde. 

SR Rasterplass
3.9 daa.

GP2 Park
4.5 daa.

BKT1 Kom.tek 
anlegg
1.7 daa.

N N

Garver Hansens veg

E6

Garver Hansens veg

E6
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Planlagt rasteplass (3,7 da) for trailere vil utgå, men har ikke samme aktualitet i dag 
som da planen ble vedtatt i 2015. 

 
Parkområde reduseres. 
Parkområde er i gjeldene plan vist på begge sider av Garver Hansens veg med 
størrelse på 12,3 da nedenfor vegen og 4,5 da ovenfor. Det er det øverste 
parkområdet, som ligger mellom E6 og Garver Hansens veg, som vil bli berørt av 
reguleringsendringen. Området vil reduseres fra 4,5 da til 1,3 da. Parkområdet har 
først og fremst visuell betydning, men liten betydning for opphold med sin nærhet til 
E6 og høyspentlinje. Det tilrås at restarealet (1,3 da) gis en tiltalende utforming 
sammen med tilstøtende område for kommunalt avløpsanlegg i øst (1.7 da). 
 

2.4  Fareområde høyspentlinje.  
 

Eksisterende høyspentlinje berører nåværende endring og opprettholdes som i 
gjeldende plan uten endringer. 

 
2.5  Fareområde oppskyllingshøyde for fjellskred.  
 
  I gjeldende plan er nåværende forslag berørt av oppskyllingshøyde for fjellskred (1000-års 

skred). NGI har imidlertid foretatt en ny vurdering av oppskyllingshøyde i 2018, som 
medfører at nåværende endringsforslag blir liggende utenfor beregnet oppskyllingshøyde for 
1000-års skred. En liten del av parkområdet berøres av 5000-års skred, men dette har ingen 
konsekvenser da det ikke skal oppføres bygninger i området. 

 
 2.6 Reguleringsbestemmelser.  
 

Det er utformet reguleringsbestemmelser for det nye byggeområdet (BKB7). Bestemmelsene 
har samme innhold som bestemmelser i kombinasjonsområder i gjeldende plan.  
 
Bestemmelsene til fareområde for høyspentlinje er de samme som i gjeldende plan.  
 
Bestemmelser for fareområde for fjellskred er de samme som i gjeldende plan.
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Høringsbrev – mindre endring – Manndalen-Løkvoll – 200416 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 har formannskapet i Kåfjord kommune vedtatt å 
sende forslag om mindre endring av reguleringsplan for Manndalen – Løkvoll på høring. 

Endringen omfatter to ulike bestemmelser og en mindre justering av planavgrensningen. 

Endringene er som følger: 

1. Byggehøyden på felt BKB7 endres fra ti til elleve meter. 
2. Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold endres fra kote fire til kote tre. 
3. Arealet for BKB7 utvides med rundt 650 kvadratmeter i sørøstre hjørne. 
4. Arealet for GP2 utvides med rundt 300 kvadratmeter sørover. 

Endringene er forøvrig markert i bestemmelsene og beskrivelsen med rød skrift. 

Beskrivelse av endringen, bestemmelser og plankart følger vedlagt. 

Kåfjord formannskap vurderer endringen som «mindre endring» og anser dermed at en ordinær 
reguleringsprosess ikke er nødvendig. 

Formannskapets vurdering om en endring er «mindre endring» eller ikke, må imidlertid sendes 
til berørte sektormyndigheter og andre berørte før endelig vedtak fattes. 

Vi ber derfor om at merknader/kommentarer til formannskapets vurdering sendes til Kåfjord 
kommune innen 27.05.2020. 

Spørsmål om arbeidet kan rettes til kommuneplanlegger i Kåfjord kommune Bendik Fanghol, tlf. 
77 71 92 47. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

TOTAL MASKINSERVICE AS 
Øvermyra 
9144  SAMUELSBERG 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/236-18 29/44 12.05.2020 

 

Særutskrift: Mindre reguleringsendring av Manndalen-Løkvoll 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet av formannskapet 05.05.2020. 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/236-18 
 
Kopi: 
Saksbehandler Bendik Fanghol Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

 
Intern kopi: 
Bendik Fanghol  
Gunn Andersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/236 -15 

Arkiv: 29/44 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 17.04.2020 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Mindre reguleringsendring av Manndalen-Løkvoll 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring datert 16.04.2020 på 

begrenset høring i tre uker til berørte parter og offentlige myndigheter. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring datert 16.04.2020 på 

begrenset høring i tre uker til berørte parter og offentlige myndigheter. 

 

Saksopplysninger: 
Formannskapet vedtok mindre endring av reguleringsplanen Manndalen-Løkvoll i møte 
13.02.2020. Siden det har forslagsstiller sett at endringen ikke var god nok og at de hadde glemt 
noen ting. De fremmet derfor ønske om å gjøre en ny mindre endring da byggehøyden var for 
lav, oppskyllingshøyden var satt for høy og arealet kunne utvides noe sørover. 
 
Endringene er som følger: 
 

1. Byggehøyden på felt BKB7 endres fra ti til elleve meter. 
2. Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold endres fra kote fire til kote tre. 
3. Arealet for BKB7 utvides med rundt 650 kvadratmeter i sørøstre hjørne. 
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 Side 3 av 3

4. Arealet for GP2 utvides med rundt 300 kvadratmeter sørover. 
 

Vurdering: 
 
Da forslagsstiller skulle prosjektere byggetiltak på eiendommen fant de ut at høyden på bygget 
ble 80 cm høyere enn det planen tillater. De ønsker derfor å endre høyden fra ti til elleve meter. 
 
Oppskyllingshøyden for flodbølge fra fjellskred er på Løkvoll satt til tre meter for sannsynlighet 
1/1000. Det ble satt bestemmelser om at gulvnivå til bygg med personopphold skulle være fire 
meter i den opprinnelige endringen, men endres nå til tre meter som er korrekt etter NGI sine 
beregninger i rapport 20170309-01-R. 
 
Arealet som ligger mellom den opprinnelige planen og E6 på Løkvoll skulle opprinnelig brukes 
til en gang- og sykkelbru. Dette ble ikke realisert og forslagsstiller ble gjort oppmerksom på at 
dette kunne tas med i planen, da det ellers ville bli restareal i planen. Arealet endres totalt på 
rundt rett i underkant av én daa fordelt på 300 og 600 kvadratmeter til henholdsvis park- og 
industriformål. 
 
Endringene vil sendes på begrenset høring i tre uker til berørte parter som her vil være naboer og 
gjenboere i direkte tilknytning som kan bli berørt av ny byggehøyde. Den sendes også til de 
offentlige myndighetene med ansvar for oppskyllingshøyde, NVE og til Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2017/437 -64 

Arkiv: C22 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 28.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/20 Formannskap 05.06.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Sluttbehandling- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2020-2024/ Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja 
olgodaddamiidda 2020-2024 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Merknadsbehandling 
2 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - digitalt format 

3 Vedlegg til KDP for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-

2024/ Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja olgodaddamiidda 
2020-2024. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak, jamfør PBL §11-
4. 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det er utarbeidet forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for 2020-
2024 for Kåfjord kommune.   
 
Hensikten med kommunedelplanen er å ha et dokument med føringer for kommunens arbeid på 
feltet de kommende fire år. Kommunedelplanen er et politisk styringsverktøy og et 
arbeidsredskap for administrasjonen og inneholder kommunens målsettinger og strategier for 
bygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Dette i tillegg til kommunens 
målsettinger og strategier for tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.   
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Planprogrammet med melding om oppstart var ute på høring i perioden 26.09.17 til 07.11.17. 
Etter dette ble videre planarbeid lagt i bero på grunn av skifte av planarbeidets ansvarlige, 
kulturkonsulenten. Arbeidet ble gjenopptatt etter tiltredelse av ny kulturkonsulent i slutten av 
2018, og planprogrammet ble fastsatt i Formannskapsmøte 04.02.19 i utvalgssak 10/19.   
 
Planforslaget ble sendt på høring 23.03.20 og da høringsfristen utløp 22.04.20 var det kommet 
inn sytten merknader.   
 
Merknadene er delvis tatt til orientering, delvis til etterretning og delvis avvist og/ eller tenkt 
videreført inn i arbeid med ulike prosjekter utenom de skissert i planforslaget. Se vedlagt 
merknadsbehandling for detaljert merknadsbehandling og vurdering.   
 
Eksempler på forandringer i planforslaget etter merknadsbehandlingen er oppklaringer, mindre 
justeringer, navne- og begrepsendringer, samt tilleggsinformasjon. Se vedlagt 
merknadsbehandling for ytterligere info.   
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KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2020-2024/ 
SUOHKANOASSEPLÁNA VALÁŠTALLAMIIDDA, FYSALAŠ DOAIMMAIDE JA 
OLGODADDAMIIDDA 2020-2024 

MERKNADSBEHANDLING 

1. INNLEDNING 

Planforslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 for Kåfjord kommune 
var ute til offentlig ettersyn i perioden 23.03.20 til 22.04.20. 

Dette dokumentet omhandler politisk behandling av innkomne merknader. Etter at Formannskapet har 
behandlet merknadene oversendes kommunedelplanen til sluttbehandling og endelig godkjenning i 
kommunestyret.  

2. SKJEMATISK FRAMSTILLING OVER ALLE INNSPILL 

Planprogram Planforslag  
Nr
. 

 
Interessenter Tilsendt Svar Tilsendt Svar 

Eksterne innspill (utenom kommunen)   25.02.2020  
1 Skárfvággi reinbeitedistrikt, 

Kautokeino 
25.09.2017  25.02.2020 

 
 

2 Cohkolat reinbeitedistrikt Birtavarre,  
Kautokeino 

25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

3 Helligskogen reinbeitedistrikt 25.09.2017  25.02.2020  
4 Troms kraft AS 25.09.2017  25.02.2020  
5 Troms fylkeskommune (Troms og 

Finnmark fylkeskommune fra 
01.01.2020) 

25.09.2017 
 

06.11.2017 25.02.2020 
 

24.04.2020 

6 Statskog SF 25.09.2017  25.02.2020  
7 Statens vegvesen region nord 25.09.2017 08.11.2017 25.02.2020 01.04.2020 
8 Reindriftsforvaltningen Troms  25.09.2017  25.02.2020  
9 Fylkesmannen i Troms 

(Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
fra 01.01.2020) 

25.09.2017 
 

24.10.2017og 
06.11.2017 

25.02.2020 
 

20.04.2020 

10 Kystverket 25.09.2017 04.10.2017 25.02.2020  
11 Reindriftsforvaltningen, Vest-

Finnmark 
25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

12 Samediggi/ Sametinget 25.09.2017  25.02.2020  
13 Nordreisa kommune 25.09.2017  25.02.2020  
14 Storfjord kommune 25.09.2017  25.02.2020  
15 Lyngen kommune 25.09.2017  25.02.2020  
16 Nord-Troms friluftsråd 25.09.2017  25.02.2020 20.04.2020 
17 Nord-Troms museum   25.02.2020  
18 Riksantikvaren   25.02.2020 20.03.2020 
19 Troms reindriftssamer fylkeslag   25.02.2020  
20 Troms og Finnmark idrettskrets   25.02.2020 

 
 

21 Forum for friluftsliv Troms    22.04.2020 
Interne innspill (kommunale aktører)     
1 Kommunalt råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 
25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

24.04.2020 

2 Kommunalt råd for eldre 25.09.2017  25.02.2020 24.04.2020 
3 Ungdomsrådet 25.09.2017  25.02.2020 12.05.2020 
4 A/L Birtavarre Samfunnshus 25.09.2017  25.02.2020  
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5 Birtavarre Bordtennisklubb 25.09.2017  25.02.2020  
6 Birtavarre grendeutvalg/KNIK 

(Kultur og næring i indre Kåfjord) 
25.09.2017  25.02.2020 

 
 

7 Indre Kåfjord pensjonistforening 25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

8 Birtavarre Røde Kors 25.09.2017  25.02.2020  
9 Røde Kors Hjelpekorps 25.09.2017  25.02.2020  
10 Indre Kåfjord idrettslag 25.09.2017  25.02.2020  
11 Kåfjord idrettsråd 25.09.2017  25.02.2020  
12 Kåfjord astma- og allergiforening 

(NAAF Nord-Troms Storlag) 
25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

 

13 LHL Kåfjord  25.09.2017 31.10.2017 25.02.2020 01.04.2020 
14 Manndalen jeger- og fiskerforening 25.09.2017 

 
 25.02.2020 

 
 

15 Kåfjord revmatikerforening 25.09.2017  25.02.2020  
16 Kåfjord skytterlag  25.09.2017  25.02.2020  
17 Kåfjorddalen grendehus  25.09.2017  25.02.2020  
18 Røde Kors omsorg 25.09.2017  25.02.2020  
19 Djupvik hesteforening 25.09.2017  25.02.2020  
20 Kultursenteret 25.09.2017  25.02.2020  
21 Ytre Kåfjord grendeutvalg 25.09.2017  25.02.2020  
22 Djupvik/Nordmannvik grendehus 

(Djupvik/ Nordmannvik bygdehus) 
25.09.2017  25.02.2020 

 
 

23 Kåfjorddalen skiløypeforening 25.09.2017  25.02.2020  
24 Manndalen motorcrossklubb 25.09.2017  25.02.2020  
25 Olderdalen grendelag 25.09.2017  25.02.2020  
26 Manndalen ungdoms- og idrettslag 25.09.2017 

 
 25.02.2020 24.04.2020 

27 Manndalen/Nordnes grendeutvalg 
(KAMM Grendeutvalget for 
Manndalen, Skardalen og Nordnes) 

25.09.2017 
 

 25.02.2020 
 

22.04.2020 

28 Senter for Nordlige folk AS/ Davvi 
álbmogiid guovddás OS 

25.09.2017  25.02.2020 
 

 

29 Olderdalen idrettsklubb 25.09.2017  25.02.2020  
30 Olderdalen jeger- og fiskerforening 25.09.2017 

 
13.11.2017 25.02.2020 

 
 

31 Ytre Kåfjord idrettslag 25.09.2017  25.02.2020  
32 Ytre Kåfjord pensjonistforening 25.09.2017  25.02.2020 

 
 

33 Djupvik badestampforening   25.02.2020  
34 Djupvik båtforening   25.02.2020  
35 Djupvik/ Nordmannvik grendeutvalg   25.02.2020 

 
 

36 Ytre Kåfjord snøscooterklubb   25.02.2020  
37 Nordmannvik grendelag   25.02.2020  
38 Birtavarre båtforening   25.02.2020  
39 Kåfjord hundeklubb   25.02.2020  
40 Kåfjord snøscooterforening   25.02.2020  
41 Kåfjord ungdomsforening   25.02.2020  
42 Manndalen båtforening   25.02.2020  
43 Manndalen sentrumsforening   25.02.2020  
44 Manndalen snøscooterforening   25.02.2020  
45 Olderdalen båtforening   25.02.2020  
46 Olderdalen snøscooterforening   25.02.2020  
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47 Olderdalen ski camp Heidi Teigseie 
Haldorsen 

  25.02.2020  

Interne interessenter (private)     
1 Marita Jensen    28.02.2020 
2 Øyvind Rundberg    06.03.2020 
3 Asle Berntsen    04.03.2020 
4 Bård-Gunnar Hansen    21.04.2020 
5 Siw Tuoremaa    21.04.2020 

 

Figur 1 viser hvem som er blitt tilskrevet både ved utarbeidelse av planprogram og planforslag. Innspillene 
til planprogrammet er blitt behandlet ved fastsetting av planprogrammet. Det er derfor bare merknader til 
planforslaget som skal gis politisk behandling i denne omgang (merket med fet skrift i siste kolonne i 
figuren ovenfor). 

Ved fristens utløp 22. April 2020, var det til sammen innkommet 13 merknader, hvorav 6 var fra regionale 
myndigheter, 2 fra lag og foreninger/ andre kommunale aktører og 5 private merknader. Troms og Finnmark 
fylkeskommune ba om utvidet svarfrist til 24.april 2020. Dette ble akseptert av administrasjonen. 
Ungdomsrådet, Kommunalt råd for eldre og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser fikk 
også utsatt svarfrist til neste møte/ 24.april 2020. Antall merknader er derfor 17.  

Det forelå ingen innsigelser til planforslaget.  

  

3. INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNENS KOMMENTAR 

Statens vegvesen: Ingen merknad til planen. 

Vurdering: Tatt til orientering.  

 

LHL Kåfjord: LHL er positive til at det utarbeides en Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. Ønsker korrigering i punkt 8.3 Aktivitetsoversikt, tabell 11, samt å få inn et nytt punkt om 
vanntrim under punkt 10.2, Tiltak fysisk aktivitet.    

Vurdering: Innspillene omhandler en oppdatering av tall, samt aktivitet som allerede finner sted og er implementert. 
Kåfjord kommune oppdaterer planforslaget og tar innspillene med.  

 

Nord-Troms Friluftsråd (NTFR): Synes planen fremstår tiltalende med flott design og bilder som 
presenterer planen og Kåfjord på en flott måte.  

 Skriver det kommer godt frem at NTFR er etablert og at Kåfjord er en aktiv medlemskommune.  
 NTFR ønsker at man i planen skal konkretisere hvordan friluftsliv, fysisk aktivitet og 

naturopplevelser kan bidra til å sikre god helse for innbyggerne. Skriver at dette er ivaretatt mange 
steder i planen, men at man kan forsterke og konkretisere dette fordi innbyggerne i Kåfjord har vist 
gjennom Ut i nord-statistikk at man er opptatt av turgåing og friluftslivsaktiviteter. Skriver videre at 
ettersom tiltak som Ut i nord fungerer godt, så bør dette være viktig i kommunens arbeid med 
friluftsliv, folkehelse og fysisk aktivitet. Påpeker at man ikke har en folkehelsekoordinator i Kåfjord 
kommune som kan jobbe spesifikt med dette. Foreslår nytt punkt under 10.1.2: Kommunen skal i 
større grad la friluftsliv og fysisk aktivitet inngå som en sentral del av folkehelsearbeidet.  

Vurdering: Tas delvis til etterretning. Folkehelse er uten tvil nært tilknyttet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 
og folkehelse skal som nedfelt i Lov om folkehelsearbeid inngå i alt arbeid en kommune gjør. Likevel er ikke 
dette en kommunedelplan for folkehelse- en plan som ville måtte inneholde mange flere områder grunnet 
folkehelses komplekse nedslagsfelt. Kåfjord kommune planlegger derimot at folkehelse vil inngå som en større 
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del av samfunnsdelen i ny kommuneplan og dermed utgjøre et av flere overordnede områder kommunen jobber 
målrettet med. Dermed vil flere av de tingene NTFR etterspør også kunne innbakes her. Hva angår 
folkehelsekoordinator, så vil man i Kåfjord kommune jobbe med invitasjonen NTFR har sendt ut til sine 
medlemskommuner og forsøke å etablere en gruppe som kan arbeide med folkehelse. Man henviser ellers til de 
allerede oppførte tiltak i planforslaget som konkretiserer arbeidet med folkehelse. 

Forslag til nytt punkt under 10.1.2 innbakes i hovedmål i 10.1.3, ettersom de andre delmålene er mer konkrete og 
målbare enn forslaget til endring er.  

 Foreslår at man skal foreslå konkrete områder for statlig sikring og/ eller antyde en prosess med en 
nærmere avklaring om behov og muligheter for dette. Eventuelt fremme en sak til kommunestyret 
om dette. 

Vurdering: Tas delvis til etterretning. Kåfjord kommune ønsker å oppnå statlig sikring av område(r) som har stort 
press på naturen, blant annet grunnet økende turisme. Kåfjord kommune kan likevel ikke foreslå konkrete områder for 
statlig sikring uten en skikkelig prosess rundt dette. Man vil derfor innbake dette som et tiltak i planforslaget, samt 
legge det frem som sak for kommunestyret slik avsender foreslår.  

 Ønsker at de realiserte grillhyttene som er i ferd med å bli ferdige ved barnehagene i Manndalen og 
Birtavarre nevnes som tiltak. Det samme gjelder turkart for Kåfjord.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag.  

 Foreslår at man på et vis innbaker NTFR sine bidrag i form av innkjøp av materialer til eksempelvis 
bygging av bru i Manndalen, gapahuk i Kåfjorddalen, klopplegging i Djupvik i planforslag. Dette 
fordi NTFR vil fortsette å fremme denne formen for samarbeidsmåte: NTFR står for innkjøp av 
materialer for tilrettelegging for friluftsliv, mens lag/ foreninger gjør arbeidet på dugnad.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag som delmål under 10.1.3.  

 Skilting av turløyper er, og vil fortsette å være, prioritert hos NTFR. Dette vil da også gjelde i 
Kåfjord. Ønskes inn i planforslag.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag. Dette er også et annet av NTFR sine viktige bidrag for 
tilrettelegging for friluftsliv. 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Skriver planen er grundig, omfattende og ambisiøs og gir et godt 
utgangspunkt for arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv fremover. Viser til høringssvar i 
forbindelse med planprogrammet i 2017. 

Fra helse- og sosialavdelingen:  

 Påpeker at Kåfjord kommune utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i kommunen i 2017 som 
ikke er nevnt, og som ikke ser ut til å være brukt som kunnskapsgrunnlag. Viser til intensjonen med 
folkehelseloven og skriver videre at arbeidet med mål og strategier vil bli mer treffsikkert dersom 
man tar utgangspunkt i kommunens oversikt over helsetilstanden. Påpeker også at man bør 
etterstrebe en bedre koordinering av tidspunkt for rullering av sentrale planer i kommunen, slik at 
føringer for planer ikke blir oppdaterte midt i en annen planperiode.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslag. Oversiktsdokumentet fra 2017 brukes som kunnskapsgrunnlag og 
bakes inn i planforslaget. Videre vil man etterstrebe en mer koordinert rullering av sentrale planer i kommunen i 
fremtiden.  

Fra justis- og kommunalavdelingen:  

 Understreker viktigheten av at de temakartleggingene og anleggsprioriteringene som gjøres i 
forbindelse med denne kommunedelplanen blir gjenspeilet i arealplankartet, og at de målsettinger 
som settes i denne planen blir førende for arealplanleggingen når arealdelen skal revideres.  
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 Skriver videre at det er viktig at alle planforslagets tiltak innarbeides i, samt legges til grunn for 
kommunens overordnede handlingsprogram og budsjett- og økonomiplanarbeid. Fylkesmannen 
skriver at målet bør være at tiltakene er innarbeidet for budsjett 2021-2022 slik at de får virkning 
ganske tidlig i valgperioden. Koblingen mellom tiltak og budsjett- og økonomiplan bør forsterkes i 
planforslaget.  

Vurdering: Innspillene tas til etterretning. Det innbakes i planforslaget litt mer om kommunens økonomiske 
handlingsrom, samt om koblingen mellom tiltak og budsjett- og økonomiplan. Koblingen til kommuneplanens 
arealdel vil forsterkes når denne rulleres.  

 

Bård-Gunnar Hansen: Berømmer Kåfjord kommune for en informativ plan som beskriver tingenes tilstand 
i kommunen ut ifra mange undersøkelser og parameter.  

 Understreker at resultatene presentert i planforslaget samsvarer med egne erfaringer fra jobb og 
fritid- innhentet fra engasjementer og deltakelse i idrett, arbeid med fysisk aktivitet og friluftsliv for 
barn og unge. Påpeker videre viktigheten av fysisk aktivitet - spesielt når man vet følgevirkningene 
av det motsatte, og at det derfor “burde være av stor samfunnsnyttig interesse å få til endringer hvor 
flere er fysisk aktive i Kåfjord”.  

 Uttrykker spesielt bekymring for deltakelse i organisert idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge 
som i dag bruker mye tid på sosiale medier, samt at man ikke har tilbud nok som fenger den yngre 
delen av befolkningen, som eksempelvis turkart og stier. Fremhever behovet for å legge til rette for 
nye aktiviteter for barn og unge, mer attraktive anlegg for utøvelse av idrett og fysisk aktivitet, flere 
nærmiljøanlegg i områder hvor barn og unge holder til, samt flere tiltak som strekker seg over lang 
tid.  

Vurdering: Innspillene tas til orientering. Delmål 2 under friluftsliv adresserer nettopp at barn og unge er en av 
planens prioriterte grupper- det samme mener vi gjenspeiler seg i tiltakene, der mange er enten universelle (rettet mot 
hele befolkningen) og/ eller rettet mot barn og unge. Vårt kompetanseorgan på friluftsliv, Nord-Troms Friluftsråd, har 
de siste årene gjort flere grep for å treffe enda bedre på barn og unge med sine tiltak. Eksempelvis ble det i fjor lansert 
egne premier for barn og unge som gikk Ut i nord-turer. Man har også en stor satsing på “læring i friluft” og 
friluftsskoler som står nevnt i planforslaget. Kåfjord kommune har hatt stor suksess med flere skattejakter og andre 
aktiviteter for barn og unge på sosiale medier og vil fortsette arbeidet med å skape aktiviteter for målgruppen på denne 
plattformen. Som skrevet i kapittel 3.5 bør det være et mål at de innrapportere og registrerte arealbehov for 
idrettsformål, friluftslivsformål og nærmiljøanlegg som dokumenteres gjennom planarbeidet, i tilstrekkelig grad 
innarbeides i kommuneplanens arealdel gjennom rullering og revisjon. Det vil Kåfjord kommune jobbe målrettet med 
når ny arealdel skal rulleres.  

 

Siw Tuoremaa: Ser positivt på alt fokus på å skape mer sykkel-aktivitet i kommunen, samt fokus på å 
arbeide for mer hensiktsmessige gang- og sykkelstier.  

 Foreslår en sykle til skolen-kampanje; Påpeker viktigheten av å motivere også barn- ikke bare 
voksne- til å sykle i sin hverdag. Hånd i hånd med dette understrekes det at man må arbeide for 
trygge skoleveier.  

 Trekker frem tidligere plan om å bygge gang- og sykkelsti fra Løkvoll langs elva til Fosseneset, samt 
en del andre Manndalen-prosjekter som har stagnert av ulike grunner. Ønsker at planer skal 
realiseres raskere.  

 Foreslår at man i planforslaget skal konkretisere hvordan man skal legge til rette for sykling langs 
gamle E6 fra Manndalen til Nordnes eller til Birtavarre. Innsender foreslår tiltak som å koste og 
rydde veien, ikke la det vokse igjen, samt lage en bom som gjør at syklister kommer gjennom. 

 Mener man må tilrettelegge for terrengsykling og bli bedre på å reklamere for terrengsykkelstier som 
allerede finnes. Ønsker det skal igangsettes en kartlegging av kommunens eksisterende 
sykkelstier/løyper.  
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Vurdering: Innspillene tas til orientering. En sykle til skolen-kampanje vil være et egnet tiltak å arbeide 
videre med dersom man lykkes med å implementere en sykle til jobben-kampanje. I planforslaget har man 
videre et mål under hovedmål friluftsliv som sier at kommunen skal jobbe for at gang- og sykkelnettet 
sammen med turnettet skal gi god og trafikktrygg adkomst til de anlegg og friluftslivsområder som finnes i 
kommunen, enten ved utmark, fjord, vassdrag eller i boligområder, ved skoler og barnehager. Hva angår den 
nevnte gang- og sykkelstien fra Løkvoll til Fosseneset, så er den per dags dato ikke med i (vedtatt) 
reguleringsplan. Dette kan være en årsak til at prosjekter ikke lar seg arbeide videre med. Videre synes vi 
konkretisering av tiltak på gamle E6 for å tilrettelegge for syklister vil være hensiktsmessig, men kan 
grunnet en ikke avklart situasjon omkring hvor vidt veien vil (forbli) kommunal, fylkeskommunal eller 
statlig, ikke spesifisere dette noe mer i denne omgang. Kåfjord kommune vil likevel arbeide for at man fint 
kan sykle på disse veiene. En kartlegging av eksisterende sykkelstier tas med videre inn i arbeidet med å 
tilrettelegge Kåfjord kommune for sykling.  

 Avsender foreslår videre kursing og foredrag om viktighet av idrett og fysisk aktivitet. Dette med 
både barn og voksne som målgruppe. Det etterspørres også tiltak for å stimulere innbyggerne til 
dugnadslyst. 

 Det foreslås at man skal bli bedre på å løfte frem idrettsaktive barn og unge. Dette for å motivere til 
videre satsning på idrett.  

 Det foreslås en årlig gjennomgang av eksisterende bygg og anlegg for idrett for en status på 
vedlikehold av disse. 

 Avslutningsvis presiseres det viktigheten av at aktivitet foregår i alle kommunens bygder. 

Vurdering: Innspillene er basert på avsenders egne erfaringer, er derfor viktige innspill og tas til orientering. I 
planforslaget finnes det et tiltak som heter “informasjon om fysisk aktivitet og kroppen på skolene”. Dette favner 
formidling av viktigheten av fysisk aktivitet. Videre vil innspillene om foredrag, det å løfte frem idrettsaktive unge, 
samt aktivitet i alle bygder tas til etterretning og arbeides videre med, selv om det ikke står nedskrevet som eget mål i 
planforslaget. Det har tidligere blitt arrangert en idrettsdag i Kåfjord kommune med fokus på viktigheten av fysisk 
aktivitet, trenerrollen, doping i idrett og idrettsglede- et positivt tiltak man kan arrangere også ved en senere anledning. 
Om innspill angående gjennomgang av eksisterende bygg, mener vi delmål 6 under hovedmål idrett favner dette: 
Kommunen initierer en kartlegging av kommunens idrettsarenaer for videre vurdering av utvikling, bruk og drift. Ses i 
sammenheng med: 1) kartlegging av arenaer for fysisk aktivitet og friluftsliv 2) kartlegging av arenaer ift. universell 
utforming.  

 

Silje Hovdenak på vegne av styret i Manndalen, Skardalen og Nordnes Grendeutvalg har følgende 
innspill til planforslaget: 

 Ber om at sti langs Manndalselva, mellom Fosseneset og Løkvoll, tas inn i planforslag. Dette på 
uprioritert liste, da prosjektet mangler finansieringsplan, prosjekteier og ikke er med i 
reguleringsplan.  

 Ber om at Sykkelpark Løkvollen tas inn i planforslag som folkehelsetiltak og som tiltak for ungdom.  

Vurdering: Innspillene tas til etterretning og innbakes i planforslag.  

 

Forum for Natur og friluftsliv Troms (FNF Troms): Uttaler seg på vegne av 13 natur- og 
friluftsorganisasjoner og på bakgrunn av både lokale og regionale interesser. Mener Kåfjord kommune har 
gjort et grundig arbeid med planforslaget og håper den vil bidra positivt til et godt arbeid med friluftsliv i en 
kommune med særlig gode vilkår for nær alle typer friluftsliv.  

 Ser med glede på at Kåfjord kommune ønsker å jobbe for statlig sikring av friluftslivsområder og 
oppfordrer til bred medvirkning for befolkning og frivilligheten i dette arbeidet. Ønsker også selv å 
bidra inn i et slikt arbeid. 
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 Viser til arealplanlegging og synes det er positivt at planforslaget inneholder en spesifikk henvisning 
til dette. Understreker viktigheten av at man i planleggingsarbeid for områder særlig viktig for 
friluftslivet, tar de hensyn som skal til for å sikre allmennheten tilgang friluftsområder.  

 Ser positivt på Kåfjord kommunes mål for frivilligheten og stiller seg selv til disposisjon for 
erfaringsdeling omkring dette. 

Vurdering: Tas til orientering.  

 Henviser til prosjektet med friluftslivets ferdselsårer og ser positivt på at dette er nevnt i 
planforslaget. Håper kommunen gjennom prosjektet vil invitere til bred medvirkning og utvikle 
tiltaksplaner som tar hensyn til naturmangfold og naturvern. Ber kommunen se prosjektet i 
sammenheng med planlegging av vedlikehold av turstier. 

Vurdering: tas til orientering og med inn i arbeidet med prosjektet friluftslivets ferdselsårer.  

 Oppfordrer Kåfjord kommune til å dele av sin erfaring med læring i friluft- Nord-Troms friluftsråd 
sin lokale satsing på utendørs undervisning i skole og barnehage.  

Vurdering: tas til orientering og videreformidles tilbake til NTFR.   

 Oppfordrer Kåfjord kommune til årlig å markere friluftslivets uke i samarbeid med frivilligheten og 
legge ut arrangementer i deres interaktive kalender i denne forbindelse.  

Vurdering: tas til etterretning og innbakes som tiltak i planforslaget.  

 Viser til kap. 5 i Handlingsplan for friluftsliv: Natur som kilde til helse og livskvalitet og kapittelets 
fokus på Norges rike høstingstradisjon og muligheter for å sanke ressurser. Som oppfølging til 
Meld.St.18 som det er vist til i planforslaget, mener FNF Troms at denne handlingsplanen også bør 
nevnes og vises til.  

Vurdering: tas til etterretning og tas med i planforslaget. 

 

 Henrik Olsen, leder MUIL: formidler at planutkastet er vel gjennomarbeidet og synliggjør status for 
situasjonen på en god måte. Olsen formidler videre at MUIL stiller seg bak planforslagets mål om å få en 
økning i innbyggernes deltakelse i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

 MUIL ønsker at den økonomiske støtten til drift og vedlikehold til lag og foreninger økes, samt 
tilskudd til drift og aktivitet i lagene. Dette fordi lag og foreninger er viktige i rollen med å rekruttere 
inn i organisert idrett.  

 
Vurdering: Tas til orientering. Kåfjord kommune synes lag/ foreninger gjør en viktig jobb både med å tilrettelegge 
for aktivitet, men også med å rekruttere nye medlemmer. I 2019 økte derfor Kåfjord kommune sin ramme for tilskudd 
til lag/ foreninger.  
 

 MUIL mener enkel tilgang til anlegg er viktig for å fremme fysisk aktivitet.  

Vurdering: Tas til orientering. Delmål 11 under hovedmål friluftsliv og delmål 12 under hovedmål idrett omhandler 
tilrettelegging for tilgang til anlegg og er allerede innbakt i planforslag.  

 Anmoder at ny prioriteringsliste for anlegg implementeres i planforslag. Revidert på MUIL sitt 
årsmøte i 2020.  

Vurdering: Tas delvis til etterretning. Ettersom det er Kåfjord idrettsråd som behandler innkomne anleggsplaner og 
prioriterer felles for idrettslagene i kommunen, tas ikke ny prioritering internt i MUIL med på prioritert liste, men de 
anleggene som ikke står nevnt i handlingsprogrammet legges inn på uprioritert liste.  
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Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser: Behandlet i utvalgssak 2/20.  

 Behandlingen som enstemmig ble vedtatt i utvalget lyder som følger: Planen bifalles med følgende 
bemerkning: s. 67 om universelt utformet fiskeplass. Rådet foreslår at kommunen står som utbygger i 
samarbeid med pensjonistforeningene og idrettslag/ foreninger.  

Vurdering: Dette ønsket er allerede innfridd i første planforslag og innspillet trengs derfor ikke tas inn, ettersom det 
allerede står oppført.  

 

Kystverket: Ingen merknad til plan. 

Vurdering: tas til orientering.  

 

Riksantikvaren: Ingen merknad til plan.  

Vurdering: tas til orientering. 

 

Kåfjord ungdomsråd: Kåfjord ungdomsråd ønsker at Kåfjord kommune spesielt skal jobbe målrettet med 
delmål 5 under friluftsliv: Å tilrettelegge for gode møteplasser i nærmiljøene. Ingen annen merknad til 
planforslaget.  

Vurdering: Tas til orientering.  

 

Kommunalt råd for eldre: Behandlet i utvalgssak 5/20.  

 Behandlingen som enstemmig ble vedtatt i utvalget lyder som følger: Planen bør ta mer hensyn til 
eldrebefolkningen i Kåfjord. Den må i større grad fokusere på psykisk og fysisk helsetilbud til eldre 
og personer med nedsatt funksjonsevne. Lavterskelkultur.  

Vurdering: Innspillet tas til orientering. Selv om planen etterstreber universelle tiltak for hele befolkningen, vil ikke 
alle tiltak treffe alle grupper like godt. Delmål 2 under friluftsliv presiserer likevel at eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser skal være 2 prioriterte grupper hva angår det å bruke friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet i et 
folkehelseperspektiv. Kåfjord kommune er positive til initiativet fra pensjonistforeningene og LHL om en universelt 
utformet fiskeplass, og vil bistå i dette arbeidet som nedfelt i planforslaget.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK): mener planen fremstår solid og innholdsrik. TFFK skriver 
videre at de mener den er godt gjennomarbeidet, faglig sterk og oversiktlig. De skriver videre: planen er 
relativt lang, og inkluderer en imponerende gjennomgang av kommunens planer og vedtatte tiltak de siste ti 
år, samt lokale, regionale og nasjonale rammer og føringer. Det er likevel et spørsmål om første halvdel av 
planen blir noe detaljert og omfattende i sammenheng.  

 TFFK ønsker man skal skrive ut navnet på stortingsmeldingen Friluftsliv- Natur som kilde til helse 
og livskvalitet i forordet.  

Vurdering: Tas til etterretning og inn i planforslaget.  

 Mener medvirkning av ungdommer gjennom spørreundersøkelse på 5.-10. trinn var bra, og 
oppfordrer til videre involvering av ungdommer i selve gjennomføringen av tiltakene.  

Vurdering: Tas til orientering inn i det videre arbeidet med gjennomføring av tiltak i planforslaget.  

 TFFK savner en henvisning til kommunens økonomiplan i kapittel 3. 
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Vurdering: Tas til etterretning og man gjør endring i kapittel 3 i tråd med TFFK innspill. 

 Oppfordrer Kåfjord kommune til å endre alle navn på fylkeskommunen til det nåværende navnet, 
slik at det blir Troms og Finnmark fylkeskommune. Også under kap 4.2 når det er snakk om regional 
plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk. Mener også dette bør forklares innledningsvis.  

Vurdering: Tas til etterretning. Navn endres fra Troms fylkeskommune til Troms og Finnmark fylkeskommune 
gjennomgående i hele planforslaget. Det legges også inn en kortfattet forklaring omkring prosessen i 
fylkeskommunen og at man har gått fra å være Troms fylkeskommune til TFFK underveis i arbeidet med denne 
kommunedelplanen.  

 TFFK spør om det er hensiktsmessig at planen inneholder både delmålene fra forrige 
kommunedelplan, for så en vurdering av disse. 

Vurdering: Innspillet tas ikke til følge, da man har vurdert begge deler som hensiktsmessige for å få et helhetlig 
inntrykk av forskjellene og utviklingen fra forrige plan.  

 TFFK anbefaler å endre tittel og ordet “eksterne” i kapittel 5. Dette for å signalisere at man utfører 
arbeidet som planforslaget skisserer i fellesskap, som et samspill mellom kommune, frivillig sektor, 
andre regionale aktører og innbyggere for øvrig. Ønsker også at dette skal klargjøres innledningsvis.  

Vurdering: Innspillet tas til følge. Begrepet eksterne byttes ut med begrepet andre i kapittel 5 og avsnitt to i 
innledningen endres i tråd med TFFK ønske. 

 TFFK anbefaler å inkludere Forum for friluftsliv Troms (FNF) i tabell 3 i kapittel 5. Forslag til tekst 
lyder som følger: “styrke frivillige organisasjoners arbeid med å ivareta natur- og friluftsinteresser i 
Troms. Sikre medvirkning i areal- og plansaker og styrke organisasjonenes rammevilkår. 
Kompetanse- og nettverksbygging. 

Vurdering: Innspillet tas til følge og FNF Troms inngår i tabell for “andre aktører” med foreslått tekst. 

 Anbefaler å endre navn i tabell 3 fra Troms fylkeskommune til Troms og Finnmark fylkeskommune 
med riktig divisjon og avdeling, henholdsvis kultur og levekår og plan, folkehelse og kulturarv. 

Vurdering: Innspillet tas til følge og navn endres i tråd med innspill. 

 TFFK gjør Kåfjord kommune oppmerksom på at de forvalter tilskudd på vegne av Miljødirektoratet 
til friluftsaktivitet og tilrettelegging i statlig sikra områder, samt viltmidler på vegne av Landbruks- 
og matdepartementet. Dette bør nevnes under kap 6.3.2 regionale tilskudd.  

Vurdering: Innspillet tas til følge og nevnes under 6.3.2.  

 Om kapittel 7: etterspør svar på hvorfor en del av tiltakene ikke er gjennomført som planlagt. Og om 
det skyldtes manglene finansiering, at det ikke var realistisk planlegging eller endring i prioritering/ 
behov? Ønsker også en presisering av hva som menes med JA/ NEI i tabell 6, samt en presisering av 
for når dette er status.  

Vurdering: Tas delvis til etterretning og inn i arbeidet under denne planperioden, slik at man ved neste utarbeidelse 
av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kan svare på slike spørsmål. Da det var vanskelig å finne 
tilstrekkelig informasjon om hvorfor ikke alle planene ble utført som planlagt, er ikke disse spørsmålene besvart for 
alle tiltak. Kolonnen med JA/NEI endres til Gjennomført JA/ NEI, og det presiseres at dette er status våren 2020.  

 Ønsker at tiltaket Fiskesprell-kurs for ansatte i skoler og barnehager inngår i tabell 6 og 7. Dette 
fordi flere ansatte i Kåfjord kommune deltok på dette i regi av fylkeskommunen fra 2010.  

Vurdering: Innspillet tas til følge. I tabell 6 endres “ukjent” under status til: flere ansatte ved barnehage og skole i 
Kåfjord kommune deltok på kostholdkurset Fiskesprell i regi av fylkeskommunen fra 2010. I tabell 7 suppleres det 
med: flere ansatte ved barnehage og skole i Kåfjord kommune deltok på det nasjonale kostholdkurset Fiskesprell i regi 
av fylkeskommunen fra 2010. Målet var å øke fisk- og sjømatkonsumet blant barn og unge og ta dette tilbake til 
barnehager og klasserom.  
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 TFFK anbefaler å se om man finner noen tall for fysisk aktivitet som kan inngå som en 
resultatvurdering av delmål for fysisk aktivitet i tabell 7. 

Vurdering: Innspillet tas til følge og inn i planforslaget. Resultatvurdering endres fra: Dette er vanskelig å måle. 
Derfor ukjent status, til: Kåfjord kommune har ikke spesifikke målinger og resultater for dette. Likevel kan man ved å 
se på nasjonale og regionale tall si noe om tendenser. I 2013 oppnådde 70% av landets jenter (9 år) anbefalt daglig 
aktivitetsnivå, mens 87% av landets gutter (9 år) gjorde det samme. For voksne var tallene 15% for menn i alderen 30-
39 år og 17% for damer i samme alder. Ved å studere tallene fra folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark fra 
2019, kan man se at 12% av fylkets gutter og 15% av fylkets jenter oppfyller anbefalt daglig aktivitetsnivå i 
grunnskolealder, mens for voksne kvinner ligger tallet mellom 22,5-24,6% og for menn mellom 18,9-26,5% (lavere og 
høyere utdanning utgjør variasjonen). Tendensen sier noe om at det går kraftig ned hva angår prosentandel av barn 
som oppnår anbefalingene for fysisk aktivitet, mens det går noe opp for voksne.  

 Mener det er gledelig at Kåfjord kommune i planforslaget trekker frem nærmiljøer som prioritet ved 
neste rullering av kartleggingen av friluftslivsområder. Anbefaler videre at revisjonen også 
inkluderer friluftsområder i sjø (fiskeplasser, badesteder, områder for kajakk ec.). Fylkeskommunen 
ønsker å være en støttespiller i prosessen og bes tas kontakt med når vi starter prosessen som inngår 
som eget tiltak under 10.2. 

Vurdering: Tas til orientering.  

 Ber om at prosjektet Friluftslivets ferdselsårer beskrives i kapittel 8.4. Dette som en link til tiltaket 
som nevnes senere. 

Vurdering: Tas inn i planforslag.   

 TFFK skriver at man i denne planen vier relativt stor plass til informasjon om den generelle 
helsetilstanden i befolkningen og at dette kan spisses enda mer mot idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 

 Mener det er positivt at kommunen vil jobbe med å videreutvikle utstyrssentralen. 

Vurdering: Tas til orientering.  

 Mener det er positivt at man har som mål å få til et statlig sikret område i løpet av planperioden. 
Mener dette kan følges opp med et tiltak i handlingsplanen.  

Vurdering: Tas til orientering og inn i arbeidet med å skrive et saksfremlegg om temaet som kan legges frem for 
kommunestyret.  

 Mener planperioden for Læring i friluft må forlenges til 2023. Dette fordi fylkeskommunen, FNF 
Troms og friluftsrådene har et pågående prosjekt om dette i perioden 2020-2023. 

Vurdering: Innspillet tas til følge.  

 TFFK understreker at flere av anleggene på prioritert liste for 2020-2024 er kostbare, men mangler 
nærmere spesifisering for hvordan de er tenkt finansiert.  

 
Vurdering: Innspillet tas til orientering og med inn i videre arbeid med å rullere anlegg inn på prioritert liste.  
 
Asle Berntsen 

 Mener det er behov for et vinteranlegg med varmestue og toalett som et sentralt utgangspunkt til 
løyper, akebakke og barnevennlig skitrekk. Blant annet grunnet turisme.  

 
Vurdering: Tas til orientering.  
 
Marita Jensen 

 Ønsker lys i løypa i Djupvik.  
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Vurdering. Tas til orientering.  
 
Øyvind Rundberg 

 Ønsker et universelt utformet område ved elvemunningen i Olderdalen som det arbeides med i 
forbindelse med stedsutviklingsprosjektet.  

 Leibodammen: Var et populært lekeområde tidligere- spesielt om vinteren. Ønsker at man 
kompenserer for lekeområder som forsvinner grunnet eksempelvis utbygging.  

 
Vurdering: Tas til orientering. 
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KÅFJORD KOMMUNE GIR:

FRISK PUST!
SAMMEN FOR EN AKTIV, FRISK OG LIVSGLAD KOMMUNE.

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2020-2024

Foto: Nils Johan Rydsaa
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GÁIVOUNA SUOHKAN -  SUOHKANOASSEPLÁNA VALÁŠTALLAMIIDDA, FYSALAŠ DOAIMMAIDE JA OLGODADDAMIIDDA

FORORD
Hvorfor skal Kåfjord kommune gi frisk pust? 
Hvorfor skal vi satse på idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv? 

Et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til 
å være fysisk aktiv vil statistisk sett få en be-
tydelig helsegevinst i form av redusert sykdom, 
økt livskvalitet og økt levealder1. Fysisk aktivitet 
fremmer helse, gir overskudd til livsmestring og 
er et viktig og veldokumentert virkemiddel i fore-
bygging og behandling av over 30 ulike diagnoser 
og tilstander som eksempelvis diabetes, hjerte- 
og karlidelser, ulike former for kreft, depresjon 
og angst. Fysisk aktivitet har videre positiv effekt 
på kognitiv utvikling, demens og en ulike minnes-
funksjoner. Det beste av alt? Helsegevinstene ved 
å utøve regelmessig fysisk aktivitet kommer alle 
aldersgrupper til gode2. 

Friluftsliv har stor betydning for folkehelsen, 
trivsel, stedstilhørighet, naturforståelse og na-
sjonal identitet. I dag er friluftsliv den vanligste 
formen for fysisk aktivitet i Norge og den flest 
svarer de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremti-
den3. Dette ble blant annet bekreftet i en spørre-
undersøkelse på 5.-10. trinn i Kåfjord kommune i 
forbindelse med arbeidet med denne kommune-
delplanen, hvor friluftsliv var den aktiviteten som 
flest krysset av for at de helst ville drive med. 
Friluftsliv som egenorganisert aktivitet besitter i 
tillegg den egenskapen at den når ut til grupper 
som den organiserte idretten ofte ikke når3. Av 
den grunn utgjør friluftsliv som arena for både 
organisert og egenorganisert fysisk aktivitet, et 
av de viktigste satsningsområdene for folkehel-
se og inkludering, både nasjonalt, regionalt og 
lokalt. 

Naturen og landskapet har videre en sentral rolle 
i lokal verdiskaping, for reiselivet og er for man-
ge en arena for rekreasjon, opplevelser, sosialt 

samvær og familietid. I St. Meld. 18 - Friluftsliv- 
Natur som kilde til helse og livskvalitet, pekes det 
på de positive synergieffektene fysisk aktivitet og 
naturopplevelser kan gi, som eksempelvis frisk 
pust og frisk kropp3.

Som ved å gå turer ute i naturen sammen med 
andre, stimulerer organisert idrett ikke bare 
til fysisk aktivitet, men også til sosialt samvær. 
Idrett er også en kilde til engasjement, glede, 
overskudd, mestring og god helse, men også 
potensielt til frustrasjon og en sliten kropp. Sett 
i lys av hvor mange innbyggere i Kåfjord kom-
mune som er aktive og involverte i idrettslag og 
–foreninger, utgjør uten tvil idrettsarenaen en 
svært viktig rolle i arbeidet med å tilrettelegge 
for en aktiv, frisk og livsglad kommune. 

I 2019 utgjorde helsekostnadene per innbygger 
41 365 kroner. Dette er en økning fra 39 642 
kroner i 20184. I en rapport om positive effekter 
av fysisk aktivitet fra 2007, kom man frem til at 
nettobesparelsene i helsevesenet er anslått til 
mellom kr. 28 000 og 47 000 per 30-åring som 
blir moderat fysisk aktiv (minst 30 min. per dag). 
Tar man med produksjonsgevinster og vunne 
leveår, får man et anslag på nåverdi for helseef-
fektene av fysisk aktivitet på mellom 150 000 og 
335 000 kroner per person1.

Idrett og friluftsliv bidrar til økt aktivitet. Fysisk 
aktivitet og friluftsliv fremmer folkehelse og triv-
sel. Bedret folkehelse og trivsel øker folks livsgle-
de, gjør flere arbeidsføre og stimulerer til en mer 
bærekraftig samfunnsøkonomi. Det hele henger 
sammen, og det er derfor Kåfjord kommune skal 
satse på å tilrettelegge for økt idretts- og frilufts-
livsaktivitet i kommunen. 

Kåfjord kommune ønsker å være et friskt 
pust, som gir folk frisk pust!
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KÅFJORD KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

1. SAMMENDRAG
Planen du nå leser er Kåfjord kommunes vedtatte 
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og fri-
luftsliv for 2020-2024. Kommunedelplanen skal 
legge føringer for kommunens arbeid på dette 
feltet de kommende fire år. Vedtatte handlings-
programmer, målsettinger og satsingsområder, 
samt vedtatt overordnet visjon, representerer 
lokalbefolkningens innmeldte ønsker og behov 
på området. Dette utgjør, sammen med nasjonale, 
regionale og kommunale føringer, fundamentet 
for prioriteringene og vurderingene som er gjort 
underveis i planarbeidet.

I dette dokumentet presenteres bakgrunn for 
plan, hvordan planen skal brukes, relevante 
begreper med forklaring, planprosessen, føringer 

1. ČOAHKKÁIGEASSU

lagt til grunn for planen, sentrale aktører, lokale 
virkemidler, resultatvurdering av forrige plan-
periode, en analyse av dagens situasjon, for så til 
slutt et kort- og et langsiktig handlingsprogram. 

Fra planen er vedtatt og videre de neste fire 
kommende år skal kommuneadministrasjonen, 
folkevalgte, lag, foreninger, frivillige, andre in-
teressenter og lokalbefolkningen jobbe sammen 
om å nå vedtatte mål ved å igangsette/ videre-
utvikle nedfelte planer og tiltak. Sammen er vi 
sterke, sammen gjør vi Kåfjord kommune sterk 
og sammen jobber vi for å gjøre Kåfjordingene 
aktive, friske og livsglade. 

Dát plána lea Gáivuona suohkana suohkanoas-
seplána valáštallama, rumašlaš aktivitehta ja 
olgoeallima váras, ja gusto jagiid 2020-2024. 
Suohkanoasseplána galgá láidet suohkana barggu 
dán suorggis boahttevaš njeallje jagi. Mearriduv-
von doaibmabidjoprográmmat, mihttomearit, 
áiddostahttinsuorggit ja mearriduvvon obbalaš 
višuvdna ovddastit báikkálaš ássiid sávaldagaid 
ja dárbbuid.Oktan našuvnnalaš, háldenguovllulaš 
ja suohkanlaš láidestusaid dát dahket plána-
barggu vuoruhemiid ja árvvoštallamiid vuođđun.

Dán čállosis ovdanbuktit plána duogáža, dan 
geavaheami, relevánta doahpagiid čilgehusaiguin, 
plánaproseassa, plánavuođđudeaddji láides-
tusaid, guovddáš aktevrraid, báikkálaš váikku-
hangaskaomiid, ovddit plánaáigodaga bohtosiid 
árvvoštallama, otná dili analiisa, ja vel loahpas 
oanehis áigái ja guhkit áigái doaibmaprográm-
maid.

Dás rájes go plána lea dohkkehuvvon ja njeallje 
jagi ovddusguvlui galget suohkana hálddahus, 
álbmotválljejuvvomat, searvvit, eaktodáhtolaččat, 
iežá berošteaddjit ja báikkálaš ássit ovttasbar-
gat mearriduvvon mihttomeriid olahit go bidjat 
johtui ja ovddidit dán plána ja dáid doaimmaid. 
Ovttas leat gievrrat, ovttas nanosmahttit Gáivuo-
na suohkana, ja ovttas bargat mii dán alde ahte 
gáivuotnalaččat leat doaimmalaččat, dearvasat ja 
movttegat.
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2. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
FOR PLAN

I henhold til pbl. § 11-2 skal en kommunedelplan revideres når planperioden er over5. Kåfjord kom-
munes kommunedelplan for folkehelse og fysisk aktivitet gikk ut i 2013.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et politisk styringsverktøy og et arbeids-
redskap for kommunens administrasjon innenfor området. Planen inneholder Kåfjord kommunes mål-
settinger og strategier for bygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg inneholder 
planen kommunens målsettinger og strategier for tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Videre er planen et dokument for videreføring av kompetanse og informasjon vedrørende hovedutfor-
dringer på feltet, resultater etter forrige planperiode, befolkningens behov og aktørers roller.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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2.1 Formål med plan

Målet med planarbeidet er at kommunen i sam-
arbeid med ulike aktører skal få en oversikt over 
hovedutfordringene innenfor feltet:

• Hvilke anlegg og områder for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv er det behov for? Hvilke 
anlegg trenger opprusting?

• Hvilke aktiviteter og friluftslivsaktiviteter bør 
det tilrettelegges for? 

Planarbeidet skal 
• Danne grunnlag for mål- og planstyrt utbyg-

ging av anlegg og tilrettelegging av områder 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

• Systematisere bruk av fysisk aktivitet i kom-
munens helsefremmende, forebyggende og 
rehabiliterende arbeid

• Avklare de ulike aktørenes oppgaver, ansvar 
og økonomiske forpliktelser ved utbygging og 
drift av anlegg og områder for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv

• Bidra til videre mål- og planstyrt utforming 
av tiltak rettet mot allmenheten med fokus på 
universell utforming

• Bidra til kartlegging av egnede områder for 
fysisk aktivitet og friluftsliv, samt befolknin-
gens behov og ønsker for aktivitetstiltak

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv er videre et grunnlag for å kunne 
søke spillemidler. Kulturdepartementet har et 
ufravikelig krav om at alle kommuner skal ha 
utarbeidet et plandokument på anlegg som skal 
søke støtte fra spillemiddelordningen, enten det 
gjelder kommunale anlegg eller anlegg i regi av 
lag og foreninger6. Planen fungerer i tillegg som 
et styringsverktøy ved tildeling av kommunale 
midler. 

2.2 Begrepsavklaring

For å sikre felles forståelse av sentrale begreper 
i denne plan, defineres de mest fremtredende 
begrepene i påfølgende avsnitt. 

Idrett defineres som aktivitet i form av trening 
eller konkurranse i organisert idrett⁶.  

Fysisk aktivitet er egenorganisert trenings- og 
mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktivi-
teter preget av lek⁶.  

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk akti-
vitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforand-
ring og naturopplevelse³. 

Statlig sikring av friluftslivsområder: Med sik-
ring av friluftslivsområder menes at det offent-
lige skaffer til veie arealer som brukes intensivt 
til friluftsliv ved erverv av eiendomsrett eller ved 
avtale om varig bruksrett. De søknadsberettige-
de er kommuner og interkommunale friluftsråd, 
men lokale lag og organisasjoner m.m. kan gjerne 
ta initiativ overfor kommunen og friluftsråd om å 
fremme sikringssøknad33.

Frilufts- og friområder brukes ofte som en sam-
lebetegnelse for grønne områder tilgjengelig for 
allmennhetens frie ferdsel. Som enkeltbegreper 
defineres de på følgende måte:  

Friluftsområder er store, ofte uregulerte områ-
der som omfattes av allemannsretten. Ingen krav 
til parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging 
for bruk. Områdene brukes til turliv, jakt, fiske, 
fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens 
arealdel er friluftsområdene oftest avsatt under 
landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områ-
de), mens det i reguleringsplansammenheng kan 
avsettes som egne områder for friluftsliv (jf. Pbl 
§12-5, nr. 5). 
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Friområder er avgrensede områder med spesiell 
tilrettelegging og opparbeiding for allmennhe-
tens uhindrede rekreasjon og opphold. Område-
ne er vanligvis ervervet, opparbeidet og vedli-
keholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, 
turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg 
og badeplasser. Begrepet kan også omfatte inn-
grepsfrie naturområder. I kommuneplanens 
arealdel er friområder oftest vist som byggeom-
råde på kartet, ettersom de betraktes som en del 
av dette formål. I reguleringsplansammenheng er 
friområder en egen kategori (jf. Pbl § 12-5, nr. 3).
  
Idrettsanlegg er tilrettelagte arenaer for for-
skjellige idretter, og som regel bygd med støtte 
over statlige spillemidler. I spillemiddelfordelin-
gen opererer departementet med følgende klassi-
fisering av idrettsanlegg:  

Ordinære anlegg er anlegg for organisert idrett 
og fysisk aktivitet, nært knyttet til konkurranse- 
og treningsvirksomhet⁷.  

Nærmiljøanlegg er anlegg eller område for 
egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig be-
liggende i tilknytning til bo- og/ eller oppholds-
områder. Nærmiljøanlegg er kun utendørsanlegg. 
Anleggene eller områdene skal være fritt allment 
tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, 
primært for barn og ungdom, men også for lokal-
befolkningen for øvrig⁷.   

Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfreds-
stiller tekniske og funksjonelle standardkrav for 
avvikling av relevante internasjonale mesterskap 
og konkurranser. Ordningen er meget begren-
set, og det er Kulturdepartementet som etter 
uttalelse fra Norges Idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF) gir et anlegg denne 
statusen7.  

Universell utforming er utforming av omgi-
velser på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten 
behov for tilpasning og en spesiell utforming. 
Dette innebærer blant annet at bygninger og 
omgivelser utformes slik at de kan brukes av alle 
mennesker på en likestilt måte8.  

Allemannsretten innebærer at alle har rett til å 
ferdes, bruke og oppholde seg i utmarka i Norge, 
uavhengig av hvem som er grunneier9. Utmark 
kan være skog, fjell, myr og kystområder10. Man 
skal likevel alltid ta hensyn til grunneier, andre 
folk, planter og dyr.  

Troms og Finnmark fylkeskommune ble til 
1.1.2020 da Troms og Finnmark fylkeskommuner 
ble slått sammen. En del av bakgrunnsmateria-
let i planen er utarbeidet av det som var Troms 
fylkeskommune. Nye Troms og Finnmark fylkes-
kommune har ikke så langt fått på plass alle sine 
felles regionale planer. I planen blir det gjennom-
gående brukt navnet Troms og Finnmark fyl-
keskommune når fylkeskommunale planer eller 
andre ting omtales.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol

221



3. PLANPROSESS

I arbeidet med kommunedelplanen har hovedkilden til informasjon vært den foregående kommune-
delplan og handlingsplan, avholdt innspillsmøte, samt kontakt med lag, foreninger og relevante kom-

petanseorgan. 

Spørreundersøkelse om fysisk aktivitet for elever ved 5-10. trinn ved alle skolene i Kåfjord har blitt 
brukt som kilde for kartlegging av barn og unges ønsker og behov innen idrett, fysisk aktivitet og fri-

luftsliv i kommunen.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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3.1 Planlegging etter plan- og byg-
ningsloven 
Behandling av kommunedelplaner er beskrevet 
i lovens kapittel 11. Oppgaver og hensyn i plan-
legging etter loven er beskrevet i lovens § 3-1. 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv er en tematisk plan uten juridisk bin-
dende virkning hva angår disponering av arealer. 
De arealvurderinger som er gjort i planen må 
derfor tas inn i kommuneplanens arealdel for å få 
rettsvirkning. I hht. pbl §§ 5-4, 11-16 og 12-1 kan 
det kun knyttes innsigelser fra offentlige myndig-
heter til arealdeler av en kommuneplan. Innsigel-
ser til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv er derfor ikke aktuelt. 

3.2 Revisjon og rullering
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv består i hovedsak av en kortsiktig 
del som strekker seg over en periode på fire år 
(2020-2024). I tillegg inneholder planen en lang-
siktig del på opptil 12 år. Den kortsiktige delen er 
et handlingsprogram bestående av en prioritert 
liste over anlegg som skal bygges og/eller reha-
biliteres.  Den langsiktige delen er en uprioritert 
liste over ønsket anleggsutvikling i kommunen.

Rullering vil si mindre vesentlige endringer av 
handlingsprogrammet. Rullering kan innebære 
endringer i prioritering, og anlegg fra planens 
langsiktige del kan overføres til handlingspro-
grammet6. Mindre ordinære anlegg (med støtte 
fra tilskuddsordningen av spillemidler opp til 
maksimum for nærmiljøanlegg) og nærmiljøan-
legg kan tas med inn i planen og innarbeides i 
handlingsprogrammet. Endringer som ovenfor-
nevnt kan vedtas politisk i Formannskapet. Det 
kan vise seg nødvendig å gjennomføre en rulle-
ring av handlingsprogrammet i løpet av planperi-
oden, ofte hvert år som følge av endret framdrift 
på aktuelle tiltak og prosjekter.

Revidering er en fullstendig saksbehandling 
etter pbl. kap. 11 med sluttbehandling i Kåfjord 
kommunestyre6. Normalt gjennomføres revisjon 
en gang i hver planperiode. Vesentlige endringer 
og revidering av plan behandles på samme måte. 
Eksempelvis at helt nye større anlegg skal inn på 
planen, eller at mindre planer i strid med planens 
målsettinger tas inn.

3.3 Organisering
Kommunestyret har ansvaret for igangsetting 
av planprosessen. Kommunal planstrategi- Kå-
fjord kommune 2017-2019 ble vedtatt av kom-
munestyret i sak 66/17 i møte den 7. desember 
2017. Av planstrategien går det frem at oppstart 
for arbeidet med kommunedelplan for idrett, 
kultur og fysisk aktivitet var tenkt august 2017. 
Planen skulle vært vedtatt innen mars 2018. Da 
ny kulturkonsulent - ansvarlig for det praktiske 
planarbeidet - tiltrådte i november 2018, hadde 
planprogram for ny kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022 vært ute 
på høring. Egen kommunal plan for kultur og fol-
kehelse er planlagt ved et senere tidspunkt, men 
anlegg for kultur er tatt med i denne kommu-
neplanens handlingsprogram. Grunnet skifte av 
kulturkonsulent ble nytt tidspunkt for planopp-
start 2019.

Det administrative ansvaret for det daglige plan-
arbeidet og samordning av arbeidet mot revisjon 
av kommuneplanens arealdel påligger kommune-
direktøren ved utviklingssjefen. Formannskapet 
har det politisk faglige ansvaret. Det praktiske 
planarbeidet har vært koordinert og utført av 
kulturkonsulenten. Samfunnsplanlegger har bi-
stått i rollen som veileder. 

De ulike etatene har vært involvert i form av 
innspill fra ledergruppa. Ansatte som på ulikt 
vis jobber overordnet med tilrettelegging for økt 
fysisk aktivitet, har spilt inn underveis i planar-
beidet på vegne av sine etater. 
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3.4 Medvirkning 
Plan- og bygningslovens § 5-1 fastslår at kommu-
nen skal sikre og legge til rette for medvirkning 
i planprosessen. Til grunn for dette ligger to 
hovedhensyn: Deltakelse og demokrati. 

Arbeidet med kommunedelplanen, planproses-
sen, avgjør kvaliteten på ferdigstilt plan. En god 
plan er ofte et resultat av en planprosess der alle 
involverte har deltatt slik at de får et eierforhold 
til planen. Kommunen har et særlig ansvar for å 
sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Oppstart av planarbeid ble annonsert gjennom 
Framtid i nord, Kåfjord kommunes hjemmeside, 
Kåfjord kommunes planportal og Facebook. I 
løpet av planperioden har det blitt: 

1. Avholdt informasjons- og innspillsmøte for 
lag, foreninger og andre interessenter

2. Utført spørreundersøkelser for elever på 
5-10. trinn ved alle grunnskolene i Kåfjord

3. Oppfordret til å komme med innspill til plan 
på Kåfjord kommunes planportal – et åpent 
verktøy for hele befolkningen

4. Blitt avholdt innspills- og informasjonsmø-
ter med råd for funksjonshemmede, ung-
domsrådet, eldrerådet og idrettsrådet

5. Blitt sendt ut innrapporteringsskjemaer til 
lag/ foreninger 

Referansegrupper og innspillsparter til planen 
har vært råd for funksjonshemmede, idretts-
rådet, Nord-Troms friluftsråd, eldrerådet og ung-
domsrådet. Sistnevnte har bistått i prioriteringen 
av innspillene. 

Erfaringer viser at det er vanskelig å treffe hele 
befolkningen og alle grupper ved å velge én form 
for arbeidsmetode for medvirkning. Noen møter 
på innspillsmøte, noen ønsker å fylle ut skjemaer 
på nett, mens andre ønsker å få tilsendt skjemaer 

i posten. Utfordringen når man arbeider med en 
kommuneplan er å finne den arbeidsformen som 
sikrer størst mulig engasjement og medvirkning, 
samtidig som ambisjonsnivået tilpasses kommu-
nens ressurser og hva som er realistisk å gjen-
nomføre. 

3.5 Samordning med øvrig kommu-
nalt planarbeid
De overordnede målene i kommuneplanen skal 
gjenspeiles i prosessen frem mot utvikling av 
egen kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv. Det bør være et mål at de innrap-
portere og registrerte arealbehov for idrettsfor-
mål, friluftslivsformål og nærmiljøanlegg som 
dokumenteres gjennom dette planarbeidet, i 
tilstrekkelig grad innarbeides i kommuneplanens 
arealdel gjennom rullering og revisjon. Der det 
foreligger andre plandokumenter (regulerings-
planer mv.) er det nødvendig med en gjennom-
gang for å sikre at målene for Kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv samsvarer 
med øvrige mål, strategier og planvedtak i kom-
munen.

Det bør videre være et mål at tiltakene nedfelt 
i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv tidlig i planperioden innarbeides i 
kommunens budsjett- og økonomiplan. Dette slik 
at tiltakene som krever kommunale investeringer 
får virkning tidlig i planperioden.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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4. RAMMER OG FØRINGER

Gjennom lover, nasjonale retningslinjer og regionale planer legger myndigheter føringer for, og gir 
innspill til hvordan kommunen skal utføre sine oppgaver. Dette, sammen med Kåfjord kommunes egne 
målsettinger og strategier, utgjør fundamentet denne kommunedelplanen er basert på og formet etter.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum

225



13

GÁIVOUNA SUOHKAN -  SUOHKANOASSEPLÁNA VALÁŠTALLAMIIDDA, FYSALAŠ DOAIMMAIDE JA OLGODADDAMIIDDA

4.1 Statlige føringer
4.1.1 Statlig idrettspolitikk
Statens overordnede mål for idrett og fysisk 
aktivitet (herunder friluftsliv) kan sammenfattes 
i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Staten 
ønsker å legge til rette for at alle som ønsker det 
skal ha mulighet til å delta i idrett eller egenorga-
nisert fysisk aktivitet. For å oppnå dette er det en 
forutsetning at det tilrettelegges for aktivitet for 
grupper med særskilte behov som barn, ungdom, 
inaktive og funksjonshemmede. Statens bidrag 
til denne tilretteleggingen er blant annet bidrag 
i form av bygging og rehabilitering av infrastruk-
tur gjennom spillemiddelordningen7.

4.1.2 Statlig friluftslivspolitikk
Regjeringen ønsker å få flere mennesker til å 
delta i friluftsliv- et mulig gode for hele befolk-
ningen- på jevnlig og varig basis. For å få dette til 
sier Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv- en 
satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020 at 
man må tilrettelegge for friluftsliv i nærmiljø-
et. Strategiens hovedmål er å øke antall aktive 
i friluftsliv i og ved byer og tettsteder, hvor da 
viktigste målgrupper er: barn/ unge, personer 
med innvandrerbakgrunn, personer med ned-
satt funksjonsevne og personer som er lite fysisk 
aktive11. 

Den statlige friluftslivspolitikken har fire nasjo-
nale mål:
1. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 

helsefremmende, trivselsskapende og mil-
jøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen 
ellers.

2. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres 
og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt 
vare på.

3. Allemannsretten skal holdes i hevd.
4. Planlegging i kommuner, fylker og regioner 

skal medvirke til å fremme et aktivt friluftsliv 
og skape helsefremmende, trivselsskapende 
og miljøvennlige nærmiljø11.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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Tabell 1: Oversikt over relevant lovverk
Tittel Paragraf Relevans for plan Nøkkelord
Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling           
(plan- og bygningsloven)5.

§§ 11-1 
til 11-18

Krav til kommunal planlegging og planprosess 
for kommunedelplaner. 

*Revisjon av plan, rullering handlingspro-
gram, krav ved planoppstart, planprogram, 
høring og vedtak.

Lov om friluftslivet             
(friluftsloven)12.

§§ 1-41 Loven skal sikre allmennhetens rett til ferdsel, 
opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til 
å utøve friluftsliv som en helsefremmende 
trivselsskapende og miljøvennlig fritidsakti-
vitet bevares og fremmes. Kommunen som 
friluftslivsorgan. 

*Allmennhetens friluftlivsinteresser, frilufts-
livsorganenes arbeidsoppgaver, delegasjon 
av arbeid til friluftslivsorganisasjoner, ansvar 
ved overskridelse. 

Lov om forvaltning av 
naturens mangfold                     
(naturmangfoldloven )13

§§ 4-14 Loven legger føringer for bærekraftig bruk av 
naturen. 

*Natur, økosystemer, mangfold, arter, be-
lastnig, føre-var-prinsippet, bærekraftig bruk 
og vern 

Lov om folkehelsearbeid   
(folkehelseloven)14

§§ 1- 19 Loven presiserer kommunens ansvar for fol-
kehelsearbeid. 

*Kommunale folkehelsetiltak, forebyggende 
og helsefremmende arbeid, oversikt hel-
setilstand og påvirkningsfaktorer, mål og 
planlegging. 

Lov om offentlege sty-
resmakters ansvar for kultur-
verksemd (kulturlova)15

§§ 1-6 Loven legger blant annet føringer for lokalt og 
regionalt kulturliv.

*Kultur, deltakelse i kulturvirksomhet, tilret-
telegging

Bestemmelser om tilskudd 
til anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet- 2018, hjemlet 
i lov om pengespill mv.            
(pengespilloven)16

§ 10-2 Føringer for fordeling av overskudd fra spill-
virksomhet. 

*Idrettsformål, overskudd spillvirksomhet

Lov om motorferdsel 
i utmark og vassdrag         
(motorferdselloven)17

§§1 og 8 Føringer for motorferdsel i utmark og for fri-
luftsliv. 

*motorferdsel, utmark, vassdrag

4.1.3 Lovverk

4.1.4 Andre føringer
• Stortingsmeldinger: St.meld. 26 (2011-

2012) Den norske idrettsmodellen18, St. Meld. 
18 (2015-2016) Friluftsliv- Natur som kilde 
til helse og livskvalitet3, St. Meld. 34 (2012-
2013) Folkehelsemeldingen- God helse – fel-
les ansvar19, St. Meld. 19 (2014-2015) Folke-
helsemeldingen – mestring og muligheter20, 
Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga 
– Gode liv i eit trygt samfunn21 og Meld. St. 15 
(2017-2018) Leve hele livet- en kvalitetsre-
form for eldre22

• Rikspolitiske retningslinjer: Rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging23 og Rikspolitiske ret-
ningslinjer for å styrke barn og unges interes-
ser i planleggingen24

• Bestemmelser for tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet7

• Kommunal planlegging for idrett og fysisk 
aktivitet6

• FriFot- skolens idrettsplass25

• Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv: 
En satsing på friluftsliv i hverdagen, 2014-
202011

• Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-202326: skal 
ligge til grunn for kommunenes arbeid med 
planlegging. Forventningene signaliserer 
blant annet at FNs bærekraftmål skal ligge til 
grunn for kommunal planlegging27

• Anbefalinger om kosthold, ernæring og 
fysisk aktivitet2
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4.2 Føringer fra Troms og Finn-
mark fylkeskommune
4.2.1 Fylkesplan for Troms 2014 – 202528

Fylkesplanen for Troms danner et felles og om-
forent grunnlag for den strategiske utviklingen 
av Troms fylke. Fylkesplanen skal legges til grunn 
for kommunal virksomhet og planlegging (jf. pbl 
§8-2), og må derfor ses i sammenheng med den-
ne kommunedelplanen. 

Hovedmålet for Troms og Finnmark fylkeskom-
mune er at trygge og inkluderende oppvekst- og 
levekår skal bidra til god helse og utjevning av 
sosiale helseforskjeller. De regionale strategiene 
for folkehelse er:
• Man skal ivareta folkehelse i areal- og sam-

funnsplanlegging i alle sektorer lokalt og 
regionalt

• Videreutvikle et godt kunnskapsgrunnlag for 
det systematiske og langsiktige folkehelsear-
beidet

• Videreutvikle samarbeidet mellom sekto-
rer, lokale og regionale aktører og nasjonale 
myndigheter om folkehelse

• Tilrettelegge for helsefremmende, trygge og 
inkluderende arenaer innenfor alle sektorer

• Tilrettelegge for lavterskeltiltak innenfor 
ulike sektorer: fysisk tilrettelegging for fysisk 
aktivitet

De arealpolitiske retningslinjene lyder:
• Enkel tilgang for alle til natur- og friluftsom-

råder og gode møteplasser for fysisk aktivitet 
og sosialt fellesskap vektlegges

• Byer og tettsteder i Troms skal ha gode miljø-
kvaliteter, universell utforming, sammenheng-
ende grøntstrukturer og sammenhengende 
hovednett for gående og syklende

4.2.2 Regional plan for friluftsliv, vilt og 
innlandsfisk 2016-202729

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker med 
regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk, 
samt tilhørende handlingsprogram: 

Å legge til rette for at alle i Troms skal ha mulig-
het og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv 
aktivitet for helse og trivsel. 

Om friluftslivsområder: Attraktive og varierte 
områder av verdi for friluftslivet skal sikres og 
forvaltes slik at de blir ivaretatt for framtidige 
friluftslivsaktiviteter i Troms.

Figur 1: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
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Om fysisk tilrettelegging for friluftsliv: I Troms 
skal det være varierte og tilrettelagte friluftslivs-
områder for ferdsel og opphold nær der folk bor.

Om friluftslivsaktiviteter: Innbyggerne i Troms 
skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i nærmiljøet 
og i naturen ellers. 

Om friluftslivsopplevelser i Troms: Unik natur og 
spennende kulturminner skal motivere innbygge-
re og tilreisende til friluftsliv. 

For mer informasjon om Troms og Finnmark fyl-
keskommunes strategier for å oppnå overnevnte 
mål, se vedlegg.
 
4.3 Føringer fra Kåfjord kommune
Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og 
handlingsdel skal henge sammen og utgjøre en 
rød tråd i kommunens helhetlige tjenestetilbud 
og produksjon for å oppnå kollektiv oppslut-
ning om visjonen og målene som er satt. Målene 
nedfelt i Kåfjord kommunes kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal samsvare 
med øvrige mål og planvedtak i kommunen.

4.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel, ved-
tatt 2015
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling 
til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen 
som organisasjon. Kåfjord kommunes samfunns-
del er inndelt i fire overordnede temaer med fire 
overordnede mål. Hvert overordnede mål har 
sine tilhørende undermål og strategier.

Kåfjord kommunes visjon lyder: Kåfjord kommu-
ne skal være et livskraftig og levende samfunn 
som gir alle innbyggerne trygghet for et godt livs-
løp som bygger på vår egen kultur og tradisjon.

Om samfunnsutvikling i planen står det at Kå-
fjord kommune ønsker en god og bærekraftig 
arealforvaltning som både verner, bevarer og 
utvikler. Dette skal man oppnå blant annet ved å: 

• Legge naturmangfoldloven til grunn for kom-
munal arealplanlegging

• Ta hensyn til- og sikre viktige jordbruksområ-
der

• Ivareta landskapshensyn i planleggingen
• Legge til rette for infrastruktur som fremmer 

friluftsliv og folkehelse
• Sikre at arealbruken i strandsonen og langs 

sjøen gjøres i et langsiktig og helhetlig per-
spektiv

• Tilrettelegge for bruk av utmarka med parke-
ring, toalett og søppelhåndtering

• Tilrettelegging av skiløyper, turløyper, scoo-
terløyper også med andre kommuner

• Samarbeide med lag og foreninger om å til-
rettelegge, rydde og merke utmark- dette gir 
bedre ivaretakelse

• Sikre at uterommet blant annet i sentrums-
områder vedlikeholdes

• Sikre universell utforming/ tilrettelegging

Overordnede mål 
Samfunnsutvikling Brukere/ tjenester Organisasjon/ medar-

beidere 
Økonomi

Sikre ønsket og bære-
kraftig samfunnsutvik-

ling

Utvikle kommunens rol-
le som god og effektiv 

velferdsprodusent

Sikre at kommunen har 
en god arbeidsgiverrol-
le med et godt arbeids-

miljø og kompetente 
medarbeidere

Sikre at kommunen har 
en sunn og bærekraftig 

økonomi
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4.3.2 Kåfjord kommunes arealdel, vedtatt 
2017
Kommuneplanens arealdel gir retningslinjer og 
overordnede bestemmelser for forvaltning av 
arealer og andre naturressurser. Kommunepla-
nens arealdel består av tre deler, hvor av plankart 
og planbestemmelser er juridisk bindene. 

Nedfelt i krav til reguleringsplaner og søknads-
pliktige tiltak finner man kravet om å sikre og 
dokumentere barn og unges interesser ved 
gjennomføring av nye tiltak/ planlegging, kravet 
om at nye tiltak og planer skal legge til rette for 
bedre folkehelse, kravet om at befolkningens 
tilgang til friluftsområder og –aktiviteter skal 
sikres og kravet om at alle reguleringsplaner skal 
redegjøre for hvordan universell utforming er 
ivaretatt både internt i planområdet og i forhold 
til omkringliggende områder. 

4.3.3 Strategisk oppvekstplan for Kåfjord 
mot 2025, vedtatt 2015 
En av strategiene i Kåfjord kommunes strategiske 
oppvekstplan - med formål om å handle til barns 
beste- er å satse på forebygging og tidlig innsats. 
Man skal blant annet ha systematisk fokus på hel-
se, ernæring og fysisk aktivitet for barn og ung-
dom i løpet av oppveksten. Planen skal revideres 
i løpet av 2020.

4.3.4 Strategisk plan for helse og omsorg i 
Kåfjord mot 2023, vedtatt 2013 
Overordnet mål: Innbyggerne i Kåfjord skal ha 
mulighet til egenmestring som gir trygghet og 
god livskvalitet. 

Et av delmålene i planen er: Fysisk aktivitet fra 
barn til voksen. 

4.3.5 Andre kommunale føringer
• I planstrategi for Kåfjord kommune 2017-

2019 ble behovet for en revidering av kom-
munedelplan for idrett, kultur, friluftsliv og 
fysisk aktivitet belyst. Dette blant annet grun-
net krav til vedtatt kommunal plan for anlegg 
for å kunne søke spillemidler.

• Reguleringsplaner
• Budsjett og økonomiplan 2020-2022

4.3.6 Kommunedelplan folkehelse og fy-
sisk aktivitet 2010-2013
Hovedmålet i kommunedelplan for folkehelse og 
fysisk aktivitet 2010-2013 bygde på de føringer 
og mål som var aktuelle den gang planen ble 
utarbeidet. Videre følger hoved- og delmål fra 
forrige plan: 

Kåfjord kommune skal, i samarbeid med befolk-
ningen, systematisk og helhetlig tilrettelegge for 
tiltak innen folkehelse og fysisk aktivitet. Tilta-
kene skal kunne bidra til økt livskvalitet for hele 
befolkningen, hvor særskilt barn og unge skal 
prioriteres. 

4.3.7 Oversikt over helsetilstand
På bakgrunn av Folkehelseloven § 5 skal Kåfjord 
kommune ha en nødvendig oversikt over helsetil-
standen i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten 
skal identifisere folkehelseutfordringene i kom-
munen, vurdere konsekvenser og årsaksforhold. 
Kommunen skal særlig være oppmerksom på 
trekk ved utviklingen som kan skape eller opp-

For å oppnå levekår og folkehelse som fremmer 
god fysisk og psykisk helse skal man:
• Ivareta behovet for trygge områder som 

brukes av alle innbyggere uavhengig av funk-
sjonsnivå og alder

• Med utgangspunkt i faktorer som påvirker 
folkehelse utvikle plan for folkehelse

• Skape sosiale arenaer/ møteplasser som 
fremmer samhold og trivsel på tvers av byg-
dene

• Forebygge trafikkskader gjennom å videreut-
vikle gang- og sykkelstier også langs E6

• Skape et inkluderende samfunn med rom for 
alle og plass for den enkelte
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rettholde sosiale eller helsemessige problemer 
eller sosiale helseforskjeller. Oversiktsdokumen-
tet skal utarbeides hvert fjerde år. Det skal også 
være et løpende oversiktsarbeid mellom disse 
fireårsperiodene. Oversikten baseres seg på: 
1. Opplysninger fra statlige helsemyndigheter 

og fylkeskommunen.
2. Kunnskap fra de kommunale tjenester.
3. Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i 

miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirk-
ning på befolkningens helse.

Hovedområdene som omtales i dokumentet er 
(Folkehelseloven § 3): 
• Befolkningssammensetning
• Oppvekst- og levekårsforhold
• Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
• Skader og ulykker
• Helserelatert atferd
• Helsetilstand

Figur 2: Ordsky over de mest fremtredende ordene i de ulike føringene for Kåfjord kommunes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
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Delmål fra forrige plan:
1. Det skal arbeides for at Kåfjord fortsatt skal 

være en folkehelsekommune og del av folke-
helsesamarbeidet i fylket

2. I utbygging av nye anlegg skal det foretas en 
grundig behovsvurdering i forkant hvor barn 
og unge først skal være prioritert

3. Minst ett friluftsområde i kommunen skal i 
denne perioden tilrettelegges slik at perso-
ner med nedsatt funksjonsevne skal ha enkel 
tilgang

4. Minst en gang- og sykkelsti / natursti hvor 
skoleungdom ferdes i kommunen, skal være 
realisert i perioden

5. Frisklivssentralen i Birtavarre skal være en 
ressurs for folkehelsearbeidet i kommunen, 
hvor alle de som har behov skal få muligheten 
til å delta og oppnå økt livskvalitet

6. Alle offisielle trimløyper skal merkes og være 
tilgjengelig for allmenn ferdsel

7. Lavterskel aktiviteter og kurs skal synliggjø-
res for hele befolkningen for eks. Gjennom 
nettsider og FYSAK/ aktivitetspost

8. Ved søknader til kommunen skal tiltak for 
barn og unge først prioriteres, deretter skal 
tiltak hvor tilgjengelighet for alle grupper i 
befolkningen vurderes

9. Fysisk aktivitet blant barn og unge skal økes. 
Minst 60 min per dag etter statens anbefalin-
ger

10. Fysisk aktivitet blant voksne skal økes. Minst 
30 min per dag etter statens anbefalinger

11. Skole og barnehage skal tilbys kurs og ha 
ernæring som et av sine målområder. Det skal 
videre arbeides mot en skolekantineordning i 
alle skolene

12. Det skal stimuleres til at alle gis mulighet til å 
kunne være fysisk aktiv i sin arbeidstid, minst 
1 time per uke
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Generelt skulle Kåfjord kommune hele tiden 
arbeide for: 

• Å sikre områder for forskjellige anlegg, samt 
bygge flerbruksanlegg som kan dekke beho-
vet for flere idretter, aktiviteter og bruker-
grupper

• At gang- og sykkelnettet sammen med turnet-
tet skal gi god og trafikktrygg adkomst til de 
anlegg og friluftsområder som finnes i kom-
munen, enten ved utmark, sjø, vassdrag eller i 
boligområder og ved skoler og barnehager

• Tilrettelegge for allsidighet innen idrett- og 
friluftlivsmiljø i alle deler i kommunen. I utar-
beidelse av kommune- og reguleringsplaner 
skal arenaer og anlegg for lek, idrett og fri-
luftsliv innarbeides som en del av bomiljøet

• At særidretter med stor utbredelse i kommu-
nen, og som det er naturlig grunnlag for, bør 
ha minst ett større kommuneanlegg for sin 
idrett

• At idrettens, friluftslivets og skoleverkets be-
hov for arealer og anlegg må samordnes

• At personer med nedsatt funksjonsevne bør 
sikres tilgang til idretts- og friluftsområder 
for at de skal få gode muligheter og opplevel-
ser innen idrett- og friluftsliv

• Å ivareta landskapsvern, miljømessige og 
estetiske forhold ved alle anlegg- og område-
typer ved bygging av anlegg og tilrettelegging 
av områder for idrett og friluftsliv

• Best mulig samordning av planarbeid på tvers 
av etatene, slik at det kommer målgruppene 
i planen til gode. Eksempelvis i forhold til 
trafikksikkerhet, næring osv

For mer informasjon om innhold og relevans i 
de ulike føringene som ligger til grunn for denne 
planen, se vedlegg. 

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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5. KOMMUNALE OG ANDRE 
AKTØRER

Det offentlige er først og fremst en tilrettelegger for at lag og foreninger skal kunne gi et godt og vari-
ert tilbud til sine medlemmer. I folkehelselovens §4 står det at “kommunen skal fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk syk-
dom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolknin-
gen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen 
de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, 

forvaltning og tjenesteyting”. 

Men Kåfjord kommune gjør ikke denne jobben alene. Mål, strategier og tiltak for fagområdene idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv er formet av og utarbeidet i samspillet mellom kommunen, frivillig sektor, 

andre regionale aktører og innbyggere for øvrig. Bruk og iverksetting av planen skjer gjennom flere 
aktører. Vår plan skal være for hele Kåfjordsamfunnet.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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5.1 Kommunale aktører

Tabell 2 Kommunale aktører
Aktør Ansvar i forhold til planens tema
Barnehager Ansvarlig for å tilrettelegge for tidlig innsats: jamfør Strategisk oppvekstplan skal barneha-

gebarn blant annet bli kjent i naturen til alle årstider, med jordbruk og fiske. Barnehagene 
skal jf. Lov om barnehager gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse, samt meningsfylte 
opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal også ha en helsefremmende og forebyggende 
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

Driftsavdeling Ansvar for kommunale bygg og anlegg. Blant annet Kåfjord helsetun med arealer for aktivi-
tet, trening og mestring. 

Flyktningkonsulent Ansvarlig for oppfølging og inkludering av kommunens tilflyttede flyktninger. Koble de opp 
mot tilbud i kommunen. 

Frivilligsentral Pådriver, igangsetter og støttespiller for den lokale frivillige innsatsen. Arrangerer middags-
servering for eldre, syke og enslige, koordinerer den årlige tv-aksjonen. 

Fritidsklubbene Ansvarlig for igangsetting av egenorganiserte og organiserte aktiviteter for barn og unge. 

Fysioterapi- og 

ergoterapitjenesten

Drive forebygging, behandling, rehabilitering og habilitering. Gi råd og veiledning. 

Helsestasjon Ansvarlig for tidlig innsats: fremme god psykisk og fysisk helse blant barn og unge. 

Helsetun Samlokaliserer mange av kommunens helse- og omsorgstilbud. Inkluderer også forebyg-
gende arbeid. 

Helse- og omsorgsavdeling Overordnet ansvar for de kommunale helse- og omsorgstilbudene. Delegere ansvar og 
arbeidsoppgaver til arbeids-, styrings- og tverrfaglig gruppe i folkehelseprosjektet: “Gode 
valg”. 

Grunnskoler Ansvarlig for å tilrettelegge for tidlig innsats: jamfør Strategisk oppvekstplan skal skolebarn 
blant annet bli kjent i naturen til alle årstider, med jordbruk og fiske. Medvirke til at elevene 
opplever aktivitet, mestring, glede og samhandling med andre gjennom faget kroppsøving.

Kulturkontoret Bevilgning av midler til frivillige lag/ foreninger og utbetaling av ulike driftsmidler til 
idrettslag. Bidrar inn i arbeidet til Nord-Troms Friluftsråd og igangsetter aktiviteter. 

Kåfjord kommune ved fol-
kevalgte og administrasjon

Har et overordnet ansvar for å bidra til gode folkehelsetiltak og for å sørge for at folkehelse-
loven etterfølges. 

Legetjeneste Arbeide individrettet med blant annet motiverende arbeid i forhold til fysisk aktivitet. Bi-
drar inn i tverrfaglige samarbeid rettet mot barn og unge. 

PU-tjenesten Arbeide individrettet ved å tilrettelegge for en enklere hverdag. 

Rus og psykiatri Arbeide individrettet med blant annet helsehjelp gjennom samtaler, oppfølging i forhold til 
medisinering og hjemmebesøk. Arbeider også forebyggende og samarbeider med helsesta-
sjon, skole og andre tjenester i egen og nabokommuner for en lettere hverdag for brukerne. 

Utviklingsavdeling Ansvarlig for behandling av byggesøknader og kommunal planlegging. 
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5.2 Andre aktører
Tabell 3 Andre aktører
Aktør Ansvar
Friluftsrådenes landsfor-
bund

Styrke det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede 
friluftsråd. 

Fylkesmannen Samordningsinstans for statlige regionale etater. Høringspart. Understøtter kommunens 
arbeid med folkehelse. 

Helse- og omsorgsdeparte-
mentet

Overordnet ansvar for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, 
uavhengig av bl.a. bosted og sosioøkonomisk status. 

Lag og foreninger, frivillig-
heten

Tilrettelegger, organiserer og arrangerer aktiviteter som fremmer medlemmers helse og 
trivsel, samt stimulerer til bedret folkehelse, samhold og et levende lokalmiljø. 

Kulturdepartementet Overordnet ansvar for å forvalte overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål. 

Kåfjord idrettsråd Formidle saker av felles interesse for idretten til kommunen, fordele lokale aktivitetsmidler 
og planlegge for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling. 

Nord-Troms friluftsråd Fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i Nord-Troms i samarbeid med deltakerkommu-
nene, offentlige myndigheter og organisasjoner. Kompetanseorgan innen friluftsliv og na-
turopplevelser. 

Norges idrettsforbund og 
olympiske, paralympiske 
komité

Øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge. Samordner oppgaver på vegne 
av særforbundene og idrettskretsene, som kontakt med statlige organer, søknader og 
viderefordeling av spillemidler. 

Særforbund Organiserer og leder de ulike idrettsgrenene, har ansvar for konkurransevirksomheten og 
utviklingen av særidretten både nasjonalt og internasjonalt. 

Troms og Finnmark fylkes-
kommune v/ avdeling for-
kultur og levekår og plan, 
folkehelse og kulturarv

Saksbehandler tilskuddssøknader. Informasjon til kommune, lag og foreninger. Råd og vei-
ledning. Forvaltning av tilskudd og spillemidler. 

Troms idrettskrets Styrke idrettens rolle i Troms. Bedre idrettslagenes rammevilkår. Informasjons- og opplys-
ningsvirksomhet, service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag. 

Visit Lyngenfjord Utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester i regionen. Kompetansepartner for 
kommunen. Ivaretakelse av vertskaps- og informasjonsfunksjoner i kommunen. Tilretteleg-
ger for friluftsliv i kommunen i form av informasjon på nett og i ulike brosjyrer, stirydding 
etc. 

Forum for natur og frilufts-
liv Troms (FNF)

Styrke frivillige organisasjoners arbeid med å ivareta natur- og friluftsinteresser i Troms. 
Sikre medvirkning i areal- og plansaker og styrke organisasjonenes rammevilkår. Kompe-
tanse- og nettverksbygging.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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6. VIRKEMIDLER

Kåfjord kommune har ulike virkemidler for å følge opp målsettinger og strategier på områdene idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv. Virkemidlene skal stimulere til, og styre utbygging av, områder og anlegg 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i den retning målene i kapittel 4 peker. I tillegg til de kommunale 
virkemidlene forvalter Troms og Finnmark fylkeskommune regionale og statlige tilskuddsmidler.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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6.1 Sikring av arealer
Kåfjord kommune skal i sin planlegging legge til 
rette for bedre folkehelse og sikre tilgang til fri-
luftsområder og –aktiviteter gjennom å ta hensyn 
til disse behovene i kommuneplanens arealdel. 
Adkomsten til denne type områder skal også 
sikres. Arealplanen er juridisk bindene for are-
albruken i kommunen. En rekke lover kommer 
til anvendelse i denne sammenhengen, deriblant 
naturvernloven, skogbruksloven, motorferdsello-
ven, folkehelseloven og friluftsloven. Disse omta-
ler bruk og vern av områder, stiller krav til, samt 
har relevans for, kommunal planlegging. 

6.2 Kompetanse
Kåfjord kommune skal bistå lag, foreninger og 
privatpersoner med råd og veiledning tilknyttet
• Planlegging, koordinering, forhåndsgodkjen-

ning og dimensjonering av anlegg for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv

• Statlige, regionale og kommunale tilskudds-
ordninger inkludert søknadsprosess og rap-
portering 

• Kommunens folkehelseprofil basert på opp-
daterte data 

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag innenfor 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

• Vurderinger om arealbruk, plassering og til-
hørende hensyn som må vurderes i saker om 
anlegg til idretts-, aktivitets- og/ eller frilufts-
livsformål 

• Hensyn som skal ivaretas for å sikre natur-
grunnlaget for samisk kultur, næringsutvik-
ling og samfunnsliv jf. Plan- og bygningslo-
vens §3-1 

Nord-Troms friluftsråd er Kåfjord kommunes 
spesialorgan for friluftsliv og bistår kommunen i 
veiledning vedrørende friluftsliv og –aktiviteter. 
Troms og Finnmark idrettskrets er idretts-re-
gionens spesialvirksomhet og kan bistå Kåfjord 
idrettsråd, men også kommunen, i spørsmål om 
spillemidler og anleggsprosesser. 

6.3 Økonomiske virkemidler
6.3.1 Kommunale tilskudd til lag og 
foreninger
Kåfjord kommune deler årlig ut kulturmidler til 
lag og foreninger, herunder idretts- og friluft-
slag. Idretts- og friluftslagene kan søke om både 
driftsmidler og kommunalt tilskudd til investe-
ringer, vedlikehold, drift og leie av hus og anlegg. 
Tildeling skjer etter vedtatt fordelingsnøkkel (¼ 
grunnstønad, ½ aktivitetstilskudd og ¼ skjønn) 
og etter idrettsrådets behandling. Kåfjord kom-
mune har revidert veilednings- og søknadss-
kjemaene for kulturmidler i 2019. Søknadsord-
ningen er nå gjort digital. Idrettsrådet vedtok i 
møte 25.05.19 at de ønsker at kulturmidler til 
idretts- og friluftslag skal fordeles likt som fore-
gående år. Da idrettsrådets innstilling veier tungt, 
vil midlene fordeles likt som tidligere også fra og 
med 2020. Midlene har tidligere ikke vært in-
deksregulert, men vil indeksreguleres årlig fra og 
med 2020.

6.3.2 Regionale tilskudd til lag og foreninger 
Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet30: 
Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke 
til lavterskel fysisk aktivitet og tilrettelegging for 
friluftsliv i nærmiljøet. Gjelder tilrettelegging i 
tilknytning til turløyper og raste- og bålplasser, 
fiskeplasser og utsiktspunkt. Det kan være skil-
ting og merking av turruter, gapahuk, klopping, 
bord og benker, som ikke støttes av spillemiddel-
ordningen. Frivillige organisasjoner og interkom-
munale friluftsråd kan søke.
Viltmidler: Troms og Finnmark fylkeskommune 
forvalter viltmidler på vegne av Landbruks- og 
matdepartementet.

6.3.3 Nasjonale tilskudd til lag og foreninger 
Spillemidler til ordinære anlegg7: Der ikke an-
net er bestemt, ytes tilskudd til ordinære anlegg 
inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent 
kostnad. Tilskudd er begrenset av fastsatte, mak-
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simale beløp for den enkelte anleggstype. I noen 
utvalgte geografiske områder, gis økt tilskudd 
(eksempelvis i Troms og Finnmark på 25 % av 
ordinært tilskudd). Der ikke annet er bestemt 
utgjør kr 150 000,- nedre grense for godkjent 
kostnad ved beregning av tilskudd. Kommuner, 
fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd 
i NIF og aksjeselskaper/ andre sammenslutnin-
ger som oppfyller bestemmelsenes kriterier, kan 
søke om spillemidler til bygging/rehabilitering 
av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idretts-
lig aktivitet. Anlegg for barn og ungdom, samt 
anlegg med stort brukspotensial, vil bli prioritert. 
Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler 
at anlegget er del av en vedtatt kommunedelplan 
som omfatter idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Spillemidler til nærmiljøanlegg7

Der ikke annet er bestemt, kan det ytes tilskudd 
til nærmiljøanlegg/ utendørs anlegg for egenor-
ganisert fysisk aktivitet i tilknytning til bo- og /
eller oppholdsområder inkludert rehabilitering, 
på inntil 50 % av godkjent kostnad. Nærmil-
jøanlegg med kostnadsramme på over kr 600 
000,- skal være del av en vedtatt kommunal plan 
som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Der ikke 
annet er bestemt, er maksimalt tilskudd per an-
leggsenhet kr 300 000,-. Nedre beløpsgrense for 
godkjent kostand er kr 50 000,-. Alle som kvali-
fiserer for tilskudd til én eller flere anleggstyper 
under ordinære anlegg kan søke, samt borettslag 
og velforeninger. Det kan søkes om tilskudd til 
rehabilitering av nærmiljøanlegg etter 10 års 
bruk. Søknadsprosedyren er den samme som for 
nye anlegg. 

Tilskudd til friluftslivsaktivitet31

Tilskudd fra denne ordningen skal gå til tiltak 
som stimulerer til direkte friluftslivsaktivitet, 
som for eksempel organiserte turer, friluftslivs-
leir, praktiske kurs og annen opplæring i frilufts-
livsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan nyttig-
gjøres til innkjøp av enkelt utstyr og materiell 
når dette er en forutsetning for å få gjennomført 

friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger 
og telt. De søknadsberettigede er frivillige organi-
sasjoner registret i enhetsregisteret og interkom-
munale friluftsråd. 

Tilskudd til tiltak i statlig sikra områder32 
Ordningen skal bidra til å fremme friluftslivs-
aktivitet i statlige sikrede friluftslivsområder. 
Aktuelle tiltak kan være informasjonstavler, opp-
arbeidelse av adkomstvei, tiltak for å øke tilgjen-
gelighet for personer med nedsatt funksjonsevne 
osv. Midlene skal ikke nyttes til drift av frilufts-
livsområdet. For å kunne få tilskudd må tiltaket 
inngå i en gjeldende og godkjent forvaltningsplan 
for friluftsområdet. De søknadsberettigede er 
kommunen og interkommunalt friluftsråd. Det 
kan også søkes om midler til selve prosessen med 
å sikre friluftslivsområder i tilskuddsordningen 
tilskudd til sikring av friluftsområder33. Fylkes-
kommunen forvalter disse midlene på vegne av 
Miljødirektoratet.

Spillemidler til utstyr34

Spillemidler til utstyr er en ordning gjennom 
Norges idrettsforbund (NIF) som skal hjelpe 
idrettslag i forbindelse med innkjøp av utstyr. 
Utstyr til aktiviteter for barn og ungdom skal pri-
oriteres. Lag og foreninger inkludert særforbund 
tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må 
være eier av utstyret. Minimum søknadsbeløp er 
3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner). 
Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 
000 kroner.

Idrettsskoler35

Oppstarts- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler 
som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med 
det året de fyller 6 år til og med de fyller 12 år, og 
ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og 
med det året de fyller 19 år. Idrettslag tilsluttet 
NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstart-
støtte til én idrettsskole for barn og én for ung-
dom per idrettslag, enten det er et fleridrettslag 
eller et særidrettslag. 
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Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen)36

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, sær-
kretser/regioner og særforbund kan søke om 
midler via NIF til Stiftelsen Dam (Extrastiftelsen) 
til prosjekter rettet mot utsatte grupper. Det 
kan søkes om midler til prosjekter som har som 
mål om å legge til rette for og inkludere utsatte 
grupper inn i idrettslag: Mennesker med funk-
sjonsnedsettelse, mennesker med innvandrer-
bakgrunn, mennesker med lav betalingsevne og 
mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom. 

6.3.4 Tilskudd til anleggsutbygging
Det kan tildeles kommunale tilskudd til anlegg 
som er en del av handlingsprogrammet for 
idretts-, friluftslivs- og kulturanlegg. Hvert enkelt 
anlegg må ta hensyn til utforming og funksjo-
nalitet og oppfylle kravene i bestemmelsene om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til 
størrelser, mål og utforming av anlegg. Hver sø-
ker må enkeltvis - per prosjekt - søke kommunen 
om støtte.

6.3.5 Gratis trening og leie av Kåfjordhallen37

Kåfjord kommune skal støtte opp om innbygger-
ne slik at de kan ha tilbud om aktiviteter og sam-
menkomster. Lag, foreninger og frivillige bidrar 
sterkt inn i kommunens helsefremmende arbeid 
og for Kåfjord kommune er det viktig å gi noe 
tilbake. Lag og foreninger i Kåfjord betaler ingen 
leie for møter, inntektsgivende arrangementer 
og/eller fysisk aktivitet/ trening i Kåfjordhallen. 

6.3.6 Kommunale stillinger og tiltaksmidler
Kåfjord kommune har flere stillinger som i deler 
av sitt arbeid har ansvar for tiltak som skal bidra 
til å oppnå målene i denne planen: Kulturkonsu-
lent, ungdomskontakt, planlegger, kommunalsjef 
for helse- og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, 
leder hjemmebasert omsorg, kommunalsjef 
for drift og utvikling, flyktningkonsulent, leder 
PU-tjenesten og kommunedirektør for å nevne 
noen. 

I tillegg innehar kommunens folkevalgte en viktig 
rolle, da de skal følge opp vedtatte planer med til-
hørende tiltak. De folkevalgte kan også i stor grad 
styre hvor mye handlingsrom et satsingsområde 
får, eksempelvis i form av bevilgning av midler. 
Videre innehar de folkevalgte en rolle som for-
bilder og rollemodeller som bør gå i bresjen for 
viktige folkehelsetiltak for befolkningens beste.
 
Hva angår kommunale tiltaks- og driftsmidler, så 
er disse fordelt på to budsjettposter: idretts- og 
friluftslivsaktiviteter, samt fysisk aktivitet. Dette 
er til sammen rundt 370 000 kroner, men en stor 
andel av dette er bundet til faste utgifter. I tillegg 
til midler på driftsbudsjett, så avsetter kommu-
nen midler til større investeringsprosjekter på 
kapitalbudsjettet, jf. Kåfjord kommunes økono-
miplan og budsjett. 

6.4 Informasjonsarbeid
Kåfjord kommune skal aktivt synliggjøre og mar-
kedsføre aktivitetstilbud, idrettsanlegg og natur- 
og friluftslivsområder. Informasjonsarbeidet skal 
gjøres i samarbeid med lag og foreninger, organi-
sasjoner, privatpersoner og andre ansvarlige for 
tilbudene. Ulike tilbud skal synliggjøres gjennom 
kommunens kanaler, herunder kommunens 
hjemmeside, Facebook-sider, Instagram-profil og 
i brosjyrer/ planarbeid. 

Nord-Troms friluftsråd er Kåfjord kommunes 
spesialorgan for friluftsliv og bistår inn i arbeidet 
med å markedsføre tilbud på dette området. 

6.5 Tilrettelegging
Tidligere måtte et anlegg som skulle søke om 
spillemidler være idrettsfunksjonelt forhånds-
godkjent av departementet eller den det bemyn-
diger (kommunen hvor anlegget skulle ligge). 
Denne godkjenningen skulle foreligge før igang-
setting av byggearbeidet. Nytt av 2019 er avvik-
ling av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. 
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Dette innebærer ikke at hensynet til utforming og 
god funksjonalitet i idrettsanlegg reduseres eller 
bortfaller. Søker må redegjøre for, og sørge for, at 
det går klart frem i søknaden at anleggsplanene 
er i tråd med vilkår for tilskudd og godkjenning 
av søknader, og oppfyller bestemmelsenes krav 
til størrelser, mål og utforming. Det anbefales at 
lag/ foreninger som går med planer om å søke 
om spillemidler oppretter tidlig kontakt med 
kommunen inneværende søknadsår. Slik kan 
kommunen bistå i prosessen med å godkjenne 
målsatte tegninger, finansieringsplaner, driftspla-
ner, samt med å registrere anlegget i anleggsre-
gisteret.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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7. RESULTATVURDERING AV 
FORRIGE PLAN

Herunder gis det et bilde av hvordan anleggsutbygging og aktiviteten har vært i perioden fra 2010-
2013. Det må her tillegges at mye av det som da stod i handlingsprogrammet nå er foreldede prosesser 
av ulike grunner. Under utarbeidelsen av denne planen har man så godt det lar seg gjøre prøvd å finne 
ut hvorfor de ulike anleggsplanene ikke har blitt utført/ har blitt utsatt. Man har også forsøkt å kontak-

te relevante personer for utfyllende informasjon om resultatet av de ulike tiltakene.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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7.1 Resultatvurdering handlingsprogram for anlegg og tiltak for økt fysisk 
aktivitet og folkehelse 2010-2013
7.1.1 Prioritert liste

Tabell 4 Oversikt handlingsprogram 2010-2013 med status
Prioritert liste for nyanlegg 2010-2013
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
Finansiering Status
SM EA KM

Natursti, Fossen KAMM Grendeutvalget for Mannda-
len, Skardalen og Nordnes

600 Realisert

Hengebro, Øverfossen Manndalen jeger- og fiskerforening 300 Ikke realisert
Løypebro Manndalen ungdoms- og idrettslag 500 Ikke realisert, inkludert i gjel-

dende handlingsprogram
Kunstgressbane 7-er, 
Fossen

Kåfjord kommune Fullført 2012

Kunstgressbane 11-er, 
Holmen

Kåfjord kommune Fullført 2009-2010

Prioritert liste for utbygging av nærmiljøanlegg 2010-2013
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
SM EA KM Status

Fiskeplass, Fossen Manndalen jeger- og fiskerforening 300 126 87 87 Ikke realisert
Isbane/ Rulleskøyte-
bane

300 126 87 87 Ikke realisert

Eventyrskog, Fossen Manndalen skole, Nord-Troms Fri-
luftsråd, Bojl, LHL Kåfjord og KAMM/ 
Grendeutvalget for Manndalen, Skar-
dalen og Nordnes. 

800 200 50 150 Realisert i form av naturkla-
trejungel i 2017 med bidrag fra 
Nord-Troms Friluftsråd og Bojl.

Gapahuk og grillplass i tilknyt-
ning til naturklatrejungelen 
ferdig desember 2017. 

Friidrettsanlegg i til-
knytning til Olderdalen 
stadion

Olderdalen idrettslag 900 400 165 435 Pusset opp i 2018 med egne 
midler, mindre forbedringer, 
planer om etablering av frii-
drettsanlegg med i nytt hand-
lingsprogram 

Sykkelbane Ytre Kåfjord idrettslag 400 168 116 116 Realisert
Ballbinge, Djupvik Kåfjord kommune 386 193 Realisert 2010
Prioritert liste for rehabilitering av anlegg i Kåfjord 2010-2013
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
SM EA KM Status

Svømmebasseng Senter 
for nordlige folk

Stiftelsen Manndalen basseng AS 
m.fl.

6800 2700 2050 2050 Ikke realisert

Prioritert liste for utbygging for friluftsliv i fjellet 2010-2013
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr 
SM EA KM Status

Hengebru- Ankerlia Kåfjord kommune 5000 5000 
+ ek-
sterne 
mid-
ler

Ikke realisert

Prioritert liste for kulturbygg 2010-2013
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
SM EA KM Status

Birtavarre samfunnshus Ikke realisert.
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Tabell 5 Uprioritert liste 2010-2013
Skileikbakke, Trollvik, IKIL  En del realisert forrige planperiode. 
Utbygging Birtavarre samfunnshus, A/L Birtavarre samfunnshus Se tabell over. 
Promenade, Olderdalen. Olderdalen grendeutvalg Ukjent, men enda aktuelt i forbindelse med steds-

utviklingsprosjektet i Olderdalen. 

Promenade, Spåkenes Tiltak gjort på Spåkenes i forbindelse med “Fra 
Ishavet til Halti”-prosjektet. 

Rehabilitering av HV-hus i Trollvik, IKIL Realisert.
Natur- og aktivitetsløype, Manndalen/ Čeallu Se tabell over. Realisert. 
Skileikbakke m. m. ved Storhammer, YKIL Ikke realisert.
Løpebane rundt eksisterende fotballbane, YKIL Ikke realisert. 
Aktivitets- og lekeplass med apparater på Løkvoll industriområde, 
Manndalen grendeutvalg

Ikke realisert. Nye planer i forbindelse med sen-
trumsutvikling. 

Sykkel/ gangsti langs E6 i Manndalen, Manndalen grendeutvalg En del gjort i forbindelse med tunell-arbeidet og ny 
vei. 

Volleyballbane på Løkvoll, Manndalen grendeutvalg Ikke realisert. 
Naturlekeplass på Løkvoll, Manndalen grendeutvalg Ukjent.
Fiskeplass ved sjøen for rullestolbrukere, Manndalen grendeutvalg Ikke realisert. 
Sykkelsti i “fjellet” Ukjent. 
Tursti mellom Birtavarre og Båen, kostnad 200 000,-, Birtavarre / 
Trollvik grendeutvalg

Ikke realisert. 

Fiskeplass for handikappede ved moloen i Djupvik Ikke realisert. 
Tilrettelegging av sti/ brygge for handikappede ved Båen Ikke realisert, enda aktuelt. 
Tur/gang og sykkelsti Birtavarre- Trollvik. Birtavarre/ Trollvik 
grendeutvalg

Samme som over (tursti). 

Rehabilitering av friidrettsdel av Olderdalen stadion, OIK Se tabell over, noe realisert. 
Oppdatering o-kart i Olderdalen, OIK/ Olderdalen skole Ukjent.
Delanlegg for friidrett i Olderdalen, kostnad kr. 1 600 000,- Ikke realisert. Enda aktuelt. 

7.1.2 Uprioritert liste

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Tabell 6 Handlingsprogram for økt fysisk aktivitet og folkehelse 2010-2013
Priori-
tet/ sta-
tus

Aktivitet- barn og 
unge

Ansvar Finansiering Gjen-
nomført 
per mai 
2020

 Ja/Nei

Status

1 Fotball Idrettslagene Nei Har vært et aktivitetstilbud i planens 
periode.

2 Andre ballspill som 
innebandy, håndball, 
basket, volleyball

Idrettslagene Nei Har vært et aktivitetstilbud i planens 
periode.

3 Ballbingeturnering, 
Birtavarre

Frivilligsentra-
len/ IKIL

Nei Ukjent. 

4 Langrenn Idrettslagene Nei Har vært et aktivitetstilbud i planens 
periode.

5 Ekstreme aktiviteter 
som klatring, ter-
rengsykling, bratt 
skikjøring/ snowbo-
ard

Lag og 
foreninger, an-
dre

Nei Har vært et aktivitetstilbud i planens 
periode.

6 Friidrett Lag og 
foreninger, an-
dre

Nei Ukjent. OIK har i senere tid pusset 
opp sin friidrettsbane etter å ha 
ønsket å tilrettelegge for friidrett i 
lang tid. 

7 Utholdenhetsidrett 
som orientering, 
løping

Lag og 
foreninger, an-
dre

Nei Har vært et aktivitetstilbud i planens 
periode. 

8 Dans, eks. Streetdan-
ce, hip-hop, aerobic/ 
step, linedance, dra-
ma

Lag og 
foreninger, kul-
turskolen

Nei Ukjent. 

9 Friluftsliv eks. Fiske, 
jakt, turer

Lag og 
foreninger, an-
dre

Nei Har vært et aktivitetstilbud i planens 
periode.

10 Styrketrening Lag og 
foreninger, an-
dre

Nei Har vært et aktivitetstilbud i planens 
periode. Ulike lag, foreninger og 
andre interessenter har til ulike ti-
der dratt i gang ulike tilbud innenfor 
styrketrening. 

Priori-
tet/ Sta-
tus

Aktivitet- lavterskel Ansvar Finansiering Gjen-
nomført 
per mai 
2020

Ja/Nei
Settes 
i gang i 
2010

Årlig nettverksmøte 
lag og foreninger

Kultur/ Folke-
helse

Folkehelse/ FYSAK Ja Ukjent. 

7.1.3 Tabell med oversikt over planlagte tiltak for økt fysisk aktivitet og folkehelse 2010-2013
Tabell 3 gir en oversikt over tiltak som var planlagt gjennomført i siste vedtatte handlingsprogram for 
tiltak for økt fysisk aktivitet og folkehelse, perioden 2010-2013. Noen tiltak ble videreført og videreut-
viklet, mens andre ble avviklet eller har utgått. Noen nye tiltak ble etablert, mens andre tiltak som ble 
foreslått ikke ble gjennomført grunnet ressursmangel/ kapasitet eller omprioriteringer. 
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Prioritert Åpne basseng Nordlige folks 
senter

Nordlige folks senter Nei Ikke realisert. 

Prioritert Trimløyper, merking 
og skjøtsel

Kåfjord kom-
mune + lag, 
foreninger og 
næringsaktører

Tilskudd + inntekt fra 
salg av kart og evt. 
bompenger

Nei Realisert og videreutviklet med Ut i 
NORD og Nord-Troms Friluftsråd

Prioritert Trimkasser med pre-
miering

Idrettslagene/ 
FYSAK

Lagenes budsjett/ 
tilskudd fra Troms og 
Finnmark fylkeskom-
mune

Ja Realisert og videreutviklet med Ut i 
NORD og Nord-Troms Friluftsråd

Ikke 
igangsatt, 
men bør 
priorite-
res 

Turstier for bevegel-
seshemmede

Grendeut-
valg/ lag og 
foreninger i 
samarbeid med 
kommunen

Spillemidler, andre 
tilskudd/ kommunal 
andel/ lån

Nei Er realisert enkelte steder i kom-
munen. Holder på med en slik tursti 
(Savvan, Olderdalen) i 2019. 

Utleie utstyr til fysisk 
aktivitet ved frivillig-
sentralen

Frivilligsentra-
len i samarbeid 
med FYSAK

FYSAK aktivitetsmid-
ler

Ja I dag kan man låne utstyr i regi av 
Nord-Troms Friluftsråd i Kåfjord 
kommune, eksempelvis truger fra 
servicekontoret på rådhuset. 

FYSAK-kort i skolen Skoleledelse FYSAK aktivitetsmid-
ler

Ja Resulterte i at man innførte mer 
gym i skolen. Gjelder den dag i dag. 

FYSAK-løyper Folkehelsekoor-
dinator i sam-
arbeid med lag 
og foreninger/ 
kontaktperso-
ner

FYSAK aktivitetsmid-
ler

Ja Realisert, eksisterer i dag som løy-
penett utbedret/ vedlikeholdt av 
idrettslag, grendelag, grendeutvalg, 
foreninger og/ eller Nord-Troms 
Friluftsråd. 

Frisklivsresept- sam-
arbeid med helsesta-
sjon, NAV, fysiotera-
peut, lege, psykiatri

Helsesøster 1 Helsedirektoratet, 
Kåfjord kommune

Ja Trim på grønn resept-tilbudet for-
svant i 2010 grunnet manglende res-
surser og mulighet for oppfølging. 

Ernæring, barneha-
ge/ skole

Skole og barne-
hageledelse

Troms og Finnmark 
fylkeskommune, un-
deravdeling budsjett

Ja flere ansatte ved barnehage og 
skole i Kåfjord kommune deltok på 
kostholdkurset Fiskesprell i regi av 
fylkeskommunen fra 2010.

Tilskuddsordning 
frukt og grønt på 
onsdagsrenn

Folkehelsekoor-
dinator

FYSAK aktivitetsmid-
ler

Ja Ordningen ble avsluttet i 2010. 

Tildeling FYSAK-mil-
lionen/ hvert år for 
lavterskeltilbud til 
lag/ foreninger, an-
dre

Folkehelsekoor-
dinator/ kultur-
konsulent

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/ Hel-
sedirektoratet

Ja Tilskuddsordningen finnes ikke 
den dag i dag. Finnes andre fylkes-
kommunale tilskuddsordninger for 
fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Tabell 7 Resultatvurdering delmål 2010-2013
Delmål Status
Det skal arbeides for at Kåfjord fortsatt skal være en folke-
helsekommune og del av folkehelsesamarbeidet i fylket.

Kåfjord kommune søkte om å bli en folkehelsekommune 
før planperioden. Kåfjord kommune ønsker fortsatt å være 
en foregangskommune på folkehelsearbeidet og er i denne 
planperioden i gang med et nytt folkehelseprosjekt: Pro-
gram for folkehelsearbeid. 

I utbygging av nye anlegg skal det foretas en grundig be-
hovsvurdering i forkant hvor barn og unge først skal være 
prioritert.

Jamfør Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen skal Kåfjord kommune hele tiden 
arbeide for å sikre at barn og unges interesser- også i saker 
om utbygging av nye anlegg. 

Flere av idrettsanleggene som ble bygd i forrige planperi-
ode er idrettsanlegg som i utgangspunktet var ønsket av 
barn og unge. 

Minst ett friluftsområde i kommunen skal i denne perioden 
tilrettelegges slik at personer med nedsatt funksjonsevne 
skal ha enkel tilgang.

Eksempelvis ble Spåkenes kultur-, krigsminne- og friluftsli-
vområde utbedret i løpet av forrige planperiode. 

Minst en gang- og sykkelsti / natursti hvor skoleungdom 
ferdes i kommunen, skal være realisert i perioden.

Dette ble jobbet med i planperioden. 

Frisklivssentralen i Birtavarre skal være en ressurs for fol-
kehelsearbeidet i kommunen, hvor alle de som har behov 
skal få muligheten til å delta og oppnå økt livskvalitet.

Frisklivssentralen var en stor ressurs for folkehelsearbei-
det i kommunen i planperioden. Frisklivssentralen er i dag 
avviklet. 

Alle offisielle trimløyper skal merkes og være tilgjengelig 
for allmenn ferdsel.

I regi av lag og foreninger, samt Nord-Troms Friluftsråd 
har mange trimløyper blitt merket, skiltet, tilrettelagt og 
synliggjort både ute i naturen og i form av turbeskrivelser 
på nett. En del grønne løyper i Utinord-prosjektet er uni-
verselt utformet. 

Lavterskel aktiviteter og kurs skal synliggjøres for hele 
befolkningen for eks. Gjennom nettsider og FYSAK/ aktivi-
tetspost.

FYSAK-prosjektet er avviklet, men det har vært, og er 
fremdeles et mål at alle aktiviteter skal være godt synlig på 
hjemmesider, i sosiale medier, i brosjyre/ plakatform med 
mer. 

Ved søknader til kommunen skal tiltak for barn og unge 
først prioriteres, deretter skal tiltak hvor tilgjengelighet for 
alle grupper i befolkningen vurderes.

Dette har vært praktisert, og praktiseres enda eksempelvis 
ved fordeling av kulturmidler, rusforebyggende midler og 
enkeltstående søknader. Spillemiddelordningen sørger 
også for at dette håndheves. 

Fysisk aktivitet blant barn og unge skal økes. Minst 60 min 
per dag etter statens anbefalinger.

Kåfjord kommune har ikke spesifikke målinger og resul-
tater for dette. Likevel kan man ved å se på nasjonale og 
regionale tall si noe om tendenser. I 2013 oppnådde 70% 
av landets jenter (9 år) anbefalt daglig aktivitetsnivå, mens 
87% av landets gutter (9 år) gjorde det samme. For voksne 
var tallene 15% for menn i alderen 30-39 år og 17% for 
damer i samme alder. Ved å studere tallene fra folkehelse-
undersøkelsen i Troms og Finnmark fra 2019, kan man se 
at 12% av fylkets gutter og 15% av fylkets jenter oppfyller 
anbefalt daglig aktivitetsnivå i grunnskolealder, mens for 
voksne kvinner ligger tallet mellom 22,5-24,6% og for 
menn mellom 18,9-26,5% (lavere og høyere utdanning ut-
gjør variasjonen). Tendensen sier noe om at det går kraftig 
ned hva angår prosentandel av barn som oppnår anbefalin-
gene for fysisk aktivitet, mens det går noe opp for voksne.

Fysisk aktivitet blant voksne skal økes. Minst 30 min per 
dag etter statens anbefalinger.

Det skal stimuleres til at alle gis mulighet til å kunne være 
fysisk aktiv i sin arbeidstid, minst 1 time per uke.

Kåfjord kommune hadde under planperioden dette som et 
tilbud. Dette er i dag avviklet. 

7.1.3 Resultatvurdering delmål 2010-2013
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7.2 Resultatvurdering 2018-2019 
7.2.1 Forklaring til tabeller 
Siden forrige gjeldende plan for idrettsanlegg 
gikk ut i 2013, har handlingsprogrammet blitt 
rullert hvert år frem til desember 2018. Derfor 
legges også siste vedtatte handlingsprogram ved 
her, ettersom det er dette man har tatt utgangs-
punkt i ved utarbeidelsen av nytt handlings-
program. Som man kan se ved å sammenlikne 
handlingsprogrammet for 2010-2013 og hand-
lingsprogrammet under fra 2018 har en del for-
blitt uforandret på listen i mange år. Når man nå 
har vedtatt ny anleggsplan med nye prioriterin-
ger ønsker man å starte litt “på nytt” og sikre at 

alle anlegg- både på prioritert og uprioritert liste 
er aktuelle per 2020, realistiske og gjennomfør-
bare. Styret i idrettsrådet har i møte 09.09.2019 
vedtatt at mer utfyllende informasjon om an-
leggsplaner skal sendes kommunen i forkant av 
rullering av handlingsprogram fra og med 2020. 
Styret i idrettsrådet ønsket også at nytt hand-
lingsprogram skulle være en ny start hvor gamle 
og foreldede anleggsplaner skulle tas ut.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol

Skole og barnehage skal tilbys kurs og ha ernæring som et 
av sine målområder. Det skal videre arbeides mot en skole-
kantineordning i alle skolene.

Dette ble arbeidet med i planperioden. Ordning med varm-
mat på alle skolene jobbes med i dag. flere ansatte ved bar-
nehage og skole i Kåfjord kommune deltok på det nasjonale 
kostholdkurset Fiskesprell i regi av fylkeskommunen fra 
2010. Målet var å øke fisk- og sjømatkonsumet blant barn 
og unge og ta dette tilbake til barnehager og klasserom.
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Tabell 8 Oversikt handlingsprogram 2019-2022
Prioritert liste for nyanlegg 2019-2022
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
Finansiering Status
SM EA KM

Hengebru 
Øverfossen

Manndalen jeger- og 
fiskerforening

Ikke realisert

Ski/ gangbru, Fosse-
neset

Manndalen ungdoms- 
og idrettslag

2000 1200 800 Ikke realisert

Kunstgressbane 
40x60

OIK i samarbeid med 
Kåfjord kommune. 

Ikke avklart. 1167 560 1073 Ikke realisert, ønsker anlegg 
for friidrett i tilknytning til 
dette. 

Anlegg for friidrett OIK i samarbeid med 
Kåfjord kommune. 

4300

Ikke avklart.

1250 3050 Pusset opp i 2018 med egne 
midler, mindre forbedringer, 
planer om etablering av frii-
drettsanlegg- med i nytt hand-
lingsprogram

Fotballhall med 
løpebaner og klatre-
vegg

IKIL 1600 Ikke realisert

Flerbrukshall IKIL 1800 Ikke realisert, skrinlagt og 
utgår derfor. 

Klubbhus-utvidelse IKIL 9000 Ikke realisert. På vent inntil 
videre

Lysløype-utvidelse IKIL Ikke realisert. På vent inntil 
videre. 

Lysløype med skibru OIK Ikke realisert. 
Basseng Olderdalen 
idrettshall

Kåfjord kommune 3400 1140 2260 Vedtatt i kommunestyremøte 
september 2019.

Prioritert liste for utbygging av nærmiljøanlegg 2019-2022
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
SM EA KM Status

Helårs ski-/turløy-
pe. 

OIK, Olderdalen gren-
deutvalg og OJFF.

644.666 Ikke realisert. Skrinlagt inntil 
videre.

Tautrekk 200 meter MUIL Egen-finan-
siert

Ikke realisert. 

Ev. Enkel utvidelse 
av lysløype, sti- IKIL

500 Ses i sammenheng med lys-
løype. 

Prioritert liste for rehabilitering av anlegg i Kåfjord 2019-2022
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
SM EA KM Status

Garderobeanlegg 
Senter for nordlige 
folk

Ikke realisert. 

Prioritert liste for utbygging for friluftsliv i fjellet 2019-2022
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr 
SM EA KM Status

Dagsturhytte Kåfjord Nord-Troms Frilufts-
råd og Kåfjord kom-
mune

400 188 172 40 Ikke realisert, med videre i 
nytt handlingsprogram. 

Prioritert liste for kulturbygg 2019-2022
Anlegg Utbygger Kostnad i 

1000 kr
SM EA KM Status

Ingen anlegg.

7.2.2 Prioritert liste, handlingsprogram vedtatt desember 2018
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7.2.3 Uprioritert liste, handlingsprogram vedtatt desember 2018
Tabell 9 Uprioritert liste
Alpinbakke, MUIL, flyttet ned fra prioritert Skrinlegges. Utgår fra listen i nytt handlingsprogram. 
Skileikbakke, Trollvik, IKIL. En del realisert. Utgår fra listen i nytt handlingsprogram.
Utbygging/ restaurering Birtavarre samfunnshus, A/L Bir-
tavarre samfunnshus. 

Stod både på prioritert og uprioritert liste i forrige plan. 
Utgår fra listen i nytt handlingsprogram. 

Promenade, Olderdalen, Grendeutvalget. Ses nå opp mot sentrumsutviklingsprosjekt i Olderdalen og 
tas ut av listen. 

Natur- og aktivitetsløype, Manndalen/ Celo. Se tidligere tabeller. Realisert. Tas ut av listen. 
Skileikbakke med mer nedenfor Djupvik grendehus, YKIL Ikke realisert. 
Løpebane rundt eksisterende fotballbane, Djupvik, YKIL Ikke realisert. 
Bilcrossbane/ Skytebane NMK, Kåfjord Ikke realisert. 
Utvidelse lysløype Manndalen, MUIL Ikke realisert. 
Rulleskøytebane, MUIL, flyttet ned fra prioritert plass Ikke realisert. 
Tennisbane Manndalen, MUIL, flyttet ned fra prioritert 
plass

Ikke realisert. 

Sykkelbane Manndalen, MUIL, flyttet ned fra prioritert 
plass

Ikke realisert. 

Motorcrossbane Manndalen, MMCK Ikke realisert. Enda aktuelt. 
Fiskeplass, Fossen, Manndalen jeger- og fiskerforening, flyt-
tet ned fra prioritert plass

Ikke realisert

Skaidihytta, MUIL Ukjent. 
Elveholmen, elveforebygging for å unngå utgraving av leir-
masse, OJFF

Realisert i forbindelse med stedsutvikling i Olderdalen-pro-
sjektet. 

9-hulls Frisbeegolfbane, OJFF Realisert i forbindelse med stedsutvikling i Olderdalen-pro-
sjektet.

Sti til Savvan, OJFF Realisert i forbindelse med stedsutvikling i Olderdalen-pro-
sjektet.

Felles startskilt ved idrettshallen, OJFF Ukjent. 
Gapahuk med grillplass på Lillefjellet, OJFF Ikke realisert. 

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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8. DAGENS SITUASJON

Følgende kapittel er en analyse av dagens situasjon i Kåfjord kommune hva angår anleggsdekning, 
barn og unges ønsker og behov for idrettsanlegg og aktiviteter, aktivitetsdekning og friluftslivsområ-

der.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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8.1 Anleggsoversikt
Tabellen viser en oversikt over anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Kåfjord 
kommune. Oversikten er hentet fra anleggsregisteret.no, som er Kulturdepartementets register for 
idretts-, frilufts- og kulturanlegg, samt spillemiddelsøknader. Registreringene gjøres av hver enkelt 
kommune, baseres på spillemiddelsøknader og skal oppdateres årlig. 

Tabell 10 Anleggsoversikt
Aleggsnr. Anleggsnavn Merknad Eier Anleggskate-

gori
Anleggs-
type

Anleggsklas-
se

74936 Riddu Lavdi Under utbygging. RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS  Kulturarena Utendørs 
kulturarena

Ordinært anlegg

71794 Holmen kunstgress-
bane

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Fotballanlegg Fotballbane 
kunstgress

Ordinært anlegg

71759 Fossen kunstgress Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Fotballanlegg Fotballbane 
kunstgress

Ordinært anlegg

71727 Djupvik skoles løkke-
binge

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Mindre uten-
dørsanlegg

Ballbinge Nærmiljøanlegg

71710 Olderdalen skolegård 
løkkebinge

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Mindre uten-
dørsanlegg

Ballbinge Nærmiljøanlegg

69476 Bakkemo skiløype,

nærmiljøanlegg

Eksisterer ikke. INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG Ski- og alpinanlegg Skileikanlegg Nærmiljøanlegg

69475 Manndalen skole, 
nærmiljøanlegg

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE DRIFT Mindre uten-
dørsanlegg

Flerbruksom-
råde (ute)

Nærmiljøanlegg

65951 Fossen tursti Eksisterende. KAMM GRENDEUTVALGET FOR 
MANNDALEN, SKARDALEN OG 
NORDNES

Friluftslivsanlegg Tursti Nærmiljøanlegg

62604 Fossen skileikanlegg Eksisterende. MANDALEN UNGDOMS OG 
IDRETTSLAG

Ski- og alpinanlegg Skileikanlegg Nærmiljøanlegg

60588 Utbedring og oppgra-
dering av turløype i 
Olderdalen

Eksisterende. OLDERDALEN IDRETTSKLUBB Friluftslivsanlegg Tursti Nærmiljøanlegg

57468 Løkvoll nærmiljøan-
legg

Eksisterer ikke. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Mindre uten-
dørsanlegg

Flerbruksom-
råde (ute)

Nærmiljøanlegg

56678 Birtavarre løkkebinge Eksisterende. INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG Mindre uten-
dørsanlegg

Ballbinge Nærmiljøanlegg

56677 Manndalen skole 
fotball-binge

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE DRIFT Mindre uten-
dørsanlegg

Ballbinge Nærmiljøanlegg

51514 MUIL hallen Eksisterer ikke. MANDALEN UNGDOMS OG 
IDRETTSLAG

Fotballanlegg Fotballhall Ordinært anlegg

47640 Holmen stadion Eksisterende. INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG Idrettshus og ser-
vicebygg

Klubbhus Ordinært anlegg

47639 Holmen, grusbane Eksisterende. INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG Fotballanlegg Fotballbane 
grus

Ordinært anlegg

45528 Tursti Nordmannvik-
dalen

Eksisterende. YTRE KÅFJORD IDRETTSLAG Friluftslivsanlegg Tursti Nærmiljøanlegg

42787 Hoppbakke, 

Olderdalen

Ikke i drift, kan 
slettes. 

OLDERDALEN IDRETTSKLUBB Ski- og alpinanlegg Hoppbakke Ordinært anlegg

40052 Birtavarre Helsesen-
ter, basseng

Eksisterende. BIRTAVARRE RØDE KORS Svømme- og stu-
peanlegg

Opplæ-
rings-bas-
seng (inne)

Ordinært anlegg

37033 Olderdalen o-kart Eksisterende. OLDERDALEN IDRETTSKLUBB Kart Orienterings-
kart

Ordinært anlegg

37027 O-kart, Djupvik Eksisterende. YTRE KÅFJORD IDRETTSLAG Kart Orienterings-
kart

Ordinært anlegg

37025 Birtavarre o-kart Eksisterende. INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG Kart Orienterings-
kart

Ordinært anlegg

34238 Skattvoll skole, 
gymsal

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Idrettshaller og 
aktivitetssaler

Flerak-
tivitetssal

Ordinært anlegg

252



40

KÅFJORD KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

31993 Fossen skileik Samme som 
62604, kan slet-
tes. 

MANDALEN UNGDOMS OG 
IDRETTSLAG

Ski- og alpinanlegg Skileikanlegg Nærmiljøanlegg

30548 Fossen lysløype, 
Manndalen

Eksisterende. MANDALEN UNGDOMS OG 
IDRETTSLAG

Friluftslivsanlegg Tur-/skiløy-
pe

Ordinært anlegg

30465 Fossen grusbane, 
Manndalen

Eksisterende. MANDALEN UNGDOMS OG 
IDRETTSLAG

Fotballanlegg Fotballbane 
grus

Ordinært anlegg

26873 Håndballbane,

Trollvik skole

Ikke i drift. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Mindre uten-
dørsanlegg

Liten balløk-
ke/-bane

Nærmiljøanlegg

26872 Olderdalen håndball-
bane

Ikke i drift. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Mindre uten-
dørsanlegg

Liten balløk-
ke/-bane

Nærmiljøanlegg

25406 Trollvik skole, gymsal Ikke i drift. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Idrettshaller og 
aktivitetssaler

Flerak-
tivitetssal

Ordinært anlegg

25405 Trollvik skole, bal-
løkke

Ikke i drift. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Fotballanlegg Fotballbane 
grus

Ordinært anlegg

24805 Svømmehall, 

Nordlige folk senter

Ikke i drift. DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS 
OS / SENTER FOR NORDLIGE 
FOLK AS

Svømme- og stu-
peanlegg

Opplæ-
rings-bas-
seng (inne)

Ordinært anlegg

24804 Olderdalen svømme-
basseng

Planlagt i drift i 
2020. 

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Svømme- og stu-
peanlegg

Opplæ-
rings-bas-
seng (inne)

Ordinært anlegg

20115 Olderdalsvatnet, hytte Eksisterende. OLDERDALEN JEGER- OG FIS-
KERFORENING

Friluftslivsanlegg Overnattings-
hytte

Ordinært anlegg

20114 Hytte, 

Nordmannvikdalen

Eksisterende. YTRE KÅFJORD IDRETTSLAG Friluftslivsanlegg Overnattings-
hytte

Ordinært anlegg

14929 Olderdalen idrettshall Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Idrettshaller og 
aktivitetssaler

Fleridretts-
hall

Ordinært anlegg

14928 Olderdalen grusbane Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Fotballanlegg Fotballbane 
grus

Ordinært anlegg

14927 Olderdalen idretts-
park

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Fotballanlegg Fotballbane 
gress

Ordinært anlegg

12825 Manndalen skole Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Idrettshaller og 
aktivitetssaler

Flerak-
tivitetssal

Ordinært anlegg

12824 Senter for Nordlige 
folk

Eksisterende. DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS 
OS / SENTER FOR NORDLIGE 
FOLK AS

Kulturarena Konsertsal Ordinært anlegg

12256 Trollvik lysløype, trim Eksisterende. Bygdelaget Friluftslivsanlegg Tur-/skiløy-
pe

Ordinært anlegg

12169 Lysløype, 

Olderdalen

Eksisterende. OLDERDALEN IDRETTSKLUBB Friluftslivsanlegg Tur-/skiløy-
pe

Ordinært anlegg

12165 Djupvik lysløype Eksisterende, 
men ikke med lys. 

YTRE KÅFJORD IDRETTSLAG Friluftslivsanlegg Tur-/skiløy-
pe

Ordinært anlegg

9290 Friidrettsanlegg, 
Olderdalen

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Friidrettsanlegg Friidrettssta-
dion grus

Ordinært anlegg

8417 Djupvik grusbane Eksisterende. YTRE KÅFJORD IDRETTSLAG Fotballanlegg Fotballbane 
grus

Ordinært anlegg

8307 Djupvik, samfunnshus Eksisterende. YTRE KÅFJORD IDRETTSLAG Idrettshaller og 
aktivitetssaler

Flerak-
tivitetssal

Ordinært anlegg

8306 Djupvik skole Eksisterende. DJUPVIK NORDMANNVIK 
BYGDEHUS

Idrettshaller og 
aktivitetssaler

Flerak-
tivitetssal

Ordinært anlegg

3848 Holmen BMX-bane Eksisterende. INDRE KÅFJORD IDRETTSLAG Sykkelanlegg BMX-anlegg Nærmiljøanlegg

2805 Røde Kors hytta, 
Guolasjàvri

Eksisterende. Røde Kors Hjelpekorps Friluftslivsanlegg Overnat-
tings-hytte

Ordinært anlegg

2750 Balløkke, 

Djupvik skole

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE GAIVUO-
NA SUOHKAN

Mindre uten-
dørsanlegg

Liten balløk-
ke/-bane

Nærmiljøanlegg

2733 Balløkke 

Skattvoll skole

Ikke i drift. KÅFJORDDALEN GRENDEHUS Mindre uten-
dørsanlegg

Liten balløk-
ke/-bane

Nærmiljøanlegg

330 Manndalen skole 
nærmiljøanlegg - ut-
videlse

Eksisterende. KÅFJORD KOMMUNE DRIFT Mindre uten-
dørsanlegg

Flerbruksom-
råde (ute)

Nærmiljøanlegg

253



41

GÁIVOUNA SUOHKAN -  SUOHKANOASSEPLÁNA VALÁŠTALLAMIIDDA, FYSALAŠ DOAIMMAIDE JA OLGODADDAMIIDDA

Per i dag er det registrert 51 anlegg, men registe-
ret er ikke oppdatert i 2019. Fordi departementet 
ikke var ferdig med sin fagveileder på området, 
var ikke oppdatering av anleggsregisteret et krav 
i 2019. Det er også nødvendig å gå igjennom 
anleggene som er registrert i Kåfjord kommune 
for å slette anlegg som er registrert to ganger og/ 
eller ikke lenger finnes. 

I Norsk idrettsindeks sine resultater for Troms i 
201738, så ligger Kåfjord kommune midt på treet 
hva angår anleggspoeng per 1000 innbygger med 
0,26 poeng. På grafen for anleggspoeng per akti-
ve innbygger, så scorer Kåfjord bedre med 1,26 
poeng. Anleggspoeng utregnes etter en verdset-
ting av anleggstyper: En kunstgressbane har 
eksempelvis større kapasitet og dermed høyere 
idrettslig kvalitet enn en mindre kunstgressbane. 
Kriteriene som ligger til grunn for vekting base-
res på Kriterier for fordeling av spillemidler til 
idrettsanlegg, men er en utvidet variant av denne. 
Eksempelvis gir en flerbrukshall 160 anleggspo-
eng og et langrennsanlegg ti anleggspoeng. 

8.2 Barn og unges ønsker og behov: 
resultater spørreundersøkelsen på 
5.-10. trinn
Totalt 78 svar fordelt på kommunens tre skoler 
danner grunnlaget for resultatvurderingen av 
spørreundersøkelsen. Undersøkelsen ble avholdt 
vinteren 2019. 

Barna og ungdommene ble spurt om følgende: 1) 
Hva er den gøyeste aktiviteten du vet om? 2) Dri-
ver du med noen sport/ idrett? Hvis ikke: Skulle 
du ønske du drev med sport/ idrett? 3) Hva tror 
du må til for at du skal være fysisk aktiv? 

I tillegg fikk de krysse av for hvor godt ulike 
påstander om aktivitetstilbud og barrierer for 
aktivitet, passet for dem. Det var også et avkrys-
ningsspørsmål som gikk på hvilke aktiviteter de 
likte best. 

Figur 3: Resultat av spørreundersøkelse for 5.-10. trinn i Kåfjord kommune.
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På spørsmålet om ”den gøyeste aktiviteten du 
vet om” kom det inn mange ulike svar. Svarene 
varierte fra å være på havet, jobbe på verksted 
og bruke rocke-ring, til fotball, være ute og svøm-
ming. Svarene som ble hyppigst rapportert ses i 
diagrammet over. Håndball (1), Stikkball (2), Fis-
king (1) og Motorcross (1) synes ikke med skrift i 
kakediagrammet.

På spørsmålet om man drev med en form for 
sport/ idrett, svarte 44 ja mot 27 nei. Noen svarte 
at de gikk tur eller var med venner. 

Det ble videre spurt om hva man trodde skal til 
for at ”du” skal være fysisk aktiv. Svarene varierte 
fra at man må få med flere ungdommer, at det er 
gøye aktiviteter/ noe man liker, til motivasjon og 
være med venner. 

Deretter fulgte noen spørsmål om barrierer for å 
drive fysisk aktivitet. Av dem kom det frem at det 
viktigste for 5.-10.-klassingene for å drive fysisk 
aktivitet, er at det kommer flere/ andre aktivite-
ter i kommunen, at aktivitetene er nærme/ nær-
mere der de bor, at de kjenner noen som driver 
med den samme aktiviteten som dem selv, samt 
at de har noen som kan kjøre seg til aktiviteten. 
Mange svarte også at det er viktig at de kjenner 
den/ de voksne som leder aktiviteten. 

På spørsmålet om hvilke aktiviteter de helst 
vil drive med, svarte noen i ordform at det var: 
Verkstedsjobbing, fotball, styrketrening, løping, 
aktiviteter hvor vi griller, går tur og har det gøy. 

Videre kunne man krysse av for det man helst vil-
le drive med. Resultatet ble som følger: Frilufts-
liv (gå tur, jakt, fiske, padling) (56), fotball (48), 
styrketrening (43), ballspill (43), sykling (42) 
og vannsport (seiling, kajakk, stand up padling) 
(41). Også friidrett og topptur i fjellet fikk mange 
kryss.  

Figur 4: Resultat av spørreundersøkelse for 5.-10. trinn i Kåfjord kommune.
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Til slutt åpnet man for mer åpne innspill og 
kommentarer til spørreskjemaet. Under følger et 
utvalg av innspillene som kom inn her:

8.3 Aktivitetsoversikt
Registreringer i forbindelse med planarbeidet og 
de årlige kulturmiddelskjemaene viser følgende 
aktivitet og medlemstall i organisasjoner som 
driver med organisering og tilrettelegging for 
idrett, fysisk aktivitet og/ eller friluftsliv i større 
eller mindre grad:

Tabell 11 Aktivitetsoversikt
Lag og organisasjoner Aktivitet 0-19 år Over 19 år Totalt
LHL Kåfjord Vanntrim, trim fysisk aktivitet og turer 0 115 115
NAAF Nord-Troms storlag Turer i terreng og svømmetrening for barn og ungdom 18 48 66
Manndalen ungdoms- og 
idrettslag

Taekwondo, ski og fotball 122 22 144

Indre Kåfjord idrettslag Fotball, ski, barneidrett, turmarsj og annen lavterskel 
aktivitet

81 80 161

Manndalen motorcross-
klubb

Motorcross 26 47 73

Olderdalen idrettsklubb Fotball, innebandy, friidrett, langrenn og styrketrening 55 98 153
Olderdalen jeger- og fis-
kerforening

Tilrettelegge for friluftsliv m.m. 17 107 124

Ytre Kåfjord idrettslag Barnetrim, herretrim, Lyngenfjord skyrun, aktivitets-
dager m.m.

54 143 197

Figur 5: Ordsky av innspill og kommentarer til spørreundersøkelsen.
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Oversikten er ikke utfyllende da enkelte lag ikke 
har meldt inn medlemstall.

Det er registrert 38 foreninger i Frivillighets-
registeret med Kåfjord kommune oppgitt som 
lokalisering. Av disse er seks registrert med 
idrett som formål, mens andre foreninger som 
også arbeider med idrettsrettede, aktivitets- eller 
friluftslivrettede tiltak er registrert under bar-
ne- og ungdomsorganisasjoner eller rekreasjon 
og sosiale foreninger. Totalt 19 av 38 registrerte 
foreninger arbeider rettet mot nevnte formål re-
levant for denne planen. Herunder kommer blant 
annet de lokale idrettslagene, båtforeningene 
og jeger- og fiskerforeningene. I tillegg kommer 
Nord-Troms friluftsråd, DNT og andre overbyg-
gingsorganisasjoner. 

Videre er det flere av de lokale foreningene som 
arbeider med å tilrettelegge for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv, uten at dette er hovedfor-
målet til organisasjonen. De lokale grendeut-
valgene/ grendelagene er eksempler på dette. 
Kåfjord kommune huser i tillegg mange ildsjeler, 
som hyppig tar initiativer som faller utenom 
organisert og registrert aktivitet. Det er vanskelig 
å kartlegge omfanget av slik aktivitet, men for 
eksempel så vitner bøkene lagt ut på de ulike Ut i 
NORD-postene om stor aktivitet. 

I rapporten Norsk idrettsindeks 2017 for Troms 
fylke38, ser man at Kåfjord med sine 20,6 % ligger 
blant den nedre halvdelen hva angår aktivitetsan-
del alle aldre i kommunene i Troms for 2016. For 
alderen 6-12 år og 13-19 år ser det derimot noe 
bedre ut, men henholdsvis 142,4 % og 48,1 %. 

Andel aktive er basert på idrettsregistreringen 
som alle klubber tilknyttet Norske idrettsforbund 
gjennomfører årlig. Ettersom rapporteringen 
ikke er registrert på individnivå, så kan man ikke 
med sikkerhet vite hvor mange som er aktive i 
flere idretter og dermed bidrar til dobbeltrappor-

tering. Ved å dele antall aktive på antall innbyg-
gere i kommunene får man det rapporten kaller 
aktivitetsandel.

Ser man på utviklingen i aktivitetsandelen innen 
alle idretter, for alle aldre, mellom 2006-2016, 
har Troms en større nedgang i andel aktive enn 
resten av landet som helhet. Det samme gjen-
speiler seg når man ser på utviklingen blant 
barn 6-12 år og ungdommer 13-19 år38. Dette er 
ugunstige resultater med tanke på å aktivisere 
befolkningen.  Det har også vært et grunnlag for 
utviklingen av denne kommunedelplanens mål-
setninger. 

Hva angår hvilke idretter befolkningen i kommu-
nene i Troms driver med i større grad enn resten 
av landet, så scorer Troms høyt på fotball, kamp-
sport, hest, orientering og friluft, ski, svømming, 
luftsport og sykkel.  Hvis man studerer aktivitets-
andelen per enkelt idrett i Kåfjord kommune, så 
er resultatet følgende: fotball (6,5 %), ski (6,6%), 
kampsport (2,6 %), annen ballsport (1,3 %), 
friidrett (0,9 %), sykkel (0,1 %), motorsport (2,0 
%)38.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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8.4 Friluftslivsområder
Kåfjord kommune har ingen statlig sikrede 
områder eller områder som er vernet. Likevel 
er Kåfjord kommune medeier av Årøya i Lyngen 
kommune- både et vernet område etter naturm-
angfoldloven, samt et statlig sikret område. Sam-
arbeidsavtalen mellom eierkommunene Lyngen, 
Kåfjord og Storfjord sier at Årøyholmen skal 
brukes til allment friluftsliv. 

Videre grenser Kåfjord kommune til mange 
vernede områder i nabokommunene, som ek-
sempelvis Spåkenesøra (Nordreisa), Jàvreoaivvit 
naturreservat (Nordreisa), Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde (Nordreisa), Reisa nasjo-
nalpark (Nordreisa) og Karnes naturreservat 
(Lyngen). 

I 2010-2011 ble viktige friluftsområder kartlagt 
og verdsatt i kommunene i Troms fylke. I Kåfjord 
ble arbeidet ferdigstilt i 2011. Hensikten var å 
lage en digital oversikt over viktige friluftsom-
råder i fylket, å bedre friluftslivsforvaltningen, å 
sikre allmennhetens friluftsinteresser, samt å sik-
re at kunnskapene om friluftsområdene brukes i 
arealforvaltningen, eksempelvis i dispensasjons-
saker. Områdene som ble plukket ut i Kåfjord 
kommune har til felles å være mye brukt og har 
mange brukere både blant lokalbefolkningen og 
tilreisende. Det dreier seg om større, sammen-
hengende tur- og naturområder, men også min-
dre områder med spesielle kvaliteter og/ eller 
potensial over dagens bruk. 

Områdene er avgrenset i kart, kategorisert etter 
bruksomfang og verdsatt. Områdene er verdsatt 
fra D til A, hvor D er det laveste og A er det høyes-
te verdien. Desto mørkere farge på kartet, desto 
viktigere område. I vedleggene i kapittel tolv kan 
man lese mer om hvert enkelt område ift. kvalite-
ter og bruk.

Fremtidig rullering av kartlegging av viktige 
friluftsområder vil også inneholde nærmiljøom-
råder.

I Norsk idrettsindeks for Troms 201738, rapporte-
res det at Kåfjord kommune har en samlet lengde 
av turveier, turstier og skiløyper på 183 km. Av 
bildet under kan man se en oversikt over hvor 
i kommunen de ulike turstiene/ løypene som 
per oktober 2019 er tilrettelagt i ulik grad med 
merking, skilt og/ eller postkasse, starter. Bildet 
viser at turløypene er godt spredt geografisk. 
Dette er turstier/ løyper som er tilrettelagt av 
lag, foreninger, frivillige, Nord-Troms Friluftsråd, 
grendeutvalg med mer.

Figur 6: Kartlegging av viktige friluftsområder i Kåfjord kommune.
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Foto: Kjersti Hovland Rennestraum

Figur 7: Oversikt over turløyper i Kåfjord kommune per oktober 2019.
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Strava heat map viser registrert aktivitet over 
hele verden. Kartets datagrunnlag er all aktivitet 
registrert i den mye brukte appen Strava. Desto 
hvitere felt, desto mer brukt. Herunder følger 
et heat map av Kåfjord kommune, som tydelig 
viser hvor i kommunen mye av aktiviteten skjer. 
Området ved Olderdalen og turløypene opp mot 
Storhaugen i Djupvik utpeker seg som områder 
som brukes mye. Se vedlegg for flere heat maps 
av ulike områder i Kåfjord kommune.

Figur 8: Strava heat map med oversikt over Kåfjord kommune.

Friluftslivets ferdselsårer er et prosjekt initiert av 
Nord-Troms friluftsråd hvor friluftsrådet og kom-
munene i Nord-Troms i samarbeid skal utarbeide 
en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Plan for friluftslivets ferdselsårer er et virke-
middel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, 
turveier, løyper og leder som er viktige for vår 
utøvelse av friluftsliv.
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9. BEFOLKNING OG HELSE
Analyse av behov for aktivitet, tiltak og anlegg

I dette kapittelet får man en gjennomgang av status på befolkningens helse og helseutfordringer per 
2019, som igjen danner grunnlag for en analyse av behov for aktivitet, tiltak og anlegg i Kåfjord. Videre 

følger en oversikt over innmeldte behov og anlegg.

Foto: Jens Kristian Nilsen
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9.1 Statistisk grunnlag
Folkehelseinstituttet har siden 2012 utviklet 
folkehelseprofiler for fylker, kommuner og enkel-
te bydeler. Folkehelseprofilene skal blant annet 
underbygge og styrke kommuners folkehelsear-
beid, jamfør Lov om folkehelsearbeid. Statistik-
ken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank 
og forteller noe om helsetilstanden i befolknin-
gen sammenliknet med Troms fylke og landet 
som helhet, samt faktorer som påvirker denne. 
Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per 
september 2019. 

Figur ni viser noen nøkkeltall for kommunen og 
fylket med landstall. Grønn verdi betyr at man 
med høy grad av sikkerhet ligger bedre an enn 
landet som helhet. Rød verdi betyr at man med 
høy grad av sikkerhet ligger dårligere an enn 
landet som helhet. Gul verdi betyr at man ikke 
er betydningsfullt forskjellig fra resten av landet 
som helhet. Hvit sirkel med prikk betyr at kom-
munen er betydningsfullt forskjellig fra landet 
som helhet, mens kun hvit sirkel betyr at verdien 
ikke er testet for om den skiller seg ut som betyd-
ningsfullt forskjellig fra landet som helhet.  Den 
røde streken viser verdien for landet som helhet 
og grå romber viser verdier for fylket. 

Figur 9: Folkehelsebarometer for Kåfjord kommune.
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Av figur ni kan vi se at Kåfjord kommune scorer 
spesielt ugunstig på andel med videregående 
skole eller høyere utdanning sammenliknet 
med gjennomsnittet for Troms og for hele lan-
det. Det samme gjelder for andel med laveste 
mestringsnivå i lesing i 5. kl., forventet levealder 
menn, andel med muskel- og skjelettplager, samt 
andel 17-åringer med overvekt/ fedme. Det betyr 
at Kåfjord kommune har en særlig utfordring 
med å forebygge disse sykdommene og ugunstige 
forekomstene. 

Figur 10 viser at Kåfjord kommune flere år 
tilbake i tid har ligget betydelig dårligere an enn 
Troms fylke og resten av landet i gjennomsnitt 
hva angår andel 30-39 åringer med videregående 
eller annen høyere utdanning. Det er godt doku-
mentert at sosiale ulikheter (sosioøkonomiske 
forskjeller) i helse oppstår grunnet ulikhet i 
forhold som lengde på utdanning, inntekt, yrke, 
boforhold, psykososiale faktorer og familiefor-
hold. Forskning viser at med lenger utdanning 
og/ eller høyere inntekt følger bedre helse og 
lenger forventet levealder. Arbeidet med å jevne 
ut sosiale helseforskjeller er en integrert del av 
folkehelsepolitikken nasjonalt, og skal også være 
dette lokalt. Det er derfor et viktig innsatsområde 
for Kåfjord40.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum

Figur 10: Andel 30-39-åringer med videregående eller høyere utdanning.
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Befolkningssammensetningen per 01.01.2019 
(figur 11) viser at Kåfjord kommune har en re-
lativt høy andel befolkning over 45 år. Med dette 
i mente, samt befolkningsnedgang i kommunen, 
vil man på kort sikt kunne forvente en større 
eldrebølge med de folkehelseutfordringene det 
medfører.

Ungdata-undersøkelsen har vært avholdt i Norge 
siden 2010 og innebærer at elever i ungdoms-
trinnet og i videregående opplæring svarer på 
spørsmål om ulike sider ved livet sitt. I Kåfjord 
ble undersøkelsen sist gjennomført i 2017. Neste 
runde med Ungdata-undersøkelse i Kåfjord er i 
2021.

Undersøkelsen viste at Kåfjord-ungdommen 
avviker betydelig og negativt sammenliknet med 
resten av landet på følgende punkter: 

• Andel ungdomsskoleelever som er fornøyd 
med sin egen helse og eget lokalmiljø

• Andel ungdomsskoleelever som tror de kom-
mer til å få et godt og lykkelig liv, samt som 
tror de kommer til å ta høyere utdanning

• Andel ungdomsskoleelever som bruker minst 
en halv time daglig på lekser og minst 1 time 
daglig på sosiale medier

• Andel ungdomsskoleelever som synes at 
tilbudet om idrettsanlegg og kulturtilbud der 
de bor er bra 

• Andel ungdomsskoleelever som trives svært 
godt på skolen

• Andel ungdomsskoleelever som er mye plaget 
av ensomhet

Figur 11: Befolkningssammensetning i Kåfjord kommune per 01.01.2019.
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9.2 Helseutfordringer
Herunder følger en oversikt over de største hel-
seutfordringene i henholdsvis Norge, Troms og 
Kåfjord. 

9.2.1 Norge
Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert hva som 
er de største utfordringene i folkehelsearbeidet 
fremover. Dette er gjort med utgangspunkt i 
dødstall, dårlig helse og vurderinger av sykdoms-
byrden fra ulike sykdomsgrupper og risikofakto-
rer. Ut ifra disse vurderingene har FHI satt opp 
følgende oversikt over de største folkehelseutfor-
dringene i Norge39:

1. Risikofaktorer knyttet til store sykdomsgrup-
per med høyt dødstall og tap av friske leveår: 
tobakk, alkohol, usunt kosthold og fysisk 
inaktivitet

2. Tilstander og forhold med komplekse risiko-
bilder som også gir vesentlig sykdomsbyrde i 
yngre aldersgrupper: muskel- og skjeletthel-
se, psykiske lidelser, vold og egenskade, samt 
interpersonlig vold, illegale rusmidler og 
utilsiktede skader

3. Miljøfaktor med potensial for forebygging: 
luftforurensning. 

Helseutfordringene preges videre av sosial ulik-
het. Helsegradienten indikerer at folks helse blir 
gradvis bedre ved økende sosioøkonomisk sta-
tus40. For å forebygge sosioøkonomiske forskjel-
ler i helse, må følgende tiltak og innsats iverkset-
tes: befolkningsrettede, høyrisikostrategier som 
omfatter hele årsakskjeden til god eller svekket 
helse. I praksis vil dette si tiltak som når alle, men 
som i tillegg bruker gradvis mer innsats mot de 
gruppene som trenger de mest. 

9.2.2. Troms
Folkehelseprofilen for Troms fylke for 2019 viste 
på samme måte som for Kåfjord kommune nøk-
keltall for fylket og for landet som helhet i gjen-
nomsnitt. Av figur tolv kan man se at mange av 
utfordringene man står ovenfor i Kåfjord, er de 
samme man ser i Troms fylke. Man scorer dårli-
gere (se røde merker) enn landsgjennomsnittet 
på andel med høy utdanning, laveste mestringsni-
vå i lesing og regning i 5. kl., frafall i videregående 
skole, psykiske symptomer blant unge, overvekt/ 
fedme blant 17-åringer, samt hjerte- og karsyk-
dom. 

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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9.2.3 Kåfjord
I tillegg til tidligere nevnte utfordringer med 
andel av lokalbefolkningen med muskel- og skje-
lettplager, samt andel 17-åringer med overvekt/ 
fedme sammenliknet med resten av landet, viste 
folkehelseprofilen at Kåfjord i 2019 scorer dårlig 
på andel kvinner som røyker, hjerte- og karsyk-
dom, forventet levealder kvinner, trivsel i skolen 
i 10. klasse og frafall i videregående skole. Mens 
indikatorer som hjerte- og karsykdom, samt mus-
kel- og skjelettplager er direkte knyttet til helse-
plager, vet man også at trivsel i skolen, frafall fra 
videregående utdanning og opplevd ensomhet 
har stor betydning for folks psykiske helse. Som 
satsingsområde i samtlige folkehelsemeldinger 
og uttalt en av landets største folkehelseutfor-

dringer, vet man at psykisk helse har enorm 
betydning for folks livskvalitet og helsetilstand. 

Hovedfunnene for Kåfjord kommune i helse- og 
livsstilsundersøkelsen SAMINOR 2 fra 2013, viste 
også en høy andel overvekt og fedme i befolk-
ningen både for kvinner og menn i alle aldre41. 
Undersøkelsen viste også over dobbelt så mange 
menn og kvinner i Kåfjord med diagnosen type to 
diabetes ved blodprøvemåling av langtidsblods-
ukker sammenliknet med medisintall fra Folke-
helseinstituttet. I tillegg viste undersøkelsen at 
det i Kåfjord kommune var en høyere andel kvin-
ner med høyt diastolisk blodtrykk sammenliknet 
med de andre kommunene som deltok i studien.

Figur 12: Folkehelsebarometer for Troms fylke.
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9.3 Anleggsbehov i kommunen
I Kåfjord kommune har man de siste ti årene 
vært aktive med å bygge ut løkkebinger og kunst-
gressbaner. Dette bærer søknadsregisteret for 
samme tidsperiode preg av, med totalt 10 av 23 
innsendte søknader (både nye og fornyede) til 
dette formål. Antall søknader per år har vært re-
lativt stabilt, men lavt. Den utbyggingen som har 
vært gjort, har lag, foreninger og Kåfjord kommu-
ne stått for. 

Lagenes innspill til handlingsplanen viser det 
behov man i dag ser for nybygg. Her er det stor 
variasjon i innmeldte behov. Behovene sprer seg 
fra fotballhall med løpebane og klatrevegg, bas-
seng og universelt utformet fiskeplass, til motor-
crossbane, skøytebane og vinteranlegg. Det flest 
lag og foreninger melder inn behov for, er mindre 
kostnadskrevende anlegg som gapahuk, turløype, 
utbedringer i skiløyper og lekeplass. 

Kåfjord ungdomsråd behandlet innmeldte 
anleggsønsker og –behov fra frivillige lag og 
foreninger i møte 14.10.19. Ungdomsrådets pri-
oritering ble som følger: Motorcrossbane (15,8 
%), fotballhall med løpebane og klatrevegg (13,2 
%), lysløype fra Trollvik til Bakkemo (13,2 %) og 
basseng i Manndalen (13,2%) (se kap. 11).
 
I møter med Kåfjord eldreråd og råd for funk-
sjonshemmede ble det avdekket et stort behov 
for, og ønske om, en fiskeplass for de med sær-
skilte behov. 

Den politiske prioriteringen av anlegg i Kåfjord 
skal legge idrettsrådets innstilling til grunn. 
Idrettsrådet skal i sin vurdering vektlegge hvilke 
anleggsplaner som er realistisk å få gjennomført 
de neste 4 årene med tanke på finansiering og 
gjennomføring. Lag/ foreninger som søker kom-
munen om støtte til utbygging/ restaurering av 
anlegg, må beregne at de folkevalgte prioriterer 
ut ifra innmeldte behov, finansierings- og drifts-

plan, samt andre relevante hensyn i kommunen. 
Spillemiddelordningen i seg selv legger føringer 
for at gruppa barn og unge (6-19 år) skal nyte 
godt av anleggsutbyggingen. 

9.4 Aktivitetsbehov i kommunen
Regelmessig og variert fysisk aktivitet i form av 
allsidige aktiviteter, er nødvendig for normal 
vekst og optimal utvikling av muskelstyrke, bein-
styrke, fart, bevegelighet, kondisjon, reaksjons-
tid og motoriske ferdigheter hos barn og unge2. 
Kroppsbevissthet og fysisk mestring gjennom 
bevegelse bidrar til å utvikle et positivt selvbilde, 
samt legger grunnlag for bevegelsesglede, sosialt 
felleskap og gode aktivitetsvaner. Videre er fysisk 
aktivitet direkte knyttet til mental helse, kognitiv 
utvikling og læring2. Nevnte fordeler ved å utøve 
fysisk aktivitet er ikke forbeholdt barn og unge, 
men gjelder mennesker i alle aldre. Eksempelvis 
kan en inaktiv person på 70 år vinne tre leveår 
med god helse ved å begynne å være fysisk aktiv1. 
Dette, samt tidligere nevnte helseutfordringer i 
Kåfjord kommune, er gode grunner for hvorfor 
Kåfjord kommune hele tiden skal arbeide for å 
tilrettelegge for økt fysisk aktivitet for hele be-
folkningen. 

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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I dag gis det meste av tilbud om regelmessig 
fysisk aktivitet for barn og unge gjennom idretts-
lagene. Som tidligere nevnt går andelen aktive 
barn, unge og voksne i Troms ned, sammenlik-
net med resten av landet. Man vet også at det er 
færre barn og unge som driver med egentrening, 
sammenliknet med voksne. Basert på spørreun-
dersøkelsen om fysisk aktivitet avholdt på skole-
ne i Kåfjord kommune, ser man at det er spesielt 
noen momenter man må ta med seg videre i 
arbeidet med å tilrettelegge for å få flere barn og 
unge i aktivitet: 

• Det er en del barn og unge som rapporterer at 
de ønsker å drive med aktiviteter som det per 
dags dato ikke finnes noe tilbud om i Kåfjord, 
eksempelvis turn, håndball, slalåm, svøm-
ming, stikkball, basketball, paintball. 

• Det er et stort flertall som rapporterer at de 
ønsker å drive med sport/ idrett dersom de 
ikke gjør det i dag. Dette betyr at man må ta 
de oppgitte barrierene på alvor og bruke dis-
se som grunnlag når man utarbeider forslag 
til tiltak og nye aktiviteter. 

• Barna og ungdommene som deltok i spørre-
undersøkelsen svarer at det viktigste for at de 
vil være fysisk aktive er at det er morsomt/ at 
aktivitetene er gøye og at det er andre ung-
dommer/ venner med. 

• Svarene i undersøkelsen tyder på at det er et 
ønske blant de unge å få prøve ut ulike ak-
tiviteter og idretter. Det svares eksempelvis 
at det man savner i Kåfjord er en trampoli-
nepark, å få prøve å gå topptur med andre 
ungdommer, skyting, ishockey, fjellklatring, 
brygger til å bade på med mer.

I Kåfjord er det over dobbelt så mange menn og 
gutter som kvinner og jenter som er registrert 
som aktive i klubber underlagt Kåfjord idretts-
råd. Dette betyr at Kåfjord kommune inkludert 
lag og foreninger også må jobbe systematisk med 
å tilrettelegge for aktiviteter som passer, fenger 
og interesserer også kvinner/ jenter. 

I møte med henholdsvis råd for eldre og råd for 
funksjonshemmede i Kåfjord kommune, ble det 
avdekket tre særskilte behov hva angår aktivitet: 
Behov for lavterskel gå-grupper, universelt ut-
formet fiskeplasser og mulighet for lek for funk-
sjonshemmede. 

9.4.1 Universelt utformede tiltak
I alt har 25 % av befolkningen en form for funk-
sjonsnedsettelse. Universell utforming har en 
tydelig intensjon: Omgivelser skal utformes på en 
slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så 
stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpas-
sing og en spesiell utforming. Naturopplevelser 
med utsikt, variasjon, vann i alle former, mulighet 
for opplevelser og gode turmål er viktige motiva-
sjonsfaktorer for mange folk- med eller uten en 
funksjonsnedsettelse42. Per 2019 har ikke Kåfjord 
kommune lagt inn noen universelt utformede 
turstier eller friluftsområder i Kartverket sin da-
tabase, Norgeskart. Dette betyr ikke at man ikke 
finner universelt utformede friluftslivsområder i 
kommunen, men at kommunen enda ikke har lagt 
de inn i databasen. Mot slutten av 2019 har Kå-
fjord kommune flere universelt utformede tursti-
er (bl.a. Spåkenes, Elvestien og Vatnet), samt flere 
prosjekter med dette formål på gang (Savvan, 
Slettveien og Olderdalen fergekai). Å tilrettelegge 
for at alle mennesker -uavhengig av funksjon og 
form- kan delta i aktivitet og friluftsliv, skal være 
noe Kåfjord kommune jobber systematisk og 
målrettet for i denne planperioden. 
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10. MÅLSETTINGER FOR 
KÅFJORD KOMMUNE

Med bakgrunn i Kåfjord kommunes tidligere nevnte overordnede mål, undermål og strategier fra 
relevant planverk, statlige/ regionale/ lokale rammer og føringer, samt innbyggernes innspill, har man 

utarbeidet hovedmål med tilhørende strategier for måloppnåelse, samt tiltak for planperioden. 

Overordnet alle målene, er at barn og unges interesser skal bli hørt og prioritert, samt at grupper i 
befolkningen med særskilte behov prioriteres. Det samme er at man hele tiden skal arbeide for best 

mulig samordning av planarbeid på tvers av etatene, slik at det kommer målgruppene i planen til gode.

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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1. Kommunen skal involvere Kåfjord idrettsråd i 
alt planarbeid som omhandler idrett og fysisk 
aktivitet. 

2. Kommunen hjelper idrettslag og frivillige 
foreninger med søknader om tilskudd for 
videreutvikling og etablering av tilbud. 

3. Kommunen hjelper lag og foreninger med 
markedsføring av deres tilbud.

4. Kommunen hjelper byggherre med utarbei-
delse og innsending av spillemiddelsøknad. 

5. Kommunen ser til Frifot-konseptet og bidrar 
til at det bygges anlegg for fysisk aktivitet som 
skal ivareta både skolens, idrettens og den 
egenorganiserte aktivitetens behov.

6. Kommunen initierer en kartlegging av kom-
munens idrettsarenaer for videre vurdering 
av utvikling, bruk og drift. Ses i sammenheng 
med: 1) kartlegging av arenaer for fysisk ak-
tivitet og friluftsliv 2) kartlegging av arenaer 
ift. universell utforming.

7. Kommunen jobber for at særidretter med 
stor utbredelse i kommunen, og som det er 
naturlig grunnlag for, bør ha minst ett større 
kommuneanlegg for sin idrett. 

8. Kommunen reviderer sin ordning for tildeling 
av kulturmidler med tilhørende retningslinjer 
og veiledningsskjemaer. Tilskuddsordningen 
justeres etter konsumprisindeksen (KPI), fra 
2009-nivå til 2020-nivå.

9. Kommunen initierer arbeidet med å lage et 
årshjul som viser oversikt over aktiviteter og 
arrangementer i regi av Kåfjord kommune, 
lag, foreninger eller andre med formål om å 
stimulere til idrett/ fysisk aktivitet. 

10. Kommunen ser til ordningene Extrastiftelsen 
og IMDi med tanke på å planlegge og gjen-
nomføre relevante aktivitetstiltak rettet mot 
utsatte grupper. 

11. Kommunen ser til tilskuddsordninger for 
universell utforming og bistår idrettslag og 
foreninger i arbeidet med å tilrettelegge are-
naer for idrett- og fysisk aktivitet. 

12. Kommunen jobber for at gang- og sykkel-
nettet sammen med turnettet skal gi god og 
trafikktrygg adkomst til de idrettsanlegg som 
finnes i kommunen.  

10.1 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023

10.1.1 Hovedmål idrett 

Kommunen skal i samarbeid med Kåfjord idrettsråd og øvrige frivillige lag/ foreninger/ andre 
interessenter legge til rette for gode, inkluderende og mangfoldige aktivitetstilbud i idrettsla-

gene i alle deler av kommunen.

Hvordan klare dette? 
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1. Kommunen skal i samarbeid med Kåfjord 
idrettsråd og øvrige frivillige lag/ foreninger 
sikre at alle innbyggerne i Kåfjord kommune 
som ønsker å delta i organisert aktivitet og/ 
eller idrett, skal ha mulighet til det. 

2. Kommunen skal i samarbeid med kommu-
nens barnehager, skoler og SFO arbeide for 
at anbefalingene for fysisk aktivitet for barn 
og unge oppfylles på disse arenaene. Dette 
er arenaer hvor universelle tiltak kan imple-
menteres, ettersom man treffer barn og unge 
uavhengig av bakgrunn. 

3. Kommunen skal initiere en kartlegging av fy-
sisk aktivitet i barnehager, skoler og SFO som 
skal danne grunnlag for videre tiltaksutvik-
ling for målgruppen. Ses i sammenheng med 
kartlegging av bruk av friluftsliv i barnehager, 
skoler og SFO. 

4. Lokale læreplaner for kroppsøving skal legge 
opp til variasjon i timene og kompetansehe-
ving blant lærere slik at alle elever har et godt 
tilbud i kroppsøving.

5. Kommunen skal jobbe for at fysisk aktivitet 
skal utgjøre en større del av de helserelaterte 
tjenestene til innbyggerne enn det er i dag. 

 
6. Kommunen skal initiere en kartlegging av 

bruk av fysisk aktivitet som helserelatert tje-
neste til innbyggerne i dag som grunnlag for 
videre arbeid med tiltaksutvikling. 

7. Kommunen skal legge til rette for en felles 
samarbeidsarena for aktører som jobber med 
fysisk aktivitet i Kåfjord kommune. Dette ses i 
sammenheng med punkt tolv under strategier 
for måloppnåelse på friluftslivarenaer. 

8. Kommunen hjelper lokale lag og foreninger 
med å markedsføre tilbud om fysisk aktivitet. 

9. Kommunen skal være en pådriver for minst to 
lavterskel-arrangementer i året med formål 
om å stimulere til økt fysisk aktivitet.

10. Kommunen skal legge til rette for økt bruk 
av sykkel som transportmiddel gjennom 
kommunen, blant annet gjennom å bygge ut 
hensiktsmessige gang- og sykkelstier. 

11. Kommunen skal igangsette en “sykle til job-
ben”-kampanje. 

12. Det skal igangsettes minst ett ordinært an-
leggsprosjekt fra prioritert liste og minst to 
nærmiljøanleggsprosjekter i planperioden. 

10.1.2 Hovedmål fysisk aktivitet

Innbyggerne i Kåfjord kommune skal oppfylle de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet.
 
Hvordan klare dette? 

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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1. Kommunen skal i samarbeid med Nord-Troms 
Friluftsråd og øvrige frivillige lag/ foreninger 
tilrettelegge for at friluftsliv aktivt blir brukt 
som positiv aktivitet for å fremme helse, sosi-
alt samvær og trivsel i hele kommunen. 

2. Kommunen tar en tydelig rolle i bruk av an-
legg for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet til 
prioriterte grupper i et folkehelseperspektiv: 
Barn, unge, mennesker med funksjonsned-
settelser, mennesker med minoritetsspråklig 
bakgrunn og eldre.

3. Friluftsliv skal utgjøre en større andel av 
barnehage- og skolehverdagen inkludert SFO 
enn i dag.

4. Kommunen tar initiativ til en kartlegging av 
bruk av friluftsliv i barnehager, skoler og på 
SFO i kommunen. 

5. Kommunen skal tilrettelegge for gode møte-
plasser for aktivitet og lavterskel friluftslivs-
opplevelser i nærmiljøene.

6. Kommunen ser til fylkeskommunale til-
skuddsordninger rettet mot tilrettelegging for 
friluftslivsaktiviteter og bistår frivillige lag og 
foreninger om aktuelle prosjekter.

7. Kommunens nettsider og sosiale medier hol-
des oppdatert med informasjon om turmulig-
heter og friluftslivsaktiviteter i kommunen og 
hjelper lag og foreninger med å markedsføre 
sine friluftslivstilbud. 

8. Det etableres nye, samt markedsføres bedre 
for allerede eksisterende turmuligheter. Ses i 
sammenheng med: 

 1) Utvalgte områder for kulturminner i   
 kommunen 
 2) Utvikling av Ut i NORD-konseptet. 

9. Kommunen skal tilrettelegge minst ett fri-
luftsområde for funksjonshemmede i løpet av 
planperioden og nye anlegg skal følge krav til 
universell utforming.

10. Kommunen skal ha som mål å få et statlig sik-
ret friluftsområde i løpet av planperioden. 

11. Kommunen jobber for at gang- og sykkel-
nettet sammen med turnettet skal gi god og 
trafikktrygg adkomst til de anlegg og frilufts-
livsområder som finnes i kommunen, enten 
ved utmark, fjord, vassdrag eller i boligområ-
der, ved skoler og barnehager.

12. Kommunen initierer et møte med Frivillighet 
Norge om muligheter for et forsterket samar-
beid mellom frivillige aktører og kommunen, 
blant annet hva angår idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv.

13. Kommunen skal i samarbeid med Nord-Troms 
friluftsråd fortsette å bidra inn i arbeid der 
lag/foreninger ønsker å tilrettelegge for fysisk 
aktivitet og friluftsliv ved dugnadsarbeid.

10.1.3 Hovedmål friluftsliv

Kommunen skal i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd og øvrige frivillige lag/ foreninger 
legge til rette for at varierte friluftslivsaktiviteter kan oppleves av hele befolkningen. og i større 

grad la friluftslivsaktiviteter inngå som en del av folkehelsearbeidet. 

Hvordan klare dette? 
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10.2 Tiltak
Tabell 12 Tiltak 2020-2024
Tiltak 
idrett

Hva Hvem Kostnad/ finansi-
ering

Periode For å nå hvilket 
mål?

Åpen hall Arrangere åpen hall for 
ulike målgrupper i løpet av 
et årshjul. Fokus på å treffe 
barn og unge og inkludere 
fritidsklubben i tilbudet.  

Klubbleder, 
ungdomskon-
takt, kultur-
konsulent, 
andre interes-
senter. 

Egeninnsats Kåfjord 
kommune + cirka kro-
ner 

2020-
2024

Hovedmål fysisk ak-
tivitet (FA) + strategi 
9 under hovedmål 
FA.

Møte med 
Frivillighet 
Norge 

Kåfjord kommune tar 
initiativ til et møte med 
Frivillighet Norge. Kåfjord 
kommune, Frivillighet 
Norge og lag/ foreninger 
jobber sammen om å styr-
ke samarbeidet mellom 
kommunen og/ eller frivil-
lige lag og foreninger om 
idrettsformål. Hvordan kan 
vi styrke vår lokale frivil-
lighetspolitikk og bli enda 
bedre på dette området? 

Kulturkon-
sulent, rep. 
Frivillighets-
sentralen og 
Frivillighet 
Norge. 

Egeninnsats Kåfjord 
kommune, Frivillighet 
Norge + cirka kroner 
10.000 til bevertning, 
oppfølging og utstyr 
over Kåfjord kommu-
nes budsjett. 

2020 Hovedmål idrett + 
hovedmål friluftsliv 
+ strategi 12 under 
hovedmål friluftsliv.

Idrettsdag 1 gang i året arrangerer 
skolene idrettsdag hvor 
man veksler på hvor man 
er under avviklingen av 
dagen.

Kommunalsjef 
oppvekst,

Egeninnsats 2020-
2024

Hovedmål FA + stra-
tegi 2 og 4 under 
hovedmål FA.

Frisbee-
golf-anlegg

Ferdigstille frisbeegolf-an-
legg i Olderdalen, som en 
del av stedsutviklingspro-
sjektet. 

Kåfjord kom-
mune + OIK og 
OJFF 

Egeninnsats OIK og 
OJFF, midler fra steds-
utviklingsprosjektet 
i Olderdalen over 
Kåfjord kommunes 
budsjett. 

2021 Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 1,2, og 5 
under hovedmål fri-
luftsliv.

Ballbin-
ge-turnering 
for ungdom

Turnering for ungdom i 
kommunens ballbinger, 
etterstrebe at man rullerer 
mellom de ulike ballbinge-
ne for hver gang. Legge opp 
til samkjøring og planleg-
ging for transport, så flest 
mulig kan bli med. 

Ungdomskon-
takt + klubble-
der

Egeninnsats Kåfjord 
kommune. 

2020-
2021

Hovedmål FA + stra-
tegi 9 under hoved-
mål FA.

Treningsap-
parater Ol-
derdalen 

Montere allerede innkjøpte 
treningsapparater i Older-
dalen, i henhold til OIK sine 
ønsker for plassering. 

OIK + Kåfjord 
kommune

Egeninnsats OIK + Kå-
fjord kommune, cirka 
kr. 10.000 over kom-
munale ungdomsmid-
ler. 

2020-
2024

Hovedmål FA + 
hovedmål idrett + 
strategi 8 under ho-
vedmål FA.

Nyttårs-tur-
nering i Kå-
fjordhallen. 

Gjøre turnering i Kåfjord-
hallen til fast innslag for 
ungdom etter jul. Varierte 
aktiviteter, mat- og drik-
keservering. 

Kulturkonsu-
lenten, ung-
domskontak-
ten + Kåfjord 
ungdomsråd. 

Egeninnsats Kåfjord 
ungdomsråd + Kåfjord 
kommune

Fra 2020 Hovedmål FA + stra-
tegi 9 under hoved-
mål FA.

Biljard- og 
bordtennis-
turnering 

Turnering i biljard og bord-
tennis på ungdomsklubbe-
ne 2 ganger i året. 

Ungdomskon-
takt + klubble-
der

Egeninnsats Kåfjord 
kommune + midler til 
premie over Kåfjord 
kommunes budsjett. 

2020-
2021

Hovedmål FA + stra-
tegi 9 under hoved-
mål FA.
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Aktivitets-
grupper

Idrettslag- og foreninger 
arrangerer ulike aktivitets-
grupper for ulike målgrup-
per. 

Lag og 
foreninger. 

Frivillig innsats lag og 
foreninger. 

2020 og 
utover

Hovedmål idrett + 
hovedmål FA + stra-
tegi 2 og 3 under 
hovedmål idrett + 
strategi 5 under ho-
vedmål FA.

Tiltak fy-
sisk aktivi-
tet

Hva Hvem Kostnad/ finansi-
ering

Periode For å nå hvilket 
mål?

Aktiv som-
mer Kåfjord

Tilbud om ulike aktiviteter 
i regionen i sommerferien, 
for ungdom mellom 13 og 
19 år. Mulighet for utvikling 
til andre ferier. 

Kulturkon-
sulent + ung-
domskontakt

Ca. 120 000,-

Kåfjord kommune 
egeninnsats + BUFDIR

2020-
2024

Visjon samfunnsplan 
+ hovedmål frilufts-
liv + hovedmål FA+ 
strategi 1 under ho-
vedmål FA.

Ungdomsløf-
tet

Ungdomsløft i Kåfjord 
kommune innen frilufts-
liv og fysisk aktivitet:

Samarbeid frivillige lag, 
foreninger og Nord-Troms 
Friluftsråd om et felles 
løft for ungdom. Ses i sam-
menheng med Program for 
folkehelsearbeid med opp-
start i 2019 for Nord-Troms 
regionen. 

Tiltaksutvikling for ung-
dom for bedre psykisk 
helse. 

Kulturkon-
sulent, ung-
domskontakt, 
kommende 
miljøterapeut 
i program for 
folkehelse-pro-
sjektet, kom-
munepsykolog, 
NTFR, tverrfag-
lig forum for 
barn og unge i 
Kåfjord. 

Uvisst. Egeninnsats 
Kåfjord kommune, 
midler fra Program for 
folkehelsearbeid. 

2020-
2024

Visjon samfunnsplan 
+ hovedmål i fylkes-
plan for Troms.

Halltid i ung-
domsklub-
ben

Legge til rette for mer tid 
i hallen i regi av junior- og 
ungdomsklubben. Noen 
organiserte og noen uorga-
niserte aktiviteter. 

Kulturkonsu-
lent + klubble-
der, ungdoms-
kontakt. 

Egeninnsats Kåfjord 
kommune i form av 
lønnskostnader for 
klubbleder. 

2020-
2024

Hovedmål FA + stra-
tegi 1 og 9 under 
hovedmål for fysisk 
aktivitet.

På tur med 
ordføreren

Årlig lavterskel-tur i egen 
kommune sammen med 
ordfører. Nytt turmål hvert 
år. Samarbeid NTFR. 

Ordfører, kul-
turkonsulent 
og NTFR. 

Egeninnsats Kåfjord 
kommune + NTFR

2020-
2024

Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 1 under 
hovedmål friluftsliv.

Krus på én 
dag

Sju Ut i NORD-turer på 1 
dag hvor man kan delta på 
så mange, eller så få turer 
man vil. Enkeltvis skal tu-
rene være lavterskel, slik at 
mange vil kunne delta på 
en del av turene. 

Kulturkonsu-
lent, NTFR, lag 
og foreninger. 

Cirka kroner 30 000. 
Søke om eksterne 
friluftslivsmidler + 
egeninnsats Kåfjord 
kommune.

2020/ 
2021

Hovedmål frilufts-
liv + hovedmål FA 
+ strategi 1 under 
hovedmål friluftsliv 
+ strategi 9 under 
hovedmål FA.

Aktiv på dag-
tid

Igangsette gå-grupper på 
dagtid i kommunen. Samar-
beid LHL, frivillighetssen-
tralen, Røde Kors og Nord-
Troms Friluftsråd.

Kulturkonsu-
lent, NTFR, 
rep. Røde Kors 
+ frivillighets-
sentralen, samt 
frivillige

Egeninnsats nevnte 
instanser. 

2021 Hovedmål FA + ho-
vedmål friluftsliv + 
strategi 5 under ho-
vedmål FA + strategi 
1 under hovedmål 
friluftsliv.

Informasjon 
om fysisk 
aktivitet og 
kroppen på 
skolene!

Helsestasjonen, i samar-
beid med tverrfaglig forum 
for barn og unges beste, er 
inne i skolene med en time 
om positive effekter og vik-
tigheten av fysisk aktivitet 
med mer. Tilpasse opplegg 
etter relevans. 

Helsestasjon 
med eventuelt 
andre aktuelle 
samarbeids-
parter invol-
vert

Egeninnsats Kåfjord 
kommune

2021 Hovedmål FA + stra-
tegi 2 under hoved-
mål FA + overordnet 
mål i strategisk opp-
vekstplan.
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FYSAK i sko-
len

5.-7. trinn skal ha totalt 
76 timer fysisk aktivitet 
innbakt i skolehverdagen 
utenom kroppsøving i løpet 
av de tre årene.

Kommunalsjef 
for oppvekst + 
rektorene

Egeninnsats Kåfjord 
kommune

2020-
2024

Hovedmål FA + stra-
tegi 2 under hoved-
mål FA

Ungdomsak-
tivitet 

Ungdom får tilbud om ak-
tuelle aktiviteter i lag og 
foreninger. Det satses på å 
informere mer ut til ung-
dom.  

Lag og 
foreninger

Egeninnsats lag og 
foreninger + eksterne 
midler 

2022 Hovedmål idrett + 
hovedmål FA + stra-
tegi 2 under hoved-
mål idrett + strategi 
7 under hovedmål 
FA.

Skattejakt Videreutvikle fjorårets 
suksess med skattejakt for 
barn og unge i forbindelse 
med Aktiv sommer. Inklu-
dere mer aktivitet og lenger 
etapper.

Kulturkonsu-
lent og ung-
domskontakt

Kr. 10 000,-, egeninn-
sats Kåfjord kommune 
+ BUFDIR-midler

2020 Hovedmål frilufts-
liv + strategi 1 og 
7 under hovedmål 
friluftsliv.

Kongeparken Ferdigstille parkområde 
med lekestativ, sosial møte-
plass og generell forskjøn-
ning i Olderdalen. Et av 
stedsutviklingsprosjektene 
i Olderdalen. 

Olderdalen 
grendelag + 
Kåfjord kom-
mune

Egeninnsats Olderda-
len grendelag + pro-
sjektmidler bevilget 
over Kåfjord kommu-
nes budsjett

2020 Hovedmål friluftsliv 
+ strategi fra kom-
muneplanens sam-
funnsdel: Legge til 
rette for infrastruk-
tur som fremmer 
friluftsliv og folke-
helse + strategi 5 
under hovedmål for 
friluftsliv.

Boccia for 
eldre

Boccia-aktivitet for eldre. Røde Kors, 
Frivillighets-
sentralen

Ressurser Røde Kors, 
Frivillighetssentralen, 
frivillige

2020 Hovedmål idrett + 
hovedmål FA + stra-
tegi 3 under hoved-
mål idrett + strategi 
1 under hovedmål 
FA.

Fysisk aktivi-
tet for alle

Aktivitet for eldre på indre 
Kåfjord skole, uavhengig av 
funksjonsgrad. 

LHL Egeninnsats LHL 2020 Hovedmål FA + stra-
tegi 1 under hoved-
mål FA.

Sykkelpark 
Løkvollen

Det skal etableres en syk-
kelpark på Løkvoll på nord-
siden av E6.

Grendeutvalg 
+ KK

Egeninnsats + spille-
midler

2021-
2022

Hovedmål FA

Aktiviteter i 
basseng

Trim-aktivitet for eldre i 
Røde kors-bassenget

LHL Egeninnsats LHL 2020 Hovedmål FA + stra-
tegi 1 under hoved-
mål.

Sykle til 
jobben-kam-
panje

Igangsette et pilotprosjekt 
som skal oppfordre lokal-
befolkningen til å sykle til 
jobb. 

Kulturkonsu-
lent, legetje-
nesten, even-
tuelt andre 
samarbeids-
partnere

Cirka 50 000. Søke pro-
sjektmidler + egeninn-
sats Kåfjord kommune. 

2022 Hovedmål FA + stra-
tegi 10 og 11 under 
hovedmål FA + stra-
tegi 11 under hoved-
mål friluftsliv.

Tiltak fri-
luftsliv

Hva Hvem Kostnad/ finansi-
ering

Periode For å nå hvilket 
mål?

Ut i NORD Turer i de fire medlems-
kommunene på sommers-
tid i regi av NTFR. Utvikle 
og videreføre konseptet 
ved å tilrettelegge for noen 
nye turer hvert år. 

Kulturkonsu-
lent + NTFR

Nord-Troms Frilufts-
råd, egeninnsats 
Kåfjord kommune + 
frivillighet

2020 og 
utover

Hovedmål frilufts-
liv + hovedmål FA 
+ strategi 1,2 og 8 
under hovedmål for 
friluftsliv.

Friluftslivets 
uke

En uke hvor alle inviteres 
til å bli med ut i naturen.

KK + NTFR + 
Frivillighet

NTFR + Egeninnsats 
KK + Frivillighet

Årlig f.o.m. 
2020

Hovedmål friluftsliv 
+ delmål 1, 2 og 5.
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Julesprek Turer i de fire medlems-
kommunene på vinterstid i 
regi av NTFR. 

Kulturkonsu-
lent + NTFR

Nord-Troms Frilufts-
råd, egeninnsats 
Kåfjord kommune + 
frivillighet

2020 og 
utover

Hovedmål frilufts-
liv + hovedmål FA 
+ strategi 1,2 og 8 
under hovedmål for 
friluftsliv.

Ut og plukk Registrering av plukkede 
bær i løpet av sesongen. 

NTFR Egeninnsats NTFR Hovedmål frilufts-
liv + hovedmål FA 
+ strategi 1,2 og 8 
under hovedmål for 
friluftsliv.

Friluftsskole Dager med friluftsliv og 
aktiviteter for barn mellom 
10 og 14 år i regi av NTFR

NTFR Egeninnsats NTFR + 
egenandel deltakere

2020 og 
utover

Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 1,2, og 7 
under hovedmål for 
friluftsliv.

Frilufts-kor-
tet

Grunnopplæring i frilufts-
liv. 

Innføre ordningen i samar-
beid med NTFR. Rettet spe-
sielt mot utsatte grupper. 

NTFR Egeninnsats NTFR 2020 Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 1,2, og 7 
under hovedmål for 
friluftsliv.

Skilting/ 
merking av 
turløyper

Kontinuerlig arbeid med 
å tilrettelegge turer rundt 
om i kommunen. Mye ar-
beid gjøres i regi av lag og 
foreninger og/ eller i regi 
av Ut i NORD. 

Frivillige lag, 
foreninger, 
arbeidsgruppe 
NTFR, NTFR, 
frivillige

Egeninnsats frivillige 
lag, foreninger, ar-
beidsgruppe NTFR, 
NTFR, frivillige 

2020 og 
utover

Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 1,5,6,7 og 
8 under hovedmål 
friluftsliv.

Læring i fri-
luft

“Mer og bedre utetid”: sam-
arbeid mellom NTFR og 
skoler og barnehager. Om 
hvordan man kan tilrette-
legge for å bruke friluftsliv 
aktivt i undervisning/ pe-
dagogisk opplegg. 

NTFR og ut-
valgte frilufts-
livskontakter 
for barnehager 
og skoler. 

NTFR, utvalgte frilufts-
livskontakter for bar-
nehager og skoler og 
ansatte i skoler, SFO og 
barnehager. 

2020-
2023

Hovedmål friluftsliv 
+ hovedmål FA + 
strategi 3 under ho-
vedmål friluftsliv

Revidere 
kartleggin-
gen av vik-
tige frilufts-
livsområder 

+prosjektet 
friluftslivets 
ferdselsårer. 

Etter innspill fra Troms og 
Finnmark fylkeskommune 
skal man i løpet av planpe-
rioden revidere kartleggin-
gen fra 2011 ved å ta inn 
nærmiljøområder. 

Prosjektet friluftslivets 
ferdselsårer ledes av NTFR 
lokalt og skal resultere i 
en plan for å identifisere, 
ivareta og utvikle stier, tur-
veier, løyper og leder.

Samfunnsplan-
legger, kul-
turkonsulent, 
jordbruks- og 
landbrukskon-
sulent.

NTFR og kul-
turkonsulent + 
arbeidsgruppe.  

Egeninnsats plan- og 
utviklingsavdelingen 
Kåfjord kommune. 

2020-
2021

2020-
2024

Hovedmål friluftsliv 
+ delmål beskrevet 
under samfunnsut-
vikling i kommune-
planens samfunnsdel

Informa-
sjonstavler 
turer i Ol-
derdalen, 
Birtavarre og 
Manndalen

Det settes opp informa-
sjonstavler tre steder i 
kommunen med informa-
sjon om turmuligheter i 
områdene etter initiativ fra 
NTFR. 

NTFR Kroner 165 000, 

NTFR

2020 Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 8 under 
hovedmål friluftsliv

Tursti Sav-
van

Ferdigstille universelt ut-
formet tursti til Savvan. Del 
av stedsutviklingsprosjek-
tet i Olderdalen. Påbegynt 
per november 2019. 

OJFF + Kåfjord 
kommune

130 000,- 

I tillegg kommer 
egeninnsats OJFF og 
Kåfjord kommune

2020 Hovedmål FA + ho-
vedmål friluftsliv + 
strategi 5 under ho-
vedmål FA + strategi 
9 under hovedmål 
friluftsliv

Rekreasjons-
område Elve-
holmen

Ferdigstille område for 
rekreasjon og lek ved Elve-
holmen. Del av stedsutvik-
lingsprosjektet i Olderdalen. 
Påbegynt pr november 2019

OJFF + Kåfjord 
kommune

130 000,-

I tillegg kommer 
egeninnsats OJFF og 
Kåfjord kommune

2020 Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 5 under 
hovedmål friluftsliv
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Skilting av 
turløyper

NTFR bidrar hvert år med 
skilting av turløyper til Ut i 
Nord i Kåfjord kommune

NTFR + KK + 
frivillige

NTFR + egeninnsats 
kommuner + frivillighet

2019-
2020

Hovedmål friluftsliv 
+ delmål 1, 5 og 8.

Båthavna Ferdigstille parkområde 
ved fergekaia i Olderdalen. 
Del av stedsutviklingspro-
sjektet i Olderdalen. Påbe-
gynt planlegging per novem-
ber 2019

OJFF (inklu-
dert tidligere 
båtforeningen) 
+ Kåfjord kom-
mune

Cirka kroner 200 
000 over budsjett for 
stedsutvikling. I tillegg 
kommer egeninnsats 
OJFF (tidligere båtfo-
reningen) og Kåfjord 
kommune

2020 Visjon samfunnsdel 
+ strategi 9 under 
hovedmål friluftsliv

Leirskole I Kåfjord kommune har 
skolene hvert år - rett etter 
skolestart- leirskole. Dette 
er et tilbud for 1.-10. klasse 
og går over 1-3 netter, alt 
etter hvilket klassetrinn man 
er på. Det veksles mellom 
temaene: sjø, skog og fjell og 
inkluderer blant annet over-
natting i lavvo og matlaging 
ute hver dag.

Kommunalsjef 
for oppvekst, 
rektorene.

2020-
2024

Hovedmål friluftsliv 
+ strategi 2, 3 og 4 
under hovedmål fri-
luftsliv.

Statlig sikret 
friluftsom-
råde

Kåfjord kommune ønsker å 
iverksette en prosess for å 
identifisere aktuelle områ-
der for statlig sikring.

Kulturkonsu-
lent, kommu-
neplanlegger 
m. fl fra KK. 
I samarbeid 
med Troms og 
Finnmark fyl-
keskommune 
og forum for 
natur og fri-
luftsliv (FNF).

Egeninnsats 2021 Hovedmål friluftsliv 
+ delmål 10 frilufts-
liv

Grillhytter NTFR har delfinansiert to 
gapahuker i to barnehager 
i Kåfjord.

NTFR ca 100 000 finansiert 
av NTFR og egenandel 
for barnehagene.

2019-
2020

Delmål 1, 2 og 5 fri-
luftsliv.

Turkart NTFR har utarbeidet tur-
kart over Kåfjord

NTFR NTFR 2019-
2020

Hovedmål friluftsliv

Foto: Jens Kristian Nilsen
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Tabell 13 Uprioritert handlingsplan over aktivitetstiltak 2020-2032
Tiltak Hva
Prøv ut dag- friluftsliv En dag hvor alle innbyggere får prøve ut ulike friluftslivsaktiviteter. Koble 

på NTFR, lag og foreninger, samt andre interessenter. 
Prøv ut-dag- idrett En åpen dag i hallen for de som har lyst til å prøve en ny aktivitet. Idretts-

lag og andre interessenter stiller med utstyr og stand slik at de oppmøtte 
kan prøve ut ulike aktiviteter. Vurdere å få inn eksterne instruktører. 

Friluftsliv for eldre Med utgangspunkt i reformen “Leve hele livet”, igangsette tiltak for na-
turopplevelser og folkehelse for eldre. Mulig samarbeid LHL, frivillighets-
sentralen, Røde Kors og pensjonistforeningene. 

Kompetanseheving for ledere, tillitsvalg-
te, ungdom og trenere

Gjennomføre kurs i Kåfjord og/ eller oppfordre idrettslag til å benytte 
seg av mulighetene for kompetanseheving i regi av Troms og Finnmark 
idrettskrets, jamfør kurs for ledere og tillitsvalgte, kurs for trenere, leder-
kurs for ungdom og kurs for idrettsråd. 

Friluftsliv for personer med særskilte 
behov

Legge til rette for friluftslivsaktiviteter for personer med særskilte behov. 

Utstyrssentral Utvikle kommunens utstyrssentral ved å få til egen lokalitet for dette, 
samt oppgradere med mer utstyr. Gjøre mer kjent eksisterende mulighet 
til å låne utstyr fra NTFR. 

Ake-konkurranse Arrangere ake-konkurranse med Kåfjord ungdomsråd. 

10.3 Uprioritert handlingsplan over aktivitetstiltak 2020-2032

Foto: Kjersti Hovland Rennestraum
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11. HANDLINGSPROGRAM

Kåfjords kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv inneholder et kortsiktig og et lang-
siktig hangsprogram for anlegg. Samme inndeling er lagt til grunn for tiltak for økt fysisk aktivitet og 

friluftslivsaktiviteter i lokalbefolkningen.

Foto: Kjersti Holvand Rennestraum
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Tabell 14 Oversikt handlingsprogram for anlegg 2020-2024
Prioritert liste for nyanlegg 2020-2024
Anlegg Utbygger Tenkt år 

for ferdig-
stillelse 

SM

Kostnad i 
1000 kr

Finansiering Status
SM EA KM

Motorcrossbane Manndalen 
motorcrossklubb 
(MMCK)

2020 250 Planlegges.

Basseng, Olderdalen Kåfjord kommune 
(KK)

2021 3 496 1 457 2039 Vedtatt. Søkt om 
spillemidler i 
2020. 

Skibru over Manndal-
selva

Manndalen ung-
doms- og idretts-
lag (MUIL)

2022 4 000 1 333 Ukjent Planlegges.

Fotballhall med løpe-
bane og klatrevegg

Indre Kåfjord 
idrettslag (IKIL), 
eventuelt inter-
kommunalt sam-
arbeid + MUIL

2022 40 000 Ukjent Planlegges.

Friidrettsanlegg med 
kunstgressbane

Olderdalen 
idrettsklubb 
(OIK)

2022 6 000 2 000 Ukjent Planlegges. 

Prioritert liste for utbygging av nærmiljøanlegg 2020-2024
Anlegg Utbygger Tenkt år for 

ferdigstil-
lelse

Kostnad i 
1000 kr

SM EA KM Status

Informasjonsskilt i 
Olderdalen, Birtavarre 
og Manndalen.

NTFR 2020 156 65 91 0 Søkt om spillemid-
ler i 2019. 

Universelt utformet 
fiskeplass.

Pensjonistfore-
ningene + idretts-
lag/ forening + 
KK

2021 Planlegges.

Gapahuk ved Baalsrud-
hula.

LHL 2020 74 - 5 Planlegges. 

Tråkkemaskin. MUIL 2021 200 Planlegges.

Lys over skøytebanen 
ved Vannet.

MUIL 500 Planlegges.

Lekepark for barn ved 
OIK-huset.

OIK 2021 300 Planlegges.

Gapahuk med bålplass 
og sitteområde ved 
OIK-huset.

OIK 2021 100 Planlegges.

Frisbeegolf-bane OIK, OJFF og KK 2020 Påbegynt.
Rekreasjonssted ved 
Mølleholmen/ Elvehol-
men.

OJFF, KK 2020 130 Påbegynt.

11.1 Oversikt handlingsprogram for anlegg 2020-2024
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Tabell 15 Uprioritert liste over anlegg
Gapahuk med grillplass på Lillefjellet, OJFF Ønsker ferdigstille sti til Savvan, Frisbeegolf-bane, universelt utformet sti 

Kirkegården- Slettveien, samt rekreasjonsområde ved Elveholmen først. 
Utvidelse av klubbhus, IKIL Litt på vent, ønsker å arbeide med fotballhall først.
Lysløype fra Trollvik til Bakkemo, IKIL Litt på vent, ønsker å arbeide med fotballhall først.
Gangvei fra Løkvoll til Kjerringdalen, MUIL Ukjent. 
Geo-tracking/ orienteringsløype i Olderdalen, 
OIK

Ønsker jobbe med friidrettsanlegg først. 

Anlegge turløype med gapahuk ved Older-
dalsvannet, OIK

Ønsker jobbe med friidrettsanlegg først.

Skøytebane ved Leibodammen, innspill plan-
portal

Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen

Lysløype i Djupvik, innspill planportal Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen
Sykkelstier, MUIL Må konkretiseres
Vinteranlegg med varmestue og toalett som 
utgangspunkt for løyper, bakke og skitrekk, 
innspill planportal

Må ha lag/ forening som tar eierskap til idéen

Gang- og sykkelsti fra Løkvoll til Fossen Det er ønske om å opparbeide en gang- og sykkelsti som binder sammen 
Løkvoll med Fosseneset. Det er foreløpig uten finansieringsplan.

Garasje/lagerbygg for tråkkemaskin MUIL
Skileikanlegg for helårsbruk MUIL
Trenings- og styrkerom MUIL
Oppgradering av Sjåbakken, skibakke MUIL
Belysning på Fosseneset/parkeringsplass MUIL
Sykkelpark Løkvollen MUIL

11.2 Uprioritert liste over anlegg

Universelt utformet sti 
til Savvan.

OJFF, KK 2020 130 Påbegynt.

Prioritert liste for rehabilitering av anlegg i Kåfjord 2020-2024
Anlegg Utbygger Tenkt år for 

ferdigstil-
lelse

Kostnad i 
1000 kr

SM EA KM Status

Omlegging av lysløype i 
Olderdalen

OIK 2020 200 Arbeids med per 
november 2019. 

Basseng, Manndalen Manndalen bas-
seng

2023 8 500 2 800 2 100 Søkt om spille-
midler i 2019. 

Prioritert liste for utbygging for friluftsliv i fjellet 2020-2024
Anlegg Utbygger Tenkt år for 

ferdigstil-
lelse

Kostnad i 
1000 kr 

SM EA KM Status

Dagsturhytte, Kåfjord Kåfjord kommu-
ne, samarbeid 
med Nord-Troms 
Friluftsråd

2020 450 188 222

(NTF)

40 Arbeides med per 
november 2019. 

Prioritert liste for kulturbygg 2020-2024
Anlegg Utbygger Tenkt år for 

ferdigstil-
lelse

Kostnad i 
1000 kr

SM EA KM Status

Riddu Lavdi Riddu Riddu Fes-
tivála AS

2020 1 125 896 600 150 Innvilget spille-
midler i oktober 
2019. 
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Under følger utvidet sammendrag av relevante rikspolitiske retningslinjer og meldinger til Stortinget, 
lagt frem av regjeringen.  

1. Rikspolitiske retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging23 

Hensikten med retningslinjene er å samordne bolig-, areal- og transport-planleggingen for å sikre god steds- og 
byutvikling.  

Relevans: Retningslinjene skal legges til grunn ved kommunal planlegging. Ved utarbeidelsen av denne 
kommunedelplanen var de derfor relevante. Et av målene med retningslinjene er å utvikle bærekraftige tettsteder, legge 
til rette for verdiskapning, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. Andre relevante mål for denne kommunedelplanen 
hentet fra overnevnte retningslinjer er: planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform, man 
skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske 
kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutvikling.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen24 

Formålet med retningslinjene er å styrke barn og unges interesser i alle planlegging og byggesaksbehandling etter PBL. 
De skal gi kommunene et bedre grunnlag for å: 1) integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging 
og byggesaksbehandling 2) vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/ interesser.  

Relevans: Denne kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv følger PBL sine krav til planprosess. Barn og 
unges interesser har derfor blitt vurdert, vektet og tatt hensyn til i dette planarbeidet. Under utarbeidelse av denne 
kommunedelplanen har man vurdert barn og unges oppvekstmiljø mtp. idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, lagt til rette 
for at barn og unge får ytre sine meninger, samt blir formidlet synspunkter som gjelder barn og unge som berørt part. 
Som presisert i retningslinjene har man også vurdert nedfelte planer for arealer og anlegg som skal brukes av barn og 
unge, i lys av retningslinjenes krav til fysisk utforming. 

 

2. Utvidet sammendrag av offentlige føringer og bestemmelser nevnt i kapittel 4 

TITTEL ÅR SAMMENDRAG INNHOLD 
St. Meld. 26 Den 

norske 
idrettsmodellen 

 

2011-
2012 

 
 Idrett og fysisk aktivitet for alle: Staten skal gjennom sin 

virkemiddelbruk tilrettelegge for at alle som ønsker det skal ha mulighet 
til å delta i idrett eller egenorganisert idrett.  

 Satsing på anlegg.  
 Gode rammevilkår for den frivillige, medlemsbaserte idretten.  
 God tilrettelegging i samfunnet for egenorganisert fysisk aktivitet.  
 Styrke toppidretten som identitetsskaper og i dets bidrag til positiv 

prestasjonskultur.  

St.meld. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen slår fast at staten gjennom idrettspolitikken har et særlig ansvar for 
målgruppen barn og ungdom. Deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge uhelse og en kilde til glede, opplevelser 
og mestring. Idrett og fysisk aktivitet byr også på sosiale fellesskap og er viktig i et folkehelseperspektiv. 

TITTEL ÅR SAMMENDRAG INNHOLD 
St. Meld. 18 

Friluftsliv- Natur som 
kilde til helse og 

livskvalitet  

2015-
2016 

 
 Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom bevaring 

av allemannsretten, ivaretakelse og tilrettelegging av viktige 
friluftsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle.  

 Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde 
for barn og unge. 
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St. Meld. 18 (2015-2016) Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet peker på synergieffekten fysisk aktivitet og 
naturopplevelser i kombinasjon kan gi. Formålet med stortingsmeldingen er å bidra til å opprettholde friluftsliv som en levende 
del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten, samt styrke rollen friluftsliv spiller i et folkehelseperspektiv.  Regjeringens 
hovedmål er at befolkningen utøver friluftsliv jevnlig og at man derfor ivaretar allemannsretten og introduserer barn for friluftsliv 
tidlig. 

TITTEL ÅR SAMMENDRAG INNHOLD 
St. Meld. 34 

Folkehelsemeldingen 
–God helse- felles 

ansvar 
 

 

2012-
2013 

Regjeringens nedsatte mål for folkehelsearbeidet er:  
1 Norge skal være blant de 3 landene i verden med høyest levealder  
2 Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel, samt 
reduserte sosiale helseforskjeller  
3 Man skal skape et helsefremmende samfunn. Et felles løft for folkehelsen: 
målene skal forankres i hele den sivile befolkningen.   
 
Stortingsmeldingen foreslår konkrete tiltak på følgende områder: 
1 Et helsefremmende samfunn (utjevne sosiale helseforskjeller)  
2 Helse gjennom hele livsløpet (gode velferdsordninger gjennom hele livsløpet, 
kvalitet forebygging i helse- og omsorgstjenesten (tverrfaglig og integrert komm 
i barnehage og skole, fremme eldres deltakelse i samfunnet)  
3 Mer unal helse- og omsorgstjeneste, styrke arbeidet med livsstilsendring) 
4 Et mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid (bedre datagrunnlag om 
helsetilstand i befolkningen, årsakssammenhenger og effekten av forebyggende 
og helsefremmende tiltak, fokus på forskning og formidling av data)  
5 Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken (gjennomføring av 
folkehelseloven)  
6 Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken (st.meld. om 
folkehelsepolitikk hvert fjerde år, oversikt over folkehelseutfordringene, 
fastsette mål/ strategier, sørge for at fylkeskommuner og kommuner når 
fastsatte mål).  

St. Meld. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen- God helse – felles ansvar adresserer de nye helseutfordringene man globalt 
står ovenfor i form av sykdommer knyttet til livsstil. Det pekes videre på at økt levealder og flere eldre i befolkningen fører til nye 
utfordringer man må ta tak i på gruppenivå. St. Meld. 34 påpeker at det - til tross for bedre helse i den norske befolkningen sett 
under ett – enda eksisterer store sosiale helseforskjeller. Dette gjenspeiles blant annet i psykiske helseproblemer, som nå utgjør en 
større del av sykdomsbelastningen. 

TITTEL ÅR SAMMENDRAG INNHOLD 
St. Meld. 19 

Folkehelsemeldingen- 
Mestring og 
muligheter 

2014-
2015 

 
 Styrke det forebyggende helsearbeidet med særlig fokus på psykisk helse 
 Et positivt vinklet arbeid med livsstilsendring og aktiv aldring.  

 
 Sette fokus på:  
1. Sosiale forskjeller i psykisk helse 
2.  Tiltak for å fremme psykisk helse 
3.  Tilrettelegging for sunne valg for alle 
4.  Tverrsektorielt arbeid med folkehelse.   
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St. Meld. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter innledes med å belyse viktige momenter relatert til 
psykisk helse i folkehelsepolitikken: åpenhet rundt psykisk helse, normalisering av psykiske lidelser, forebygging, livsfasers 
påvirkning på psykisk helse, medvirkning av brukere og pårørende.  Meldingen fremmer en strategi for å ivareta psykisk helse på 
tvers av sektorer og fokuserer blant annet på viktigheten av oppvekstsvilkår som fremmer psykisk helse og det å forebygge 
ensomhet. 

TITTEL ÅR SAMMENDRAG INNHOLD 
St. Meld. 19 

Folkehelsemeldinga – 
Gode liv i eit trygt 

samfunn 
 

 

2018-
2019 

Bygger videre på “Folkehelsemeldingen- mestring og muligheter”. Skal ses i 
sammenheng med andre relevante meldinger, planer og strategier, samt annen 
innsats fra regjeringa (eks: strategi for å forebygge ensomhet (2019-2023) og 
demensplan 2025). 
Utfordringsbildet er likt og mange av de samme elementene videreføres og 
forsterkes: 1 Tidlig innsats for barn og unge, 2 Gode og trygge lokal- og 
nærmiljø, 3 Psykisk helse, 4 Tverrsektoriell innsats, 5 Mindre sosial ulikhet i 
helse i et helsefremmende samfunn og 6 Et effektivt folkehelsearbeid. 
Ønsker strategier som treffer alle i befolkningen, samt strategier som skaper 
synergieffekter mellom tiltak på andre samfunnsområder og folkehelseområdet.  
Nytt i denne folkehelsemeldingen er fokuset på å forebygge ensomhet og på 
sosiale relasjoner: “ensomhet er ikke et aldersrelatert problem, men snarere 
knyttet til ulike livssituasjoner og livsendringer”. 
Understreker viktigheten av, samt kommer med tiltak på, områder ved 
folkehelsearbeidet man ofte tar for gitt: 1 Trygt miljø, 2 Godt drikkevann, 3 
Mattrygghet og 4 Godt smittevern. 

Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn trekker frem bærekraft som et nytt moment i 
folkehelsearbeidet. Arbeidet skal være systematisk tverrsektorielt, kunnskapsbasert og følge opp FNs bærekraftsmål. Med denne 
stortingsmeldingen vil regjeringen videreføre tidligere politikk og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig 
folkehelsearbeid. Folkehelseinstituttets oversikt over landets største folkehelseutfordringer (som nevnt i Meld. St. 19) rangerer 
kreft, psykiske lidelser og ruslidelser, muskel- og skjelettsykdommer, samt andre ikke-smittsomme sykdommer øverst. Med dette 
som fundament, fremheves derfor følgende områder som viktige for forsterket innsats: barn/ unge, forebygging av ensomhet, samt 
sosial ulikhet i helse. 

TITTEL ÅR             SAMMENDRAG INNHOLD 
Regional plan for 
friluftsliv, vilt og 

innlandsfisk  
2016-2027 

Troms fylkeskommune 
 
 
 

2016-
2027 

Strategier for å oppnå at alle i Troms har mulighet og kunnskap til å drive 
friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel:  

 Holde i hevd allemannsretten 
 Prioritere friluftstiltak som utjevner sosiale forskjeller 
 Videreføre og utvikle samarbeidet mellom friluftslivsaktørene 
 Ivareta friluftsliv gjennom kommunal og regional planlegging 
 Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om friluftsliv 
 Legge til rette for frivillig friluftslivsarbeid og engasjement 

Strategier for å oppnå at attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet 
skal sikres og forvaltes slik at de blir ivaretatt for framtidige 
friluftslivsaktiviteter i Troms: 

 Følge opp kartleggingen av friluftslivsområdene 
 Ivareta viktige friluftslivsområder i regional og kommunal planlegging 
 Prioritere sikring av viktige arealer for friluftsliv i nærmiljøet 

Strategier for å oppnå at det i Troms skal være varierte og tilrettelagte 
friluftslivsområder for ferdsel og opphold nær der folk bor.  
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 Legge til rette for naturvennlig friluftsliv i nærmiljøområder 
 Tilrettelegge for god informasjon i attraktive friluftsområder 
 Øke tilgjengeligheten til friluftslivsområder for personer med nedsatt 

funksjonsevne 
 Ivareta skjøtsel, drift og vedlikehold av friluftslivsområder i planer og i praksis 

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 
 Styrke rekruttering av jegere og fiskere 

Strategier for å oppnå målet om at innbyggere og tilreisende i Troms skal bli 
motivert til friluftsliv av unik kultur og spennende kulturminner: 

 Informere og tilrettelegge for unike natur og kulturbaserte opplevelser 
 Styrke barn og ungdoms kunnskap om naturressurser og om tidligere tiders 

bruk av naturen 
 

3. Oversikt over inngrepsfrie områder i Kåfjord kommune og omegn.  

*Desto mer grønt, desto mindre inngrep er gjort.  
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4. Oversikt over ungdomsrådets behandling av innmeldte ønsker og behov for idrettsanlegg.

 
5. Oversikt over innmeldte ønsker og behov fra lag og foreninger 2019.  

IKIL: Fotballhall med løpebane og klatrevegg, utvidelse av klubbhus, lysløype fra Trollvik til Bakkemo 

NAAF: Basseng i Mandalen, gangvei fra Løkvollen til Kjerringdalen for å legge til rette for fysisk aktivitet 

Ytre Kåfjord pensjonistforening: Fiskeplasser for eldre og/ eller funksjonshemmede 

LHL Kåfjord: Gapahuk ved Baalsrudhula 2020, lokaler til trim inne.  

MUIL: Skibru over Manndalselva, fotballhall, Garage tråkkemaskin, lys over skøytebanen ved Vannet og sykkelstier  

OIK: Friidrettsanlegg med kunstgressbane, lekepark for barn ved OIK-huset, gapahuk med bålplass og sitteområde ved 
OIK-huset, omlegging av lysløype, geo-tracking/ orienteringsløype i Olderdalen, anlegge turløype med gapahuk ved 
Olderdalsvannet 

MMCK: Motorcrossbane 

Fra Kåfjord kommunes planportal:  

1. Universelt utformet område ved elvemunningen ved Mølleholmen/ Olderdalen. For rekreasjon, fiskemuligheter, 
men også for plastring og forhindring av utgraving med vårflommen.  

2. Skøytebane ved Leibodammen 
3. Universell utformet tursti Kirkegården- Slettveien.  
4. Vinteranlegg med varmestue og toalett som utgangspunkt for løyper, akebakke og barnevennlig skitrekk. 
5. Lysløype i Djupvik.  
6. Tilrettelegge for stisykling rundt tunellene (gamle E6) 

Fra andre interessenter: Manndalen Basseng.  
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6. Kartlagt Friluftsområder  
Beskrivelse av friluftsområder med kartlegging og verdivurdering  

  

Innholdsoversikt av områdene  

1. Guolašområdet  
2. Kåfjorddalen  
3. Skardalen  
4. Nedre Manndalen  
5. Øvre Manndalen  
6. Nordnesodden  
7. Trollvik  
8. Årda  
9. Nomedalen  
10. Olderdalen  
11. Nordmannvikdalen  
12. Sieidigenta  
13. Storhaugen - Sorbmegaisa  
14. Spåkenes  
15. Hammarnesset  
16. Båen  
17. Nordnesfjellet (med mer)  
18. Kåfjordvidda sør  
19. Kåfjordvidda øst  
20. Kåfjordalpene  
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 19400001  

Guolašområdet  
Områdetype: Utfartsområde  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?          X  
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?      X      

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

    X      

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?        X    
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative områder til?  

  X        

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?      X      
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?      X      
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?          X  
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?          X  

SUM: A – svært viktig   
Et svært populært og mye brukt turområde året rundt. Benyttes av både tilreisende og lokale til turgåring, skigåing, isfiske, telting, sykling, 
fiske, jakt, bærplukking, isklatring og sightseeing til Halti (Finlands høyeste fjell) og den spesielle canyonen innerst i en av dalene. Her fins 

mange merkede turstier, trimbøker og en åpen hytte. Ved Ankerlia finner man også Ankerlia friluftsmuseum. Og det arrangeres årlig 
isfiskekonkurranse på Guolašjavri. Det er mange andre spennede steder å besøke som for eksempel nedlagte gruvene i området. Dette er 

også det mest populære området for snøscootertrafikk i hele Kåfjord, og snøscooterløypene er mye brukt. Det beiter til tider svært mye sau 
og rein i området.  

Det er et reinslaktegjerde ved Guolaš. Det er bygget ei spektakulær gangbru over Gorsa/Fossejuvet i Kåfjorddalen (offisielt åpnet 20.08.11). 
Brua går over et av Nord-Europas høyeste juv, og er i løpet av kort tid blitt et meget populært turmål både for lokalbefolkningen og 

tilreisende.  
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19400002  

Kåfjorddalen 002  
Områdetype: Nærturterreng  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?        X    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? 
Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass 

el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det 
ikke finnes like gode alternative områder til?  

  X        

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?    X        
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?      X      
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?        X    
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        X    

SUM: B – viktig   
Kåfjorddalen fra fjorden til Ankerlia brukes mye av lokale til nærturer sommer som vinter (fottur, skitur, sykkeltur). Her finnes merkede fysak-løyper, 

trimbøker, gammer og snøscooterløype. Mange ulike aktiviteter i fjæra, bærplukking, skiturer og vandreturer i nærområdet av lokalbefolkningen 
utgjør mesteparten av bruken i nedre delen av dalen. Men også tilreisende benytter området ved f.eks å gå eller sykle fra Birtavarre og opp til 

Guolasjavri.  
  

  

19400003 

Skardalen 003  
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?      X      
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? 
Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?        X    
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass 

el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det 
ikke finnes like gode alternative områder til?  

  X        

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
      X    

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          X  
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Inngrep  Er området inngrepsfritt?        X    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?      X      
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?    X        
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        X    

SUM: B – viktig   
Et frodig og vakkert dalføre som brukes til turer sommer som vinter. Skardalen har status som nasjonalt kulturlandskapsområde. Lengre opp i dalen 

finner man kulturminner som for eksempel nedlagt gruve og offerstein. Flott bær-terreng og jaktterreng.  
 
19400004 
Nedre Manndalen 004  
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?          X  
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

    X      

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?      X      
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative områder til?  

  X        

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
  X        

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?    X        
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?          X  
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?      X      
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        X    

SUM: A – Svært viktig   
Området er et svært mye brukt nærturterreng med merkede turstier, flere trimbøker, lysløyper, tråkket skiløype, snøscooterløype og et flott 

vann som det padles, fiskes og bades i. Det er også et godt fiske (laks, ørret, sjøørret) i elva og flott terreng for både bærplukking og jakt.  
 
19400005 
Øvre Manndalen 005  
Områdetype: Nærturterreng  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?        X    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?      X      
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det 
ikke finnes like gode alternative områder til?  

X          
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Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?  X          
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
  X        

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          X  
Inngrep  Er området inngrepsfritt?      X      
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?      x      
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        x    

SUM: B – viktig   
Øvre Manndalen har krigsminner (bla. Baalsrudhula) og kulturminner - samt et flott kulturlandskap, spesielt på Sætra. Det arrangeres 

turmarsj på sommerstid, og vinterstid går det snøscooterløype gjennom dalen. Mange tar seg oppover dalføret på ski, til fots og på sykkel året 
rundt. Fine forhold for både småviltjakt og bærplukking. Det er også en åpen hytte (Skaidihytta) og flere gammer i dalen. Innerst i dalen 

finner du også steinen ("Mannen") som har gitt navn til dalen.  
 
19400006 
Nordnesodden 006  
Områdetype: Særlige kvalitetsområder  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?        X    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?        X    

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? 
Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass 

el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det 
ikke finnes like gode alternative områder til?  

X          

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?  X          
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?      X      
Inngrep  Er området inngrepsfritt?    X        
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?        X    
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?    X        

SUM: A – Svært viktig   
Området er mye brukt av gjennomreisende turister og lokale til blant annet rasting, fisking og fotografering av Lyngsalpene. Særlig fint 
utsiktspunkt mot Lyngsalpene. Odden benyttes hovedsakelig til fisking og andre fjæra-aktiviteter, grilling og båling, i sommersesongen.  

 
 

19400007 

Trollvik 007  
Områdetype: Utfartsområder  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?      X      
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Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

    X      

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 
som det ikke finnes like gode alternative områder til?  

  X        

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?      X      
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?        X    
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        X    

SUM: B – viktig   
Dette området brukes av lokale, til turgåing, grilling og bading. Det står en gapahuk i fjæra som brukes hele året. Det er en åpen hytte og 

turstier i Trollvikdalen. På vinterstid er det fint skiturterreng og det går også en snøscooterløype opp dalen og over isbreen Noammerjiehkki. 
Det både jaktes og plukkes bær i området.  

 
 

19400008 

Årda 008  
Områdetype: Nærturterreng  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?    X        
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?  X          

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har 
området et spesielt landskap?  

    X      

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?  X          
Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke 

finnes like gode alternative områder til?  
X          

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?  X          
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?      X      
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?      X      
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?      X      

SUM: B – viktig   
Området brukes mest av lokale til nærturer, bærplukking og bålkos. Det er turstier og en gamme/hytte i området.  
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19400009 

Nomedalen 009  
Områdetype: Nærturterreng  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?      X      
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? 
Har området et spesielt landskap?  

    X      

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass 

el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det 
ikke finnes like gode alternative områder til?  

  X        

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?        X    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?      X      
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?      X      

SUM: B – viktig   
Denne dalen har fine turmuligheter og en gamme som er åpen for alle. Lokale bruker dalen hele året til aktiviteter som for eksempel turgåing, 

skigåing og jakt.  

 
 

19400010 

Olderdalen 010  
Områdetype: Nærturterreng  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?        X    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?        X    

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

    X      

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative områder til?  

    X      

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?        X    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?      X      
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?        X    
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Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        X    
SUM: A – Svært viktig   

Området er svært mye brukt av både lokale og tilreisende hele året. Området brukes til mange ulike aktiviteter hele året som f.eks skiturer (i 
og utenfor lysløype), vandreturer, bærplukking og toppturer på Gillavarri og Nordmannviktinden. Det paraglides sågar fra området rundt 

Lilledalsfjellet. 
 
 
19400011 

Nordmannvikdalen 011  

Områdetype: Utfartsområde  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?       x    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?      x     

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

     x    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?      x     
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
x         

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative områder til?  

   x      

Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    x       
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
x         

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          x 
Inngrep  Er området inngrepsfritt?      x     
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?      x     
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?        x   
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        x   

SUM: B – viktig   
En vakker dal som huser et familievennlig område som brukes mye av lokalbefolkningen til nærturer, spesielt rundt påsketider. I området 
kan man gå på ski, isfiske, plukke bær, fiske, gå på merkede turløyper og overnatte i hytta oppi dalen (utleiehytte, leies etter avtale med 
idrettslaget). Påska/vinterstid er det også normalt å ferdes fra dammen i Kildalen til Nordmannvikdalen, og Veibrink på Reisafjellet til 
Nordmannvikdalen. Man kan også gå på ski ned til Olderdalen fra Nordmannvikdalen. mye brukt til toppturer, der skifolk går opp på blant 
annet Nordmannviktinden og Stáluvárri. også kjelkekjøring og snowboard er i bruk. Det er utbedret parkeringsplass om vinteren hvor 
snøskuterløypa begynner. Snøscooterløype går fra bygda og opp i dalen med forgreininger til fiskevann på nordsiden. Det er også endel 
interessante geologiske elementer i dalen. 

 
19400012 

Sieidigenta 012  

Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag  

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?      X      
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?      X      

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

      X    
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Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som 
det ikke finnes like gode alternative områder til?  

X          

Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?  X          
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?      X      
Inngrep  Er området inngrepsfritt?    X        
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?      X      
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?      X      

SUM: B – viktig   
Et område som blir mye brukt av lokale til nærturer for fiske, grilling og fjæraturer i sommersesongen. Utsikten mot Lyngsalpene er 
fantastisk. Også reisende langs E6 stopper for å ta en liten rast og beinstrekk her. Parkeringsmulighetene er derimot dårlige, og det begrenser 
bruken.  

  

  

19400013 

Storhaugen - Sorbmegàisa 013  
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?          X  
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?          X  

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

        X  

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?          X  
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 
som det ikke finnes like gode alternative områder til?  

X          

Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          X  
Inngrep  Er området inngrepsfritt?          X  
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?        X    
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?          X  

SUM: A – Svært viktig   
Dette er en yndet toppturlokalitet og svært mye besøkt av både lokale og internasjonale toppturentusiaster hele vintersesongen. Utsikten 

mot lyngsalpene, og det at man kan gå på ski helt fra fjæra til fjelltoppen, gir fantastiske skiopplevelser og trekker mange skiturister. Det er 
de siste årene blitt hogget skog for og delvis merket løype til fjells for både vinter og sommeraktiviteten i området. I tillegg til turgåing 

vinterstid er dette området også veldig populært om sommeren. Det er 2 postkasser ved Dalberget og 1 postkasse på Hammarsletta. Disse 
merka stiene opp lia er mye brukt om sommeren. Det er også et vann som heter Isakhollvannet (bak Dalberget) som heller ikke er merka på 

kartet, men som er også en populær destinasjon og muligheter for bading.  
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19400014 

Spåkenes 014  
Områdetype: Særlige kvalitetsområder  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?        X    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?        X    

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

        X  

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?          X  
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 
som det ikke finnes like gode alternative områder til?  

X          

Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter?  
    X      

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          X  
Inngrep  Er området inngrepsfritt?      X      
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?          X  
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?          X  
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?          X  

SUM: A – Svært viktig   
Området er svært mye besøkt på grunn av sin krigshistorie og rike fugleliv, og har mange fine tilrettelagte stier og informasjonsskilt. 

Spåkenesøra naturreservat ligger på nordsiden av Spåkenes (ligger i Nordreisa kommune) og det er bygget et fuglekikkertårn i strandkanten. 
Området har spesielle naturkvaliteter som for eksempel endemorene, og ikke minst det store fjæreområdet som er viktig som trekk- og 

hekkeområde for våtmarksfugl. Mange besøker området for sin fine lokalitet og utsikt mot lyngsalpene. Området øst for E6 er et fint 
skiområde for nærturer og fungerer også som startpunkt for toppturer til Storhaugen og Sorbmegàisa. Og det har vært både paragliding og 

modellseilflyaktivitet i området.  
  

                    

19400015 

Hammarnesset 015  
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

Verdisettingsfakto
rer  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?        X    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?      X      

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative 
områder til?  

X          

Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?  X          
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  X          

303



  
 

19 
 

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige 
kvaliteter?  

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?      X      
Inngrep  Er området inngrepsfritt?      X      
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?      X      
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?          X  
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?        X    

SUM: A – Svært viktig   
Strandsonen på Hammarnesset brukes mye av lokale og tilreisende i barmarksesongen til bålkos og turer i fjæra. Området er svært 

tilgjengelig for både barnevogner og rullestoler. Det er et åpent og tiltalende område som vises godt fra E6, og virker svært idyllisk med et 
flott skogholt i bakkant. Området trenger noen tilretteleggingsgrep.  

  

 
19400016 

Båen 016  
Områdetype: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?        X    
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?        X    

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter 
som det ikke finnes like gode alternative områder til?  

X          

Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper?    X        
Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  

har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige 
kvaliteter?  

X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?      X      
Inngrep  Er området inngrepsfritt?        X    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?          X  
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?      X      

SUM: A – Svært viktig   
Området som kalles Båen brukes mye på sommerstid med bål og fisking i fjæra. Dette er et godt brukt nærturområde for de lokale og en mye 

brukt rasteplass for turister på sommerstid fordi tilgjengeligheten til fjæra er god.   
  

 

19400017 

Nordnesfjellet (med mer) 017  
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?    X        
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Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?      X      
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative 
områder til?  

X          

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller 
grupper?  

X          

Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  
har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige 
kvaliteter?  

X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          X  
Inngrep  Er området inngrepsfritt?        X    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?    X        
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?    X        

SUM: C – Registrert   
Dette fjellområdet som strekker seg helt ned i fjæra huser flere ulike friluftsaktiviteter. Det jaktes både på småvilt og elg, plukkes bær, fiskes i 

ferskvann og saltvann og gås turer både sommer og vinter. Kultur- og krigsminner som "Hotell Savoy" og Baalsrud-ruta finnes på vestsiden 
av fjellområdet. Nordnesfjellet har i tillegg endel installasjoner hvor rasfaren overvåkes.  

  

 

19400018 

Kåfjordvidda sør 018  
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?      X      
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, 

parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative 
områder til?  

X          

Tilrette-legging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller 
grupper?  

X          

Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng eller  
har området spesielle natur- eller kulturvitenskapelige 
kvaliteter?  

x          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          X  
Inngrep  Er området inngrepsfritt?        X    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene?    X        
Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?      X      
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?      X      

SUM: C – Registrert   
Dette viddeområdet brukes til hele året til aktiviteter som turgåing, jakt og fiske, vinteraktiviteter som isfiske, telting og skigåing. Det går 

snøscooterløyper i området. Området har også hytter og gammer som er åpne for alle. Det beiter en del rein i området.  
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19400019 

Kåfjordvidda øst 019  
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging  

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?      X      
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er lokale?    X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? Har området et spesielt 
landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon (adkomstsone, 

korridor, parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode 
alternative områder til?  

X          

Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller 
grupper?  

X          

Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng 
eller  
har området spesielle natur- eller 
kulturvitenskapelige kvaliteter?  

x          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?        X    
Inngrep  Er området inngrepsfritt?        X    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede 

aktivitetene?  
  X        

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?    X        
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?      X      

SUM: C – Registrert   
Området brukes mest på vinteren til skigåing og snøscooterrelaterte aktiviteter, og det går snøscooterløyper gjennom området. Isfiske og 

telting på vannene er også populært. På sommeren er det mest småviltjakt og fiske, men det plukkes også en del bær og gås turer i området. 
Området huser kulturminner som for eksempel en nedlagt gruve og en gammel ferdselsvei. Det beiter endel rein i området.  

  

                    

19400020 

Kåfjordalpene 020  
Områdetype: Store turområder uten tilrettelegging 

Verdisettingsfaktor
er  
   

 1  2  3  4  5 

Bruker-frekvens  Hvor stor er dagens brukerfrekvens?    X        
Regionale og 
nasjonale brukere  

Brukes området av personer som ikke er 
lokale?  

  X        

Opplevelseskvalitete
r  

Har området spesielle natur- eller 
kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har 
området et spesielt landskap?  

      X    

Symbolverdi  Har området en spesiell symbolverdi?    X        
Funksjon  Har området en spesiell funksjon 

(adkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)?  
X          

Egnethet  Er området spesielt godt egnet for en eller flere 
enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode 
alternative områder til?  

X          
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Tilrettelegging  Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter 
eller grupper?  

X          

Kunnskapsverdier  Er området egnet i undervisningssammenheng 
eller  
har området spesielle natur- eller 
kulturvitenskapelige kvaliteter?  

X          

Lydmiljø  Har området et godt lydmiljø?          X  
Inngrep  Er området inngrepsfritt?        x    
Utstrekning  Er området stort nok for å utøve de ønskede 

aktivitetene?  
  X        

Tilgjengelighet  Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god?    X        
Potensiell bruk  Har området potensial utover dagens bruk?      X      

SUM: C – Registrert   
Disse fjellområdene brukes hele året til aktiviteter som turgåing, skigåing, bærplukking og jakt. I de vannene som ligger i tilknytning til 

snøscooterløyper isfiskes det en del. I de siste år har det også tatt seg opp med litt spredt toppturaktivitet i fjellsidene.  
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 Kåfjord kommunestyre  

 

Behandling og vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Kommunal planstrategi 2020-2023 
2 Merknadsbehandling 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 jf. Plan- og bygningsloven § 

10-1. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Siden kommunestyremøtet 03.12.2019 har forslag til planstrategi blitt utarbeidet. Det har blitt 
innhentet ønsker, behov og synspunkter fra alle deler av organisasjonen. Etatsledere og 
saksbehandlere har vært med på å prioritere behov og tidshorisonter for de ulike planene i 
forhold til egen arbeidsmengde, faglige vurderinger og framtidig kapasitet. 
 
Kommunedirektøren ønsker derfor at kommunestyret nå behandler og vedtar forslaget til 
kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
Forslaget til planstrategi har vært på høring for å innhente synspunkter fra statlige og regionale 
myndigheter og nabokommuner som påkrevd i plan- og bygningsloven. Det har også blitt 
innhentet synspunkter fra lokale lag og foreninger for å sikre medvirkning fra innbyggerne. 
Disse er nå behandlet og endringer er gjort i planstrategien. Dette forslaget har nå vært offentlig 
i 30 dager, og kommunestyret kan derfor gjennomføre det endelige vedtaket av ny kommunal 
planstrategi 2020-2023. 
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Under høringsrunden kom det inn merknader fra offentlige organer. Det kom ingen innspill eller 
merknader fra lag og foreninger i kommunen. Innspillene fra de offentlige organene gikk i all 
hovedsak ut på at de ønsket et mer utfyllende dokument, med flere tema, drøftinger, lengre 
utgreiinger og dypere dykk i de ulike temaene.  
 
Det er forøvrig tydelig i mange av de offentlige organene sine innspill at de viser liten forståelse 
for Kåfjord kommunes begrensede størrelse hva gjelder befolkning, tjenestetilbud og 
administrasjon. Mange av deres innspill vil være alt for omfattende å gjennomføre for en liten 
kommune som Kåfjord, og det kan virke som om innspillene er ville være bedre tilpasset større 
kommuner med større befolkning og administrasjon. 
 
Administrasjonen har forståelse for og forventet også at det kom denne typen innspill. Det ble 
tidlig i prosessen tatt et aktivt valg i administrasjonen om å utarbeide en kommunal planstrategi 
som er kort og konsis, som diskuterer de viktigste momentene og som svarer enkelt og direkte 
på det loven krever. Dette valget ble tatt for å få en planstrategi som er oversiktlig, lettleselig, 
anvendbar og som faktisk kan brukes av administrasjon, innbyggere og politikere. Om man 
lager en planstrategi som har 50 pluss sider med utgreiinger og analyser så er det stor fare for at 
dokumentet havner i en skuff og ikke brukes av noen før den skal rulleres igjen. Når man har et 
dokument på totalt tolv sider, vil det være enkelt og oversiktlig å bruke for alle. 
 
En annen grunn til at man velger å gjøre denne prosessen enkelt og kortfattet er at det er viktig å 
vedta planstrategien raskt etter nytt kommunestyre er valgt. Slik kan kommunestyrepolitikerne 
få mest tid ut av de fire årene de er valgt inn for til å sette valgene gjort i planstrategien ut i livet. 
Planstrategien skal vedtas innen et år etter konstituering av kommunestyret. Med dette forslaget 
ligger Kåfjord kommune an til å være tidlig ute med sitt vedtak. 
 
Den siste og viktigste grunnen til å lage en kort og konsis planstrategi er at Kåfjord kommune 
står overfor en rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i den inneværende 
planperioden. Alle de tema og utredninger som etterlyses i merknadene, vil bli grundig 
behandlet gjennom utarbeidelsen av disse to store og viktige planene. Å utsette utredningene til 
denne prosessen vil være lurt, for å unngå å gjøre arbeidet to ganger. 
 

310



08.05.2020

PLANSTRATEGI 2020-2023

PLÁNASTRATEGIIJA 2020-2023FO
RS

LA
G

311



2

KÅFJORD KOMMUNE - PLANSTRATEGI 2020-2023 GÁIVOUNA SUOHKAN -  PLÁNASTRATEGIIJA 2020-2023

INNHOLD
HVORFOR PLANSTRATEGI? 3
Kommunal planstrategi 3
Fremdriftsplan 3

UTVIKLINGSTREKK 4
Kunnskapsgrunnlag 4
Befolkning 4
Næring 4
Samferdsel 4
Strategisk utvikling 5
Bedriftsattraktivitet 5

KOMMUNEPLAN 6
Kommuneplanens samfunnsdel 6
Kommuneplanens arealdel 6

PLANBEHOV 7
Mindre kommunale planer 11

Foto: Georg Sichelschmidt

312



3

HVORFOR PLANSTRATEGI?

Kommunal planstrategi
Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- 
og bygningsloven § 10-1. Formålet med den kom-
munale planstrategien er å klargjøre og prioritere 
hvilke planoppgaver kommunen bør gjennomføre 
i den kommende valgperioden, for å legge til rette 
for en ønsket utvikling. Planstrategien skal være 
et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet 
kommunen står overfor og basert på denne drøf-
tingen, gi prioriteringer og føringer for kommu-
nens planleggingsaktivitet.

Planstrategien  bør  være  tydelig  på utfordrin-
gene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien 
skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, 
men peke ut hvilken retning utviklingen av kom-
munen skal gå i.

Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å 
vurdere plansystemet i kommunen, hvilke planre-
surser som finnes og det samlede planbehovet i 
valgperioden. Planstrategien kan brukes til å ryd-
de opp i planregisteret.

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kom-
munen innhente synspunkter fra statlige og re-
gionale organer og nabokommuner. Bred med-
virkning og allmenn debatt bør det også legges 
opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. 
Forslaget til kommunestyrevedtak skal offentlig-
gjøres minst 30 dager før bahandlingen i kommu-
nestyret.

En viktig del av planstrategien er at kommunesty-
ret skal ta stilling til om kommuneplanen skal re-
videres eller videreføres.

”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett 
år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.”

jf. pbl § 10-1

Fremdriftsplan planstrategi 2020-2023 Måned/år
Oppstart av arbeid november 2019
1. behandling i formannskapet mars 2020
Høring av forslag mars-april 2020
Behandling av innspill april 2020
2. behandling i formannskapet april 2020
Vedtak i kommunestyret juni 2020

Fremdriftsplan

313



4

UTVIKLINGSTREKK

”Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyt-
tet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperi-
oden.”

jf. pbl § 10-1

Kunnskapsgrunnlag
Kåfjord kommune ved kommunaldirektør, næ-
ringskonsulent og kommuneplanlegger utarbei-
det i 2019 et notat om befolkning- og nærings-
utvikling. Dokumentet tar for seg statistiske 
utviklingstrekk og fremskrivinger innenfor be-
folkning og arbeid i kommunen. Notatet danner 
et beslutsningsgrunnlag for de kommende årene 
og vil bli lagt til grunn for store deler av plan-
arbeidet som skal gjennomføres. I det følgende 
presenteres utviklingstrekkene kort.

Befolkning
Folketallet i kåfjord er jevnt minkende. Dette har 
pågått i lang tid og ser ikke ut til å stanse i nær 
framtid. Det er et negativt fødselsoverskudd, 
som er større enn netto tilflytting. Fremskivin-
ger viser at kommunen i 2040 vil ligge på rundt 
1800 innbyggere. Demografien kjennetegnes av 
et økende antall eldre i forhold til antall personer 
i yrkesaktiv alder. Kåfjord kommune er allerede 
inne i den såkalte eldrebølgen. 

Balansen mellom folk under og over 67 år vil 
endres i prosentfordeling fra 85-15 i år 2000 til 
65-35 i år 2040. Det relative antall eldre vil altså 
mer enn doble seg. I den samme perioden vil 
antall skolebarn nesten halvveres. Dette stiller 
store krav til utvikiling av tjenestetilbudet til de 

mange eldre, samtidig som det vil være utfordrin-
ger knyttet til oppvekstsektoren med få barn i en 
utstrekt kommune. Utdanningsnivået stiger jevnt 
og ligger generelt et hakk under Nord-Troms som 
helhet. Inntektsnivået i Kåfjord er svært lavt sam-
menlignet med Troms fylke, landsdelen og landet 
forøvrig.

Næring
Næringslivet i Kåfjord kommune opplever i liten 
grad nyetableringer i de tradisjonelle næringene 
som jordbruk og fiske. Færre aktive gårdsbruk og 
mer utleie av matjord er tydelige symptomer på 
dette. Det har ellers vært god vekst innen bygg 
og anlegg de siste årene hjulpet av store offentlig 
finansierte prosjekter i kommunen. 

Det er lav omsetning i varehandelen. Antall kro-
ner brukt per innbygger er halvparten av nabo-
kommunen Nordreisa. Dette tyder på stor han-
delslekkasje fra kommunen. Reiselivsnæringen 
har opplevd en omsetningsøkning de siste årene. 
Veksten har så langt skjedd i etablerte bedrifter, 
og det er få nyetableringer.

Samferdsel
Kåfjord kommune har godt utbygd infrastruktur. 
Det er bygd ut høyhastighets fibernett i hele kom-
munen til alle husstander. I tillegg er det god mo-
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bildekning med høy hastighet hos de aller fleste 
husstander. Europaveg seks har blitt bygd ut med 
tuneller og oppgradering av veien sør i kommu-
nen. Det blir forhåpentligvis en oppgradering av 
de resterende europavegstrekningene i løpet av 
det kommende tiåret. Med unntak av ytterste del 
av kommunen er det godt med tilgang på strøm.

Strategisk utvikling
Bedriftsattraktivitet
Arbeidsplasser og boligbygging er grunnleggende 
for å skape vekst. Det er mange som må ta et an-
svar for å få til arbeidsplassutvikling. Kommunen 
kan bidra med tilrettelegging av fysisk og teknisk 
infrastruktur, arealer og veiledning. Arealplanleg-
ging vil være en viktig faktor for å få til en ønsket 
og bærekraftig utvikling av kommunen. Ulike 
næringer har ulikt lokaliserings- og arealbehov. 
Tilrettelegging, samferdsel og byggeklare arealer 
vil kunne øke kommunens bedriftsattraktivitet. 
Bedriftsattraktiviteten i Kåfjord kommune og 
utviklingen av denne er avhengig av å svar på 
følgende spørsmål.

Hvilke næringer ønsker vi i Kåfjord og hvor 
ønsker vi at de skal befinne seg?

Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Kåfjord?

Hva skal til for å øke antall bedriftsetablerin-
ger?

Bostedsattraktivitet
Tilrettelegging for variert boligbygging i Kåfjord 
vil kunne øke kommunens bostedsattraktivitet. 
Arealbehovet for boliger styres i all hovedsak av 
arbeidsplassutviklingen og befolkningsutviklin-
gen. Husholdningsstørrelsen vil avhenge av de-
mografiutviklingen som også vil være avhenging 
av hviken type arbeidsplasser som skapes i kom-
munen. Å tilrettelegge for et variert boligtilbud 
med leiligheter, rekkehus og eneboliger vil være 

attraktivt for folk i alle deler av befolkningen. For 
å få til økt bostedsattraktivitet må blant annet 
følgende spørsmål besvares.

Hvilke boligbehov har vi og hvor ønsker vi 
utvikling av de ulike boligtypene?

Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Kåfjord, 
fremfor der de har sitt arbeidssted?

Hva skal til for å få fremtidige Nord-Trom-
singer og andre arbeidssøkende til å velge å 
bosette seg i Kåfjord?

Hvorfor skal folk som bor i Kåfjord fortsette å 
bo her?

Besøksattraktivitet
Besøksnæringene er arbeidsintensive næringer 
som skaper arbeidsplasser og omsetning lokalt i 
kommunen. Prognosene tilsier at det vil være økt 
etterspørsel etter de typiske turistnæringene i 
Kåfjord i årene fremover. Dette er næringer som 
varehandel, servering, opplevelser, overnatting 
osv. Besøksnæringene skaper, i tillegg til turis-
me, også et større tilbud og en større omsetning 
lokalt. Handelslekasjen blir mindre ved etable-
ring av denne typen bedrifter. En økning i be-
søksnæringer og besøksattrtaktiviteten vil kunne 
komme som et resultat av gode svar på følgende 
spørsmål.

Hvordan kan kommunen jobbe for å øke an-
tallet bedrifter i besøksnæringen?

Hva skal til for å skape attraktive tilbud til 
besøkende?

Hvordan få besøkende til å legge igjen verdier 
i kommunen?

315



6

KOMMUNEPLAN

”Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommu-
neplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres 

uten endringer.”
jf. pbl §10-1

Kommuneplanens samfunnsdel
Kåfjord kommunes samfunnsdel ble vedtatt i sep-
tember 2015. Planen legger føringer for Kåfjord 
kommune frem mot 2027. Kommuneplanens 
handlingsdel rulleres årlig i forbindelse med bud-
sjett og økonomiplan.

Prognosene for hvordan Kåfjord kommune vil ut-
vikle seg i framtiden, har endret seg drastisk siden 
den nåværende planen ble vedtatt.

Det er behov for en komplett rullering av kom-
muneplanens samfunnsdel i denne planperio-
den.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2017. 
Planen legger føringer for kommunens arealbruk  
frem mot 2025.

Kommuneplanens arealdel ble utarbeidet av fle-
re forskjellige ansatte i administrasjonen i tillegg 
til innleid konsulenttjenester grunnet utskifting i 
kommuneadministrasjonen. Dette har ført til en 
arealdel av varierende kvalitet og sammenheng. 
Prognosene for utviklingen til Kåfjord kommune 
med tanke på aralbruk har endret seg en del siden 
planen ble vedtatt.

Det er behov for en komplett rullering av kom-
muneplanens arealdel i denne planperioden.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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PLANBEHOV

”Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangset-
te arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør 

revideres eller oppheves.”
jf. pbl § 10-1

Kåfjord kommunes planbehov 2020-2023

Kommuneplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 X Kommuneplanlegger Rulleres i valgperioden. 
Oppstart 2020.

Kommuneplanens arealdel 2017 X Kommuneplanlegger Rulleres i valgperioden. 
Oppstart 2021.

Interkommunal kystsoneplan 2015 X Kommuneplanlegger
Kan implementeres i, og 
erstattes av ny KPA om 
det er hensiktsmessig.

Økonomiplan, herunder 
kommuneplanens handlingsdel 2019 X X X X Kommunedirektør

Helhetlig ROS 2015 X Beredskapsrådgiver Planarbeid påbegynt 
2019

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Kommunedelplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Utvikling

Kommunedelplan for Djupvik - 
Nordmannvik, parsell Engenes 
- Spåkenes

1995 Utgår Kommuneplanlegger
Erstattes av kommu-
nedelplan for Djup-
vik-Engneset

Kommunedelplan for Djup-
vik-Engneset NY X Kommuneplanlegger

Kommunedelplan for energi og 
klima i Nord-Troms 2010 X Kommunedirektør Utføres av konsulent.

Kommunedelplan for folkehel-
se og fysisk aktivitet 2010 Utgår Kulturkonsulent

Erstattes av kommune-
delplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv, og 
KPS.

Kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv NY X Kulturkonsulent Planarbeid påbegynt 

2019
Trafikksikkerhetsplan 2017 X Beredskapsrådgiver

Oppvekst
Kommunedelplan for oppvekst 
- Kåfjordsekken NY X X Erstatter strategisk 

oppvekstplan mot 2025

Helse
Kommunedelplan for helse og 
omsorg NY X Kommunalsjef helse Planarbeid påbegynt i 

2019

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
318



Reguleringsplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Utvikling

Reguleringsplan for Fossenom-
rådet og deler av fylkesveg 332 NY X Kommuneplanlegger Utarbeidet av konsu-

lent. Vedtas 2020.

Skardalen industriområde og 
småbåthavn 2015 Kommuneplanlegger

Må avklare hvem som 
skal utarbeide og ha 
eierskap.

Tematiske og strategiske planer

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Drift og utvikling

Overordnet tospråklighetsplan 2017 X Språkkonsulent

Planarbeid igangsettes 
når evaluering av sa-
misk språk i Kåfjord er 
gjennomført.

Temaplan for kulturminner NY X Kulturkonsulent Planarbeid påbegynt i 
2019, vedtas 2020.

Kulturplan 1995 X Kulturkonsulent

Plan for friluftslivets ferdsels-
årer NY X Kulturkonsulent

Planarbeid påbegynt 
2020. Vedtas 2021.

Foto: Georg Sichelschmidt
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Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Strategisk næringsplan for Kå-
fjord NY X Næringskonsulent

Hovedplan vann 2018 X Ingeniør VVA Rulleres 2022
Hovedplan avløp 1995 X Ingeniør VVA
Hovedplan vei NY X Ingeniør VVA

Oppvekst

Strategisk oppvekstplan mot 
2025 - Kåfjordsekken 2015 Utgår Kommunalsjef opp-

vekst
Erstattes av KDP for 
oppvekst

Helse
Strategisk plan for helse og 
omsorg 2013 Utgår Kommunalsjef helse Erstattes av KDP for 

helse og omsorg.

Plan for rus og psykisk helse NY Kommunalsjef helse Utføres under KDP for 
helse og omsorg

Smittevernplan NY Kommunalsjef helse Bakes inn i beredskaps-
plan

Plan for habilitering og rehabi-
litering NY Kommunalsjef helse Utføres under KDP for 

helse og omsorg

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023

Arkivplan NY X Avdelingsleder ser-
vice/IT

Arbeid har pågått siden 
90-tallet

Overordnet strategisk kompe-
tanseplan for Kåfjord X Kommunedirektør Kan gjøres selv, eller in-

terkommunalt

Medie- og kommunikasjonstra-
tegi/plan NY X Kommunedirektør

Beredskapsplan 2015 X Beredskapsrådgiver

Mindre kommunale planer
I tillegg til alle planene som er listet opp i planstrategien har de ulike etatene en rekke planer for mindre 
eller større områder og temaer som kommunalsjefene selv prioriterer etter de behov som til en hver 
tid eksisterer. Prioriteringen gjøres om nødvendig i samarbeid med de respektive politiske utvalgene.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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MERKNADSBEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER 
TIL KÅFJORD KOMMUNES PLANSTRATEGI 2020-2023

Her følger behandlingen av merknadene. Det er 
kun de respondentene som hadde merknader, 
som blir behandlet her.

Nr 1 - Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark

Generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune:
Det er et prinsipp om å ikke gjøre planleggin-
gen mer omfattende enn nødvendig. Kåfjord 
kommune har derfor i arbeidet med kommunal 
planstrategi 2020-2023 valgt å tolke lovteksten 
i plan- og bygningsloven innskrenkende. Kåfjord 
kommune ønsker å utarbeide en kort og konsis 
planstrategi som dekker det vi mener er de vik-
tigste temaene og det som er lovpålagt gjennom 
§ 10-1 i PBL. Da planstrategien legger opp til en 
helhetlig rullering av hele kommuneplanen, vil 
store deler av de temaene som fylkesmannen 
etterlyser bli grundig gjennomgått i arbeidet med 
kommuneplanen. Vi ber derfor om forståelse for 
at fylkesmannens merknader til planstrategien i 
liten grad tas til etterretning i arbeidet med plan-
strategien. Kåfjord kommune har også blitt valgt 
ut som pilotkommune for et prosjekt hvor målet 
er å styrke kommunenes kompetanse og kapasi-
tet innen samfunnsutvikling. Dette prosjektet vil 
ta for seg og kunne omhandle flere av de temaene 
som Fylkesmannen kommenterer i sitt innspill.

Merknader:

1. Etterlyser overordnede føringer.
• Merknaden tas ikke til følge. Overordnede  

føringer er gjeldende uavhengig av om de 
føres inn i planstrategien eller ikke. Temaet 
overordnede føringer vil bli vurdert i hvert 
planarbeid, med ulike overordnede føringer 
basert på plantype, fagområde osv.

2. Etterlyser flere temaer i kunnskapsgrunn-
laget.

• Se innledende generell tilbakemelding fra 
Kåfjord kommune.

3. Ønsker at KPS blir vedtatt i 2021
• Merknaden tas ikke til følge. Arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel er stort og 
omfattende. I en liten kommune som Kå-
fjord, med få ansatte innenfor hvert fagfelt, er 
det tidkrevende å utarbeide forslag til KPS. 
Det er derfor skissert at kommuneplanens 
samfunnsdel kan ha oppstart seint i 2020 
og vedtas tidlig i 2022. KPS må gjennom en 
omfattende rullering og det settes derfor av 
god tid til arbeidet.
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4. Etterlyser økonomi som en del av kunn-
skapsgrunnlaget og vurderingen.

• Se innledende generell tilbakemelding fra 
Kåfjord kommune. Planstrategien legger opp 
til å løse planoppgaver som det er behov for, 
enten fordi de er lovpålagt, eller fordi admi-
nistrasjonen ser det som viktig for å styrke 
de kommunale tjenestene. Planstrategien 
legger i all hovedsak opp til planarbeid som 
kan løses av kommunen selv, uten behov for 
å leie inn konsulent. Planstrategien legger 
dermed ikke opp til noen utstrakt pengebruk 
og økonomi som tema tas derfor grundigere 
inn i utarbeidelsen av kommuneplanens sam-
funnsdel hvor man må finne ut hvordan man 
skal fordele pengene på de ulike kommunale 
tjenestene.

5. Etterlyser reindrift som tema under næ-
ringsutvikling

• Merknaden tas til orientering. Reindrift tas 
inn under næringsutvikling ved rulleringen 
av kunnskapsgrunnlaget før og i samband 
med rullering av kommuneplanens samfunns-
del.

6. Poengterer at Kåfjord ikke har landbruks-
plan

• Næringen blir dekt gjennom strategisk næ-
ringsplan.

7. Anmoder om at jordbruk, skogbruk og 
reindrift dekkes godt i strategisk nærings-
plan

• Merknaden tas til orientering. Temaene vil bli 
dekt gjennom arbeidet med strategisk næ-
ringsplan.

8. Etterlyser beskrivelse av utfordringer 
knyttet til klima og miljø

• Merknaden tas til orientering. Temaet berøres 
ikke i kommunal planstrategi, men vil vies 
plass i utarbeidelsen av kommuneplanen. Kå-
fjord kommune presiserer at temaet ikke skal 
være med i planstrategien etter PBL § 10-1, 
som Fylkesmannen skriver i sitt høringssvar.

9. Etterlyser barn og unge som tema i plan-
strategien

• Se innledende generell tilbakemelding fra Kå-
fjord kommune. Temaet vil bli viktig i utarbei-
delsen av kommuneplanens samfunnsdel.

10. Etterlyser temaet universell utforming i 
planstrategien

• Se innledende generell tilbakemelding fra Kå-
fjord kommune. Temaet vil bli viktig i utarbei-
delsen av kommuneplanens samfunnsdel.

11. Etterlyser lovpålagt plan for habilitering 
og rehabilitering

• Merknaden tas til etterretning. Planen er 
tenkt som et vedlegg til kommunedelplan for 
helse og omsorg. Dette tas inn i planstrategi-
en.

12. Ber kommunen vurdere boligplan
• Kåfjord kommune har for tiden en boligsosial 

handlingsplan. En eventuell rullering av den-
ne ses ikke på som nødvendig på nåværende 
tidspunkt. Rullering kan bli å ta det inn som 
tema under kommuneplanens samfunnsdel.
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13. Anbefaler revisjon av oversikt over helse-
tilstand

• Merknaden tas til orientering. Oversikt over 
helsetilstand vil bli rullert i forbindelse med 
utarbeidelsen av kommuneplanens sam-
funnsdel. Planstrategien legger opp til at 
folkehelse blir en viktig del av kommunepla-
nens samfunnsdel og at det ikke utarbeides 
en separat plan for folkehelse. Kåfjord kom-
mune er med i et interkommunalt samarbeid 
med flere andre kommuner i Troms og Finn-
mark, som omhandler folkehelsearbeid. Etter 
planen skal Kåfjord kommune i gang med sitt 
arbeid i dette samarbeidet i år.

14. Anbefaler å tydeliggjøre arbeid med tilret-
telegging for eldre i planstrategien.

• Se innledende generell tilbakemelding fra Kå-
fjord kommune. Temaet vil bli viktig i utarbei-
delsen av kommuneplanens samfunnsdel.

Nr. 2 – Kystverket

Merknader:

Under følger de planene Kystverket etterlyser 
med svar fra Kåfjord kommune.

1. Havnestrategi
• Merknaden tas til orientering. Havnestrategi 

for Nord-Troms er utarbeidet.

2. Transport- og godsanalyse
• Merknaden tas til orientering. Transport- og 

godsanalyse er utarbeidet.

3. Forvaltningsplan for kulturhistorisk verdi 
av fyrlykter og lignende anlegg

• Merknaden tas ikke til følge. Fyrlyktene i Kå-
fjord er Kystverkets ansvar og forvaltningen 
av disse er derfor også underlagt Kystverket. 
VI anbefaler Kystverket å utarbeide forvalt-
ningsplan for kulturhistorisk verdi av fyrlyk-
tene i Kåfjord, slik at disse blir ivaretatt på en 
god måte.

Nr. 3 – Sámediggi / Sametinget

Generell tilbakemelding fra Kåfjord kommune:
Kåfjord kommune er for tiden i gang med en 
evaluering av samisk språk i kommunen. Denne 
evalueringen vil ta for seg status på samisk språk 
innenfor forvaltning, helse og omsorg, oppvekst 
og generelt i befolkningen. Denne evalueringen 
vil dermed dekke de temaene som Sametinget 
etterlyser i sin uttalelse.

Merknader:

Under følger Sametingets merknader til kunn-
skapsgrunnlaget med svar fra Kåfjord kommune.

1. Kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og 
utfordringer blant den samiske befolknin-
gen i kommunen

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel.

2. Kartlegge og oppdatere utviklingstrekk 
og utfordringer for samiske næringer i 
kommunen som fjordfiske, jordbruk, ut-
marksnæringer og reindrift.

• Merknaden tas til orientering. Reindrift vil bli 
tatt inn som tema i neste rullering av Notat 
for befolkning- og næringsutvikling. Temaet 
vil også bli vurdert i den kommende utarbei-
delsen av kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel.
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3. Gjøre en vurdering av status, muligheter 
og utfordringer i forhold til samisk språk 
og kultur i barnehage og skole.

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert 
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan 
for oppvekst.

4. Undersøke om det finnes behov i befolk-
ningen for tiltak som kan bidra til å ivare-
ta og styrke den samiske identiteten hos 
barn, voksne og eldre.

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel.

5. Ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, 
lokale kunnskap og forståelser på lik linje 
med forskningsbasert kunnskap.

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel.

6. Vurdere om der er behov for å utrede 
folkehelseutfordringer blant den samiske 
befolkningen.

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel. Merknaden følges også 
opp gjennom folkehelsearbeidet i kommune-
planens samfunnsdel og dermed utarbeidelse 
av oversikt over helsetilstanden i Kåfjord.

7. Kartlegging av behov for samisk opplæ-
ring både i skole og barnehage.

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert 
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan 
for oppvekst.

8. Det bør komme fram hvordan foreldrene 
får informasjon om rett til opplæring i og 
på samisk.

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert 
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan 
for oppvekst.

9. Hvis kommunen har samisktilbud i barne-
hagen bør det videreføres i skolen, sikre 
en overgang fra barnehage til skole.

• Se generell tilbakemelding fra Kåfjord kom-
mune over. Merknaden tas til orientering og 
følges opp i utarbeidelsen av kommunepla-
nens samfunnsdel. Temaet vil også bli vurdert 
gjennom utarbeidelsen av kommunedelplan 
for oppvekst.
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Nr. 4 – Mattilsynet

Merknader:

Under følger Mattilsynets merknader med svar 
fra Kåfjord kommune.

1. Etterlyser plan for desinfisert vann i Nom-
edalen.

• Merknaden tas til orientering. Kommunen er i 
gang med arbeidet med frist 02.11.20.

Nr. 5 – Norges vassdrags- og energi-
direktorat

Merknader:

Under følger NVEs merknader med svar fra Kå-
fjord kommune:

1. Anbefaler å utarbeide overvannsplan. 
• Merknaden tas til orientering. Overvann tas 

inn som tema under hovedplan for avløp og 
for vei.

2. Anbefaler å identifisere sårbare områder 
i de ulike tettstedene med tanke på flom 
osv.

• Kåfjord kommune har ikke kapasitet til å 
utarbeide en slik oversikt. Sårbare områder 
og naturfare blir behandlet fortløpende med 
bakgrunn i det til en hver tid gjeldende kunn-
skapsgrunnlaget som eksisterer.

Nr. 6 – Troms og Finnmark fylkes-
kommune

Merknader:

Under følger TFFK sine merknader med svar fra 
Kåfjord kommune:

1. Savner nasjonale og regionale føringer
• Merknaden tas ikke til følge. Se forøvrig svar 

til fylkesmannen i punkt 1.

2. Savner FNs bærekraftmål
• Merknaden tas til orientering. FN sine bæ-

rekraftmål er en viktig del av all kommunal 
virksomhet og et grunnlag for kommunal 
planlegging. Kåfjord kommune vil legge 
bærekraftmålene til grunn i utarbeidelsen av 
ny kommuneplan i kommende planperiode. 
Kåfjord kommune ønsker å ha en kort og kon-
sis planstrategi og velger derfor å ikke omtale 
bærekraftmålene her.

3. Mener ambisjonsnivået er for høyt
• Merknaden tas til orientering. Planforslaget 

er utarbeidet i samråd med de ansvarlige for 
alle de ulike planene. Det skisserte planbeho-
vet med prioriteringer er derfor det Kåfjord 
kommune tror og ønsker at vi skal få til. Om 
det viser seg å ikke stemme, kan planstrategi-
en revideres underveis.

4. Savner evaluering av eksisterende sam-
funnsdel

• Merknaden tas til orientering. En evaluering 
av den eksisterende samfunnsdelen vil gjen-
nomføres i utarbeidelsen av planprogram for 
den nye kommuneplanens samfunnsdel. Det 
er ikke behov for å utdype en slik evaluering i 
planstrategien.
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5. Kommenterer opphevelse av regulerings-
planer

• Merknaden tas til etterretning. Punktet tas ut 
av planstrategien, da det ikke er behov for at 
det står det.

6. Etterlyser folkehelse som tema
• Merknaden tas til orientering. Arbeidet følges 

opp i utarbeidelsen av kommuneplanens 
samfunnsdel. Merknaden følges også opp 
gjennom folkehelsearbeidet i kommunepla-
nens samfunnsdel og dermed utarbeidelse av 
oversikt over helsetilstanden i Kåfjord.

7. Etterlyser oppdatert oversikt over helsetil-
stand

• Merknaden tas til orientering. Oversikt over 
helsetilstand vil bli rullert i forbindelse med 
utarbeidelsen av kommuneplanens sam-
funnsdel. Planstrategien legger opp til at 
folkehelse blir en viktig del av kommunepla-
nens samfunnsdel og at det ikke utarbeides 
en separat plan for folkehelse. Kåfjord kom-
mune er med i et interkommunalt samarbeid 
med flere andre kommuner i Troms og Finn-
mark, som omhandler folkehelsearbeid. Etter 
planen skal Kåfjord kommune i gang med sitt 
arbeid i dette samarbeidet i år.

8. Savner omtale av samiske forhold
• Merknaden tas til orientering. Kåfjord kom-

mune er for tiden i gang med en evaluering 
av samisk språk i kommunen. Denne evalu-
eringen vil ta for seg status på samisk språk 
innenfor forvaltning, helse og omsorg, opp-
vekst og generelt i befolkningen. Denne eva-
lueringen vil dermed dekke samiske forhold. 
Den vil forøvrig bli brukt som grunnlag til all 
kommunal planlegging framover.

9. Etterlyser tema rundt transport og sam-
ferdsel

• Merknaden tas til orientering. Temaene rundt 
transport og samferdsel dekkes opp i kommu-
neplanens samfunnsdel og arealdel. Kåfjord 
kommune velger å ikke inkludere det i plan-
strategien.

Nr. 7 - Nord-Troms Friluftsråd

Merknader:

Under følger Nord-Troms friluftsråd sine merkna-
der med svar fra Kåfjord kommune:

1. Utarbeidelse av plan for friluftslivets ferd-
selsårer

• Merknaden tas til etterretning. Arbeidet med 
plan for friluftslivets ferdselsårer er i startfa-
sen i samråd med Nord-Troms friluftsråd og 
deres medlemskommuner.

2. Involvering tidlig i planprosesser
• Merknaden tas til etterretning. Kåfjord kom-

mune vil etterstrebe å involvere Nord-Troms 
friluftsråd tidlig i de planprosessene kommu-
nen finner det fornuftig og hensiktsmessig.
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/20 Formannskap 05.06.2020 

 

Godkjenning av smittevernplan, pandemiplan, handlingsplan for pandemi 
samt handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
Lov om helse- og omsorgstjenester 
Lov om matproduksjon og mattrygghet 
Lov om helsemessig og sosial beredskap 
Helsepersonelloven 
Folkehelseloven 
 
 

Vedlegg 

1 Smittevernplan, pandemiplan, handlingsplan for pandmi 

2 Handlingsplan for opprettholdelse av kristiske funksjoner ved høyt sykefravær 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Smittevernplan for Kåfjord kommune med vedlegg pandemiplan for Kåfjord kommune, 

og handlingsplan for pandemi, slik godkjennes slik er planen er fremlagt. 
2. Handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær 

godkjennes slik handlingsplanen er fremlagt. 
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Saksopplysninger: 
I og med at pandemien Covid-19 har nå hatt en varighet på snart 5 mndr, så ser 
beredskapsledelsen behovet for at aktuelle planer evalueres fortløpende, samt om det er behov 
for endringer i planverket.  Planverket som legges fram er ikke bare beregnet på pandemien 
Covid-19, men er overordnet planverk som brukes i tilfeller med smitteutbrudd, og hendelser 
som gjør at en større del av de ansatte av forskjellige årsaker ikke har mulighet til å møte på 
jobb. 

Vurdering: 
Smittevernplan for Kåfjord kommune, med pandemiplan og handlingsplan for pandemi, samt 
handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær ble sendt ut på 
internhøring, høringsfrist 14 dager.  Etter høringsfristens utløp var det kommet inn et 
høringssvar. 
Kommunalsjef helse hadde følgende tilbakemelding; Ingen kommentarer, foruten at 
handlingsplan for pandemi legges som vedlegg til pandemiplanen.  
 
Høringssvaret fra kommunalsjef helse etterkommes, slik at handlingsplanen for pandemi også 
legges som vedlegg til pandemiplanen. 
 
Kommunalsjefens tilrådning 
Behovet for å synliggjøre hvordan strukturen i planverket er bygd opp fra overordnet 
beredskapsplan til fagplaner til handlingsplaner er absolutt tilstede.  I den situasjon som vi står i 
nå, er også behovet for at planverket som er aktuell for en hendelse, f.eks pandemi, er samlet. 
Dvs at fagplaner tilhørende f.eks smittevernplan også legges som vedlegg til denne. 
 
Overordnet beredskapsplan  
Overordnet beredskapsplan er et av de viktigste virkemidlene i kommunens oppføling av 
kommunal beredskapsplikt.  Planen skal hjelpe kommunen å lede kommunens krisehåndtering 
dersom det inntreffer uønskede hendelser.  I forskriften brukes begrepet overordnet 
beredskapsplan.  Dette for å skille den fra kommunens mange fagområder og krav til kommunen 
om beredskapsplaner, f.eks beredskapsplan VVA, smittevernplan, brannordning for Kåfjord 
kommune, beredskapsplaner for skole og barnehage.  Overordnet beredskapsplan skal som 
minimum inneholde plan for kommunal kriseledelse, varslingsliste, ressursoversikt, 
evakueringsplan, plan for befolkningsvarsling basert på helhetlig ROS og plan for 
krisekommunikasjon. 
 
Smittevernplan, pandemiplan, handlingsplan for pandemi og handlingsplan for opprettholdelse 
av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær legges inn overordnet beredskapsplan.  
Smittevernplan og pandemiplan legges under pkt 2.2 delplaner.  Handlingsplan for pandemi og 
handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær legges inn 
under pkt 2.1. handlingsplaner. 
 
For å imøtekommet behovet for at aktuelt planverk m/handlingsplaner er samlet og lett 
tilgjengelig legges pandemiplan og handlings for pandemi som vedlegg til smittevernplan. 
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Innledning 
Smittevernplanen	er	utarbeidet	med	formål	å	sikre	befolkningen	mot	smittsomme	
sykdommer.	Den	er	fattet	enkelt	med	oversiktlig	håndtering	av	ulike	situasjoner.	Råd	og	
anbefalinger	i	planen	bygger	på	Folkehelseinstituttet	og	andre	statlige	organer	slik	som	
Helsedirektoratet.	
	
	
LOVGRUNNLAG 
-	Lov	om	vern	mot	smittsomme	sykdommer	
-	Lov	om	helse-	og	omsorgstjenester	
-	Lov	om	matproduksjon	og	mattrygghet	
-	Lov	om	helsemessig	og	sosial	beredskap	
-	Helsepersonelloven	
-	Folkehelseloven	
	
	
DISTRIBUSJON 
Planen	distribueres	ved	behov	til	aktuelle	samarbeidspartnere,	men	skal	alltid	være	
tilgjengelig	på	Kåfjord	kommunes	hjemmeside.	
	
ANSVARLIG FOR SMITTEVERNET I KÅFJORD KOMMUNE 
 

1. Kommuneoverlege	Anita	Monsen	Pedersen,	tlf	415	76	543	(legekontor	
vakttelefon	dagtid)	

2. Legevaktslege,	tlf	116	117	
	
Dersom	det	skjer	utbrudd	eller	mistanke	om	utbrudd	av	allmennfarlige	smittsomme	
sykdommer	utenfor	kontortid	vil	legevaktslege	opprette	kontakt	med	
kommuneoverlege.	
	
Tlf	smittevernvakta	ved	Folkehelseinstituttet,	for	helsepersonell:		21	07	63	48	
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Utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom 
	
FORMÅL	
Planen	skal	bidra	til	å	håndtere	situasjoner	med	allmennfarlig	smittsom	sykdom	ved	å:	

• Beskytte	innbyggere,	reisende	og	personell	i	berørte	virksomheter.	
• Sikre	at	kommunen	iverksetter	nødvendige	smitteverntiltak	og	samordner	sin	

virksomhet	med	andre	offentlige	og	private	aktører	på	lokalt	og	nasjonalt	plan,	
og	

• Ivareta	rettsikkerhet	for	smittede	og	andre	som	blir	omfattet	av	smitteverntiltak.	
	
VIRKEOMRÅDE	
Denne	planen	er	en	delplan	til	kommunes	smittevernplan.	Planen	omfatter	ikke:		

• Annen	helseberedskap	
• Veterinærmedisinske	forhold	

	
ANSVAR	
Beredskapsansvar:	Kåfjord	kommune	
Kommuneoverlege,	tlf	415	76	543	(dagtid),	evt	116117	(utenfor	kontortid)	
Ansvar	for	undersøkelse	og	behandling;	Kommuneoverlege,	legevaktslege,	UNN	
Tromsø	
Ansvar	for	smitteoppsporing,	oppfølging,	rådgiving	og	informasjonstiltak;	
Kommuneoverlegen	
	
RISIKOVURDERINGER	
Risikoen	for	smitteutbrudd	med	allmennfarlige	sykdommer	er	meget	lav,	men	vil	ikke	
kunne	utelukkes.	For	utfyllende	informasjon	vises	det	til:	

• For	sykdommer	listet	i	Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer,	vises	
det	til	vurderinger	for	den	enkelte	sykdom	i	Folkehelseinstituttets 
smittevernveileder		

	
 
GENERELL PROSEDYRE FOR PASIENTHÅNDTERING OG 
SMITTEVERNTILTAK 
	
GENERELT 
Smitteverntiltakene	må	tilpasses	den	aktuelle	situasjonen,	utformes	i	samarbeid	med	
smittevernvakta	ved	Folkehelseinstituttet	og	fagpersonell	ved	UNN	Tromsø.	
Folkehelseinstituttets	smittevernveileder	vil	der	også	være	førende	for	tiltak	ut	i	fra	
hvilket	sykdom	det	er	mistanke	om	utbrudd	av.	
	
Vedlegg:	

- Liste	over	allmennfarlige	smittsomme	sykdommer	
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Vedlegg A – Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer 
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Smittsom hjertehinnebetennelse i skoler og barnehager 
	
HENSIKT	
Sikre	rask	og	effektiv	informasjon	til	omgivelsene	når	det	oppstår	tilfeller	av	
meningokokksykdom	i	skoler	eller	barnehager	i	kommunen.	
	
ANSVAR		
Kommuneoverlege,	samt	helsestasjoner	og	skolehelsetjenesten.	
	
DEFINISJONER	
Meningitt	og	meningokokksykdom:	Meningitt	og/eller	sepsis	som	antas	eller	er	sikkert	
påvist	forårsaket	av	meningokokker.	
	
FREMGANGSMÅTE 

1.	 Sykehuset	varsler	kommuneoverlege	pr.	telefon	så	raskt	som	mulig	ved	
mistenkt/sikkert	tilfelle	av	meningokokksykdom.	Dersom	den	syke	er	skoleelev	
eller	barnehagebarn,	må	kommuneoverlege	sørge	for	at	foreldre	er	informert	om	
at	man	går	ut	med	generell	informasjon	om	tilfellet	til	klassekamerater	etc.		

	
2.	 Kommuneoverlege	sjekker	at	familie	og	de	aller	nærmeste	har	fått	informasjon,	

medisin	og	evt.	vaksinasjon	(ved	meningokokk	A	eller	C).	De	som	ikke	har	fått	
dette	på	sykehuset,	får	tilbud	om	oppfølging	ved	Legekontoret/Helsestasjonen,		
Vaksine	kan	rekvireres	fra	Folkehelsa	gratis	på	navn	på	blå	resept,	merket	§	4.	
	

3.	 Kommuneoverlege	informerer	rektor	eller	barnehagestyrer,	samt	helsestasjon/	
skolehelsetjeneste	pr.	telefon	så	raskt	som	mulig	om	hvem	som	er	syk,	tilstanden	
etc.	Råd	som	skal	gis:	
• Det	er	ikke	nødvendig	å	kutte	ut	skolegymnastikk,	men	fysiske	påkjenninger	

utenom	det	vanlige	bør	unngås	(fjellturer	eller	lignende).	
• Det	er	ikke	nødvendig	å	fraråde	vanlig	undervisning,	møter	eller	lignende.	
• Det	er	ikke	nødvendig	å	stenge	skoler,	barnehager	eller	lignende.	
• Det	er	ikke	aktuelt	med	antibiotikabehandling	av	klassekamerater	eller	

andre	barn	i	barnehagen.	
	

4.	 Skole	eller	barnehage	får	tilbud	om	å	få	fakset/oversendt	standard	
informasjonsskriv	til	foreldrene.	Se	vedlegg	B.	Dette	kan	kopieres	opp	og	deles	ut	
til	foreldrene	i	aktuell	klasse,	eventuelt	andre	som	er	interessert.	

	
5.	 Innholdet	i	informasjonsskrivet	skal	holdes	oppdatert	av	smittevernet,	som	

vedlegg	til	denne	prosedyren.	Oppdatert	prosedyre	med	vedlegg	skal	
distribueres	via	ledende	helsesøstre	til	hver	helsestasjon.	

	
Referanser:	
Folkehelseinstituttet	-	Smittevern	og	vaksine	
Vedlegg:	

A. Liste	over	vaksinerte	
B. Informasjonsskriv	til	foreldre	i	skole/barnehage	

338



Smittevernplan	for	Kåfjord	kommune	 7	

Vedlegg A – Liste over nærkontakter til meningokokk pasient som er 
vaksinert. 

	
Navn	 Født	 Adresse	 Type	

nærkontakt	
Vaks.	
dato	

Sign.	
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Vedlegg B – Informasjonsskriv til foreldre i skole/barnehage 
	
Avsender	 	 	
KOMMUNEOVERLEGEN	
	
Til	foreldre	ved	_______________________________	
	
	
INFORMASJON	OM	SMITTSOM	HJERNEHINNEBETENNELSE.	
	
Ett	barn	ved	…….............................		er	innlagt	på	sykehus.	Det	er	påvist	
meningokokksykdom,	såkalt	smittsom	hjernehinnebetennelse.	Det	er	svært	liten	
sannsynlighet	for	at	det	vil	oppstå	flere	tilfeller,	men	vi	anbefaler	ekstra	vaktsomhet	i	de	
nærmeste	par	uker.	
	Helsemyndighetene	har	gitt	følgende	retningslinjer	for	hvordan	vi	skal	forholde	oss:	
1.	 Familiemedlemmer	og	svært	nære	kontakter	av	den	syke	skal	vurderes	med	

henblikk	på	vaksine,	eventuelt	antibiotikabehandling.	Vanligvis	er	dette	ikke	aktuelt	
for	andre	barn	på	skolen/barnehagen.	Smittevernet	vil	gi	råd	om	hvem	som	
eventuelt	kommer	inn	i	denne	gruppen.	

2.	 Det	er	ikke	noen	grunn	til	å	stoppe	gymnastikk	eller	fysisk	aktivitet,	men	særlig	
slitsomme	turer	eller	anstrengelser	bør	avlyses.	

3.	 Det	er	ingen	grunn	til	å	avlyse	møter,	forsamlinger	eller	lignende.	
4.	 Foreldre	anbefales	å	holde	et	ekstra	godt	øye	med	barn	som	blir	syke	i	de	nærmeste	

uker.	Symptomer	som	man	skal	se	etter:	
-	Høy	feber,	der	barnet	virker	dårligere	enn	det	vanligvis	er	når	det	har	feber.	
-	Stiv	nakke	(klarer	ikke	å	legge	haken	på	brystet	på	kommando).	
-	Nyoppstått	utslett	på	huden	hvor	som	helst	på	kroppen,	som	ikke	går	vekk	når	
		man	presser	et	glass	ned	mot	det.	

	
Barn	med	feber	bør	også	sjekkes	en	gang	i	løpet	av	natten.	
Kontakt	lege	eller	legevakt	hvis	du	er	i	tvil	om	ditt	barn	oppfyller	punktene	ovenfor.	
Nærmere	opplysninger	kan	du	få	ved	å	kontakte	kommuneoverlege	på	tlf	415	76	543	
(dagtid)/	legevakt	116117	(utenfor	kontortid).	
	
	
	
	
Med	hilsen	
	
Anita	Monsen	Pedersen	
Kommuneoverlege																																																										Rektor/barnehageleder	
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Influensavirus i befolkningen og på institusjon 
	

HENSIKT	
Forhindre	spredning	av	influensavirus	til	utsatte	personer	som	eldre	og	immunsvake.	
	
ANSVAR		
Kommuneoverlege,	helsestasjonen	
	
DEFINISJONER	
Influensa	er	en	smittsom	virusinfeksjon	forsårsaket	av	influensavirus	som	tilhører	
familien	orthomyxoviridae.	Man	kan	skille	mellom	ulike	typer	influensa;	
	 Sesonginfluensa;	Kommer	hver	vinter.	Viruset	har	endret	seg	noe	fra	tidligere	
års	virus	slik	at	mange	vil	være	delvis	immune.	Sykdommen	har	som	oftest	et	mildt	
forløp;	eldre	og	kronisk	syke	har	derimot	økt	risiko	for	komplikasjoner	som	pneumoni	
med	økt	risiko	for	dødelighet.	
	 Influensa	hos	dyr;	rammer	først	og	fremst	det	aktuelle	dyreslaget,	men	av	og	til	
kan	slike	virus	smitte	til	mennesker.	Vanligst	er	smitte	fra	svin	og	fra	fugl.	Smitten	vil	
som	regel	ikke	passeres	videre	blant	mennesker.	
	 Pandemisk	influensa;	er	betegnelsen	på	en	influensasykdom	som	skyldes	et	helt	
nytt	virus	som	ingen	eller	få	er	immune	mot.	Dette	viruset	sprer	seg	da	raskt	gjennom	
hele	verden	og	mange	kan	bli	syke	som	påvirker	hele	samfunnet	med	sykefravær,	
redusert	kapasitet	i	sykehus	og	øvrige	institusjoner	etc.	
	
FREMGANGSMÅTE 
Smitteutbrudd	forebygges	gjennom	å	tilby	vaksinasjon	mot	sesonginfluensa.	Se	vedlegg	
A	for	hvem	denne	gruppen	er.	Forebygging	skjer	også	ved	å	unngå	nærkontakt	med	
syke,	samt	nøyaktighet	med	håndhygiene	generelt	i	samfunnet.	

Dersom	mistanke	om	utbrudd	i	samfunnet	sikres	agens	gjennom	prøvetaking	hos	
tilfeldige	pasienter	med	symptomer	for	bekreftelse	av	virus	og	overvåking	av	virusets	
utbredelse.		

Påvist	influensa	behandles	i	tråd	med	retningslinjer.	

	

Vedlegg	

A. Risikoutsatte	grupper	som	bør	vaksineres	mot	sesonginfluensa	
B. Informasjon	til	befolkning	ved	utbrudd	
C. Utbrudd	i	helseinstitusjon	
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Vedlegg A – Risikoutsatte grupper som bør vaksineres mot 
sesonginfluensa 

	

- Personer	som	er	65	år	eller	eldre	
- Beboere	i	omsorgsbolig	og	sykehjem	
- Gravide	etter	12.	Svangerskapsuke.	Gravide	i	1.	Trimester	med	annen	

tilleggsrisiko	skal	også	få	tilbud	om	vaksinasjon	
- Voksne	og	barn	med	kronisk	lungesykdom	(inklusiv	astma)	
- Voksne	og	barn	med	kroniske	hjerte/karsykdommer,	spesielt	personer	med	

alvorlig	hjertesvikt,	lavt	minuttvolum	eller	pulmonal	hypertensjon	
- Voksne	og	barn	med	nedsatt	immunforsvar	
- Voksne	og	barn	med	diabetes	mellitus,	både	type	1	og	2	
- Voksne	og	barn	med	kronisk	nyresvikt	
- Voksne	og	barn	med	kronisk	leversvikt	
- Voksne	og	barn	med	kronisk,	nevrologisk	sykdom	eller	skade	
- Voksne	og	barn	med	svært	alvorlig	fedme,	dvs	kroppmasseindeks	(BMI)	over	40.	
- Annen	alvorlig	og/eller	kronisk	sykdom	der	influensa	utgjør	en	alvorlig	

helserisiko,	etter	individuell	vurdering	av	lege	

Andre	målgrupper:	

I	tillegg	anbefales	influensavaksine	til	følgende	grupper,	primært	for	å	beskytte	andre:	

- Helsepersonell	som	har	pasientkontakt	
- Husstandskontakter	til	personer	med	nedsatt	immunforsvar	
- Svinerøktere	og	andre	som	har	regelmessig	kontakt	med	levende	griser	
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Vedlegg B – Informasjon til befolkning ved utbrudd av influensa i 
samfunnet 
	
Avsender	 	 	
KOMMUNEOVERLEGEN	
	
	
	
INFORMASJON	OM	SESONGINFLUENSA	
	
	
Sesonginfluensa	skyldes	virussykdom	med	influensavirus	type	A	og	type	B,	der	B	ofte	er	
mildere	variant	enn	type	A.	Influensavirus	gir	oftere	mye	kraftigere	forløp	enn	
forkjølelsesvirus	og	skal	ikke	sammenblandes.	
	
Influensavirus	kan	komplisere	eldre	og	immunsvakes	spesielt	og	gi	et	særs	kraftig	forløp	
med	utvikling	av	lungebetennelse	og	eventuelt	behov	for	innleggelse	på	sykehjem	eller	
sykehus	for	behandling.		
Risikogrupper	er	derfor	anbefalt	å	vaksinere	seg	før	influensasesongen	kommer,	altså	ila	
høsten.	Helsestasjonen	tilbyr	åpne	vaksinedager,	men	vaksine	kan	settes	også	utenom	
dette	eller	hos	legen.	Helsepersonell	er	også	anbefalt	å	vaksinere	seg	for	å	redusere	
smittefare.	
	
Influensasykdom	med	kraftige	symptomer	kan	behandles	med	febernedsettende	og	
smertestillende	legemidler	som	for	eksempel	paracetamol.		
	
For	å	forebygge	spredning	videre	er	det	viktig	å	unngå	nærkontakt	med	syke	og	gode	
rutiner	for	håndvask.	
	
	
	
	
Med	hilsen	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlege,	10.02.20	
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Vedlegg C – Utbrudd av influensa i helseinstitusjon 
	

Beboere	ved	alders-	og	sykehjem	anbefales	å	la	seg	vaksinere	mot	influensa	før	
influensasesongen	hver	høst.	Helsepersonell	er,	på	lik	linje	med	personer	i	
risikogruppene,	en	anbefalt	målgruppe	for	årlig	influensavaksinasjon.	

Alle	utbrudd	av	(mistenkt)	influensa	på	helseinstitusjon	er	varslingspliktige	til	
kommuneoverlegen	og	Folkehelseinstituttet	via	utbruddsvarslingssystemet	VESUV.	

Dersom	det	bryter	ut	influensalignende	sykdom	ved	en	institusjon	anbefales	følgende	
tiltak	iverksatt:	

- Vaksinere	uvaksinerte	som	ikke	allerede	er	blitt	syke,	både	beboere	og	personell	
- Verifisér	influensadiagnosen	med	virusprøve,	evt	også	andre	mikrobiologiske	

prøver	
- Vurdere	å	gi	antivirale	medisiner	til	pasienter	for	å	dempe	symptomer	
- Innskjerping	av	håndhygiene	og	hostehygiene	blant	beboere,	personale	og	

pårørende	
- Vurdere	å	holde	influensasyke	atskilt	fra	andre	beboere	
- Være	oppmerksom	på	mulige	komplikasjoner	og	raskt	progredierende	sykdom	
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Beredskapsplan for pandemisk influensa i Kåfjord 
	
HENSIKT			
Beredskapsplanen	skal	bidra	til	å:		

• redusere	sykelighet	og	død,		
• ta	hånd	om	et	stort	antall	syke	og	døende	pasienter,		
• opprettholde	nødvendige	tjenester	i	et	samfunn	med	meget	høyt	sykefravær	og		
• gi	fortløpende,	nødvendig	info	til	helsevesenet,	det	offentlige,	publikum	og	media	

	
ANSVAR	

• Ansvaret	er	delt	mellom	en	rekke	kommunale	og	statlige	institusjoner	og	
avdelinger.		

• Pandemiplanen	er	koblet	til	kommunens	øvrige	krisehåndteringsplaner,	blant	
annet:		

- Plan	for	overordnet	krisehåndtering	
- Plan	for	HS-beredskap	

• Smittevernlegen	er	ansvarlig	for	oppgradering	og	rullering	av	planen.		
	
DEFINISJONER	
Influensapandemier	er	de	store,	verdensomspennende	epidemier	med	influensavirus	
som	befolkningen	ikke	har	naturlig	beskyttelse	mot,	og	som	opptrer	med	varierende	
mellomrom.	En	pandemi	kan	få	omfattende	skadevirkninger	helsemessig	og	økonomisk,	
og	sette	store	deler	av	samfunnet	ut	av	funksjon.	I	vår	del	av	verden	regnes	pandemier	
av	smittsomme	sykdommer	blant	de	mest	sannsynlige	årsaker	til	akutte	krisetilstander	i	
samfunnet.	
	
FREMGANGSMÅTE 
Planen	bygger	på	den	nasjonale	pandemiberedskapsplanen	og	eksisterende	planverk	for	
krisehåndtering	og	smittevern	i	Kåfjord	kommune.		
	
Referanser:	
Smittevernloven	
Vaksinasjonsveileder	
Smittevernveilederen	
Nasjonal	beredskapsplan	for	pandemisk	influensa	
Folkehelseinstituttets	temaside	om	pandemi	
	
	
Vedlegg:	

A. Ansvars-	og	oppgavematrise	
B. Fase	1-2,	Interpandemisk	periode	
C. Fase	3-5,	Pandemisk	årvåkenhetsperiode	
D. Fase	6,	Pandemisk	periode	
E. Massevaksinasjon	
F. Tilleggsressurser	
G. Beredskap	for	å	ta	imot	utskrivingsklare	pasienter	
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Vedlegg A – Ansvars og oppgavematrise	
	

Arbeidsoppgaver	 Ansvarlig	 Samarbeidspartner(e)	
Ansvar	for	det	kommunale	
smittevernet	

Kommuneoverlege	
	

De	praktiske	oppgavene	er	delegert	til	
ulike	deler	av	kommunens	helsetjeneste,	
bl.a.	smittevernlegen	

Informasjon,	smitteoppsporing,	
daglig	ansvarlig	for	smittevernet	
	

Kommuneoverlege	
	

Øvrig	kommunal	helsetjeneste	
Fastlegene	
Infeksjonsmedisiner	UNN	Tromsø	

Faglig	oppdatering	av	
helsepersonell	i	kommunens	helse-	
og	omsorgstjeneste	

Virksomhetsledere	i	
HS	og	Oppvekst	

Smittevernlege,	allmennleger	
	

Undersøkelse	og	behandling	av	
smittet	person	

UNN	Tromsø	 Kommuneoverlegen	
Fastlege	
Legevakten	
Omsorgstjenester	

Omsorg	for	alvorlig	syk	person		 Omsorgstjenester	 Kommuneoverlegen	
UNN	
Fastlegen	
Frivillige	organisasjoner	

Varsling,	innkalling	og	møtested	
for	ekstrapersonell/	
arbeidsfordeling,	endring	av	
vaktplaner	

Den	kommunale	
kriseledelsen	

Virksomhetsledere	i	HS	og	Oppvekst	

Opprettelse	av	influensaklinikk	 Legevakta	 HS-sektor,	evt.	Oppvekstsektor,	
kommuneoverlege,	kriseledelsen		

System	for	masseregistrering	og	
melding	(MSIS)	

Kommuneoverlege	 	

Vaksinasjon	og	eventuelt	
profylaktisk	behandling	av	friske,	
inkludert	eget	personale		

Kommuneoverlege	

	

Virksomhetsledere	i	HS	og	Oppvekst	

Retningslinjer	for	behandling	og	
innleggelse	i	sykehus	

Kommuneoverlege	
UNN	

	

Psykososial	omsorg	overfor	
pasienter/pårørende	

Kommuneoverlege	 Psyk.	Sykepleiere	

Geistlige	tjenester	 Kirkelige	org.	 	
Massemottak/frigjøring	av	plasser	
i	sykehjem		

Helse-	sosialsjef	

	

Virksomhetsledere	i	omsorgssentre	og	
beh&rehab.	

Legemiddelforsyning	antipyretika/	
antibiotika/profylaktika	og	
vaksiner	

Fylkesmannen	i	
Troms	

Kommuneoverlegen	
Apotekene	

Kommunelegen/kommunen	kan	
rekvirere	Fredsinnsatsgruppe	
(FIG)	fra	nærmeste	
sivilforsvarskrets	(JD)		

Den	kommunale	
kriseledelse	

	

Avklaring	av	juridiske	spørsmål	
knyttet	til	smittevernloven	

Fylkeslegen	 	

Organisering	for	massevaksinasjon	 Kommuneoverlege	 Helsestasjonen	
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Vedlegg B – Fase 1-2, Interpandemisk periode 
	
Fase	1	Ingen	nye	virus	
Ingen	nye	influensavirussubtyper	er	oppdaget	hos	mennesker.	
En	influensavirussubtype	som	kan	forårsake	infeksjon	hos	menneske	kan	være	til	stede	
hos	dyr.	I	så	fall	anses	risikoen	for	smitte	til	mennesker	som	lav.	
	
Fase	2	Nytt	virus	hos	dyr	
Ingen	nye	influensavirussubtyper	er	oppdaget	hos	mennesker.	
Imidlertid	sirkulerer	det	dyreinfluensavirus	som	utgjør	en	reell	risiko	for	sykdom	hos	
mennesker.	
	
	
FREMGANGSMÅTE	FASE	1:	

1. I	fase	1	foregår	vaksinasjon	og	informasjon	etter	de	vanlige	rutiner	og	
retningslinjer.	

2. Arbeidsutvalget	skal	gjennomgå	kommunens	beredskapsplaner	og	ROS-analyser	
og	sørge	for	at	disse	blir	oppdatert	som	vanlig	etter	gjeldende	rutiner.	

3. Sørge	for	at	denne	planen	er	samordnet	med	sykehusets	planer	
	
FREMGANGSMÅTE	FASE	2:	

4. I	fase	2	kan	arbeidsutvalget	tre	sammen	og	oppdatere	seg	på	situasjonen.	Drøfte	
aktuelle	beredskapstiltak	om	situasjonen	skulle	utville	seg	til	fase	3-4-5.	

5. Arbeidsutvalget	og	kommuneoverleger,	bør	ha	oversikt	over	eksisterende	
planverk,	informasjonsmateriell	mv	ift	en	pandemi	

6. Fortløpende	skolering	av	helsepersonell	i	standardtiltak	iht.	normal	drift	

For	øvrig	skal	en	følge	de	føringer	som	gis	fra	sentrale	myndigheter.	
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Vedlegg C – Fase 3-5, Interpandemisk årvåkenhetsperiode 
	
Fase	3	Smitte	til	mennesker	
Sykdom	hos	menneske	med	ny	subtype,	men	ingen	spredning	mellom	
mennesker,	eller	sjeldne	tilfeller	av	smitte	til	nærkontakter.	
	
Fase	4	Begrenset	smitte	mellom	mennesker	
Små	klynger	med	begrenset	spredning	mellom	mennesker,	men	
geografisk	begrenset,	noe	som	antyder	at	viruset	ikke	er	godt	tilpasset	
mennesker.	
	
Fase	5	Økende,	men	ikke	svært	smittsomt	
Større	klynger	av	personer	med	infeksjon,	men	fortsatt	geografisk	
begrenset,	noe	som	antyder	at	viruset	er	i	ferd	med	å	tilpasse	seg	
mennesker,	men	fortsatt	ikke	smitter	lett	mellom	mennesker	(betydelig	
pandemirisiko).	
	
FREMGANGSMÅTE:	
Arbeidsutvalget	holder	møter	med	følgende	saksliste:		

• Informasjon	om	sykdommens	profil.		
• Planlegge	omdisponering	av	helsepersonell.			
• Få	oversikt	over	og	kontakte	lokale	frivillige	organisasjoner,	eventuelt	offentlige	

(Sivilforsvaret)	som	kan	hjelpe	til	med	pleie	og	stell	av	syke.		
• Diskutere	legedekning	og	legevakt	ved	sykdom.		
• Ta	kontakt	med	UNN	for	å	forberede	samarbeid	om	bruken	av	sykehus	mht.	

innleggelses-	og	utskrivingsrutiner.		
• Diskutere	lokal	bruk	av	sykehjem	og	hjemmesykepleie.	Vurdere	muligheter	for	

omdisponering	av	senger	i	sykehjem	ved	utskriving	eller	fortetting.	Ellers	kan	
tiltakskort	i	plan	for	HS-beredskap	”evakuering	av	institusjon”,	benyttes	som	
utgangspunkt	for	å	øke	kapasitet	på	sykehjem.	

• Planlegge	slik	at	helsetjenesten	har	tilgang	til	nødvendig	utstyr	som	munnbind,	
hansker,	desinfeksjonsmidler,	temperaturmålere	mv.	

• Forberede	informasjonsstrategi	i	kommunen.	
• Forberede	organisering	av	influensaklinikk	for	syke	i	kommunen.	
• Forberede	regime	for	massevaksinering	iht.	planverk	og	etter	anvisning	fra	

sentrale	myndigheter	
• Forberede	lokal	registreringsenhet	for	antall	syke	og	døde	
• Forberede	regime	for	prioritering	av	medikamenter	og	beskyttelsesutstyr,	etter	

anvisning	fra	sentrale	myndigheter	

Møter	i	arbeidsutvalget	bør	følges	opp	med:	

• Informasjon	til	kriseledelsen	og	til	folkevalgte	
• Utarbeide	aktuelt	infomateriale	basert	på	nasjonalt	materiell	
• Når	situasjonen	tilsier	at	kommunen	ikke	vil	kunne	håndtere	situasjonen	uten	

ekstern	bistand:	Avholde	møte	i	beredskapsrådet,	spesielt	for	å	avklare	
samordning	mellom	sykehus,	kommune,	sivilforsvar/forsvar/politi	og	frivillige	
organisasjoner.	

For	øvrig	skal	en	følge	de	føringer	som	gis	fra	sentrale	myndigheter.		
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Vedlegg D – Fase 6, Pandemisk periode 
	
Fase	6	Pandemi	
Økende	og	vedvarende	smitte	i	den	generelle	befolkningen.	
	
FREMGANGSMÅTE	
Avholde	nødvendige	møter	i	arbeidsutvalget	og	i	kriseledelsen	for	at	kommunen	skal	
sikre	forebygging,	diagnostikk,	behandling	og	pleie.	
	
Saksliste	FØR	pandemien	har	nådd	Kåfjord	kommune:		

• Etablering	av	kommunens	kriseledelse,	med	tilhørende	funksjoner	iht	planverket	
• Opprette	lokal	registreringsenhet	for	daglig	oppdatering	av	lokal	situasjon	(antall	

syke,	behov	for	tiltak).	Enheten	skal	rapportere	til	lokal	informasjonsansvarlig	og	
til	fylkesmannen.		

• Forberede	omlegging	av	sykehjemsdrift	og	opprettelse	av	evt.	alternative	
pleiesteder.		

• Planlegge	tiltak	etter	smittevernloven	kapittel	4	og	5	ved	allmennfarlig	smittsom	
sykdom	(møteforbud,	stenging	av	virksomheter	som	barnehager,	svømmehaller,	
begrense	kommunikasjon).		

• Informasjonsansvarlig	undersøker	og	registrerer	hvordan	informasjonen	spres	
og	oppfattes.	Justering	av	informasjonen	etter	behov.		

• Kontinuitetsplanlegging:	Det	bør	gjøres	nødvendige	avklaringer	og	kartlegginger	
for	at	kommunen	skal	kunne	levere	et	minimum	av	nødvendige	tjenester	for	at	
samfunnet	skal	fungere,	når	store	deler	av	arbeidsstyrken	er	syke	eller	
fraværende	som	følge	av	pandemien	(F.	eks	hjemmesykepleie,	
barnehagepersonell	mv).		

• Nøkkelpersoner	i	kommunen	som	er	aktuelle	for	å	få	profylaktiske	
medikamenter	må	kartlegges.	Arbeid	med	navnelister	for	vaksineprioriteringer	
startes	iht	anvisninger	fra	sentrale	myndigheter.		

• Gjennomføring	av	massevaksinasjon	iht.	nasjonal	prioritet.		
• Gjennomføring	av	aktuelle	tiltakskort	i	øvrig	beredskapsplanverk.	
• I	samarbeid	med	sykehuset,	gjøre	nødvendige	forberedelser	til	å	håndtere	et	

stort	antall	døde,	dersom	sykdommen	er	av	en	slik	art	at	svært	mange	kan	dø.	

Saksliste	NÅR	pandemien	har	nådd	Kåfjord	kommune:		

• Ta	i	bruk	alternative	pleiesteder	med	personell	som	er	friske.			
• Innføre	tiltak	som	nevnt	i	smittevernloven	kapittel	4	og	5.	
• Gjennomføre	nødvendige	tiltak	og	iverksette	utarbeidede	planer	på	

tjenestestedene	for	å	opprettholde	viktige	tjenester	

For	øvrig	skal	en	følge	de	føringer	som	gis	fra	sentrale	myndigheter.	
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Vedlegg E – Massevaksinering 
	
Dersom	massevaksinering	skal	iverksettes,	vil	vi	få	vaksiner	i	puljer,	som	må	fordeles	iht	
de	prioriteringer	som	gjelder.		
	
Vaksinelevering	og	oppbevaring:	
Oppbevaring	i	2-8	graders	kjøleskap/lager	på	helsestasjonen/legekontor.	
	
Distribusjon	og	injeksjon	av	vaksiner	lokalt	
	
En	tar	sikte	på	å	bruke	samme	rutiner	for	distribusjon	og	vaksinasjon	som	ved	
sesonginfluensaen.	Dette	innebærer	følgende:	

1. Vaksinen	gis	fra	Helsestasjonen	sine	lokaler	
2. Et	forsterket	tilbud	på	Legekontoret	etableres	
3. Omsorgstjenestene	som	kan,	vaksinerer	egne	brukere	
4. Helsetjenester	som	kan,	vaksinerer	eget	helsepersonell	

	
I	tillegg	legger	vi	opp	til	følgende:	

1. Helsestasjonene	bistår	med	vaksinering	av	barn	i	risikogruppene	
2. HMS/BHT	bistår	med	vaksinasjon	av	ansatte	

	
Vaksinasjonskontoret	forsterkes	til	å	bistå	med	eventuell	opplæring	av	vaksinesteder	og	
logistikk	av	vaksineleveranser.		
	
Prioritering	av	vaksiner:	
Prioritering	av	vaksiner	gjennomføres	iht	sentrale	føringer,	og	iht	lister	utarbeidet	lokalt	
på	bakgrunn	av	de	instruksjoner	som	gis	fra	statlige	myndigheter..	

• Helse-	sosialsjef	har	ansvaret	for	å	utarbeide	slike	lister	for	risikogrupper	og	
helsepersonell	

• Rådmannen/AU	har	ansvaret	for	å	koordinere	utarbeidelse	av	slike	lister	for	
nøkkelpersonell	i	kommunen	for	øvrig.	

	
Dokumentasjon	
	
Dokumentasjon	av	at	vaksiner	er	gitt,	skal	dokumenteres	av	den	enkelte	
vaksinatør/vaksinasjonssted.	Dette	gjøres	iht	de	føringer	som	gitt	sentralt,	f.	eks	
gjennom	SYSVAK,	eller	på	annen	måte.	
	
I	tillegg	bør	alle	som	er	vaksinert	får	kvittering	og	et	vaksinasjonsbevis.	Dersom	ikke	det	
foreligger	føringer	fra	sentralt	hold	på	dokumentasjon	ala	et	vaksinasjonsbevis,	
utarbeides	det	lokalt,	f.	eks	som	et	visittkort.	

For	øvrig	skal	en	følge	de	føringer	som	gis	fra	sentrale	myndigheter.	
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Vedlegg F – Tilleggsressurser 

Dersom	pandemien	skulle	slå	ut	opp	til	25%	av	arbeidsstyrken	i	hele	eller	deler	
av	kommunen,	vil	strategien	for	å	håndtere	dette	være:	

Alle	tjenestesteder	har	gjennom	kontinuitetsplanlegging	lagt	en	tiltaksplan	for	å	
håndtere	et	stort	fravær.	De	fleste	vil	med	denne	kunne	håndtere	situasjonen.	

For	de	arbeidssteder	som	likevel	ikke	klarer	å	opprettholde	et	minimum	av	nødvendige	
tjenester,	er	følgende	tiltak	aktuelle	på	sektor	og	kommunenivå.	

1. Ta	i	bruk	deltidsreserven	som	kommunen	disponerer.		
2. Ta	i	bruk	overtid.	
3. Ta	i	bruk	ledig	kapasitet	i	kommunens	stillingsbank.		
4. Helsepersonell	som	arbeider	i	ikke-pasientrelatert	arbeid	kan	omdisponeres	til	

andre	oppgaver.	HS-direktøren	har	ansvaret	for	å	kartlegge	dette.	
5. Annet	personell	som	kan	bistå	med	andre/nye	oppgaver	benyttes.	F.	eks	kan	en	

frigjøre	personell	i	noen	av	tjenestestedene	i	kultursektoren	til	andre	formål.	
Rådmannen	bistår	med	å	koordinere	dette.	

6. Samarbeid	med	frivillige	organisasjoner	om	spesifikke	oppgaver.	Røde	kors,	
Norsk	Folkehjelp	og	Sanitetsforeninga	er	allerede	i	en	avtale	med	Kristiansand	
kommune	om	dette.	Slikt	samarbeid	vil	bli	drøftet	og	eventuelt	initiert	via	
kommunens	beredskapsråd.	

7. Bistand	fra	Sivilforsvar	og	Heimevern	kan	være	aktuelt	dersom	kommunen	er	i	
dyp	krise	som	følge	av	situasjonen.	
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Vedlegg G – Beredskap for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehus 

Kommunen	har	en	rimelig	beredskap	for	å	øke	antallet	pasienter	vi	kan	motta	fra	
sykehuset,	sammenliknet	med	en	normalsituasjon.	Dette	omhandler:	

1. Sykehjemmet	har	beredskap	for	å	ta	imot	flere	pasienter	enn	normalt.	Dette	
gjøres	ved	å	frigjøre	møterom,	bruke	dobbeltrom,	korridorer	etc.	

2. I	et	absolutt	verstefallsscenario	skal	sykehjemmet	kunne	ta	i	mot	betydelig	flere	
enn	normalt,	men	da	vil	tilbudet	bli	dramatisk	redusert	til	å	være	en	seng.	

3. Sykehjemmet	har	lager	for-	og	kompetanse	til	å	administrere	IV-
væskebehandling.	

4. Forstøvere	og	o2-utstyr	er	tilgjengelig.	
5. Alle	sykehjem	har	ekstra	lager	av	nødvendig	smittevernmateriell	for	å	håndtere	

dråpesmitteisolering	av	beboerne.	
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Beredskapsplan for utbrudd med næringsmiddelbåren 
infeksjon/intoksikasjon 
	
HENSIKT	
Å	sikre	at	mulige	epidemier	med	næringsmiddelbåren	infeksjon/intoksikasjon	blir	
oppdaget	tidligst	mulig,	og	at	smitteagens	identifiseres,	slik	at	ytterligere	spredning	kan	
forebygges.	
	
ANSVAR	
Kommuneoverlegen	i	Kåfjord	
Øvrige	allmennleger	i	kommunen	
Kåfjord	legevakt	
Mattilsynet	
	
DEFINISJONER	
Næringsmiddelbåren	infeksjon/intoksikasjon:	Enhver	tilstand	i	mage	og	tarm	der	det	er	
mistanke	om	at	denne	er	utløst	av	inntak	av	drikkevann	eller	andre	næringsmidler.		
	
FREMGANGSMÅTE 
Arbeidet	med	å	oppklare	næringsmiddelbårne	sykdommer	skal	følge	
Folkehelseinstituttets	utbruddsveileder.	Her	finner	man	nødvendig	informasjon	om	
fremgangsmåte	og	nødvendige	skjemaer.	
	
VIKTIGE	KONTAKTPERSONER	
	

1. Kommuneoverlege	tlf;	415	76	543	
2. Kåfjord	legevakt	tlf;	116	117	
3. Folkehelseinstituttet,	smittevernvakta	tlf:	21	07	63	48	

	
Vedlegg:	
A	-	Informasjonsskriv	til	pasienter	med	mistenkt	næringsmiddelbåren	sykdom	
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Vedlegg A – Informasjonsskriv til pasienter med mistenkt 
næringsmiddelbåren sykdom 
	

	
Avsender	 	 	 	 	 	
KOMMUNEOVERLEGEN	
	
	
	
TIL	PASIENTER	MED	MISTENKT	NÆRINGSMIDDELBÅREN	SYKDOM	
	
VEILEDNING	I	TAKING	AV	AVFØRINGSPRØVER.	
	
Avføringsprøver	er	den	beste	mulighet	vi	har	til	å	finne	ut	årsaken	til	"magesjuke".	Det	
kan	være	både	bakterier	og	virus	på	ferde.	Dersom	vi	finner	den	skyldige	bakterie/virus	
i	avføringen	til	de	som	er	blitt	syke,	er	det	mye	lettere	for	Næringsmiddeltilsynet	å	finne	
hva	slags	næringsmiddel	smitten	stammer	fra.	
	
Vi	vil	derfor	sterkt	oppfordre	til	at	de	som	er	blitt	syke,	leverer	avføringsprøver	til	
undersøkelse.	Det	er	viktig	at	prøven	tas	så	raskt	som	mulig,	og	at	den	kommer	frem	til	
mikrobiologisk	avdeling	ved	UNN	Tromsø	så	raskt	som	mulig.	Bløt	avføring/diaré	er	
best	egnet	til	å	finne	bakterier	eller	virus.	Virus	kan	kun	påvises	de	første	par	dagene	
etter	at	diareen	startet!	
	

1. Fyll	ut	feltet	øverst	til	venstre	på	vedlagte	rekvisisjon	med	ditt	navn,	
bostedskommune	og	fødselsdato.	Prøvetakingsdato	fylles	ut,	samt	opplysninger	
om	hvilken	dato	du	ble	syk,	og	hvor	du	tror	du	er	smittet.	

2. Merk	etiketten	på	prøveglasset	med	navn,	fødselsdato	og	dato	for	
prøvetaking	

3. Skyll	en	bøtte,	potte	eller	lignende	med	varmt	vann.	
4. Samle	avføringen	i	denne	bøtta,	potten	etc.	
5. Fyll	vedlagte	prøveglass	minst	halvfullt	med	avføring.	Bruk	den	skjeen	som	sitter	

i	lokket,	eller	en	annen	skje.	
6. Lukk	prøveglasset,	og	legg	glasset	sammen	med	rekvisisjonen	i	vedlagte	

konvolutt,	eller	lever	til	lokal	legekontor.		
7. For	å	sikre	en	rask	oppklaring	av	utbruddet,	er	det	viktig	at	Mattilsynet	får	

kopi	av	resultatet	av	undersøkelsen.	Vennligst	gi	beskjed	dersom	du	ikke	
ønsker	at	slik	kopi	blir	gitt.	

		
	
	
Takk	for	hjelpen!	
	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlegen,	10.02.20												
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Håndtering av stikkskader 
	
HENSIKT	
Sikre	forsvarlig	vurdering	og	oppfølging	når	personer	stikker	seg	på	instrumenter	eller	
sprøytespisser.	
	
ANSVAR	
Alt	helsepersonell	i	kommunehelsetjenesten,	spesielt	legevaktpersonell	og	
smittevernets	personell.	
	
DEFINISJONER	
Aksidentell	eksposisjon	betyr	at	man	ved	et	uhell	blir	utsatt	for	blod	eller	kroppsvæsker	
som	inneholder	smittestoffer.	
	
FREMGANGSMÅTE 
Førstehjelp	
1.	 Tilstrebe	blødning	fra	sår	og	deretter	vaskes	med	såpe	og	vann	i	minst	10	minutter.	

Deretter	desinfiseres	området	med	ett	av	følgende	midler:	
	 -	klorhexidin	spritløsning	5	mg/ml	
	 -	klorhexidin	vandig	oppløsning	1	mg/ml	
	 -	eventuelt	70%	sprit	/	60%	isopropanol	dersom	ingen	av	ovennevnte	er	

tilgjengelig).	
	
	 Blodsprut	i	øyne,	munn,	nese	skylles	rikelig	med	vann	i	minst	10	minutter.	
	
2.	 Vurder	konkret	smitterisiko	nøye	dersom	det	er	kjent	hvilken	pasient	sprøytespiss	

eller	instrument	er	brukt	på.	Diskuter	med	lege.	De	fleste	tilfeller	vil	da	løse	seg	uten	
behov	for	videre	tiltak!	

	
Dersom	det	etter	en	konkret	vurdering	av	smitterisiko	er	usikkert	om	pasienten	
er	bærer	av	hepatitt	B	eller	C	virus	eller	HIV	virus,	eller	pasienten	er	ukjent:	
	
3.	 Sørg,	om	mulig,	for	å	ta	blodprøver	av	den	pasienten	som	instrument/sprøytespiss	

er	brukt	på	dersom	vedkommende	er	kjent.	Pasienten	må	gi	tillatelse	til	slik	
blodprøvetaking.	Prøven	sendes	Mikrobiologisk	avdeling	til	analyse	på	hepatitt	B	
antigener	og	antistoff,	Hepatitt	C	antistoff	og	viruspåvisning	(PCR)		og	HIV	screening.		

		 	
4.	 Den	skadede	person	skal	også	levere	blodprøver	(0-prøve)	på	de	samme	antistoffer	

og	antigener.	
	
5.	 Hvis	den	skadede	er	fullvaksinert	mot	hepatitt	B,	skal	ikke	annet	gjøres	enn	

blodprøvetaking.	Her	vil	man	se	om	det	er	tilstrekkelig	antistoff	etter	vaksinen.	
Fullbeskyttelse	er	Anti	Hbs		>10	IU	pr	liter.	Er	titer	lavere,	skal	det	settes	en	ekstra	
dose	vaksine	mot	hepatitt	B	så	raskt	som	mulig.	
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6.			Kun	dersom	personen	sprøyten	stammer	fra	er	bærer	av	hepatitt	B-virus,	og	den	
som	har	stukket	seg	ikke	er	vaksinert	mot	hepatitt	B:	Gi	HBIG	(Hepatitt	B	
immunglobulin)	injeksjon	innen	48	timer	fra	skadetidspunkt.	Rådfør	med	
infeksjonslege	UNN.	

	
7.	 Så	raskt	som	mulig	påbegynnes	vaksinering	av	den	eksponerte	med	hepatitt	B	

vaksine:	Full	hurtigvaksinasjon,	dvs	i	måned	0,1	og	2.	
	 	 	
8.	 Ca	6	måneder	etter	eksponering,	tas	blodprøve	av	den	skadede.	Sjekk	på	Hepatitt	B	

og	C	,	samt	HIV.	Dersom	titer	på	anti-	Hbs	ligger	på	<100	IE,	bør	det	settes	en	4.	
vaksinedose	12	måneder	etter	at	vaksinasjon	ble	påbegynt.	

	
9.	 Dersom	noen	blir	smittet	med	blod	av	sikkert	påvist	HIV-positiv	person,	skal	

det	umiddelbart	settes	i	verk	profylakse	med	HIV-blokkerende	medisin.	
Henvis	personen	hyperakutt	til	infeksjonsmedisiner	på	UNN	for	vurdering	av	
behandling.		OBS:		Behandlingen	må	starte	innen	1-2	timer	fra	eksposisjon!	

	
Bestilling	av	vaksine	og	immunoglobulin:	
	
10.	Brukt	på	denne	måten,	er	vaksine	og	immunoglobulin	gratis	på	blå	resept,	paragraf	4	

i	forskriftene.	Fyll	ut	blå	resept	denne	skal	fakses	til	Folkehelseinstituttet.	Alle	leger	
kan	rekvirere	denne	typen	vaksine.	

	
Aktuelt	faxnummer	til	folkehelseinstituttet:	21	07	70	12	
	
Mer	info:	
For	mer	og	utfyllende	info,	blant	annet	om	oppfølging	ift	helsepersonell,	se	link	om	dette	
i	Temakapittel	i	smittevernveilederen	
	
	
Vedlegg:		

A. Stikkskadeplakat	
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Vedlegg A – Stikkskadeplakat 

	
	

KONTAKT	SNAREST	
	

Kåfjord	legekontor	på	tlf:	479	72	777	
Legevakt	tlf:	116117	

	
Legen	vurderer:	

- Om	det	skal	tas	blodprøver	av	potensiell	smittekilde	og	smitteutsatt	
- Om	det	er	behov	for	forebyggende	vaksine,	for	eksempel	immunglobulin	

- Om	det	skal	igangsettes	Hepatitt	B	vaksinasjon	
	

Den	ansatte	melder	stikkskade	som	HMS-avvik.	
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Tuberkulosekontrollprogram 
	
FORMÅL	
Å	sikre	at	Kåfjord	kommune	har	rutiner	og	beredskap	for	å	kontrollere	og	forebygge	
sprening	av	tuberkulose	i	befolkningen	i	tråd	med	kravene	i	forskrift	om	
tuberkulosekontroll	og	gjeldende	Tuberkuloseveileder	fra	Folkehelseinstituttet.	
	
SAMMENDRAG	
Tuberkulose	skyldes	bakteriearter	i	Mycobacterium	tuberculosis	komplekset,	som	spres	
ved	luftbåren	smitte	fra	en	pasient	med	smittsom	lungetuberkulose	til	nærkontakter.	
Norge	hadde	på	slutten	av	1800-	tallet	ekstremt	høy	forekomst	og	dødelighet	av	
tuberkulose,	dette	har	bedret	seg	gjennom	tilgjengelige	medisiner	og	
masseundersøkelser.	Tuberkulose	har	tidligere	hatt	plass	i	barnevaksinasjonen	i	Norge,	
men	dette	er	nå	fjernet	da	forekomsten	nå	stort	sett	sees	i	risikogrupper.	
	
ANSVARLIG	

Kommuneoverlegen	er	ansvarlig	for	screening,	undersøkelse	og	behandling	av	
tuberkulosesmittede	og	de	med	økt	risiko	for	smitte.	

Kommuneoverlegen	samarbeider	med	helsesøster	i	kommunen	om	kontroll	av	
risikogrupper.		

Kommuneoverlegen	samarbeider	med	FHI	og	tuberkulosekoordinator	ved	UNN	Tromsø	
dersom	påvist	tuberkulose	eller	latent	tuberkulose.	
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GRUPPER MED PLIKT TIL TUBERKULOSEUNDERSØKELSE 
I	praksis	er	det	kun	personer	med	lungetuberkulose	som	er	smitteførende.	Dette	
undersøker	man	for	med	lungerøntgen	og	eventuelt	undersøkelse	av	luftveissekret.	
	
Personer	som	kun	er	smittet	uten	å	være	syk	har	det	man	kaller	latent	tuberkulose.	
Disse	kan	ikke	smitte	andre	før	de	evt	har	aktiv	sykdom.	Dette	undersøker	man	for	
gjennom	en	hudprøve	som	heter	Mantoux	test	og/eller	IGRA	(blodprøve).	Dersom	funn	
av	latent	tuberkulose	informeres	pasienter	om	å	følge	med	på	utvikling	av	symptomer	
og	hvilke	symptomer,	samt	beskjed	om	da	å	kontakte	helsepersonell	for	videre	
undersøkelser	og	evt	sette	i	gang	behandling.	
	
Tuberkulosekontrollforskrift	§	3-1	angir	følgende	grupper	som	pliktig	å	gjennomgå	
tuberkuloseundersøkelse:	

- Personer	fra	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose	som	skal	oppholde	seg	mer	
enn	tre	måneder	i	Norge.	Alle	flyktninger	og	asylsøkere.	Asylsøkere	skal	
undersøkes	innen	2	uker	etter	ankomst.	Øvrige	innvandrere	skal	undersøkes	så	
snart	som	mulig,	helst	innen	4	uker	etter	ankomst.	

- Personer	som	i	løpet	av	de	siste	tre	årene	har	oppholdt	seg	i	minst	tre	måneder	i	
land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose,	og	som	skal	jobbe	med	barn,	
pleietrengende	eller	syke.	Det	er	arbeidsgivers	plikt	å	tilse	at	undersøkelsen	er	
utført	før	tiltredelse.	Dette	gjelder	også	studenter,	hospitanter	og	au	pairer.	Se	
vedlegg	for	egenerklæring	helseattest.	

- Andre	som	har	vært	utsatt	for	tuberkulosesmitte	
- Personer	kan	bli	anbefalt	tuberkuloseundersøkelse	selv	om	de	ikke	omfattes	av	

forskriften	
Andre	rettigheter	smittede	pasienter	har	jmfr	tuberkulosekontrollforskriften:	
- Tuberkuloseundersøkelsen	skal	være	uten	utgifter	for	den	som	har	plikt	å	

gjennomgå	slik	undersøkelse	
- God	informasjon	på	sitt	språk	
- Pågående	behandling	for	tuberkulose	gir	rett	til	opphold	i	landet	til	behandlingen	

er	sluttført	eller	sikret	videreført	
	
	
Vedlegg:	
A.	Egenerklæring	helseattest	
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GJENNOMFØRING AV TUBERKULOSEKONTROLL 
	
Liste	over	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose	finnes	på	Folkehelseinstituttet	sine	
sider.	
	
Arbeidstakere	i	kontakt	med	pasienter	og	barn	
Arbeidstakere	som	i	sitt	arbeid	har	kontakt	med	pasienter	og	barn	plikter	å	la	seg	
undersøke	for	tuberkulose	dersom	de	har	oppholdt	seg	i	land	med	høy	forekomst	av	
tuberkulose	i	minst	tre	sammenhengende	måneder	ila	de	siste	tre	årene.	Dette	dersom	
de	skal	starte	eller	skal	tilbake	i	stillinger	i	helse-	omsorgstjenesten,	lærerstillinger	eller	
andre	stillinger	knyttet	til	barneomsorg.		
Det	er	arbeidsgivers	plikt	å	påse	at	dette	er	utført	før	tilsetting.	
	
Flyktninger	og	asylsøkere	
Flyktninger	og	asylsøkere	skal	undersøkes	for	tuberkulose	snarest	og	innen	14	dager	
etter	innreise.	For	asylsøkere	gjøres	nødvendige	undersøkelser	på	transittmottak	før	
personer	overføres	til	ordinære	mottak	i	kommunen.	Funn	av	undersøkelser,	samt	
journal	ettersendes	kommunen	snarest.	
For	flyktninger	som	kommer	direkte	til	kommunen	har	kommunen	ansvar	for	at	disse	
undersøkelsene	gjøres.	Flyktningkonsulent	i	kommunen	har	ansvar	for	å	melde	nye	
personer	til	kommuneoverlegen	som	da	videre	kan	sikre	at	nødvendige	
tuberkuloseundersøkelser	er	utført.	
	
Familieinnvandrere	fra	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose	
Samarbeid	også	her	mellom	flyktningtjeneste	og	politi,	der	kommuneoverlegen	varsles	
om	nye	innbyggere	fra	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose.	Kommuneoverlegen	
skal	da	sikre	at	nødvendige	undersøkelser	i	forhold	til	tuberkulose	er	utført.	
	
Arbeidsinnvandrere	og	studenter	fra	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose	
Personer	fra	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose,	som	skal	oppholde	seg	i	landet	i	
mer	enn	tre	måneder	har	plikt	til	å	gjennomgå	tuberkuloseundersøkelse	kort	tid	etter	de	
er	kommet	til	landet.	Politiet	varsler	kommuneoverlegen	om	navn	og	adresse,	samt	
informere	arbeidssøker	om	hans	plikt	å	la	seg	undersøke	for	tuberkulose.	
	
Adoptivbarn	
Adoptivbarn	til	kommunen	går	ikke	via	politi	eller	flyktningtjeneste,	men	fanges	opp	via	
helsestasjonen	som	har	oversikt	over	kommunens	barn.	Barna	tilbys	der	å	følge	
helseundersøkelser	barnekontroll,	samt	tilbys	vaksinering.	Helsesøster	tar	kontakt	med	
kommuneoverlegen	dersom	barnet	kommer	fra	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose	
for	å	sikre	undersøkelser	av	dette.	
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MELDEPLIKT 
Behandlende	lege	som	oppdager/diagnostiserer	tuberkulose	/latent	tuberkulose	melder	
dette	til	FHI	via	skjema	MSIS-	melding	tuberkulose.	Ved	avsluttet	behandling	sender	
legen	MSIS-melding	behandlingsresultat	tuberkulose.	Kommuneoverlegen	skal	motta	
kopi	av	disse.		

Kommuneoverlegen	har	ansvar	for	gjennomføring	av	smitteoppsporing.	Når	dette	er	
gjort	skal	kommuneoverlegen	sende	Rapport	om	smitteoppsporing	ved	tilfelle	av	
tuberkulose	til	FHI	og	tuberkulosekoordinator.		

361



Smittevernplan	for	Kåfjord	kommune	 30	

VAKSINERING 
 

BCG	vaksinasjon	var	påbudt	ved	lov	fra	1947	til	1995.	Deretter	et	tilbud	til	alle	frem	til	
2009.	Det	var	en	generell	BCG-anbefaling	for	helsepersonell	og	studenter	i	helsefag	frem	
til	01.06.18.	

BCG-	vaksine	er	i	dag	anbefalt	for	følgende	grupper	i	Norge:	

- Barn	med	en	eller	to	foreldre	fra	land	med	høy	forekomst	av	tuberkulose	
- Personer	opp	til	35	år	som	skal	oppholde	seg	mer	enn	tre	måneder	i	land	med	

høy	forekomst	av	tuberkulose	og	ha	tett	kontakt	med	lokalbefolkning	
- Personer	med	risiko	for	smitte	i	yrkessammenheng,	i	henhold	til	forskrift	om	

utførelse	av	arbeid.	Som	regel	gjelder	dette	helsepersonell	i	
spesialisthelsetjenesten	som	over	tid	skal	arbeide	med	pasienter	med	smittsom	
lungetuberkulose.	

Vaksinasjon	i	Kåfjord	kommune	foregår	ved	helsestasjonen	på	Kåfjord	Helsetun.	
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ANSVARSFORDELING 
	

Forskrift	om	tuberkulosekontroll	kap	4	beskriver	ansvarsfordeling	i	
tuberkulosekontrollen.		

Kommunen	
Kommunen	har	primæransvar	for	gjennomføring	av	tuberkulosekontrollen.	Kommunen	
har	ansvar	for	etablering,	tilrettelegging,	gjennomføring	og	oppfølging	av	sitt	
tuberkulosekontrollprogram.	Kommunen	skal	organisere	og	legge	til	rette	for	at	
kommunelegen	skal	kunne	utføre	oppgavene	etter	smittevernlov	og	forskrift	om	
tuberkulosekontroll.	
	
Kommuneoverlege	
Kommuneoverlegen	har	en	sentral	rolle	i	arbeidet,	men	kan	delegere	bestemte	
oppgaver.	

- Utarbeide	forslag	til	og	gjennomføre	tuberkulosekontrollprogrammet	
- Oversende	opplysninger	i	§2-3h	til	kommunelegen	i	ny	kommune	når	personer	

nevnt	i	§3-1a	flytter	
- Bidra	til	at	kontakten	med	politiet	fungerer,	slik	at	lokal	politi	varsler	

kommuneoverlegen	snarest	med	navn	og	adresse	på	utlendinger	med	plikt	til	
tuberkuloseundersøkelse	

- Tuberkulosekontroll	av	personer	som	det	er	medisinsk	mistanke	om	smitte	
- Ansvar	for	smitteoppsporing	når	det	er	oppdaget	nysmittet	person	eller	tilfelle	av	

smittsom	turberkulose	
	
Helsesøster	
Helsesøster	er	delegert	praktiske	oppgaver	i	tuberkuloseforebyggende	arbeid,	som	
tuberkulinprøver	og	BCG-vaksinering.	
	
Tuberkulosekoordinator	

- Bidrar	til	at	tuberkulosekontrollen	fungerer	i	alle	ledd	
- Etablere	behandlingsplan	for	pasienten	i	samarbeid	med	behandlende	spesialist,	

pasienten	og	kommuneoverlegen	
- Koordinere	individuell	oppfølging	og	behandling	i	samarbeid	med	behandlende	

spesialist	og	kommunehelsetjenesten	
- Overvåke	forekomst	av	tuberkulose	i	helseregionen	
- Delta	i	opplæring	av	helsepersonell	

	
Regionalt	helseforetak	
Har	overordnet	ansvar	for	etablering,	tilrettelegging	og	oppfølging	av	det	regionale	
tuberkulosekontrollprogrammet.	Dette	skal	ivareta	alle	nødvendige	rutiner	for	tiltak	og	
tjenester	som	det	regionale	helseforetaket	er	ansvarlig	for	etter	lovverket.		
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Vedlegg A – Egenerklæring tuberkuloseundersøkelse før oppstart i arbeid 
 

TUBERKULOSEUNDERSØKELSE	FØR	OPPSTART	I	ARBEID	

Skjemaet	skal	være	arbeidsgiver	i	hende	før	oppstart	av	arbeidet.			Dette	gjelder	i	
stillinger	med	direkte	kontakt	med	pasienter,	pleietrengende	og	barn,	både	ved	
nyansettelse,	gjeninntreden,	vikariat,	hospitering	og	opplæring.	
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Informasjons fra smittevernet angående ulike tilstander 
	
HENSIKT	 	
Å	sikre	at	skriftlig	informasjon	omkring	smittevern	holder	høy	faglig	standard,	er	
oppdatert,	og	blir	distribuert	til	dem	det	måtte	angå.	
	
ANSVAR	
Kommuneoverlegen	har	ansvar	for	dette.	
	
	
FREMGANGSMÅTE 
Når	smittevernet	får	henvendelser	eller	på	egen	hånd	finner	det	nødvendig,	skal	det	
utarbeides	skriftlig	informasjon	omkring	aktuelle	smittevernproblemer.	Smittevernet	
står	ansvarlig	for	innholdet	i	informasjonen.	
Smittevernet	skal	etter	egen	vurdering	rådføre	seg	med	infeksjonsmedisiner,	
mikrobiolog	eller	Folkehelseinstituttet	ved	utarbeidelsen	av	slik	informasjon.		
Informasjonen	lagres	etter	hvert	som	den	blir	produsert	som	vedlegg	til	denne	
prosedyren.			
Minst	en	gang	pr	år,	eller	når	det	ellers	er	påkrevd,	skal	informasjonsdokumentene	
gjennomgås	og	eventuelt	revideres.		 	
	 	
REFERANSER	

- Smittevernveilederen	
	
Vedlegg:	

A. Infeksjoner	blant	barn	i	barnehager	
B. Mark	i	magen	
C. Fotvorter	og	fotsopp	
D. Hodelus	i	barnehage	og	skole	
E. Barn	med	hånd,	fot	og	munnsykdom	
F. Brennkopper	hos	barn	i	barnehage	og	skole	
G. Vannkopper	i	barnehage	og	skole	
H. Kikhoste	
I. Barn	under	4	år	og	reiser	til	tropiske/subtropiske	strøk	
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HELSE	OG	SOSIAL	 	 	 	 	 	
Kommuneoverlegen	
	
	
INFEKSJONER BLANT BARN I BARNEHAGER 
	
Barn	i	barnehager	er	hyppig	utsatt	for	smittsomme	sykdommer.	Mange	personer	er	samlet	på	et	
lite	areal,	og	barn	kan	i	liten	grad	beskytte	seg	mot	infeksjoner.		
	
Generelle	råd:	

• Omhyggelig	håndhygiene	for	voksne	og	barn.	Bare	papirhåndkle	og	såpedispenser	bør	
benyttes	

• Sikre	best	mulig	inneklima	for	barna:	Luft	ofte!	
• Pass	på	at	barna	er	godt	kledd	og	at	de	holder	seg	tørre	og	varme	på	beina	

	
Når	skal	barna	holdes	borte	fra	barnehagen	ved	infeksjoner?	
Det	hadde	vært	ønskelig	med	faste,	enkle	regler	som	var	absolutte	og	som	passet	for	alle.	Dette	
lar	seg	ikke	gjøre.	Hver	enkelt	situasjon	må	vurderes	av	barnets	foreldre	og	barnehagepersonale,	
og	det	må	utvises	sunt	skipperskjønn!		
	
1.	Hensynet	til	de	andre:	For	å	hindre	smittespredning	i	barnehagen.	
Alle	infeksjonssykdommer	har	en	inkubasjonstid,	dvs	tiden	som	går	fra	en	er	smittet	til	
sykdommen	bryter	løs.	I	denne	tiden	er	en	som	oftest	temmelig	frisk,	men	minst	like	smittefarlig	
som	etter	at	sykdommen	har	brutt	løs.	Både	foreldre	og	barnehagepersonale	er	opptatt	av	å	
hindre	smittespredning,	og	mange	barn	blir	holdt	hjemme	først	og	fremst	av	den	grunn.	
Ettersom	barnet	vanligvis	har	vært	smittespreder	i	flere	dager	før	en	kan	påvise	sykdom,	har	det	
svært	lite	for	seg	å	holde	barn	hjemme	dersom	dette	er	den	eneste	grunnen.	Smittespredning	
kan	stort	sett	kun	begrenses	gjennom	gode	hygienerutiner	i	barnehagen.	
		
2.	Hensynet	til	barnet	selv.	Barnets	behov	er	aller	viktigst!	Et	sykt	barn	som	ikke	kan	delta	i	de	
daglige	aktiviteter	i	barnehagen,	vil	vanligvis	ha	det	bedre	hjemme	i	ro	og	fred.	Avgjørende	her	
er	barnets	allmenntilstand,	ikke	spesielle	konkrete	symptomer	som	grønt	snørr,	feber,	
øyebetennelse	el.	lign.	Er	barnet	slapt	og	dårlig,	bør	det	være	hjemme.	I	sjeldne	tilfeller	av	
vanskelige	hjemmeforhold	vil	barnehagepersonalet	vurdere	det	som	bedre	for	barnet	å	være	i	
barnehagen	selv	om	det	er	sykt.	Sett	fra	et	smittevernsynspunkt	er	dette	greit,	dersom	
personalet	ellers	følger	at	de	kan	påta	seg	merbelastningen.	
		
3.	Feber:	Mange	infeksjonssykdommer	starter	med	feber.	Barnet	blir	da	vanligvis	såpass	sykt	at	
det	uten	tvil	skal	sendes	hjem.	Vanskeligere	kan	det	være	å	vurdere	feber	senere	i	
sykdomsforløpet.	De	fleste	barn	er	syke	mens	de	har	feber,	og	skal	således	ikke	i	barnehagen.	I	
enkelte	tilfeller	kan	barn	ha	litt	feber,	men	likevel	være	i	så	god	form	at	de	klarer	dagen	i	
barnehagen.	Medisinsk	er	dette	ikke	uforsvarlig,	men	erfaringen	er	at	de	fleste	barn	som	har	
feber	fra	morgenen,	blir	slappe	i	løpet	av	dagen.	
	
4.	Antibiotikabehandling:	Et	barn	som	bruker	penicillin	eller	andre	antibiotika	kan	være	i	
utmerket	allmenntilstand,	og	kan	derfor	gå	i	barnehagen	som	vanlig.	Også	her	er	det	barnets	
tilstand	som	er	avgjørende.	Hvis	barn	skal	ha	medisin	i	løpet	av	barnehagetiden,	må	personale	
være	villig	til	å	gi	medisin.	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlegen,	10.02.20	

366



Smittevernplan	for	Kåfjord	kommune	 35	

HELSE	OG	SOSIAL	 	 	 	 	 	
Kommuneoverlegen	
	
	
INFORMASJON OM MARK I MAGEN 
	
Småbarn	får	ofte	mark	i	magen,	og	barnehagene	vil	støte	på	problemet.	Det	er	mange	
myter	og	misforståelser	omkring	dette.	Småmark	gir	ikke	sykdom,	bare	ubehag	og	kløe	i	
og	rundt	endetarmen,	særlig	om	kvelden	og	natten.	Mennesket	er	eneste	vert	for	
småmark.	
	
Det	betyr	at	smitte	må	gå	fra	menneske	til	menneske.	Følgende	smitteveier	er	aktuelle:	

• Man	smitter	seg	selv	gjennom	fingerkontakt	mellom	endetarm	og	munn	
• Man	smittes	av	andre	gjennom	fingerkontakt	med	smittede	sengeklær,	håndklær,	

undertøy	fra	smittede	personer.	
• Man	smittes	gjennom	luften.	Egg	kan	finnes	i	støv	på	soverom,	i	barnehager	osv.	

Eggene	pustes	inn	og	svelges.	
	
Den	gamle	myten	om	at	man	fikk	småmark	utendørs	ved	å	være	i	kontakt	med	jord,	
skitten	snø	osv,	stemmer	ikke!	
	
FOREBYGGELSE	OG	BEHANDLING:	
	
VASK	HENDENE!		
	

• Grundig	håndvask	bryter	smittekjeden.	Særlig	viktig	er	dette	hos	småbarn	som	
ofte	putter	fingrene	i	munnen.	Pass	på	at	neglene	er	korte.	I	barnehager		må	man	
bare	benytte	engangs	papirhåndklær.	

• La	være	å	bite	negler	eller	suge	på	fingrene.	
• Skift	undertøy	og	håndklær	ofte	
• Godt	renhold,	skikkelig	støvsuging	både	hjemme	og	i	barnehagene.	
• Medikamentell	behandling:	Vanquin	(reseptfri)	eller	Vermox	(minstepakninger	

reseptfritt,	ellers	reseptbelagt).	Alle	familiemedlemmer	bør	behandles	på	likt.	
Hvis	problemer	i	barnehager	er	utbredt	eller	stadig	tilbakevendende,	kan	det	
være	aktuelt	å	behandle	hele	barnehagen	samtidig.	

	
Det	er	ingen	grunn	til	å	holde	barn	med	småmark	borte	fra	barnehagen.	Påbegynt	
behandling	og	god	hygiene	er	tilstrekkelig	til	å	hindre	videre	smittespredning.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlege,	10.02.20	
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HELSE	OG	SOSIAL	 	 	 	 	 	
Kommuneoverlegen	
	
	
INFORMASJON OM FOTVORTER OG FOTSOPP 
	
Fotvorter	er	en	virussykdom	som	går	over	av	seg	selv,	selv	om	det	kan	ta	lang	tid.	
Fotsopp	er	en	soppsykdom	som	ikke	går	over	av	seg	selv.	Den	er	svært	vanlig.		
Begge	sykdommer	er	lite	smittsomme	dersom	huden	på	føttene	er	hel	og	frisk.	
	
Forebyggelse	er	enklere	og	bedre	enn	behandling.	Pass	på	at	huden	på	 føttene	er	 ren,	 tørr	og	
uten	sår	og	sprekker.	Pass	på	at	fottøyet	passer	og	at	små	sår	og	sprekker	behandles	effektivt.	
Tett	 skotøy	 (gummistøvler,	 joggesko	 etc.)	 må	 tas	 av	 i	 timene.	 Elevene	 bør	 ha	
tøfler/innesko/sandaler	stående	på	skolen	til	bruk	i	timene.	Pass	på	å	tørke	føttene	meget	godt	
etter	dusjing/bading,	spesielt	mellom	tærne.	Skift	sokker	ofte.		
Badesokker	 (tette	 gummisokker)	 kan	 brukes	 for	 å	 unngå	 smitte,	men	 anbefales	 ikke	 brukt	 til	
vanlig:	 De	 er	 dyre,	 og	 må	 vaskes	 etter	 hver	 gangs	 bruk.	 Huden	 vil	 lett	 bli	 fuktig	 og	 lettere	
mottagelig	for	smitte.	Bruk	av	strandsandaler	eller	vanlige	sokker	i	dusj/bad	beskytter	ikke	mot	
smitte.	
	
Gulv	 i	 garderober	 og	 svømmehaller	 må	 vedlikeholdes	 og	 rengjøres	 grundig	 med	 vanlige	
vaskemidler.	Pass	på	at	gulvene	blir	 tørre	 fra	dag	 til	dag,	og	at	 sprekker	 i	 fliser	og	gulvbelegg	
repareres.	
	
Kroppsøving	barbent	tillates	ikke.	
	
Råd	for	bekjempelse	av	utbrudd:	
Med	utbrudd	menes	at	klart	flere	enn	vanlig	får	fotvorter	og/eller	fotsopp.	
	

1. Elever	og	foreldre	får	informasjon,	gjerne	skriftlig.	
2. Fotbad	med	0.5	%	kloramin	i	dusjrom	brukes	av	alle.	
3. Hovedrengjøring	 av	 gulv	 i	 dusjrom,	 garderoder	 og	 svømmehall	 etter	 fukting	med	 5%			

kloramin	gjøres	minst	hver	måned.	
4. Inkubasjonstiden	(tiden	fra	smitte	til	sykdom)	for	vortevirus	er	såpass	lang	at	tiltakene	

må	opprettholdes	ut	skoleåret	for	å	stoppe	videre	smittespredning.	
	
Behandling	av	fotvorter:	
Tilstanden	går	over	av	seg	selv	etter	en	tid.	Behandling	som	gir	arr	kan	derfor	være	verre	enn	
ingen	behandling.	Det	enkleste	er	å	 skjære	eller	 skrape	bort	 toppen	av	vorten,	eventuelt	etter	
forbehandling	med	Verucid.	Dermed	blir	den	ikke	vond	å	gå	på.	Behandlingen	må	gjentas	ofte.	
Forøvrig	 finnes	 en	 rekke	 mer	 eller	 mindre	 omfattende	 behandlingsmetoder,	 hvorav	
frysebehandling	er	den	hyppigst	anvendte.	
	
Behandling	av	fotsopp:	
Det	finnes	meget	effektive	kremer	og	puddere	som	helbreder	fotsopp.	Disse	er	nå	reseptfrie	til	
dette	bruk.	Behandlingen	må	fortsette	til	huden	er	helt	frisk,	deretter	blir	det	ekstra	viktig	med	
forebyggende	tiltak:	Hold	føttene	rene	og	tørre.	Skift	sokker	ofte!	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlege,	10.02.20	
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HELSE	OG	SOSIAL	 	 	 	 	 	
Kommuneoverlegen	
	
	
HODELUS I BARNEHAGER OG SKOLER 
	
Hodelus	kan	ramme	alle!		
Lusa	kryper	fra	menneske	til	menneske	gjennom	direkte	kontakt.				
Dessuten	kan	lusesmitte	også	skje	gjennom	luer	og	kammer.	
Luseepidemier	kommer	regelmessig.	Det	blir	gjerne	meldt	fra	skoler	eller	barnehager	og	
andre	steder	der	barn	er	tett	sammen.	Imidlertid	er	det	som	oftest	andre	steder	barna	er	
smittet.	Barn	i	alderen	5-12	år	er	mest	utsatt	for	smitte,	fordi	de	har	mest	
kroppskontakt.	Smitten	skjer	oftest	i	familien,	eller	i	vennegrupper	utenom	skole	og	
barnehage.	Eggene	bruker	ca	6	døgn	på	å	bli	klekket	ut,	men	det	går	ofte	3	uker	fra	
smitte	til	man	merker	at	man	har	lus.	Oftest	har	barnet	hatt	lus	en	god	stund	før	det	
oppdages:Det	er	ingen	grunn	til	panikk	
	
Forebygging:	 Unngå	å	låne	luer,	hjelmer,	kammer,	børster	ol.	av	hverandre.		

Prøv	å	unngå	altfor	tett	kontakt	hår	mot	hår!		
	

Ansvarlig	for	lusekontrollen:Foreldre/foresatte	skal	foreta	lusekontrollen.	Dette	er	
ikke	ansvaret	til	helsesøster,	lærere,	barnehageansatte	eller	andre	offentlige	personer.	
	
Behandling	av	luseangrep:	
1. Når	det	blir	påvist	lus	i	en	barnehage/skole,	er	det	viktig	at	alle	barna	blir	undersøkt.	
Fam-iliemedlemmer	til	barn	med	lus	må	også	undersøkes.	Se	etter	egg/lus,	særs	
innerst	på	hår	

2. Eggene	ser	man	som	ganske	små,	pæreformede	dannelser,	som	sitter	fast	dersom	
man	tar	dem	mellom	fingrene	(i	motsetning	til	flass,	som	løsner	lett).		

3. Den	som	er	infisert,skal	behandles	med	kjemikalier	og	kjemming,eller	bare	med	
kjemming	
Grundig	kjemming	med	lusekam	daglig	i	fuktig	hår	en	uke	(uten	bruk	av	kjemikalier),	

er		
vist	å	kunne	helbrede	over	40%.	Lusekam	fås	på	apotek.	

4. Dersom	man	ønsker	å	prøve	kjemisk	behandling,	skal	man	velge	Prioderm	Liniment	
eller	Malation.	Dette	er	de	eneste	noenlunde	sikre	preparatene,	men	lusene	er	i	ferd	
med	å	utvikle	motstandsdyktighet	mot	dem.	Følg	bruksanvisningen	nøye,	og	vær	
ekstra	nøye	med	å	kamme/riste	håret	kort	tid	etter	at	preparatene	er	påført.	Selv	om	
lusa	er	motstandsdyktig,	blir	den	midlertidig	lammet	av	kjemikaliene	og	kan	da	
lettere	fjernes	med	kamming	og	risting.	Vi	anbefaler	derfor	daglig	kjemming	7-8	
dager	etter	bruk	av	kjemikalier.	Deretter	gjentas	den	kjemiske	behandlingen.	

5. NIX,	Prioderm	shampo	eller	Rinsoderm	shampo	gir	for	lav	giftdose	til	å	drepe	lusene,	
og	skal	derfor	bare	brukes	på	de	som	ikke	kan	bruke	Prioderm	liniment	eller	
Malation.	Her	er	det	ekstra	viktig	med	omhyggelig	kjemming!	

6. Barn	og	voksne	som	ikke	er	smittet,	skal	ikke	behandles.	
7. Husk	at	døde	egg	kan	ses	lenge	etter	behandling.	Det	har	ingen	hensikt	å	gjenta	
behandlingen	med	mindre	man	er	100%	sikker	på	at	man	ser	levende	lus.		

8. Etterkontroll	er	viktig.	På	skoler	og	barnehager	anbefales	at	alle	barn	kontrolleres	
hver	annen	uke	inntil	en	måned	etter	behandling.	 	
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9. Resten	av	familien	til	personer	med	lus	bør	undersøkes	og	eventuelt	behandles	
samtidig.	

10.Det	har	ingen	hensikt	med	bekjempelsestiltak	mot	lus	i	bygninger	eller	møbler	-	det	
stop-per	ikke	smitten.	Koking/frysing	av	kammer,	børster	og	hodeplagg	er	eneste	
aktuelle	tiltak	

	 	
	
	
Smitteoppsporing:	Lusa	smitter	fortere	enn	den	oppdages,	dermed	har	den	lett	

spillerom.		
Men	det	går	an	å	drive	smitteoppsporing	på	følgende	måte:	Mål	avstanden	fra	

hodebunnen		
til	ytterste	egg.	Håret	vokser	1	cm	i	måneden.	Dermed	kan	man	regne	seg	tilbake	til	

smitte-	
tidspunkt	og	eventuelt	varsle	de	familier	de	har	hatt	kontakt	med.		
Husk:	Lus	er	ufarlig,	det	sprer	ingen	sykdommer	og	er	ingen	urenslighetssykdom.	
	
	
	
	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlegen,	10.02.20	
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HELSE	OG	SOSIAL	 	 	 	 	 	
Smittevernlegen	
	
	
BARN MED HÅND - FOT OG MUNNSYKDOM 
	
Smittevernet	og	legevakten	har	fått	henvendelser	fra	barnehager	og	foreldre	vedrørende	
hånd-	fot	og	munnsykdom.	Følgende	gjelder:	
	

1. Sykdommen	har	ingen	ting	med	munn	og	klovsyke	å	gjøre!	Sykdommen	er	
vanligvis	mild	og	ufarlig	og	rammer	stort	sett	bare	små	barn.		Smitten	overføres	
fra	barn	til	barn	på	samme	måte	som	forkjølelse,	dvs.	gjennom	luften	og	gjennom	
nærkontakt.	Det	kommer	gjerne	en	opphopning	av	tilfeller	vår	og	høst	ca.	hvert	
tredje	år.	

2. Sykdommen	arter	seg	som	små	gulhvite	blemmer	med	rød	randsone	i	munnen,	
under	føttene	og	i	håndflatene,	av	og	til	også	rundt	endetarmen	og	i	skrittet.	
Feber	kan	også	følge	med,	men	vanligvis	virker	ikke	barna	så	veldig	syke.	

3. Som	ved	de	andre	smittsomme	sykdommene,	er	det	også	i	dette	tilfellet	en	
inkubasjonstid	før	symptomene	blir	synlige,	det	vil	si	at	barnet	er	smittefarlig	2-6	
dager	før	en	kan	se	utslag	av	blemmer.	

4. Betennelsen	skyldes	et	virus	som	kalles	coxackie	A16.	Det	er	ingen	behandling	
som	dreper	selve	viruset,	det	ordner	barnets	eget	immunsystem	ganske	lett.	Det	
skal	altså	ikke	gis	penicillin	eller	annet	antibiotikum.	Vanligvis	er	ungene	i	friske	i	
løpet	av	under	en	uke.	I	mellomtiden	må	foredrene	passe	på	at	barna	får	i	seg	nok	
drikke,	spising	er	det	ikke	så	farlig	med,	det	tar	ungene	igjen	når	de	blir	friske.	Er	
det	mye	smerter,	kan	de	få	litt	paracetamol	(Panodil,	Pinex,	Paracet).	Blir	det	
vanskelig	med	tannpuss,	kan	et	bakteriedrepende	munnskyllevann	eller	dental-	
gel	benyttes.	

5. Ettersom	sykdommen	er	helt	ufarlig,	og	ettersom	barnet	har	vært	smittefarlig	i	
flere	dager	før	symptomene	blir	synlige,	er	det	ikke	noen	medisinsk	god	grunn	til	
å	nekte	barn	å	delta	i	barnehagen	når	de	ellers	er	i	god	form!	Når	barnet	har	
gjennomgått	sykdommen,	har	det	oppnådd	immunitet,	og	vil	være	godt	beskyttet	
mot	å	bli	syk	av	denne	sykdommen	senere.	

6. Se	ellers	de	generelle	retningslinjene	for	håndtering	av	infeksjonssykdommer	i	
barnehager	og	skoler.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlege,	10.02.20	
	
	
	

371



Smittevernplan	for	Kåfjord	kommune	 40	

	
HELSE	OG	SOSIAL	 	 	 	 	 	
Kommuneoverlegen	
	
	
BRANNKOPPER BLANT BARN I BARNEHAGE OG SKOLER 

	
Brennkopper	er	en	hudinfeksjon	som	stort	sett	er	forårsaket	av	gule	stafylokokker	eller	
streptokokker.	Sykdommen	er	ikke	farlig,	men	den	har	en	lei	tendens	til	å	smitte	lett	fra	
barn	til	barn,	og	også	fra	en	kroppsdel	til	en	annen.	Således	kan	det	bli	et	problem	i	
barnehager	og	skoler,	der	smittekildene	er	mange	og	det	er	vanskelig	å	få	gjennomført	
effektive	tiltak.	Vi	ser	også	utbrudd	i	enkelte	familier,	der	smitten	kan	være	svært	
vanskelig	å	bli	kvitt.		
	
Bakterien	finnes	normalt	på	minst	25%	av	oss	til	enhver	tid,	så	den	er	ikke	mulig	å	
utrydde.	Målet	med	tiltakene	er	å	redusere	spredning	av	bakteriestammer	som	er	
spesielt	hissige.	
	
Hindre	smittespredning:	Dette	er	viktig	og	vanskelig.		
1. God	håndhygiene	er	alltid	viktig,	men	spesielt	viktig	når	det	er	utbrudd	av	
brennkopper.	Påse	også	at	neglene	er	kortklippet.	

2. Sanering	av	miljøet	i	barnehage,	skole	og	hjem	er	viktig:	Kokvask	håndklær	og	
sengetøy.	OBS:	Kosedyr	bør	også	kokes	-	det	er	en	smittekilde	man	ofte	glemmer!	

	
Behandling:			
1. Vask	med	Klorhexidin	(reseptfritt	på	apotek).	Bruk	rene	kluter	som	kastes	eller	
kokvaskes	etterpå,	renset	bomull	eller	usterile	kompresser.		

2. Dersom	det	er	få,	vel	avgrensede	sår:	Smør	på	Brulidine	krem	og	dekk	til	med	plaster	
eller	kompress.	

3. Dersom	dette	ikke	virker,	eller	det	er	mange	eller	store	områder	som	er	infisert:	
Kontakt	lege	for	prøvetaking	og	eventuell	behandling	med	mikstur	eller	tabletter.		

4. Vi	anbefaler	at	barna	holdes	borte	fra	skole/barnehage	til	tilstanden	er	under	
kontroll,	det	vil	si	at	sårene	ikke	væsker.		

5. Dersom	smitten	blir	værende	i	en	familie,	slik	at	det	stadig	kommer	nye	utbrudd	hos	
familiemedlemmene,	kreves	det	meget	omfattende	tiltak.	Smittevernet	har	en	
oppskrift	på	hvorledes	dette	kan	gjøres.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlegen,	10.02.20	
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VANNKOPPER I SKOLER OG BARNEHAGER 

	
Vannkopper	er	en	sykdom	som	vi	ikke	vaksinerer	mot	i	dag.	Det	finnes	vaksine,	men	den	
er	kun	beregnet	for	personer	som	går	på	cellegift,	skal	transplanteres	eller	har	visse	
alvorlige	sykdommer.		
	
Vannkopper	er	minst	plagsomme	dersom	man	får	dem	som	barn.	Gjennomgått	sykdom	
gir	varig	beskyttelse	mot	ny	smitte.	Derfor	er	det	ikke	spesielt	viktig	å	unngå	smitte	
blant	normale	barn.	Sykdommen	smitter	også	i	inkubasjonstiden,	det	vil	si	den	tiden	som	
går	fra	barnet	er	blitt	smittet	til	sykdommen	bryter	ut,	2-3	uker.	Vannkopper	smitter	
gjennom	luft,	men	man	kan	også	bli	smittet	gjennom	væske	fra	koppene.			
	
Enkelte	barn	får	andre	sykdommer	i	forbindelse	med	vannkoppene,	slik	som	øreverk	
eller	lungebetennelse.		
	
Dermed	kan	følgende	råd	være	fornuftige	å	følge:	
	
1. Barnet	skal	holdes	borte	fra	skole/barnehage	fordi	de	er	syke	og	ikke	bør	være	i	altfor	
stor	aktivitet,	ikke	først	og	fremst	for	å	hindre	smittespredning.	

	
2. Dermed	skal	barnets	allmenntilstand	(altså	hvordan	barnet	har	det,	hvor	sykt	er	det?)	
avgjøre	om	de	kan	være	i	skole	og	barnehage.	Et	barn	har	ikke	godt	av	å	bli	presset	til	
aktiviteter	det	ikke	klarer.	

	
3. Stort	sett	vil	det	være	fornuftig	å	holde	barnet	borte	fra	skole/barnehage	de	første	
dagene	av	sykdommen,	dvs.	fra	utslettet	bryter	ut	og	til	det	har	begynt	å	tørke	inn.	Da	
er	faren	for	komplikasjoner	svært	liten.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlege,	10.02.20	
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INFORMASJON OM KIKHOSTE 
	
Tilsynelatende	har	det	vært	en	kraftig	økning	av	antall	tilfeller	med	kikhoste	de	senere	
årene.	Det	er	usikkert	om	økningen	egentlig	har	vært	så	stor,	fordi	det	er	først	i	det	siste	
at	diagnosen	er	blitt	lett	å	stille	ved	hjelp	av	blodprøver.	De	fleste	tilfellene	blir	meldt		
hos	eldre	barn,	voksne	og	eldre.	Symptomene	er	langvarig	hoste,	men	ofte	uten	den	
karakteristiske	kikingen.	Det	ser	ut	til	at	antibiotika	har	en	viss	effekt,	selv	et	stykke	ut	i	
forløpet	av	sykdommen,	men	sykdommen	går	til	slutt	over	av	seg	selv,	så	behandling	
med	antibiotika	er	ikke	strengt	tatt	nødvendig.		
	
Kikhoste	kan	være	farlig	for	små	spedbarn.	Vi	vaksinerer	mot	kikhoste	først	og	fremst	
for	å	beskytte	de	helt	små	barna.	I	Kristiansand	er	det	praktisk	talt	ikke	meldt	om	
kikhoste	hos	barn	under	3-4	år,	til	tross	for	at	det	åpenbart	er	svært	mye	smitte	i	
befolkningen.	Det	betyr	at	det	tiltaket	vi	har	mot	kikhoste	(vaksinering)	er	effektivt	og	
sikrer	de	minste	barna	mot	sykdommen.	Vaksinen	er	nå	mindre	plagsom	enn	tidligere.	
Det	er	en	viss	beskyttelse	allerede	etter	første	dosen	med	vaksine.		
	
Kikhoste	smitter	lett	ved	dråpesmitte.	De	første	symptomene	ligner	en	vanlig	forkjølelse	
i	ett	par	uker,	og	det	er	da	smittefaren	er	størst.	Når	hosten	setter	inn,	er	smittefaren	
mindre.		
	
Ut	fra	dette,	kan	følgende	råd	gis:	

1. Kikhostesmitten	kan	ikke	fjernes	fra	befolkningen.	Vi	må	regne	med	at	det	alltid	
vil	finnes	et	stort	antall	barn	og	voksne	som	skiller	ut	smittestoffet.	Dessuten	er	
pasientene	mest	smittefarlige	før	vi	vet	at	de	er	smittet!	Det	vil	derfor	ikke	ha	
noen	effekt	å	forsøke	å	isolere	personer	som	har	fått	påvist	kikhoste.	De	kan	gå	
på	skole,	barnehage	og	jobb	som	vanlig	dersom	de	er	i	form	til	det.	

2. Det	er	av	meget	stor	betydning	at	alle	foreldre	får	vaksinert	sine	barn	mot	
kikhoste	så	tidlig	som	mulig.	Foreldre	og	helsestasjoner	må	samarbeide	om	å	
følge	vaksinasjonsprogrammet	mest	mulig	korrekt,	og	spesielt	unngå	utsettelser	
av	kikhostevaksineringen.	

3. Dersom	det	påvises	kikhoste	hos	nærkontakter	(foreldre,	søsken)	til	uvaksinerte	
spedbarn,	bør	kontaktene	gis	antibiotika,	slik	at	man	reduserer	smittefaren	mest	
mulig.	I	enkelte	sjeldne	tifeller	kan	det	være	aktuelt	å	behandle	spedbarnet	
forebyggende	med	antibiotika,	men	dette	må	drøftes	i	den	enkelte	situasjon	ut	fra	
den	konkrete	smitterisikoen.	

4. Fastlegen	må	vurdere	behovet	for	antibiotikabehandling	hos	andre	med	påvist	
sykdom	i	forhold	til	hvor	lenge	sykdommen	har	vart	og	i	forhold	til	hvor	plagsom	
sykdommen	er	for	den	enkelte.	

5. i	perioder	med	kikhosteutbrudd,	bør	alle	som	har	kontakt	med	smittede	og	syke,	
gis	tilbud	om	vaksinering	med	Boostrix	Polio	eller	Repavax.	

	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlege,	10.02.20	
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VEDRØRENDE BARN UNDER 4 ÅR OG REISER TIL 
TROPISKE/SUBTROPISKE STRØK 
	
Det	er	enighet	blant	ledende	norske	reisemedisinske	eksperter	at	man	ikke	anbefaler	å	
ta	de	minste	barna	med	på	reiser	til	tropiske/subtropiske	strøk.	Dette	fordi	det	er	opptil	
ti	ganger	høyere	hyppighet	av	infeksjonssykdommer	blant	de	minste	på	slike	reiser,	
blant	annet	fordi	immunapparatet	er	dårligere	utviklet	hos	dem.	For	eksempel	vil	en	
mage/tarminfeksjon	med	oppkast	og	diaré	kunne	gi	alvorlig	væskemangel	raskere	hos	
de	minste	barna,	og	dette	kan	være	en	farlig	lidelse.	Også	de	typiske	tropiske	
sykdommene	som	gulfeber,	denguefeber	og	malaria	kan	gi	alvorlig	sykdom	hos	små	
barn.		
	
Når	familiene	kommer	for	å	få	sine	råd	og	vaksiner	på	reisevaksinasjonskontoret	etter	å	
ha	bestilt	og	eventuelt	betalt	sin	reise,	oppstår	av	og	til	mye	frustrasjon	og	bekymring	
når	ovennevnte	råd	blir	gitt.	Noen	velger	å	avbestille	turen	og	ønsker	en	dokumentasjon	
fra	Vaksinasjonskontoret	i	den	forbindelse.		
	
I	den	anledning	vil	vi	presisere:	
		

- Det	er	alltid	den	enkelte	families	ansvar	å	vurdere	risiko	og	ta	avgjørelser	i	slike	
saker	ut	fra	den	informasjon	de	innhenter.		

- Vaksinasjonskontoret	gir	råd	etter	beste	faglige	skjønn	og	i	tråd	med	hva	ledende	
norske	eksperter	på	området	har	uttalt.	

- Vaksinasjonskontoret	kan	ikke	påta	seg	noe	ansvar	for	hvorledes	familiene	
vurderer	informasjonen	de	får	og	hvilken	avgjørelse	de	da	tar	i	sakens	anledning.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anita	Monsen	Pedersen,	Kommuneoverlegen,	10.02.20	
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Plan for legionellasmitte 
 

HENSIKT	
Forebygge	og	begrense	forekomst	av	legionella	
	
ANSVAR	
Smittevernet,	miljørettet	helsevern,	begge	underlagt	kommuneoverlegen,	samt	
virksomhetseier	av	anlegg	med	risiko	for	legionella	
	
BESKRIVELSE	
Legionella	vokser	best	i	vann	mellom	20	og	50	grader,	men	finnes	overalt	i	ferskvann.	
Legionærsyke	gir	alvorlig	lungebetennelse,	mens	potiacfeber	gir	et	mildt	
influensalignende	sykdomsbilde.	Smitter	gjennom	luftsmitte	fra	VVS-anlegg	(varme-	
ventilasjons	og	sanitærteknikk)	hvor	det	er	mulighet	for	oppvekst.		
	
FREMGANGSMÅTE 
Forebygging	av	legionellasmitte	gjøres	gjennom	internkontroller.	Det	foreligger	krav	til	
dette	gjennom	forskrift	om	miljørettet	helsevern.	

Spesielt	høy	smitterisiko	sees	i	offentlige	boblebad,	dusjer	i	fellesanlegg	og	VVS-	
systemer	i	institusjon.		

Miljørettet	helsevern	skal	ha	oversikt	over	alle	anlegg	med	forhøyet	risiko.		

Virksomhetseier	har:	

- Ansvar	for	å	kartlegge	risikoforhold	og	gjennomføre	nødvendige	tiltak	i	egen	
virksomhet	utifra	føringer	som	gis	i	veiledningen	til	forskriften.	

- Implementere	internkontroll	ut	fra	de	føringer	som	gis	av	FHI	
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Infeksjonskontroll i helsetjenesten 
	
HENSIKT	
Forebygge	og	begrense	forekomst	av	infeksjoner	i	helsetjenesten	
	
ANSVAR		
Smittevernet,	omsorgsenhetene	og	helseenhetene	
	
DEFINISJONER	
Infeksjonskontroll	=	infeksjonsforebygging	og	infeksjonsovervåking	
	
BESKRIVELSE	
Forskrift	om	smittevern	i	helsetjenesten	pålegger	alle	helseinstitusjoner	å	ha	et	
infeksjonskontrollprogram.	I	Kåfjord	kommune	gjelder	dette	primært	sykehjem	og	PU-
tjenesten.	
	
For	øvrig	kan	kommunen	ha	infeksjonskontrollprogram	i	andre	tjenester	der	hvor	en	
vurderer	det	som	aktuelt,	f.	eks	legevakt,	hjemmesykepleie	etc.	
	
Hver	omsorgstjeneste	skal	ha	en	smittevernkontakt	tilknyttet	enhetens	helseinstitusjon	
som	skal	jobbe	tett	opp	mot	smittevernet	for	å	utvikle	og	vedlikeholde	
infeksjonskontrollprogrammet	på	institusjonen.	Men	det	er	enhetsleder	som	står	
ansvarlig	for	infeksjonskontrollprogrammet.	
	
Smittevernkontakter	i	andre	enheter	kan	også	etableres	der	det	er	aktuelt.	
	

Infeksjonskontrollprogrammet	bygger	på	en	
risikovurdering	og	sårbarhetsanalyse	(ROS).	
	
I	utgangspunktet	skal	infeksjonskontrollprogrammet	
favne	de	problemstillinger	som	angitt	i	forskrift	om	
smittevern	i	helsetjenesten.	Men	
infeksjonskontrollprogrammet	kan	også	ta	inn	andre	
elementer	dersom	det	enkelte	enhet	eller	smittevernet	
finner	det	hensiktsmessig.	

	
	
	
Referanser:	
FHI	-	Infeksjonskontrollprogram	i	institusjoner	
	
Infeksjonskontrollprogrammet	gjeldende	i	Kåfjord	kommune	er	under	
sykehjemmets	ansvarsområde,	men	sett	over	og	godkjent	av	smittevernlege.	
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1.Situasjon 
1.2 Pandemi 
 Pandemier er siste 100 år utløst av influensavirus. Det har vært 4 pandemier – 1918/19 spanskesyken, 
1957/58 Asia syken, 1968/69 Hong Kong syken og 2009/10 svineinfluensaen. Bortsett fra biologisk 
krigføring er influensavirus det mest sannsynlige scenario for en pandemi. Influensavirus muterer 
regelmessig i områder hvor mennesker, ender og svin er kontinuerlig i nærkontakt med hverandre 
(Kina).  
 
Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt virus som store deler av befolkningen 
mangler immunitet mot. Sykdommen kan spres raskt over hele verden. Det vil ta noen fra uker til 
måneder fra første sykdomstilfelle i verden, til den rammer Norge. Det er mulig at sykdommen kommer 
i flere bølger som kan vare et halvt år hver. En må regne med at det tar inntil 6 mnd å utvikle en effektiv 
vaksine.  
 
I verste fall kan Kåfjord kommune bli rammet av en influensapandemi som er like alvorlig som 
spanskesyken når det gjelder antall syke, men vi har i dag langt bedre muligheter til å behandle syke for 
komplikasjoner som ikke var tilstede for 100 år siden. Med utgangspunkt i tall fra Helsedirektoratet kan 
dette føre til 25% (525) syke. Mer sannsynlig vil en ny pandemi ha en karakter som Asia syken. Det vil 
føre til 15% (315) syke og mange sengeliggende noen dager.  
 
1.3 Henvisninger  

• Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 2014  
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-nasjonal-beredskapsplan-mot-pandemisk-
influensa/id2354619/) 
 

 Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak– FHI 
2016  
(https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/planveileder-for-
massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa-i-kommuner-og-helseforetak.pdf)  
 

 Pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten, midlertidig utgave, Helsedirektoratet 2009 og en 
upublisert utgave fra 2016  
(http://84.49.104.166/eInnsyn/registryentry/ShowDocument?registryEntryId=92583&documentI
d=137326) 
 

  Beredskapsplan – Kåfjord  kommune  

  Smittevernplan –  Kåfjord  kommune  

 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa – Kåfjord kommunes smittevernplan side 
18  
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1.4 Lovgrunnlag  
 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45) pålegger kommunene en generell 
beredskapsplikt. En influensaepidemi vil være en hendelse som utgjør både en trussel for 
befolkningens helse og for samfunns-  
sikkerheten. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-
894) beskriver hva en ROS-analyse må inneholde. Resultatet fra ROS-analysen skal følges opp i 
kommunens beredskapsplan.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) nevner også 
kravet til beredskapsplanlegging: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 
kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 
første ledd  
 
Lov om helsemessig og sosial beredskap (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56) 
pålegger kommunene å ha planer som sikrer befolkningen nødvendige helse- og omsorgstjenester i 
krig og krisesituasjoner. Kommuner skal også utarbeide beredskapsplan for sine oppgaver etter 
folkehelseloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29).  
 
Smittevernloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55) gir det formelle grunnlaget 
for smittevernarbeidet i kommunen. Loven gir oppgaver til helsepersonell, smittevernlege, 
kommunestyre og andre offentlige etater. Loven gir grunnlag for bruk av tvang eller pålegg i 
særskilte situasjoner.  
 

2 Forutsetninger og tiltak.  
Statlige myndigheter ivaretar sine oppgaver på en god måte.  
Kommunale enheter iverksetter nødvendig planlegging og koordinering  
Kommunale enhet øver på de tiltak som planlegges iverksatt- etter behov  
Det er behov for god kommunikasjon mellom kommunale enheter og mellom helsetjenesten og 
befolkningen  
 
Yte nødvendige helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen.  
Forebygge smittespredning og behandle syke.  
Ivareta ansvaret som lokal smittevernmyndighet  
Opprettholde samfunnsviktige funksjoner  
Kommunisere med befolkningene på en god måte.  
 

3. Involverte etater  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for å håndtere en pandemi i 
samarbeid med underliggende etater og den utøvende helse- og omsorgstjenesten. Denne rollen vil 
normalt delegeres til Helsedirektoratet fra krisen oppstår. Dersom en pandemi skulle kreve 
tverrsektoriell innsats, vil HOD som fag-/lederdepartement få ansvar for krisehåndteringen på 
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departementsnivå. Dette betyr at HOD blir ansvarlig for å koordinere arbeidet med andre 
departementer og sektorer.  
 
Helsedirektoratet (Helsedir) og Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har viktige roller som 
myndighets- og fagorganer på sentralt nivå.  
 
Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentralt og kommunalt nivå. 
 
Kommunen har ansvar for smittevern og ivaretakelse av folkehelse i egen kommune. 
 
Andre aktører; 

• SUS    Spesialisthelsetjeneste 
• Sivilforsvaret   Bistandsyter, ressursleverandør 
• Politiet    Bistandsyter 
• Brannvesenet   Bistandsyter, ressursleverandør 
• Frivillige organisasjoner Bistandsyter, ressursleverandør 

 
 

4. Når pandemi varsles  
 
Når en pandemisk influensa varsles av HOD/ FHI vil smittevernoverlege varsle beredskapsleder. 
Aktuelle planer skal gjennomgås, avtaler med interne og eksterne aktører bekreftes.  
 
Kommunal smitteverngruppe opprettes og aktualiserer planen, initierer samarbeid med andre 
virksomheter og etater, ajourføre prioriteringslister mv. Opprettelse av regional smitteverngruppe 
ved behov.  
 
Det opprettes kommunal smitteverngruppe som ledes av smittevernoverlege. Kommunedirektør og 
kommunalsjef helse i samarbeid med smitteoverlege bestemmer hvem som skal sitte i 
smitteverngruppa. Det opprettes en egen sekretærfunksjon for smitteverngruppa.   
 
Fylkesberedskapsrådet vil innkalle til møte hvor kommunene er representert. 
  
Siden det er stor usikkerhet hvordan en pandemi vil utvikle seg, må planene tilpasses de aktuelle 
behovene.  
Etter at situasjonen er under kontroll, skal nødvendig etterarbeid iverksettes. Kommunens innsats 
skal evalueres og nødvendige tilpasninger foretas.  
 
Kåfjord kommune må sikre helsetjenester for influensasyke personer, inkludert distribusjon av 
antiviralia og deltakelse i evt massevaksinasjon. Samtidig må helsetilbudet til den øvrige 
befolkningen opprettholdes.  
 

4.1 Kåfjord legekontor/Kåfjord kommunale legevakt  
Legekontoret må forberede seg på økt tilgang i telefonhenvendelser. Telefontjenesten må styrkes 
tilsvarende. Det sendes ut informasjon til kommunens befolkning om at ved mistanke om 
pandemisk influensa skal en ta telefoniske kontakt med legekontoret, ikke møte opp direkte på 
legekontoret uten å ha avtalt dette på forhånd.  
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Dette for å unngå smittespredning. 
 
Kommuneoverlege i samarbeid med kommunalsjef helse og kommunedirektør må vurdere om det 
ved behov skal opprettes et eget pasientmottak for mistenkt eller bekreftet smitte. 
Testing av mistenkt smitte organiseres i et testmottak, eller ved behov utføres hjemmebesøk med 
testing.  
 

4.2 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
Ved stor pågang til spesialisthelsetjenesten vil pasienter måtte utskrives derifra på et tidligere 
tidspunkt enn vanlig. Dermed kan det være behov for en omprioritering hos korttidspasienter, slik at 
flere overgangsplasser skapes. Samtidig kan det bli nødvendig med økning av antall KAD-plasser 
for å ta imot influensasyke pasienter som ikke kan stelles med hjemme. Også sykehjemmene kan 
måtte motta influensasyke pasienter på korttidsopphold.  
 

4.3 Isolering, karantene og forbud mot folkesamlinger  
Kommunen følger nasjonale anbefalinger under pandemien.  
Isolering skal så langt som mulig og medisinsk hensiktsmessig skje i pasientens eget hjem. Dersom 
utbrudd i institusjon vil tvungen isolering kunne bli aktuelt. Det må foreligge en formell 
godkjenning fra helsedirektoratet om bruk av institusjon til tvungen isolasjon, samt fattes 
enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle. 
 

4.4 Kontinuitet i tjenester til befolkningen  
Under en pandemi må kritiske tjenester til befolkningen opprettholdes. Enhver kommunal 
virksomhet som leverer slike tjenester er ansvarlig for å ha oppdaterte kontinuitetsplaner. Ansvar 
for å påpeke behov for kontinuitetsplanlegging hos relevante eksterne aktører (f.eks, innenfor IT, 
vann, forsyning) ligger under det respektive direktørområde.  
 
 

4.5 Kommunikasjon  
Kommunens sentralbord og servicetorg må være tilstrekkelig bemannet til å ivareta en større 
publikumspågang. Informasjonen som sentralbord og servicetorget formidler må være oppdatert. 
Kommunens intra-/ internett må ha beredskap for oppdateringer 24/7.  
 

4.6 Personellressurser  
Så langt som mulig skal bemanningsutfordringer løses internt i virksomheten. Ved behov utover 
interne ressurser skal beredskapsledelsen være behjelpelig med å fremskaffe nødvendige 
personellressurser, både for å forsterke og erstatte. Dette skal primært gjøres ved å omdisponere 
kommunale personellressurser fra avdelinger/virksomheter som midlertidig kan suspenderes.  
 

4.7 IT  
IT støtte til kommunen og spesielt til kriseledelsen må opprettholdes. Dette omfatter også telefoni. 
Smitteverngruppen skal meddeles et vakttelefonnummer som sikrer kontakt med IT 24 timer i 
døgnet.  
 

4.8 Økonomi  
Inntil videre dekkes tiltakene inn under avdelingenes ordinære drift.  
Det opprettes eget prosjektnummer for pandemi.  
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Pålagt arbeidstid utover regulær arbeidstid bør lønnes som overtid.  
 
 
 
 
 

5 Tiltaksplan Pandemi 
 
 
 Tiltak Avklaring på 

forhånd 
Planer Ansvar 

 
Forberedelser 
 
Kriseledelse Kommunal 

smitteverngruppe 
dannes 

  Smittevernoverlege/ 
beredskapsleder 

Verneutstyr Nødvendig verneutstyr 
anskaffes 

Følg råd fra FHI 
om spesifikk 
utstyr og mengde 

 Den enkelte 
avd.leder 

 
Utførelse 
Telefontjeneste Øke 

telefontilgjengelig 
het, evt egen 
«influensatelefo»  
Øke bemanning 
ved servicetorget  

Kommunal 
beredskapsplan 

 Beredskapsledels
en 

Prøvetaking av 
pasienter 

Organisere testing   Smittevernoverle
ge 

Øke kapasitet på 
legekontor/legeva
kt  

  Avklares med 
smittevernoverleg
e/ 
beredskapsledelse
n 

 Beredskapsledels
en 

Vaksinasjon Organisere 
vaksinasjonsklini
kk 

 Plan for 
massevaksinasj
on 

Smittevernoverle
ge 
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Smittevernutstyr Innkjøp/distribusj
on av 
smittevernutstyr 
koordineres 

Avklare hva som 
er godkjent utstyr 
i forhold til agens 

 Beredskapsledels
en i samarbeid 
med 
smittevernoverle
ge 

 
 
 
 
 
Øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Høyt 
sykefravær 

Føre 
ressurslister 

Kommunalsjefene Sette opp 
turnuslister/vaktlister 

Den enkelte 
avd.leder 

Mobilisering 
av frivillige 

   Beredskapsledelsen 

Samordning 
med SUS og 
andre 
kommuner 

Etablere faste 
møtepunkt 

  Smittevernoverlege/ 
smitteverngruppa 

 
Andre kommunale tjenester 
 
Sikre 
samfunnskritiske 
funksjoner 
innenfor 
kommunen 

  Kommunens 
beredskapsplan 

Beredskapsledelsen 

Andre 
samfunnskritiske 
funksjoner (strøm, 
tele, etc) 

Få oversikt over 
aktørenes 
beredskapsplaner 

  Den enkelte aktør 
(kraftselsskap etc) 

Interkommunalt 
samarbeid om 
kritiske 
samfunnskjoner 

Etablere faste 
møtepunkt 

  Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark 

Informasjon om 
endret 
tjenestetilbud 

Oppdatering på 
kommunens 
hjemmeside 

  Avd.leder 
servicekontoret 

 

 

 

6      Vedlegg 
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Vedlagt er handlingsplan ved utbrudd av pandemi.  Denne ligger også under handlingsplaner  i 
overordnet beredskapsplan
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2.1.12 Handlingsplan ved utbrudd av pandemi 

Hendelse Pandemi er utbrudd av sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker 
over et omfattende geografisk område. Begrepet pandemi brukes 
hovedsakelig om infeksjonssykdommer. Verdens helseorganisasjon 
(WHO) definerer når en epidemi skal beskrives som en pandemi. Når en 
pandemisk influensa varsles av HOD/FHI vil smittevernoverlege varsle 
beredskapsleder. 

Konsekvenser En pandemi vil i første omgang særlig føre til økt belastning på helse- og 
omsorgstjenesten som vil få sin behandlingskapasitet utfordret.  Det kan 
påregnes store vansker med å skaffe nok kompetent personell, 
opprettholde forsyningene av etterspurte tjenester og varer som 
legemidler, smittevernutstyr, helsemateriell og kapasitet for 
opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner 

Forberedelser  Smittevernoverlege går inn som medlem i kommunens 
beredskapsledelse 

 Smittevernoverlegens ansvar etter smittevernloven § 7-2 
gjennomgås, og delegering etter delegasjonsreglement settes i 
kraft. 

 Gå gjennom og gjøre seg kjent med aktuelt planverk, 
handlingsplaner og tiltaksplaner. 

 Smittevernoverlege vil som faglig rådgiver utarbeide prosedyrer 
og rutiner i ulike tjenester.   

 Følge opp råd fra FHI om anskaffelse av verneutstyr og mengde 
 Vurdere behovet for utarbeidelse av egen plan for 

massevaksinasjon 
 Få oversikt over eksterne aktørers beredskapsplaner, f.eks 

kraftselskap 
 Ta kontakt med nabokommunene for vurdering av «nabohjelp» 

Tiltak  Ha høyt fokus på informasjon til og kommunikasjon med 
befolkninga.  

 Fortløpende informasjons legges ut på kommunens hjemmeside 
og FB side.  

 Opprette egen telefontilgjengelighet for hendelsen 
 Øke bemanning ved servicekontoret 
 Øke kapasitet på legekontor/legevakt 
 Organisere testing av mistenkt smitte 
 Organisere de ulike tjenestene i helsevesenet til å forberede seg på 

økt antall syke 
 Sikre opplæring av helsepersonell i riktig bruk av smittevernutstyr 

og faglig kompetansepåfyll 
 Innkjøp og distribusjon av smittevernutstyr koordineres 
 Vaksinasjon skjer etter statlige føringer 
 Føre ressurslister over personell 
 Ta kontakt med frivillige organisasjoner, hva kan de bistå med? 
 Sikre samfunnskritiske funksjoner 
 Gi informasjon om endret tjenestetilbud 
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 Ved behov for ekstra personell skal dette primært gjøres ved å 
omdisponere kommunale personell ressurser fra 
avdelinger/virksomheter som midlertidig kan suspenderes 

 Påse at IT kan ha kontakt med beredskapsledelsen 24 timer i 
døgnet. 

 Opprette eget prosjektnummer for pandemi 
 
 

Merknader Siden det er stor usikkerhet hvordan en pandemi vil utvikle seg, så plan 
og tiltak må fortløpende tilpasses de aktuelle behovene.  Aktuelle 
dokument er beredskapsplan, smittevernplan, pandemiplan og 
handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær 
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HANDLINGSPLAN 

FOR 

 

OPPRETTHOLDELSE AV KRITISKE FUNKSJONER 
VED HØYT PERSONELLFRAVÆR 

 

 

 

 

Handlingsplanen er en del av Kåfjord kommunes overordnede beredskapsplan, 
og legges som vedlegg til kommunens handlingsplan for pandemi 
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INNLEDNING 
 Et utbrudd av alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende 
samfunnssikkerhetsmessige scenarioene vi kan se for oss i Norge.  Slike utbrudd vil påvirke 
hele samfunnet og berøre alt fra nasjonale myndigheter til den enkelte virksomhet. 
Kontinuitetsplanlegging brukes som en metode for å planlegge bortfall av innsatsfaktorer som 
arbeidskraft, varer og tjenester.  Alle virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon bør 
planlegge for å opprettholde sine leveranser nær sagt uansett hvilke påkjenninger de utsettes 
for.  For private virksomheter vil leveringsdyktighet selvsagt også være viktig for å 
opprettholde inntjening og i siste instans virksomhets eksistens. 

 
UTFORDRINGER 
Følgende scenario er lagt til grunn for handlingsplanen 

 Sykdomsutbruddet vil vare i 15 uker. 
 Fra den femte uken vil personellfraværet ligge opptil 30-40 prosent, dette vil vare til 

den tiende uken. 
 Utbruddet når en topp i uke seks og syv. Da skal et fravær på opptil 40 prosent kunne 

håndteres. 
 
Kommunen må kunne håndtere konsekvensen av fravær av egne ansatte, men også vurdere 
konsekvensene av tilsvarene fravær hos kommunens leverandører av varer og tjenester. 
 
Kommunale helse- og sosialtjenester vil få øket etterspørsel, mens sykdomsforløpet i seg selv 
og iverksatte tiltak for å begrense smitte (forbud mot større arrangement m.v.) vil redusere 
behovet for kommunale tjenester som for eksempel innen idrett og kultur.  Samfunnskritiske 
funksjoner som vann- og avløp, samferdsel og helseinstitusjoner må opprettholdes og gis 
styrket oppmerksomhet. 
 
 
PRIORITERINGER 
Kåfjord kommunene etablerer tre tjenesteprioriterer og vurderer kommunens etater og 
leverandører slik 
 

1. Tjenesteprioritet Særlig kritisk 
a. Beredskapsorganisasjon 

i. Politisk ledelse 
ii. Beredskapsledelsen 
iii. Smitteverngruppe 

 
b. Helse 

i. Kåfjord legekontor/legevakt 
ii. Smittevern 
iii. Sykehjem 
iv. Hjemmebasert omsorg/hjemmesykepleie/psykiatri 
v. PU-tjenesten 
vi. Renhold, helse 
vii. Psykososialt team 
viii. Barnevern 
ix. Vaktmestertjeneste helse 
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c. Teknisk 
i. Vann og avløp 
ii. Brannvesen 
iii. Renovasjon (Avfallsservice) 
iv. IKT 

 
 
 

2.  Tjenesteprioritet Mulig kritisk 
a. Teknisk 

i. Vaktmestertjeneste 
ii. NAV 
iii. Skoler 
iv. Barnehager 

 
 

3. Tjenesteprioritet ikke kritisk 
Alle andre kommunale tjenesteområder som ikke er samfunnskritisk, skal være forberedt 
på at det kan bli fattet politiske vedtak om at deres ordinære tjeneste kan bli suspendert 
(midlertidig lagt ned) og alle personellressurser blir stilt til rådighet for en utvidet 
beredskapsledelse, slik at disse ansatte kan gjøre en innsats innenfor særlig kritisk eller 
mulig kritisk tjenesteprioritet (se ovenfor). 
 

 
Kritisk kompetanse kartlegges og behov kompetanseoverføring gjennom kurs, hospitering 
og personellrotasjon vurderes.  Prosedyrer og rutinebeskrivelse oppdateres og gjøres kjent.   
Alle ledere skal utpeke stedfortredere. 
 
Kritisk kapasitet 
Tidligere ansatte, pensjonister, studenter, sommervikarer samt frivillige organisasjoner kan 
rekrutteres for å styrke organisasjonen. 
 
Stor avhengighet av varer og tjenester fra eksterne leverandører er som følger; 

 Leveranse av matvarer 
 Drivstoff 
 Medisinsk utstyr inkl smittevernutstyr 
 Legemidler 
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TILTAK 
                                           
Beredskapsledelsen                                                             Plan                     Ansvar 
Informasjon til 
befolkninga/ 
Kommunikasjon 
med media 

Fortløpende informasjon 
legges ut på kommunens 
hjemmeside og FB side 

Overordnet 
beredskapsplan 

Avd.leder 
servicekontor 
Ordfører 

Avtale med tillitsvalgte Påse at avtale med 
tillitsvalgte som 
muliggjør endringer i 
arbeidstid og 
arbeidsoppgaver er 
inngått. Drøfte 
muligheten for 
omdisponere personell 
innenfor rammen av 
styringsretten, samt 
beordring av ansatte 

 Beredskapsledelsen 

Fatte vedtak om tiltak 
for å dempe risiko for 
smittespredning 

 Smittevernplan Smittevernoverlege/ 
formannskapet 

Påse at den daglige 
rapporteringsplikten om 
situasjonen i 
kommunens enheter er 
på plass 

  Kommunedirektør 

Iverksette suspensjon 
av kommunale tjenester 
med tilhørende 
mulighet for å styrke 
særlig kritiske områder 

  Beredskapsledelsen 

Etatene 
Planlegge for  
omdisponering av 
ansatte 

  Kommunalsjef/ 
Rektor/avd.leder 

Status for disponibel 
arbeidskraftreserve fra 
tjenesteprioritet ikke 
kritisk  

  kommunalsjef 

Forslag til beordring på 
dag- og ukebasis 

  kommunalsjef 

Evt justering av 
vaktlengde til 12 timer 

  Kommunalsjef 
helse 

Sørge for informasjon 
til egne avdelinger/egne 
ansatte 

  kommunalsjef 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2017/575 -15 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 15.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/20 Formannskap 05.06.2020 

 

Utstyr til smittevask - Kåfjord helsetun 

Henvisning til lovverk: 
Arbeidsmiljøloven 
Smittevernloven 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune bevilger kr. 270 000,- (inklusive mva) til innkjøp av 

desinfiseringsrobot.  
2. Kjøpet finansieres med lån og mva kompensasjon 
3. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
4. Driftsutgifter fordeles 50/50 på Helse/omsorg og Drift/ Utvikling 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i pågående koronapandemi, samt utbrudd av NORO-virus på Kåfjord helsetun, 
har kommunen fått informasjon om desinfiseringsrobot som kan benyttes til å desinfisere 
pasientrom etter smittepåvisning. 
Roboten er av type Decon-X og leveres av Decon-X International AS. Teknologien er i henhold 
til leverandøren norsk og benyttes av Nordreisa-, Loppa -, Tromsø -, Karasjok - og Balsfjord 
kommune.   
 
https://www.framtidinord.no/nyheter/2020/02/11/%C2%ABHarald%C2%BB-hjelper-til-med-
smittevasken-21051848.ece 
 
Roboten frigjør 2 timer pr smittevask til andre oppgaver, samt at kvaliteten på smittevasken er 
forbedret. Dette er arbeidsmiljø i praksis for ansatte, beboere og besøkende/pårørende. 
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En robot av typen Decon-X DX1 (som kan være aktuell størrelse for Kåfjord kommune), tar 
rom opp til 90 m². Tidsbruk 1-4 timer, avhengig av størrelse på rom og valg av program. 
Forbruksmateriell 150-200,- pr smittevask. 
 

Vurdering: 
For å frigjøre ressurser i perioder med smitte, samt forkorte smitteforløpet, bør Kåfjord 
kommune investere i desinfeksjonsrobot. 
Sykefraværet blant renholdere er vedvarende høyt, og tiltak som kan lette på arbeidsmengden vil 
kunne redusere sykefraværet.  
Det finnes ulike typer på markedet, og kommunen bør se på hvilken type robot som kan 
tilfredsstille kommunens krav og ønsker. Innkjøpet må konkurranseutlyses. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/1100 -10 

Arkiv: S00 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 11.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/20 Formannskap 05.06.2020 

 

Felles eierstrategi for Ymber 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet i Kåfjord kommune vedtar sin støtte til den fremlagte felles eierskapsstrategien 
til Ymber AS. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
PWC har på oppdrag fra eierne Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Kautokeino kommune, 
Nordreisa kommune, Troms Kraft AS, Kvænangen kommune og Loppa kommune utarbeidet et 
utkast til felles eierstrategi for Ymber. 
 
Sitat: 
 
Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke 
forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan 
eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet. 
 
 
1. Formål med eierskapet i Ymber 
Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. 
Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på 
lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i 
forsyningsområdet. 
 
Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og 
stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør 
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i regionen gjennom å sikre forsyningssikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i 
forsyningsområdet.  
 
2. Eiernes overordnede forventninger til selskapet 

A. Ymber skal opprettholde nødvendig tilstedeværelse for å sikre et høyt nivå på 
forsyningssikkerhet og beredskap i hele forsyningsområdet. 

B. Ymber skal, innenfor rammene av en forretningsmessig drift, legge til rette for at ansatte 
skal kunne bo i hele forsyningsområdet. 

C. Eierne forventer at Ymber er synlige i hele forsyningsområdet. 
D. Ymber skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i regionen på områder der 

Ymber har kompetanse. Dette gjelder blant annet elektrifisering. 
 
3. Eiernes forventninger til finansiell avkastning 

A. Ymber skal ha lønnsomhet på nivå med sammenlignbare energikonsern innen alle sine 
forretningsområder. 

B. Det skal gjøres en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. år, inkludert en relativ 
vurdering av Ymbers lønnsomhet. Verdivurderingen skal presenteres for eierne på det 
andre eiermøtet etter kommunevalg.   

C. Ymber skal levere et stabilt, forutsigbart årlig utbytte. 
 
4. Eiernes forventninger til vekst og utvikling 

A. Ymber skal vurdere oppkjøp av kraftproduksjon der det er naturlig. 
B. Eierne er åpne for at Ymber deltar i strukturelle prosesser (fusjoner eller oppkjøp). 

Vesentlige initiativ skal avklares med eierne på et tidlig tidspunkt. 
 
5. Forventninger til utvikling i virksomhetsområder 

A. Ymber skal se aktivt etter utvikling av nye forretningsmuligheter på områder der 
selskapet har kompetanse, og der Ymber kan være en bidragsyter i utvikling av regionen. 

B. Ymber skal ta en aktiv rolle i utbygging av infrastruktur på områder som relaterer seg til 
Ymbers virksomhet. 

 
 
6. Eierne er enige om at følgende prinsipper skal legges til grunn for utøvelsen av eierskap 
i Ymber: 

A. Det skal nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter. Valgkomiteen velges av 
generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg til styret. 

a. I sitt arbeid for å finne styrekandidater skal valgkomiteen involvere samtlige 
eiere. Valgkomiteen står fritt til å foreslå de kandidatene de mener er best egnet 
til å sikre komplementær kompetanse til styret, uavhengig av kandidatenes 
forbindelser til eierne. Valgkomiteen må sikre at forslaget til nytt styre er i tråd 
med kravene til kjønnsbalanse i aksjeselskap med kommunale eierinteresser, jf. 
kommuneloven § 21-1.  

b. Valgkomiteen bør sikre at følgende kompetanse så langt som mulig er 
representert blant de kandidatene komiteen innstiller på: 

i. Økonomisk kompetanse 
ii. Erfaring fra energisektoren 

iii. Forståelse for regionalpolitiske spørsmål 
iv. Erfaring fra styrearbeid i aksjeselskap, gjerne med forretningsjuridisk 

kompetanse 
v. Erfaring fra lederstillinger i privat eller offentlig sektor 

B. Det skal arrangeres to årlige eiermøter: ett i forbindelse med ordinær generalforsamling 
og ett på høsten. 
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a. Tema på vårmøtet skal blant annet være gjennomgang av fjorårets resultat, med 
fokus på alle konsernets virksomhetsområder. 

b. Tema på høstmøtet skal blant annet være gjennomgang av langtidsprognoser, 
strategiplan og eventuelt dypdykk i utvalgte relevante utviklingstrekk i bransjen. 
Eierstrategien skal også behandles årlig på høstmøtet.  

c. På det første eiermøtet etter kommunevalg skal styret legge til rette for at 
eierstrategien presenteres for eierne, og det skal legges opp til drøfting av 
innholdet i strategien og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse. 

Sitat slutt. 

Vurdering: 
Det foresettes at det har vært en god og rettferdig prosess og at den felles strategien vil ivare ta 
eierne og selskapets interesser på en omforent måte. Det er ingen ting som tyder på at Kåfjord 
kommune ikke bør vedta sin støtte til strategien.  
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Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet vedtar Eierskapsmeldinga for 2020 og sender den videre til endelig vedtak i 
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Saksopplysninger: 
Med dette fremlegges forslag til eierskapsmelding for Kåfjord kommune. Denne erstatter den 
som ble vedtatt av kommunestyret i 2017 sak 2015/1339. Den forrige meldinga ble utarbeidet i 
samarbeid mellom kommunene Kåfjord, Storfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. 
Meldinga for 2020 er utarbeidet i av Kåfjord kommune for Kåfjord kommune.  
Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig 
verdiskaping og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og 
eierstrategier. 

402



Eierstyring er en sentral rolle for de folkevalgte, og ikke noe de kan overlate til 
administrasjonen. Administrasjonens rolle er å styrke de folkevalgtes rolle i eierstyringen. 
 
I kommuneloven § 26-1 – Eierskapsmelding kan en lese: 
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter 

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

virksomhetene nevnt i bokstav b. 

Eierskapsmeldinga for 2020 har to hovedfunksjoner, og to hoveddeler. Den skal bidra til å gi 
retning for politisk styring av alle selskapene i Kåfjord kommunes eierskap. Den belyser de 
prinsippene for forvaltning av selskapene skal følge med hensyn til miljø, likestilling, etikk osv. 
Disse føringene – eierpolitikken legger rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.  
Den skal også gi en beskrivelse av de selskapene som er i kommunalt eie og danne bakgrunn for 
diskusjon om hvilke spesifikke forventninger kommunen har til de heleide selskapene.  
 

Vurdering: 
Meldinga bør danne et grunnlag for diskusjon om hva Kåfjord kommunes politikere vil med de 
ulike selskapene og gi innspill til hva kommunen faktisk skal eie. Den bør også danne grunnlag 
for en diskusjon om hvordan kommunen kan utføre et eierskap som kommer Kåfjordsamfunnet 
til gode på en best mulig måte. Dette gjelder både de generelle prinsippene og hvordan en setter 
sammen styrene og utfører eierskap i de enkelte selskapene.  
Det er ofte sagt at det offentlige er dårlige eiere av selskaper. Den generelle merknaden bør ikke 
gjelde Kåfjord. En kommune som aktiv eier i både heleide- og deleide selskaper har store 
muligheter til å maksimere utbyttet – ikke bare det økonomiske, men også utbytte knyttet til 
øvrige former for motivasjon for eierskap. Det holder ikke med intensjon og motivasjon til 
eierskap. Det må følges opp med handlinger. Det er det aktivt eierskap handler om.  
Det er et stort ansvar å være folkevalgt og det er et stort ansvar å styre et selskap. Vedlagt denne 
saken er en veileder fra KS, Kommunesektorens organisasjon. Anbefalinger om eierstyring, 
selskapsledelse og kontroll bør være god lesning for alle politikere og øvrige innbyggere 
involvert i offentlig eide selskaper. 
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Anbefalinger om eierstyring, 
selskapsledelse og kontroll

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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KOMMUNER HAR STOR FRIHET til å organi-

sere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig 

enten som del av kommunen som juridisk person 

eller gjennom etablering av selvstendige rettssub-

jekter. Når en kommune organiserer tjeneste- 

produksjonen innenfor kommunen som organi-

sasjon, gjelder de styringssystemer som følger av 

kommuneloven1. Kommunestyret har i utgangs-

punktet all beslutningsmyndighet, og kommunen 

har en hierarkisk organisasjonsstruktur. 

Norske kommuner kan velge å legge deler av 

virksomheten i egne selskaper. Når deler av virk-

somheten legges over i egne rettssubjekter som 

for eksempel aksjeselskaper eller interkommu-

nale selskaper, må styringssystemene følge den 

aktuelle lovgivningen. Kommunestyrets styring 

av selskapet må utføres i selskapets eierorgan. 

Kommunestyret har likevel det overordnede an-

svaret for hele kommunens virksomhet, også den 

som drives av de kommunaleide selskapene.

At virksomheter eller tjenester skilles ut og 

legges i selskaper innebærer at betingelsene for 

folkevalgt styring og kontroll endres. Slik disse 

selskapene er organisert, skal selskapets  

Innledning

1 Kommunale foretak (KF) er en del av styringssystemet i kommunen, og er ikke et eget selskap. Anbefalingene er primært 
tilpasset selskaper. Anvendt på kommunale foretak (KF) må noen av anbefalingene leses med dette forbehold.   

ledende organer ha betydelig grad av frihet til å 

drive virksomheten. Lovfestede bestemmelser 

og vanlige normer for god selskapsstyring setter 

grenser for hvor mye kommunene som eier 

disse selskapene kan og bør involvere seg  

i selskapenes virksomhet. 

Anbefalingene for godt eierskap, god selskaps- 

ledelse og god kontroll av kommunale og 

fylkeskommunale selskaper og foretak begren-

ser seg til interkommunale selskaper (IKS) og 

aksjeselskaper (AS) og foretak etter kommune-

lovens kapittel 11. Kommuner har også anled-

ning til å etablere stiftelser og samvirkeforetak, 

men disse organisasjonsformene har mindre 

omfang, og omtales bare kort. Samarbeid etter 

§ 27 i kommuneloven har historisk vært en mye 

brukt hjemmel for interkommunalt samarbeid. 

I dag benyttes organisering i henhold til § 27 

i liten grad innenfor oppgaver av forretnings-

messig karakter, og denne samarbeidsformen 

omtales derfor ikke nærmere her.

I teksten brukes kommuner om både fylkes-

kommuner og kommuner

Med vennlig hilsen

LASSE HANSEN

Administrerende direktør
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INTERKOMMUNALE  
SELSKAPER (IKS)
Et interkommunalt selskap etter lov om inter- 

kommunale selskaper kan bare opprettes av 

kommuner, fylkeskommuner eller andre inter-

kommunale selskaper. Deltakerne har sam-

let sett et ubegrenset ansvar for selskapets 

forpliktelser2. Selskapets eierorgan og øverste 

myndighet er representantskapet. Deltakerne 

skal opprette en skriftlig selskapsavtale.

Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og 

daglig leder. Deltakerkommunene utøver eier- 

styring gjennom sine valgte medlemmer i repre-

sentantskapet. Hver enkelt deltaker skal ha minst 

en representant i representantskapet. Kommune-

styret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer 

i representantskapet. Representantskapet velger 

også styret. Styret skal ha minst tre medlemmer, 

og omfattes av kravet om balansert kjønns- 

representasjon, det vil si minimum 40 % av hvert 

kjønn. Daglig leder eller medlemmer av represen-

tantskapet kan ikke være medlem av styret. 

Representantskapet som eierorgan utøver  

kontroll over styret på flere måter: 

• bestemmer sammensetningen av styret

• kan instruere styret og omgjøre beslutninger

• kan gjennom selskapsavtalen fastslå at  

nærmere angitte saker må godkjennes i 

representantskapet 

AKSJESELSKAP
Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller 

fylkeskommune alene, sammen med andre  

kommuner og fylkeskommuner eller sammen 

med private rettssubjekter. I et AS har eierne  

begrenset økonomisk risiko for selskapets 

økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste 

eierorgan er generalforsamlingen. 

Gjennom generalforsamlingen, utøver eierne 

den øverste myndigheten i selskapet. Her kan 

eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre 

generalforsamlingsvedtak fastsette rammer 

og gi nærmere regler for styret og daglig leder. 

Det er generalforsamlingen som velger styret. 

Selskapet ledes av styret og daglig leder. Styret 

har det overordnede ansvaret for at selskapet 

drives i samsvar med eiernes formål og innenfor 

rammen av lovverket. Styret har også en viktig 

funksjon for å sikre strategisk planlegging for 

selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de 

pålegg og retningslinjer som styret har gitt. 

Selskapsformer og  
alternative organisasjonsformer

Det er i hovedsak to muligheter som benyttes av kommunene  
ved utskilling av virksomhet: Interkommunale selskaper (IKS) og  
aksjeselskap (AS).  

2 KMD sendte i november 2014 forslag til endringer i lov om interkommunale selskap ut på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om at 
IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Forslaget er pr november 2014 fortsatt under behandling.
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Kommunene har også anledning til å velge 

noen andre  organisasjonsformer.

KOMMUNALT FORETAK 
Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en 

noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder 

i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etable-

res et kommunalt foretak etter kommune- 

lovens kapittel 11. Foretaket er ikke en egen 

juridisk person, men del av kommunen som 

rettssubjekt. Kommunen er part i alle avtaler og 

hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning 

til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om 

interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt 

ha kommunen som arbeidsgiver. Foretaket ledes 

av et styre, som er utpekt direkte av kommune-

styret. Daglig leder står i linje under styret, som 

igjen er underlagt kommunestyret. Foretakene 

er på denne måten direkte underlagt kommune-

styrets budsjettmyndighet. Rådmannen har ikke 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor 

foretakets daglige leder3. 

SAMVIRKEFORETAK
Kommuner kan også delta i samvirkeforetak.  

Et samvirkeforetak er ikke et selskap.  

Samvirkeforetak har medlemmer, men ikke 

eiere, og styres av de som handler med fore-

taket og som dermed har direkte nytte av den 

virksomhet som drives. Samvirkeforetak har ikke 

fritt omsettelige eierandeler og kan følgelig ikke 

kjøpes opp. På årsmøtet – samvirkets øverste 

organ – fattes beslutninger som hovedregel ut 

fra prinsippet om ett medlem, én stemme. Det er 

lov om samvirkeforetak (samvirkelova) av  

29. juni 2007 nr. 81 som regulerer denne  

organisasjonsformen.

STIFTELSER
Kommuner og fylkeskommuner kan også 

opprette stiftelser. En stiftelse er et selvstendig 

rettssubjekt. Som stifter av en stiftelse kan 

kommunen verken utøve styring over stiftelsens 

virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens 

overskudd (ta utbytte). Stifterne kan ikke løse 

opp stiftelsen. Stiftelse er bare en hensikts-

messig organisasjonsform der det er ønske om 

å gjøre virksomheten helt uavhengig av kom-

munen. Det er lov om stiftelser (stiftelsesloven) 

av 15. juni 2001 nr. 59 som regulerer denne 

organisasjonsformen.

SELSKAPSFORMER OG ALTERNATIVE ORGANISASJONSFORMER

KOMMUNE FORETAK § 27 STYRE IKS SAMVIRKE AS STIFTELSE

ALTERNATIVE ORGANISASJONSMODELLER

Økende grad av selvstendighet

3 Det er et unntak fra hovedregelen om at administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. Etter kommuneloven § 72 nr 1 
kan administrasjonssjefen instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken.
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God folkevalgt styring defineres gjerne gjennom 

fire standarder4:

• PÅLITELIG STYRE preges av likebehand-

ling, politisk redelighet og respekt for spille-

regler. Denne standarden berører kommune-

politikkens allmenne omdømme. Det handler 

om innbyggernes tillit til at de behandles likt i 

de kommunale beslutningsprosessene. 

• ANSVARLIG STYRE fremmer oversiktlig 

politikk og informerte innbyggere som grunn-

lag for deres kontroll med de folkevalgte. Et 

ansvarlig styre skal sørge for at innbyggerne 

har tilstrekkelig informasjon til å følge med i 

politikken og stille de styrende til ansvar. 

• BORGERNÆRT STYRE stimulerer inn-

byggernes interesse for og engasjement i 

lokalpolitikken gjennom høringskanaler og 

muligheter for debatt og deltakelse. Ved 

borgernært styre er det etablert kanaler for 

innbyggermedvirkning i beslutningsprosessene, 

også i prosesser der det ikke er lovpålagt. 

• EFFEKTIVT STYRE: Folkevalgte har god 

styring, og leverer resultater. Et effektivt styre 

kjennetegnes bl.a. ved ryddige forhold i den 

God folkevalgt styring

Selv om deler av virksomheten er lagt ut i et selskap, har 
kommunestyret det overordnede ansvaret. Det er derfor viktig å 
opprettholde god folkevalgt styring. 

GOD FOLKEVALGT STYRING

politiske styringen av administrasjonen og at 

kommunen leverer resultater innbyggere og 

folkevalgte er tilfreds med.

Forskning5 viser videre at administrasjonen har 

en viktig støttefunksjon for at de folkevalgte skal 

kunne ivareta sine roller på en god måte. 

For at de folkevalgte skal kunne påvirke og styre 

selskapene i tråd med de formål som er satt, er 

det viktig å være bevisst de mulighetene som 

finnes i å styrke kunnskapen og oppmerksom-

heten rundt eierskapspolitikken blant et bredt 

utvalg av de folkevalgte, og at den gis en bred 

og helhetlig politisk prosess. Et grep for å sikre 

dette, kan være å forankre eierskapspolitikken i 

kommuneplanen.

4 Baldersheim og Rose 2011
5 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
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Anbefalinger om eierstyring,  
selskapsledelse og kontroll

ANBEFALING 1: 

OBLIGATORISK OPPLÆRING  
AV OG INFORMASJON TIL  
FOLKEVALGTE

Kommunene bør som en del av sitt folke-

valgtprogram gjennomføre obligatoriske 

kurs eller eierskapsseminarer. Den første 

opplæringen bør gjennomføres i løpet av 

de første 6 månedene av valgperioden. Det 

anbefales også at det nye kommunestyret 

tidlig i perioden får en oversikt over status 

for selskapene.

Det er viktig at kommunestyrene som eiere får 

kunnskap og innsikt i omfanget av selskaps- 

organisering og de styringsmuligheter man har 

for de selskapene kommunen har eierandeler i. 

Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i de ulike 

rollene man har som folkevalgt, som styre- 

medlem eller som medlem av representantskap 

eller generalforsamling. De folkevalgte må ha en 

bevissthet om roller, styringslinjer og ansvars-

fordeling. Det anbefales at kommunestyret gis 

tid til kompetanseutvikling som ledd i å styrke 

det kommunale eierskapet gjennom opplæring 

eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i 

løpet av de første 6 månedene og etter 2 år. 

ANBEFALING 2:

VURDERING OG VALG  
AV SELSKAPSFORM

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform 

som er tilpasset selskapets formål, eier-

styringsbehov, samfunnsansvar, hensynet 

til innsyn, markedsforhold og det aktuelle 

lovverket. 

Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best 

mulig lokalpolitisk forvaltning av kommunens 

samlede verdier og har direkte konsekvenser 

for selskapene, deres disposisjoner og deres 

markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap 

gi viktige signaler overfor omverden og styrke 

kommunens omdømme.

Når deler av virksomheten skal legges ut i et sel-

skap, og selskapsformen diskuteres, bør kommu-

nestyret med utgangspunkt i selskapets formål, 

vurdere hvilket styringsbehov kommunen har.

Forvaltningsloven gjelder for all virksomhet som 

drives innenfor kommunen som eget retts- 

subjekt, inkludert kommunale foretak. Selskaper 

omfattes som utgangspunkt ikke av forvaltnings-

loven, men dersom de har så tett tilknytning til 

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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forvaltningen at de kan anses å være «organer 

for stat eller kommuner», vil forvaltningsloven 

likevel gjelde. Grensedragningen beror på en 

helhetsvurdering. Relevante vurderingstemaer er 

selskapsform, formålet og bakgrunnen for opp-

rettelsen, hva slags virksomhet selskapet driver, 

om selskapet har monopolvirksomhet, og om 

den må regnes som et ledd i gjennomføringen 

av kommunal politikk. Det sentrale vurderings- 

temaet vil være hvor sterk reell tilknytning det er 

mellom selskapet og forvaltningen.

Offentlighetsloven gjelder for kommunalt eide 

selskaper dersom det offentlige har eierandeler 

som gir rett til mer enn halvparten av stemmene 

i det øverste organet, eller direkte eller indirekte 

har rett til å velge mer enn halvparten av med-

lemmene med stemmerett i det øverste organet. 

Offentlighetsloven gjelder likevel ikke for offentlig 

eide selskaper som hovedsakelig driver nærings- 

virksomhet i direkte konkurranse med og på 

samme vilkår som private.

Ved utskilling av virksomhet i selvstendige retts-

subjekter vil konkurranseregelverket som Norge 

er bundet av gjennom EØS-avtalen legge førin-

ger for valg av selskapsform og drift. Selskaps-

formen er også viktig for mulighet og ønske om 

politisk styring og kontroll, og hvorvidt selskapet 

skal ta risiko og operere i et marked. 

ANBEFALING 3: 

FYSISK SKILLE MELLOM  
MONOPOL OG KONKURRANSE-
VIRKSOMHET

Selskaper som opererer i et marked i  

konkurranse med andre aktører i tillegg  

til monopolvirksomhet, bør som hoved- 

regel skille ut den markedsrettede delen  

av virksomheten for å unngå rolleblanding 

og kryssubsidiering. 

Noen kommunalt eide selskaper er tildelt 

oppgaver i egenregi eller har enerett på å utføre 

visse oppgaver, samtidig som de utfører andre 

tjenester i konkurranse med andre. Dersom 

selskapet i tillegg konkurrerer med private sel-

skaper, kan det oppstå spørsmål om den delen 

av selskapet som konkurrerer i markedet mottar 

en eller annen form for offentlig støtte, og om 

denne støtten eventuelt er i strid med regelverket 

om offentlig støtte. Det sentrale er at selskapets 

konkurranseutsatte virksomhet ikke subsidieres, 

for eksempel ved at virksomheten benytter sel-

skapets administrative støttefunksjoner og/eller 

utstyr fra den fullfinansierte delen av selskapet 

(kryssubsidiering).

Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet 

bør så langt mulig være ledelsesmessig, perso-

nellmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksom-

heten. Det må som et minimum føres separate 

regnskaper, med korrekt allokering av inntekter 

og utgifter i regnskapet, for å unngå kryssubsidi-

ering mellom den skjermede og den konkurran-

seutsatte delen av virksomheten. 

Det vil imidlertid være betydelig enklere å unngå 

kryssubsidiering dersom man skiller den  
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konkurranseutsatte delen ut i et eget selskap. 

Dette utelukker ikke i seg selv ulovlig offentlig 

støtte, men vil kunne gjøre virksomheten mer 

transparent og dermed gjøre det lettere å påvise 

at det ikke skjer. 

ANBEFALING 4: 

UTARBEIDELSE AV  
EIERSKAPSMELDINGER

Kommunestyrene bør hvert år fastsette 

overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 

å utarbeide en eierskapsmelding for alle 

sine selskaper. 

Disse prinsippene bør gjenspeile selskapet sett 

i sammenheng med kommunens totale virk-

somhet og være kommunisert og tilgjengelig, 

ikke bare for selskapets organer, men også for 

kommunens innbyggere. Eierskapsmeldingen gir 

også et godt grunnlag for en politisk gjennom-

gang av all virksomhet som er organisert som 

selvstendige rettssubjekter. Eierskapsmeldingen 

skal behandles i kommunestyret. Eierskaps-

meldingen skal primært omhandle selskapene 

der kommunen er hel- eller deleier, men bør 

også reflektere styringen av de interkommunale 

samarbeidene. 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse 

hovedpunktene: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som  

er lagt i selskaper og samarbeid.

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom  

kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de  

ulike selskaps- og samarbeidsformene.

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet 

til de ulike selskapene, herunder styrings- 

dokumentene.

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, 

likestilling, åpenhet, etikk osv.

En eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for 

nødvendige styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også 

bidra til å skaffe oversikt over kommunens sam-

lede virksomhet og bidra til mer åpenhet overfor 

omverden.
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Det bør også utarbeides en felles eierskaps- 

melding hvis kommunen er medeier i flere  

selskaper sammen med andre kommuner.  

En slik eierskapsmelding vil sikre felles føringer 

fra eierne der det er mulig. 

ANBEFALING 5: 

UTARBEIDELSE OG  
REVIDERING AV STYRINGS- 
DOKUMENTER

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevn-

lig revidere styringsdokumentene og avtale-

ne som regulerer styringen av selskapet.

Kommunen bør ha en åpen og klart uttrykt eier-

strategi for sitt eierskap i ulike selskaper.

Når kommunestyret har valgt å legge en del av 

sin virksomhet inn i et selskap, medfører det 

også overføring av styringsrett til virksomheten. 

Oppgaven til selskapets styre og administrasjon 

er å trekke opp virksomhets- og forretnings- 

strategien innenfor en ytre ramme som er trukket 

opp av eieren/eierne. Det er denne ytre rammen 

som er eierstrategien, og innenfor den skal sel-

skapet ha betydelig grad av spillerom. Selskaps-

strategier er en felles betegnelse for strategiene 

som har sin forankring i selskapet.

Vedtektene for aksjeselskaper og kommunale 

foretak, samt selskapsavtalen for IKS regulerer 

viktige sider ved selskapenes og det kommunale 

foretakets rettsforhold. Hovedintensjonen er å 

regulere forholdet mellom eierne og mellom 

eierne og selskapet, eller interne forhold i virk-

somheten. For å underbygge vedtektene/ 

selskapsavtalen og regulere styringen kan det 

være hensiktsmessig å utarbeide andre styrings-

dokumenter. Disse er ikke lovfestet, men er ment 

å sikre bevist eierstyring og å tilstrebe åpenhet 

og gjennomsiktighet i kommunal tjeneste- 

produksjon når den er organisert i selskaper.  

Det er først og fremst eierne, det vil si de folke-

valgte, som har behov for slike dokumenter. 

ANBEFALING 6: 

EIERMØTER

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres 

eiermøter for å bidra til god eierstyring og 

kommunikasjon med selskapet. Et eier-

møte er et møte mellom representanter fra 

kommunen som eier, styret og daglig leder 

for selskapet. 

Noen ganger har eierne behov for å diskutere 

strategier seg imellom uten å treffe formelle 

beslutninger, og dette bør kunne gjøres uten å 

måtte innkalle til møte i generalforsamlingen eller 

representantskapet etter de formelle reglene i 

loven. Et eiermøte er ikke lovregulert og er bare 

en uformell arena der det ikke skal treffes ved-

tak. I tillegg bør det ikke legges føringer eller «gis 

signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe 

inn i styrets myndighetsområde. Eiermøtene er 

uforpliktende for eierne og for selskapet.
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ANBEFALING 7: 

EIERORGANETS SAMMEN- 
SETNING OG FUNKSJON

Avhengig av selskapets formål, anbefales 

det som en hovedregel at kommune- 

styret oppnevner sentrale folkevalgte som 

selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 

Eierstyring skal utøves innenfor rammen av 

kommunestyrets vedtak.

Samhandlingen mellom kommunestyret og eier-

organet er ikke regulert. Eierstyringen skal skje 

gjennom eierorganet for selskapene og gjennom 

kommunestyret for foretakene. For selskaps- 

formene AS og IKS bør det for å sikre engasje-

ment, debatt og reell politisk avklaring av eier- 

organets myndighet, etableres forutsigbare kom-

munikasjonsformer mellom kommunestyre og 

eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen.

 

Oppnevnelse av sentrale folkevalgte til eier- 

organet vil bidra til å forenkle samhandlingen og 

kommunikasjonen mellom kommunestyret og 

eierorganet. Aksjeloven sier ikke noe om hvem 

som skal møte som aksjonær. Ordfører eller an-

dre kommunestyrerepresentanter må gis fullmakt 

for å kunne stemme på generalforsamling. Med-

lemmer av et representantskap (IKS) er valgt av 

kommunestyret etter kommunelovens regler, og 

i motsetning til aksjeloven, kan ikke andre møte 

etter fullmakt. Det bør derfor utnevnes vara- 

medlemmer for representantskapsmedlemmene. 

Dersom formålet med selskapet er rene drifts-

oppgaver er det ingen ting i veien for at adminis-

trasjonen sitter i eierorganet.

ANBEFALING 8: 

GJENNOMFØRING AV  
GENERALFORSAMLINGER OG  
REPRESENTANTSKAPSMØTER

De formelle eiermøtene er generalforsam-

ling eller representantskap. Det er styret 

som innkaller. Bestemmelser om inn- 

kallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 

det tas hensyn til kommunens behov for å 

ha tid til å behandle aktuelle saker. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på 

generalforsamlingen i aksjeselskap. Andre styre-

medlemmer har rett, men ikke plikt. Revisor har 

rett til å være tilstede og noen ganger plikt når 

de saker som skal behandles gjør dette nød-

vendig. For interkommunale selskap har styrets 

leder og daglig leder plikt til å være tilstede på 

representantskapsmøtet. Dette gjelder ikke for 

revisor, men det anbefales å følge aksjelovens 

regler på dette punkt. 

Gjennom IKS-loven er representantskapet tillagt 

flere oppgaver enn generalforsamlingen i et 

aksjeselskap. Representantskapet skal fastsette 

budsjett, økonomiplan og regnskap. Vedtak om 

salg eller pantsetting av fast eiendom eller andre 

større investeringer er også tillagt representant-

skapet. Disse bestemmelsene gir i utgangs- 

punktet representantskapet større innflytelse 

over forvaltningen av selskapet enn general- 

forsamlingen i et aksjeselskap. 
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ANBEFALING 9: 

SAMMENSETNINGEN  
AV STYRET

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets 

kompetanse samlet sett er tilpasset det 

enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales 

at kommunen sikrer opplæring av styre-

medlemmene.

Styret skal gjenspeile og representere selska-

pets behov og bør ha forskjellig og supplerende 

kompetanse innen økonomi, organisasjon og om 

markedet som selskapet opererer i. Videre bør 

styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for 

selskapets formål.

Kommunen må selv definere hva slags kompe-

tanse og kapasitet som forventes av styremed-

lemmene. Et godt utgangspunkt for denne vur-

deringen kan være selskapets formålsparagraf, 

de langsiktige strategiene som er lagt for selska-

pet og situasjonsbestemte forhold de nærmeste 

årene. Det bør tilstrebes en sammensetning med 

komplementær kompetanse og erfaring. Det 

er viktig å oppnevne styremedlemmer som kan 

sikre styrets kontrollfunksjon overfor daglig leder. 

Styreverv i selskaper er et personlig verv. Med-

lemmer av selskapsstyrer representerer bare 

seg selv, ikke noen av eierne, og skal ivareta 

selskapets interesser til det beste for alle eierne. 

Det betyr at man ikke representerer verken 

partier, kommunen eller andre interessenter, men 

ivaretar selskapets interesser og eierne kollektivt 

på best mulig måte, ut fra selskapets formål og 

innenfor lovens rammer.

Det understrekes at loven ikke er til hinder for 

at folkevalgte kan velges til styremedlemmer. 

Forståelse og erfaring fra det politiske systemet 

i kommunene kan være en viktig kompetanse 

som styret bør besitte. 

Når det er spørsmål om å velge folkevalgte eller 

ansatte i kommunen til styremedlemmer i selska-

per kommunen har eierandeler i, bør kommunen 

vurderer hvor ofte vedkommende vil bli inhabil. 

Dersom inhabilitet vil inntre ofte, må det vurderes 

om dette vil gjøre det uhensiktsmessig å velge 

den aktuelle personen til styremedlem. Typisk 

gjelder dette der det er snakk om sentrale folke-

valgte eller ansatte i lederstillinger. Om ulempene 

ved å velge slike personer til styremedlemmer 

overstiger behovet for å ha den aktuelle personen 

i styret er en vurdering som kommunestyret selv 

bør gjøre.

ANBEFALING 10: 

VALGKOMITE OG  
STYREUTNEVNELSER

Ved valg av styrer til kommunalt eide 

selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 

valgkomite. 

Representantskapet/generalforsamlingen bør 

velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere 

eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes 

slik at den reflekterer eierandelene. 

Ordningen med valgkomite er ikke lovregulert, og 

den bør derfor vedtektsfestes, alternativt nedfelles 

i selskapsavtalen. Videre anbefales det at det ut-

arbeides retningslinjer som regulerer deres arbeid. 

Det anbefales også at valgkomiteen har en 
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dialog med styret før forslag fremmes, og at 

valgkomiteen begrunner sine forslag. 

Eier står fritt til å endre styresammensetningen 

uavhengig av valgperioden. Hele styret bør 

normalt ikke skiftes ut samtidig, for å sikre kon-

tinuitet og videreføring av kompetanse. Det kan 

derfor være hensiktsmessig med overlappende 

valgperiode for ulike styremedlemmer. 

ANBEFALING 11: 

KJØNNSMESSIG  
BALANSE I STYRENE

Det anbefales at eierorganet uavhengig 

av organisasjonsform tilstreber balansert 

kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene 

behøver ikke være bosatt i kommunen. 

I henhold til IKS-loven § 10 er det krav om 

tilnærmet 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene. 

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon 

av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for 

aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner 

til sammen eier minst to tredeler av aksjene i 

selskapet. Dette følger av kommuneloven § 80a. 

ANBEFALING 12: 

RUTINER FOR Å SIKRE  
RIKTIG KOMPETANSE I  
SELSKAPSSTYRENE

Eier har ansvar for å sikre at styret har den 

nødvendige kompetansen for å nå selska-

pets mål. Eier bør også anbefale styret selv 

jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra 

eiernes formål med selskapet. Det er derfor 

anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig 

kompetanse. 

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i 

styret anbefales det at styret etablerer følgende 

rutiner: 

• Fastsetter styreinstruks og instruks for  

daglig leder med særlig vekt på en klar intern 

ansvars- og oppgavefordeling. 

• Foretar en egenevaluering hvert år.

• Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. 

Nye styremedlemmer skal gis opplæring om 

ansvar, oppgaver og rollefordeling.

• Gjennomfører egne styreseminarer om roller, 

ansvar og oppgaver.

• Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, 

for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og 

gjennomføring. 

• Gir en samlet redegjørelse for selskapets 

styring og ledelse i en årsrapport. 

 

ANBEFALING 13: 

STYRESAMMENSETNING I  
KONSERNMODELL

Styremedlemmer i morselskap bør ikke 

sitte i styret til datterselskap. Konsern- 

direktøren kan være representert i datter-

selskapenes styrer. 

Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til 

datterselskap fordi styret i morselskap utgjør 

generalforsamling i datterselskap. Bestemmel-

sen er viktig for å unngå rolleblanding i konsern-

forhold. Særlig må man være oppmerksom på 

problemstillinger knyttet til anbud og inhabilitet 

dersom ett av selskapene inngir anbud til et 

annet selskap i samme konsern. 
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ANBEFALING 14: 

OPPNEVNELSE AV  
VARAREPRESENTANTER

Der det utpekes varamedlemmer til styret 

bør ordningen med numeriske varamed-

lemmer benyttes for å sikre kontinuitet og 

kompetanse i styret. 

Lovverket gir mulighet for å utpeke enten 

personlige eller numeriske vara. Anbefalingen 

om numerisk vara er gitt ut i fra behovet for 

kontinuitet og kompetanse. Det anbefales også 

at 1. varamedlem blir invitert til styremøtene for 

på den måten å sikre best mulig kompetanse og 

kontinuitet.

ANBEFALING 15: 

HABILITETSVURDERINGER

Det anbefales at styrene etablerer faste 

rutiner for å håndtere mulige habilitets- 

konflikter. Ordfører og rådmann bør ikke 

sitte i styrer i selskaper.

Inhabilitet inntrer blant annet når en person antas 

å ha personlige interesser i utfallet av en sak 

som skal behandles, og som antas å ha påvirk-

ning på vedkommende sine vurderinger under 

behandlingen av saken.

At en person er inhabil innebærer at ved- 

kommende ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget 

eller treffe avgjørelser i en sak. Forvaltningsloven 

fastslår blant annet at en person er inhabil når 

han leder eller har en ledende stilling i, eller er 

medlem av styret eller bedriftsforsamling, for et 

selskap som er part i saken, eller en forening, 

sparebank eller stiftelse som er part i saken. 

Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal 

håndtere saker i kommunen som gjelder et sel-

skap der de selv er styremedlem. Dette gjelder 

uansett om selskapet er privat eid eller helt eller 

delvis offentlig eid. 

Inhabilitet kan også oppstå for styremedlemmer, 

slik at de blir inhabile til å behandle en sak i 

selskapets styre. Dette er regulert i den enkelte 

selskapslov. 

ANBEFALING 16: 

GODTGJØRING AV STYREVERV

Kommunen bør i forbindelse med utarbei-

delse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 

diskusjon om godtgjøring av styreverv. 

Denne bør danne grunnlag for eierorganets 

fastsetting av styrehonorar. 

Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte 

oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til sty-

revervet. Det anbefales at styremedlemmer ikke 

omfattes av selskapets incentiv-/bonusordninger, 

da dette vil kunne påvirke deres uavhengighet. 

Godtgjørelsen bør reflektere styrets økonomiske 

og strafferettslige ansvar, i tillegg til kompetanse, 

tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette 

innebærer at honorar i selskaper som opererer 

i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør 

reflektere dette ansvaret. Generelt bør styreleder 

godtgjøres høyere enn styremedlemmene. Det 

anbefales at selskapene gjør en konkret vurde-

ring av behovet for styreforsikring for styremed-

lemmene. Forsikringen gjelder det økonomiske 

ansvaret, ikke det strafferettslige. 
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Aksjeloven gir generalforsamlingen ansvar for å 

fastsette godtgjøring til styremedlemmene. I et 

IKS er det representantskapet som fastsetter 

godtgjøringen til styremedlemmene, og det er 

kommunestyret eller fylkestinget selv som fast-

setter godtgjøringen til styret i foretak (KF). 

Når det gjelder godtgjøring til representantskapet 

i et IKS, anbefaler KS at deltakerkommunene 

fastsetter og utbetaler denne til sine medlemmer 

i representantskapet i interkommunale selskaper.

ANBEFALING 17: 

REGISTRERING AV STYREVERV

Alle som påtar seg styreverv for kommunale 

selskaper bør registrere vervene på www.

styrevervregisteret.no 

Det anbefales at kommunen registrerer vervene 

for allment innsyn. Kommuner er som folke- 

valgte organer avhengig av allmennhetens tillit 

når det gjelder både forvaltning og styring. Åpen-

het rundt hvilke andre roller lokalpolitikere har i 

samfunnslivet er viktig for å unngå mistanke om 

rolleblanding. Registrering i kommunesektorens 

eget styrevervregister vil i seg selv skape økt 

bevissthet om de ulike rollene en lokalpolitiker 

har og herunder være til nytte ved vurdering av 

representantenes habilitetssituasjon. Det finnes 

også andre aktuelle registre for slik registrering.

ANBEFALING 18: 

ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET  
I SELVSTENDIGE RETTS- 
SUBJEKTER

Det anbefales at selskapene søker med-

lemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 

Bedrift vil være et naturlig valg for mange 

av disse selskapene. 

Ved utskilling av virksomhet i selvstendige retts-

subjekter er det aktuelle selskapet ikke lenger 

tilknyttet kommunens lønns- og avtaleforhold 

gjennom det kommunale systemet. Svært man-

ge selskaper fortsetter å benytte det kommunale 

avtaleverket uten at de egentlig har et partsfor-

hold i det. Så fremt ingen av partene ser dette 

som problematisk vil utfordringen først komme 

opp for arbeidsgiver dersom det oppstår konflikt 

eller det vil være behov for juridisk bistand eller 

bistand i forbindelse med forhandlinger. 

ANBEFALING 19: 

UTARBEIDELSE AV ETISKE  
RETNINGSLINJER

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, 

og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for 

selskapsdriften. 

Kommunale selskaper forvalter fellesskapets 

ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte 

som samsvarer med befolkningens oppfatninger 

om rett og galt. Kommunenes omdømme vil 

derfor i økende grad også avhenge av hvordan 

en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom sine 

bedrifter. Det finnes ikke et fasitsvar på hva 

samfunnsansvarlig forretningsdrift er. Dette må 
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defineres for det enkelte selskap. Etikk er en 

viktig del av de vurderinger som gjøres i forbin-

delse med det å drive et selskap, fordi de etiske 

holdningene legger grunnlaget for hvordan man 

faktisk handler. Etiske retningslinjer bør derfor 

utarbeides i det enkelte selskap. Retningslinjene 

bør diskuteres og eventuelt revideres årlig.

ANBEFALING 20: 

SÆRLIG OM ADMINISTRA-
SJONSSJEFENS ROLLE I  
KOMMUNALE FORETAK

Det anbefales at kommunestyrene ved opp-

rettelse av kommunale foretak diskuterer 

administrasjonssjefens rolle og handlings-

muligheter overfor daglig leder.

Kommunale foretak er ikke et selvstendig 

rettssubjekt, men en del av kommunen. Styret 

er direkte underordnet kommunestyret, men 

organisasjonsformen har en selvstendig stilling 

sammenliknet med kommunen for øvrig. Admi-

nistrasjonssjefen har ingen styringsrett overfor 

foretakene, og daglig leder er underordnet styret 

i foretaket. Administrasjonssjefen kan like fullt 

instruere daglig leder om at iverksettelsen av en 

sak utsettes til kommunestyret har behandlet 

den aktuelle saken. Videre skal administrasjons-

sjefen i saker som behandles i kommunestyret, 

gis anledning til å uttale seg før styret i foretaket 

treffer vedtak.

Administrasjonssjefen eller dennes stedfortreder 

og medlem av kommune- eller fylkesråd kan ikke 

velges til styret i kommunale foretak. Med «den-

nes stedfortreder » siktes det til personer som, i 

tillegg til administrasjonssjefen, har fullmakt til å 

beslutte utsatt iverksettelse etter Kommuneloven 

§ 72 nr. 1 annet punktum. Dette må vurderes 

konkret for de aktuelle personene i kommunen. 

Det kan være personer som har det som en del 

av sine oppgaver å tre inn i administrasjonssjefens 

fullmakter, for eksempel i administrasjonssjefens 

fravær, og personer som har disse fullmaktene i 

bestemte kommunale foretak som faller innenfor 

hennes eller hans ansvarsområde. Det er kun 

stillinger i den kommunen hvor vedkommende 

har rollen som administrasjonssjef, dennes sted- 

fortreder, eller er kommuneråd eller fylkesråd 

bestemmelsen gjelder. Det er fullt mulig å ha sty-

remedlemmer i kommunale foretak som har slike 

roller i andre kommuner eller fylkeskommuner.

ANBEFALING 21: 

UTØVELSE AV TILSYN OG  
KONTROLL

Kommunestyret har både et tilsyns og 

kontrollansvar for å sikre at kommunen når 

sine mål, at regelverket etterleves og at 

etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres 

blant annet gjennom regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollansvaret gjelder også når virksom-

heten er skilt ut i egne selskaper. 

Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne 

påse at det føres kontroll med kommunens 

eierinteresser i selskapene. Kontrollutvalget har 

derfor en viktig rolle i kommunens kontroll med 

selskapene. Det er viktig at kontrollutvalget 

sikres gode nok rammebetingelser slik at de har 

mulighet til å utøve sin funksjon på en god måte. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valg- 
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perioden utarbeide en plan for gjennomføring 

av selskapskontroll. Planen skal vedtas av 

kommunestyret. Det anbefales at planen angir 

hvilke eierinteresser og selskaper som vil kunne 

være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det 

er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 

Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret om gjennomførte 

kontroller samt resultatene av disse. 

Det anbefales at kommunestyret innenfor 

rammen av kommunelovens bestemmelser 

fastsetter regler og etablerer rutiner for selskaps-

kontrollen, herunder hvilke dokumenter som 

uoppfordret skal sendes kontrollutvalget med 

angivelse av hvem denne plikten påhviler. 

De kommunale foretakene er en del av kom-

munen som juridisk person og faller inn under 

kontrollutvalgets generelle ansvar for å påse at 

kommunens regnskaper blir revidert på en be-

tryggende måte, og at det utføres forvaltnings- 

revisjon av den kommunale virksomheten i sam-

svar med kommunelovens bestemmelser. Det 

anbefales at de kommunale foretakene blir viet 

oppmerksomhet når plan for forvaltningsrevisjon 

av kommunens virksomhet utarbeides og vedtas 

av kommunestyret. 

I note til årsregnskapet skal kommunen opp-

lyse om hvordan den samlede virksomheten i 

kommunen er organisert. Blant annet skal det 

opplyses om kommunen har opprettet kom-

munale foretak, er deltaker i interkommunalt 

samarbeid eller deltakere i interkommunale 

selskaper eller har eierinteresser i aksjeselskaper. 

Dette bør ligge lett tilgjengelig for de folkevalgte 

og innbyggerne.

For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sine 

tilsyns- og kontrolloppgaver i selskaper, gir  

kommuneloven § 80 kontrollutvalget en vidt- 

gående rett til opplysninger og innsyn i selska-

per som kommunen i sin helhet eier alene eller 

sammen med andre kommuner eller fylkes- 

kommuner. I kommuner med flere eiere bør 

eierne koordinere sin kontrollvirksomhet, slik at 

ikke mange eiere iverksetter kontrolltiltak uten å 

koordinere dette med de andre. Det bør derfor 

være en dialog mellom eierkommunene om 

hvordan en skal drive selskapskontrollen med 

selskaper der flere kommuner er eiere. 

Kontrollutvalgets oppgave i forbindelse med 

selskapskontroll er todelt; en obligatorisk del 

som benevnes eierskapskontroll og en frivillig del 

som kan omfatte forvaltningsrevisjon. Eierskaps-

kontroll innebærer en vurdering av eierskaps-

utøvelsen og forhold knyttet til rapportering og 

informasjonsflyt fra et eierperspektiv. Det er opp 

til kommunestyret å avgjøre om selskapskontrol-

len også skal omfatte forvaltningsrevisjon som 

innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal minst én 
gang i valgperioden utarbeide en 

plan for gjennomføring av  
selskapskontroll.

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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Innledning 
Denne meldingen har to hovedfunksjoner, og to hoveddeler. Den skal bidra til å gi retning for politisk 
styring av alle selskapene i Kåfjord kommunes eierskap. Den belyser de prinsippene for forvaltning av 
selskapene skal følge med hensyn til miljø, likestilling, etikk osv. Disse føringene – eierpolitikken 
legger rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene. Den skal også gi en beskrivelse av de 
selskapene som er i kommunalt eie og hvilke spesifikke forventninger kommunen har til de heleide 
selskapene.  

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig 
verdiskaping og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og 
eierstrategier. 

Eierstyring er en sentral rolle for de folkevalgte, og ikke noe de kan overlate til administrasjonen. 
Administrasjonens rolle er å styrke de folkevalgtes rolle i eierstyringen. 

Juridisk bakgrunn 

I kommuneloven § 26-1 – Eierskapsmelding kan en lese: 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som 
skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
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Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som 
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
virksomhetene nevnt i bokstav b. 
 

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven §23-2 punkt c) påse at: 

- det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper mv. (eierskapskontroll) 

 

Del 1 
Generelt om eierstyring i  
Kåfjord kommune 
Prinsipper 
a) Kommunestyret skal hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide 

en eierskapsmelding for alle sine selskaper, både heleide og deleide selskaper. 
b) Det skal etableres utbytte og avkastningskrav for selskaper som opererer i et marked. For 

selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål vil avkastningsforventinger erstattes av 
andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. 

c) Overordnet eierpolitikk utformes tidlig i den 4-årige valgperioden 
d) Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 
e) Ordføreren eller andre kommunestyrerepresentanter gis fullmakt til å møte som aksjonær og 

stemme på generalforsamling. 
f) Kommunens eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig 

samfunnsutvikling. 
g) Det skal være åpenhet knyttet til Kåfjord kommunes eierskap og til selskapenes virksomhet. 
h) Normene i Kåfjord kommunes etiske regelverk skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves 

i de selskap og foretak som kommunen har eierinteresser i. 
i) Det skal utarbeides etiske retningslinjer for alle selskaper Kåfjord kommune er hel eller deleier 

av. 

Styrer i hel eller deleide selskaper 

Styreverv i selskaper er et personlig verv. Medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv, 
ikke noen av eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at 
man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar selskapets 
interesser og eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens 
rammer. 
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a) Kommunen skal som eier gi klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom 
selskapsvise eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 

b) Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet/foretaket og skal herunder 
ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets/foretakets ledelse på vegne av eierne. 
Kåfjord kommune fremmer sine interesser overfor selskapene gjennom generalforsamling, 
representantskap og eiermøter. 

c) Det skal benyttes valgkomité for styreutnevnelser i aksjeselskap og interkommunale selskap. 
Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets/foretakets 
egenart og kommunens formål med eierskapet. 

d) Representantskapet/generalforsamlingen skal velge leder av valgkomiteen. 
e) Styrets godtgjøring skal være på moderat nivå, men fremme verdiskapningen i selskapene og 

fremstå som rimelig ut ifra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. 
Leders lønnsnivå i selskap der kommunen er en betydelig eier skal ligge på et konkurransedyktig 
nivå, men ikke være lønnsledende. Kåfjord kommune forventer at det tas hensyn til den 
alminnelige lønnsfastsettelsen i arbeidslivet. Når Kåfjord kommune har eierkontroll, skal 
selskapene/foretakene ha en lønnspraksis for ledelsen som er åpen for innsyn. 

f) Følgende styrerutiner skal etterstrebes. Styret 
- fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- 

og oppgavefordeling. 
- foretar en egenevaluering hvert år. 
- vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om 

ansvar, oppgaver og rollefordeling. 
- gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver. 
- fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og 

gjennomføring. 
- gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. 

Forvaltning av eierskap i Kåfjord kommune 
Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og 
selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre gode prosesser ved 
gjennomføring av valg, strategiendringer med videre. Kommunestyret, kontrollutvalget og 
rådmannen har i den sammenheng viktige og ulike roller: 

Kommunestyret 

a) vedtar oppretting, avvikling og deltakelse/uttreden av selskaper 
b) godkjenner vedtekter, selskapsavtaler, aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler m. v. 
c) vedtar kommunens eierpolitikk 
d) vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak 
e) oppnevner styret for KF og representanter til eierorganene i øvrige selskap (valg av 

styrerepresentanter til aksjeselskap og interkommunale selskaper gjennomføres av hhv. 
generalforsamling og representantskap).  

f) gjennomfører eiermøter med selskap og foretak. Eiermøter med ledelsen i selskap/foretak gir 
kommunestyret grunnlag for å sjekke og kontrollere at disse driver sin virksomhet på en måte 
som understøtter selskapets/foretakets formål og kommunens mål med eierskapet. 
Kommunestyret gir i eiermøtene signaler til selskapsledelsen om hva kommunen som eier er 
opptatt av. 

g) velger leder for valgkomiteer 
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h) vedtar kommunens økonomiplan og tilhørende rapporter som direkte eller indirekte kan påvirke 
selskapene 

i) vedtar vedtekter for kommunale foretak (KF) 
j) vedtar endringer i eierskap, jfr. økonomiske transaksjoner i forbindelse med endringer i eierbrøk 
k) har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket 

etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollansvaret gjelder også når 
virksom- heten er skilt ut i egne selskaper. 

l) vedtar rapporter fra kontrollutvalget etter gjennomført selskapskontroll 
 

I aksjeselskap er generalforsamlingen den øverste myndighet og kan ikke overstyres av andre organ. 
Myndigheten må utøves i generalforsamlingen. En kan politisk behandle saker på forhånd som skal 
opp i generalforsamlingen, men generalforsamlingen må aksepteres som selskapets øverste organ. 

Ordfører skal være kommunens representant i operative eierorganer (eks. representantskapet i IKS, 
generalforsamlingen i AS), med mindre annet bestemmes av kommunestyret. 

Det vil være opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller diskutert i 
kommunestyret i forkant av behandling i det operative eierorganet. 

I aksjeselskap der Kåfjord kommune er eneeier kan kommunestyret ta stilling til de saker som skal 
behandles på generalforsamlingen. Ordfører gjennomfører generalforsamlingen i henhold til 
kommunestyrets vedtak. 

Med mindre annet er fastsatt i selskapets vedtekter skal kommunen stemme samlet for sitt 
aksjeinnehav. Dette innebærer at flertallets avgjørelse i kommunestyret vedtas som kommunens 
standpunkt, jf. kommuneloven § 35, nr. 1. 

Kontrollutvalget 

Gjennomfører selskapskontroll og skal på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med 
kommunens eierinteresser i selskapene.  

Kommunedirektøren 

a) iverksetter kommunestyrets vedtatte eierpolitikk. 
b) utvikler forslag til eierstrategier for behandling i kommunestyret. 
c) etablerer rutiner for løpende eieroppfølging, herunder styringsdialog med styrer, rutiner for 

styrevalg, forberedelse til møter i eierorgan, eiermøter i formannskapet m.m. 
d) Kommunedirektøren har ingen styringsrett overfor Kommunale foretak (KF), og daglig leder er 

underordnet styret i foretaket. Kommunedirektøren kan like fullt instruere daglig leder om at 
iverksettelsen av en sak utsettes til kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. Videre skal 
administrasjons- sjefen i saker som behandles i kommunestyret, gis anledning til å uttale seg før 
styret i foretaket treffer vedtak. 

Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, 
etikk osv. 
Heleide selskaper av Kåfjord kommune forventes å legge til grunn de føringer Kåfjord kommune og 
KS har satt i forbindelse med etiske retningslinjer og overordnet arbeidsgiverpolitikk. Her er følgende 
forhold viktige: 

432



Eierskapsmelding Kåfjord kommune 2020  side 6

a) Samfunnsansvarlig drift 
b) Selskapene har antikorrupsjonsprogram 
c) Selskapene skal jevnlig bytte revisor 
d) Selskapene skal ha eget etisk regelverk 
e) Selskapene skal ha tiltak for å hindre korrupsjon og arbeidslivskriminalitet i forbindelse med 

anskaffelser. For selskaper der Kåfjord kommune er deleier er det en forventning om at 
selskapene bestreber seg på å følge de samme føringene som for de heleide selskapene. 

 

 

Del 2 Selskapene 
Dette er de vanligste selskapsformene i kommunal sektor: 

 AS - aksjeselskap, styres av aksjeloven 
 IKS – interkommunalt selskap Styres av Lov om interkommunale selskaper. IKS er et selvstendig 

rettssubjekt og skal opptre i eget navn utad. 
 KF – kommunalt foretak Styres av kommuneloven kapittel 9. Kommunale foretak er ikke et 

selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen. Styret er direkte underordnet 
kommunestyret, men organisasjonsformen har en selvstendig stilling sammenliknet med 
kommunen for øvrig.  

 DA – selskap med direkte ansvar Styres av Selskapsloven 
 Kommuneloven § 27 samarbeid. Kommunalt samarbeid organisert med eget styre. Denne type 

samarbeid kan være eget rettssubjekt. 
 Kommuneloven § 28 vertskommunemodell. Kommuner overlater ansvaret for bestemte 

oppgaver og beslutninger til en annen kommune, dvs. vertskommunen. Modellen innebærer ikke 
en etablering av egen juridisk person, men er et avtalebasert samarbeid. 

 
Ny kommunelov fra 2020. Interkommunalt samarbeid – § 27-samarbeid utgår og to nye 
samarbeidsformer innføres  
Den nye kommuneloven angir hvilke former for interkommunalt samarbeid som kan brukes på 
denne måten. Det kan interkommunalt politisk råd, interkommunalt oppgavefellesskap, 
interkommunalt vertskommunesamarbeid, interkommunale selskap, interkommunale aksjeselskap, 
interkommunale samvirkeforetak, interkommunale foreninger og andre former for samarbeid som 
det på en eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.  

Såkalt «§ 27-samarbeid» etter kommuneloven av 1992 og den mer uformelle regionrådsmodellen går 
ut, og i stedet er det innført to nye samarbeidsformer: kommunalt oppgavefellesskap jf. kapittel 19 
og interkommunalt politisk råd jf. kapittel 18.  

Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være omdannet til en 
lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 18 og 19 trer i kraft. Samarbeidet anses oppløst 
dersom det ikke er omdannet innen fristen. Kommunestyret skal selv treffe vedtak om omdanning og 
vedta ny samarbeidsavtale. 
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Om hvert enkelt selskap 
Kåfjord kommune er hel- eller medeier i en rekke foretak og samarbeidsavtaler. I det følgende 
kommer først en oversikt over foretakene også detaljer om hvert enkelt.  

Under hvert foretak markeres kommunens motivasjon til å delta i eierskapet. Eierskap kan være 
finansielt motiverte, politisk motiverte, effektivisering/forbedring av tjenesteproduksjons motiverte 
og samfunnsøkonomisk motiverte eierskap og lignende. 

Oversikt - Kåfjord kommune har følgende eierposter 

 

Aksjeselskap Eierandel % 
Visit Lyngenfjord 21,82 
Senter for nordlige folk 20,02 
Ymber 16,67 
Avfallsservice 16,67 
Ullsfjordforbindelsen 8,62 
Ungbo 100,00 
Kommunekraft. Eies gjennom Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar. 
Nord-Troms museum 16,67 
Kåfjord vekst 100,00 
Interkommunalt selskap  
Komrev. Nord 0,90 
Interkommunalt arkiv Tromsø IKAT 3,00 
Halti Kvenkultursenter 10,00 
K-sekretariatet IKS 1,04 
Selskaper med direkte ansvar (DA) 
Nord-Troms regionråd 
Nord-Troms studiesenter- NTSS 
Næringsutvalget i Nord-Troms - NUNT 
Regional ungdomssatsing - RUST 
Stiftelser 
SMISO Troms 
Krisesenter for Tromsø og omegn 
Kommuneloven § 27 samarbeid  
PPT Nord-Troms 
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning -Midt-Troms 
Innkjøpssamarbeid Nord-Troms 
IKT-samarbeid Nord-Troms 
Nord-Troms friluftsråd 
Kommuneloven § 28 - Vertskommunemodell  
Nord-Troms Brannvesen 
Interkommunal jordmortjeneste 
Felles barnevern 
110-sentralen i Troms 
Stiftelser 
Krisesenter for Tromsø og omegn 
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Aksjeselskap 
Visit Lyngenfjord 

Navn på selskap Visit Lyngenfjord AS 
Motiv for eierskap Bidrag til vekst innen reiselivsnæringa, samfunnsøkonomi 
Etablert 2013 
Antall stillinger 2 
Deltakere Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa  
Forretningskontor Kåfjord, Storfjord 
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling Generalforsamlingen 
Valg av styre Generalforsamlingen 
Eier- og ansvarsdel 21,822% 
Øk. rammer og driftstilsk. 250.000 i året i tilskudd fra næringsfondet. Gratis kontor på 

rådhuset 
Annet Det ligger i kortene at Skjervøy kommune blir med på eiersiden. Det 

jobbes for at Kvænangen også skal bli med på eiersiden. 
 

Senter for nordlige folk 
Navn på selskap Senter for nordlige folk AS 
Motiv for eierskap Politisk, samfunnsøkonomisk 
Etablert 2009 
Antall stillinger 6 
Deltakere Kåfjord kommune, Sametinget, Riddu Riddu, Troms fylkeskommune, 

private eiere.  
Forretningskontor Kåfjord 
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtektene 
Bedriftsforsamling Generalforsamling 
Valg av styre Hver eier velger 1 representant med vara. De private eierne velger 1 

til å representere alle. 
Eier- og ansvarsdel 20,023% 
Øk. rammer og driftstilsk. 126.000 (2018) 
Annet  

 

Ymber 
Navn på selskap Ymber AS 
Motiv for eierskap Økonomi, samfunnsøkonomi, politisk 
Etablert 2018 
Antall stillinger 7 
Deltakere Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen, Loppa, Kautokeino 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer Aksjeloven  
Rammer Vedtektene 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre Generalforsamlingen 
Eier- og ansvarsdel 16,667% 
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Øk. rammer og driftstilsk. Driftsfinansiert 
Annet Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kautokeino eier 16,66% hver, 

Kvænangen og Loppa 8,33%, Troms Kraft AS 16,66% (eid av Troms 
fylkeskommune og Tromsø kommune).  

 

Avfallsservice 
Navn på selskap Avfallsservice AS 
Motiv for eierskap Økonomi, samfunnsøkonomi, effektivisering/forbedring av 

tjenesteproduksjon 
Etablert 1992 
Antall stillinger 60 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling Generalforsamlingen 
Valg av styre Generalforsamlingen 
Eier- og ansvarsdel 16,667% 
Øk. rammer og driftstilsk. Driftsfinansiert 
Annet Like eierandeler. Avfallsservice eier Recom AS, Origo Skibotn AS, 

Arctic Waste Management As og Alta Fjernvarme AS 
 

Ullsfjordforbindelsen 
Navn på selskap Ullsfjordforbindelsen AS 
Motiv for eierskap Politisk, samfunnsøkonomi 
Etablert 2011 
Antall stillinger 0 
Deltakere Tromsø kommune, Lyngen kommune, Kåfjord kommune, Troms 

kraft invest 
Forretningskontor  
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling Generalforsamling 
Valg av styre Generalforsamling 
Eier- og ansvarsdel 8,621% 
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Ungbo 
Navn på selskap Ungbo AS 
Motiv for eierskap Samfunnsøkonomi, effektivisering, økonomi 
Etablert 1993 
Antall stillinger 3 
Deltakere Kåfjord kommune 
Forretningskontor  
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling Formannskap 
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Valg av styre Formannskap 
Eier- og ansvarsdel 100% 
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Kommunekraft 
Navn på selskap Kommunekraft AS 
Motiv for eierskap Økonomi 
Etablert 1993 
Antall stillinger  
Deltakere Sør-Varanger, Berlevåg, Lebesby, Porsanger, Hammerfest, Alta, 

Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Målselv, Senja, Bardu, 
Gratangen, Tjeldsund 

Forretningskontor Oslo 
Rettslige rammer AS 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet 6k i Finnmark og 10K i Troms. Eid av 174 kommuner. 

Landssamanslutninga Av Vasskraftkommunar eier 57%, andre 43%. 
LVK ble stiftet i 1977, landsdekkende organisasjon med 174 
medlemskommuner. 

 

Nord-Troms museum  
Navn på selskap Nord-Troms Museum AS 
Motiv for eierskap Politisk 
Etablert 2013 
Antall stillinger 11 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel 16,667% 
Øk. rammer og driftstilsk. 240.000 + 35.000 til sommerverter 
Annet Hver av kommunene eier 1/6-del hver 

 

Kåfjord vekst 
Navn på selskap Kåfjord vekst AS 
Motiv for eierskap Samfunnsøkonomi 
Etablert 1993 
Antall stillinger 33 
Deltakere Kåfjord kommune 
Forretningskontor Birtavarre 
Rettslige rammer Aksjeloven 
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Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk. kr 1.483.722 
Annet  

 

Ressurs 
Navn på selskap Ressurs AS, tidligere Tromsprodukt AS 
Motiv for eierskap Politisk 
Etablert  
Antall stillinger 165 ansatte fordelt på 106 årsverk 
Deltakere Balsfjord, Karlsøy Kvænangen Kåfjord Lyngen Nasjonalforeningens 

Fylkeslag, Nordreisa, Skjervøy, Troms Fylkeslag av NHF, Ragnar 
Strøms minnefond, Storfjord, Troms Fylkeslag av LHL og Tromsø og 
omegn Lag av LHL, Troms Fylkeskommune, Tromsø kommune, 
Tromsø Revmatikerforening, Sparebank1 Nord-Norge   

Forretningskontor Tromsø 
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel 1,92 % 
Øk. rammer og driftstilsk. 0 
Annet  

 

Bredbåndsfylket Troms 
Navn på selskap Bredbåndsfylket Troms AS 
Motiv for eierskap Politisk 
Etablert  
Antall stillinger  
Deltakere Alle kommunene i Troms +Troms fylkeskommune som største eier 
Forretningskontor  
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Interkommunale selskap 

Komrev nord 
Navn på selskap Komrev nord IKS 
Motiv for eierskap Økonomi, internkontroll 
Etablert 2003 
Antall stillinger 36 
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Deltakere Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Gratangen, 
Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, 
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, 
Kvænangen, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø, Narvik, Evenes, 
Lødingen, Sortland, Bø, Hemnes, Troms og Finnmark fylkeskommune 

Forretningskontor Harstad, Tromsø, Narvik, Finnsnes, Sjøvegan, Sortland 
Rettslige rammer IKS 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Interkommunalt arkiv Tromsø IKAT 
Navn på selskap Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 
Motiv for eierskap Økonomi 
Etablert 2004 
Antall stillinger 8 
Deltakere Kvæfjord, Ibestad, Lavangen, Gratangen, Bardu, Salangen, Målselv, 

Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tjeldsund 

Forretningskontor Tromsø 
Rettslige rammer IKS 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Halti kvenkultursenter 
Navn på selskap Halti Kvenkultursenter IKS 
Motiv for eierskap Politisk 
Etablert 2009 
Antall stillinger 7 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer IKS 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel 10% 
Øk. rammer og driftstilsk. 30.000 
Annet Nordreisa eier 40%, øvrige kommuner 10% hver, Troms 

fylkeskommune 10%. 
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K-sekretariatet 
Navn på selskap K-Sekretariatet IKS 
Motiv for eierskap Politisk, økomomisk 
Etablert 2004 
Antall stillinger 5 
Deltakere Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Senja, 

Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Harstad, Ibestad, 
Kvæfjord, Bø, Evenes, Hadsel, Lødingen, Øksnes, Sortland  

Forretningskontor Hovedkontor i Tromsø, avdelingskontor på Finnsnes og i Harstad 
Rettslige rammer IKS 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Selskaper med direkte ansvar 

Nord-Troms Regionråd 
Navn på selskap Nord-Troms Regionråd 
Motiv for eierskap Politisk 
Etablert 1989/1997 
Antall stillinger 1,5 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer DA, Selskapsloven 
Rammer  
Bedriftsforsamling Representantskap av formannskapene 
Valg av styre Ordførere er styret 
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk. kr 417 725,00  
Annet Ny selskapsavtale fra 2018. Formannskapene utgjør repr. Skap, styre 

med ordførere, arbeidsutvalg med rådsordfører, leder 
rådmannsutvalg (RU) og sekretariatsleder. Rådmannsutvalg med 
tale- og forslagsrett. DL i 100% stilling, hvorav ca. 30% dedikert RU. I 
tillegg ca 20% stilling dedikert RU og 30% merkantil stilling. 
Studiesenter organisert som avdeling i regionrådet. Regional 
ungdomssatsing (RUST) og Næringsutviklere i NT (NUNT) organisert 
som underutvalg med egne vedtekter. Har hatt prosjektstillinger 
knyttet til Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 2016-2018 
hhv. prosj.leder for Kompetanseløftet Nord-Troms (50%), 
entreprenørsatsingen HoppIDÉ (deltid) og Boligprosjektet med egen 
prosjektleder. Andre prosjekter: Forskningsnode Nord-Troms, 
Mastergradsstipend Nord-Troms, Regional strategi for infrastruktur, 
«Drivkraft Nord-Troms». Nå egen prosjektstilling til Drivkraft Nord-
Troms. 
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Nord-Troms Studiesenter (NTSS) 
Navn på selskap Nord-Troms Studiesenter (NTSS) 
Motiv for eierskap Politisk, samfunnsøkonomisk 
Etablert 2006 
Antall stillinger 2 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer DA, avdeling, Selskapsloven 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet Eies av Nord-Troms regionråd. Fylkeskommunen deltar som 

finansiør. Samarbeidsavtale med UiT. Tilstede i alle kommunene 
gjennom studiebibliotek. Ressursgruppe med repr. fra kommunene, 
fylkeskommunen, UiT, næringsliv, vdg skoler og studiebibliotekene, 
som fungerer som styringsgruppe. Fast tilsatt leder og 
studieadministrator.  

 

Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) 
Navn på selskap Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) 
Motiv for eierskap Politisk, kompetanseutvikling, stabilisering av kompetanse  
Etablert 2014 
Antall stillinger  
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Skjervøy/Kåfjord 
Rettslige rammer DA, underutvalg av Regionrådet, Selskapsloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre En næringsarbeider pr. kommune utgjør styret 
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk. Ingen overføringer. Egeninnsats.  
Annet  

 

Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) 
Navn på selskap Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) 
Motiv for eierskap Politisk 
Etablert 2009 
Antall stillinger 0,5 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer DA, underutvalg Regionrådet 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  

441



Eierskapsmelding Kåfjord kommune 2020  side 15

Annet Egne vedtekter for Nord-Troms ungdomsråd. RUST eies av Nord-
Troms Regionråd og består av regionalt ungdomsråd med to 
representanter fra hver av kommunene, samt et Fagråd bestående 
av den administrative ressursen som jobber med ungdomsråd.  
Tilsatt regional ungdomskonsulent som del av regionrådets 
sekretariat. Felles opplæring av kommunale ungdomsråd. RUST-
konferansen. Forvalter Prøv sjøl-ordningen. 

 

Stiftelser 

SMISO Troms 
Navn på selskap SMISO Troms 
Motiv for eierskap Samfunnsøkonomisk, kompetanseutvikling, politisk 
Etablert  
Antall stillinger  
Deltakere Tromsø, Kvæfjord, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, 

Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tjeldsund 

Forretningskontor Tromsø 
Rettslige rammer Stiftelsesloven 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk. Drives primært med midler fra kommune, fylkeskommune og stat. 
Annet Styre med representasjon fra vertskommune, politikk, fag, brukere 

og ansatte. 
 

Krisesenter for Tromsø og omegn 
Navn på selskap Krisesenter for Tromsø og omegn 
Motiv for eierskap Økonomisk, samfunnsøkonomisk 
Etablert 2010 
Antall stillinger  
Deltakere Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, 

Skjervøy, Kvænangen 
Forretningskontor Tromsø 
Rettslige rammer Stiftelsesloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet Lovpålagt tilbud. 10-årig rammeavtale med 9 kommuner 

 

Gjensidige forsikringsselskap 

Kommunenes landspensjonskasse KLP 
Navn på selskap Kommunenes landspensjonskasse KLP, gjensidig forsikringsselskap 
Motiv for eierskap Økonomi, samfunnsøkonomi 
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Etablert  
Antall stillinger  
Deltakere  
Forretningskontor  
Rettslige rammer Aksjeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Samvirkeforetak 

Birtavarre samfunnshus 
Navn på selskap Birtavarre samfunnshus SA 
Motiv for eierskap Politisk 
Etablert  
Antall stillinger  
Deltakere  
Forretningskontor  
Rettslige rammer  
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Biblioteksentralen 
Navn på selskap Biblioteksentralen SA 
Motiv for eierskap ? 
Etablert 1952 
Antall stillinger 51 
Deltakere  
Forretningskontor Oslo 
Rettslige rammer Samvirkeloven 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Samarbeid etter kommunelovens §27 

PPT Nord-Troms 
Navn på selskap PPT Nord-Troms 
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Motiv for eierskap Samfunnsøkonomisk 
Etablert  
Antall stillinger 7 
Deltakere Nordreisa, Kåfjord 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer Kommuneloven §27 styre 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet Fylkeskommunen deltar 

 

110-sentralen i Troms 
Navn på selskap 110-Sentralen i Troms 
Motiv for eierskap Samfunnsøkonomisk 
Etablert  
Antall stillinger 10 
Deltakere Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen, Bardu, 

Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen 

Forretningskontor Tromsø 
Rettslige rammer Kommuneloven §27 styre? 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk. Finansiering fra kommunene, likt kronebeløp pr innbygger 
Annet  

 

IUA Midt- og Nord-Troms 
Navn på selskap IUA Midt- og Nord-Troms Interkommunalt utvalg mot akutt 

forurensning 
Motiv for eierskap Økonomisk, samfunnssikkerhet 
Etablert  
Antall stillinger  
Deltakere Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø 
Forretningskontor Tromsø 
Rettslige rammer Kommuneloven §27 styre 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet 32 regioner i hele landet 
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Innkjøpssamarbeid Nord-Troms 
Navn på selskap Innkjøpssamarbeid Nord-Troms 
Motiv for eierskap Økonomisk, stabilisering av tjeneste 
Etablert  
Antall stillinger 1 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen 
Forretningskontor Skjervøy 
Rettslige rammer Kommuneloven §27 styre 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

IKT-samarbeid Nord-Troms 
Navn på selskap IKT-samarbeid Nord-Troms 
Motiv for eierskap Økonomisk, stabilisering av tjeneste 
Etablert 2005 
Antall stillinger 1,5 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord 
Forretningskontor  
Rettslige rammer Kommuneloven §27 styre 
Rammer Vedtekter 
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet Felles IKT-leder. Kommunene har 12 ansatte + lærlinger og 

utplasserte fra NAV som jobber delvis mot felles datasenter. Lyngen 
meldte seg ut i 2014. Forventes større satsing på skyløsninger. 
Revidert organisering og nye vedtekter under vurdering. 

 

Nord-Troms Friluftsråd 
Navn på selskap Nord-Troms Friluftsråd 
Motiv for eierskap Økonomisk, sikring av kompetanse 
Etablert 2014 
Antall stillinger 1 
Deltakere Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa 
Forretningskontor Skjervøy 
Rettslige rammer Kommuneloven §27 styre 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
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Annet Styre med 1 repr. fra hver kommune, årsmøte med 2 repr. fra hver 
kommune. Medlem i Friluftsrådenes Landsforbund. For tiden 27 
friluftsråd i landet som dekker 226 kommuner. 

 

 

Samarbeid etter kommunelovens §28, lovpålagte oppgaver 

Nord-Troms Brannvesen 
Navn på selskap Nord-Troms Brannvesen 
Motiv for eierskap Effektivisering, økonomi, stabilisering av tjeneste, sikring av 

kompetanse 
Etablert 2007 
Antall stillinger 6 
Deltakere Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen 
Forretningskontor Kvænangen 
Rettslige rammer Kommuneloven §28b 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet  

 

Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms 
Navn på selskap Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms 
Motiv for eierskap Effektivisering, økonomi, stabilisering av tjeneste, sikring av 

kompetanse 
Etablert 2012 
Antall stillinger  
Deltakere Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer Kommuneloven §28b 
Rammer  
Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet Styringsgruppe fra kommunene og UNN.  

 

Felles barnevern 
Navn på selskap Felles barnevern 
Motiv for eierskap Effektivisering, kompetanseutvikling, habilitesforhold  
Etablert 2020 
Antall stillinger 11,90 
Deltakere Nordreisa, Kåfjord 
Forretningskontor Nordreisa 
Rettslige rammer Kommuneloven §28b 
Rammer  
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Bedriftsforsamling  
Valg av styre  
Eier- og ansvarsdel  
Øk. rammer og driftstilsk.  
Annet Nytt samarbeid fra 1.1.2020. Kvænangen har inngått avtale med 

Alta.  
 

110-sentralen i Troms 
Navn på selskap 110-sentralen i Troms 
Motiv for eierskap Økonomisk 
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Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen tiltrådte møtet for å svare på spørsmålet om forholdet mellom 
rådgivende organ og «kommunen». Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. Kommunedirektøren 
påpeker også utvalgets ansvar for økonomi innenfor sitt ansvarsområde. 
 

1. Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Hovedutvalg for miljø, 
drift og utvikling vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune, med følgende 
tilleggskommentar; Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. 

2. Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
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Vedtak: 

 
1. Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Hovedutvalg for miljø, 

drift og utvikling vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune, med følgende 
tilleggskommentar; Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. 

2. Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.04.2020  

Behandling: 
Følgende forslag til endringer ble fremlagt: 

 Personalsak 26/20 i Kommunestyret. Kommunestyrets vedtak om valg i ungdomsrådet 
må innarbeides i reglementet.  

 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ, pkt 3.3: UOO ber om at 
administrasjonen bidrar med sekretær på utvalgsmøtene. 

 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HOO vedtar enstemmig delegeringsreglement med følgende endringer:  

 Personalsak 26/20 i Kommunestyret. Kommunestyrets vedtak om valg i ungdomsrådet 
må innarbeides i reglementet.  

 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ, pkt 3.3: UOO ber om at 
administrasjonen bidrar med sekretær på utvalgsmøtene. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 27.04.2020  

Behandling: 
Samepolitisk utvalg kom med følgende innspill til delegeringsreglementet.  
Innspillene ble enstemmig vedtatt: 
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 Delegeringsreglement punkt 6.6.2. – Myndighet, ansvar og oppgaver, 4.avsnitt: 
Samepolitisk utvalg ønsker å vite hvordan midlene til fellesutgifter fremmer samisk 
språk og kultur i de ulike kommunale virksomhetene. 
 

 Saksbehandlingsreglement for politiske organ pkt. 8 – Faste utvalg: Samepolitisk utvalg 
ønsker en presisering av utvalgets mandat og rammer for politikkutvikling og å fremme 
saker til behandling. Etter forelagt reglement synes ikke disse rammene å være 
tilstrekkelig presisert. Utvalget ber derfor om at kommunestyret presiserer dette. 

Utvalget ber også om en presisering av samspillet mellom Samepolitisk utvalg, 
formannskapet og kommunestyret. Utvalget viser til tidligere praksis der man fremmet 
saker til formannskapet, mens utvalget etter det nye reglementet kan fremme saker til 
kommunestyret. 

 
 

Vedtak: 

 Delegeringsreglement punkt 6.6.2. – Myndighet, ansvar og oppgaver, 4.avsnitt: 
Samepolitisk utvalg ønsker å vite hvordan midlene til fellesutgifter fremmer samisk 
språk og kultur i de ulike kommunale virksomhetene. 
 

 Saksbehandlingsreglement for politiske organ pkt. 8 – Faste utvalg: Samepolitisk utvalg 
ønsker en presisering av utvalgets mandat og rammer for politikkutvikling og å fremme 
saker til behandling. Etter forelagt reglement synes ikke disse rammene å være 
tilstrekkelig presisert. Utvalget ber derfor om at kommunestyret presiserer dette. 

Utvalget ber også om en presisering av samspillet mellom Samepolitisk utvalg, 
formannskapet og kommunestyret. Utvalget viser til tidligere praksis der man fremmet 
saker til formannskapet, mens utvalget etter det nye reglementet kan fremme saker til 
kommunestyret. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser- 30.03.2020  

Behandling: 
Delegasjonsreglementet ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Delegasjonsreglementet ble gjennomgått og tatt til orientering. 
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Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 22.04.2020  

Behandling: 
Rådet kommenterte om kort frist for uttalelse, da det er stort dokument som må gjennomgås. 
 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om denne var behandlet i utvalgene? 
Varasetteordfører Nils O. Larsen stilte spørsmål om ikke den denne bør behandles av utvalg og 
de tillitsvalgte? 
 
Forslag fra kommunestyret om tilleggspunkt: 
Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og kommer 
til behandling i kommunestyret i juni 2020 for evt. justering. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 

saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og 
kommer til behandling for evt. endring/justering i kommunestyret i juni 2020. 
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Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I henhold til den nye kommunelovens § 5-15 skal kommunestyret vedta reglement for 
delegering av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året etter at 
kommunestyret blir konstituert. Det er også kommunestyret selv som skal vedta reglement for 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
Administrasjonens arbeid med nytt delegerings og saksbehandlingsreglement ble påbegynt 
sommeren 2018. I arbeidet med nytt delegeringsreglement har tatt tid. Reglementet fra 2011 
fortsatt gjelder.  Nåværende delegasjonsreglement inneholder også saksbehandlingsregler i 
folkevalgte organer. Saksbehandlingsreglementet er nå skilt ut i eget dokument som fremmes til 
politisk behandling sammen med delegeringsreglement. De faktiske beskrivelsene av myndighet 
og ansvar er i stor grad videreført fra gjeldende reglement inn i det nye forslaget. 
Redigeringsmessig er det betydelige endringer bla fordi saksbehandlingsregler i folkevalgte 
organer nå foreslås lagt inn i eget dokument. I tillegg gjør kommunen nå bruk at et eget 
nettbasert programverktøy for delegering.  

Formålet med delegering av myndighet og saksbehandlingsregler er å få en oversiktlig og 
effektiv saksbehandling i kommunens forskjellige organer. Delegeringsreglementet skal sikre at 
avgjørelser og utøvelse av myndighet skjer i henhold til lover, regler, og kommunestyrets 
bestemmelser, og det skal på en tydelig måte vise skillelinjene mellom politisk og administrativt 
ansvar og myndighet.  

Arbeidet har vært ledet av kommedirektøren med bistand fra kommunalsjefene og leder for 
servicekontoret. Forslaget til reglementene har vært behandlet i flere møter i administrasjonen 
og rådmannen fremmer nå forslag til nytt delegeringsreglement.   

Da arbeidet med revidering av delegeringsreglementet startet, besluttet rådmannen å gå til 
anskaffelse av et system som Kommunalforlaget har utarbeidet (KF Delegeringsreglement). 

I systemet, KF Delegeringsreglement, som kommunen har brukt, er alle lover og paragrafer som 
kommunen skal behandle saker etter, plukket ut, en trenger altså ikke selv å lete fram aktuelle 
paragrafer for delegering. Systemet gir også anvisning i om en lovbestemmelse kan delegeres 
fra kommunestyret eller om det er delegeringsforbud. Systemet viser også om paragrafen har 
avgjørelsesmyndighet, om det er en plikt eller rettighet for kommunen.  
Gjennom KF Delegering blir kommunen automatisk oppdatert på endringer i de enkelte 
lovparagrafene. Kommunen får også varsel dersom det vedtas nye lover eller paragrafer i 
eksisterende lover som er aktuell for kommunen. Delegasjonsreglementet må da oppdateres med 
å gjennomføre delegering. 
Ved å gå inn i det nettbaserte systemet kan en enkelt se hvem som har fått delegert myndighet til 
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å fatte vedtak etter den enkelte lovparagraf.   
I tillegg til at det delegeres myndighet etter bestemte lover, har både administrasjonen og 
politiske organer ansvar innen sine områder. Utvalgene skal blant annet innstille i saker innen 
sitt arbeidsområde hvor endelig vedtak skal fattes av kommunestyret. Det organ som har fått 
delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å fatte avgjørelser i spesielle saker. 
Prinsipielle saker skal alltid framlegges for vedtak i overordnet organ. Kommunestyret kan i 
henhold til kommunelovens § 13-1 gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

Gjennom den elektroniske linken til delegeringsreglementet på kommunens hjemmeside får en 
også tilgang til beskrivelsen av regler og prinsipper for delegering, beskrivelser av delegert 
ansvar og myndighet fra kommunestyret til folkevalgte organer og kommunedirektør.  

All delegering fra kommunestyret til administrasjonen skal skje til kommunedirektøren.  
Kommunedirektørens videredelegasjon til kommunalsjefene fremkommer gjennom KF 
Delegering. 

Kommunen skal fatte vedtak i henhold til en hel rekke lover, og kommunedirektøren er klar 
over at det kan oppdages uhensiktsmessige delegeringer etter at reglementet er vedtatt og tatt i 
bruk. Kommunestyret vil i slike tilfeller få framlagt sak, slik at korrigeringer kan foretas.  

 

Vurdering: 
Når det gjelder personalområdet all myndighet gjennom kommuneloven lagt til 
kommunedirektøren når det gjelder enkeltsaker. Dette inkluderer også avskjedsmyndighet som 
tidligere var lagt til formannskapet 

Når det gjelder oppgaver som legges til utvalg er det viktig å være klar over at de fleste vedtak 
som fattes innenfor disse områdene er enkeltvedtak etter særlovgivning, og slike vedtak er ofte 
lite egnet for politisk behandling. Utvalgene har likevel det overordnede ansvar innen området, 
og skal behandle saker av prinsipiell art.     

Kommunedirektørens forslag til nytt delegeringsreglement og reglement for saksbehandling i 
folkevalgte organer med bakgrunn av erfaringer fra tidligere vedtatt reglement og innspill fra 
administrasjonen.  Administrasjonen har også sett gjennom oppdaterte reglementer til andre 
kommuner. Samlet sett mener kommunedirektøren at både delegasjonsreglementet og reglement 
for saksbehandling er godt forankret i gjeldene lovverk og i tråd med prinsipper for 
hensiktsmessig delegering. Det er heller ikke lagt opp til vesentlige endringer fra dagens 
reglement og praksis. 
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Vedtatt av Kåfjord kommunestyre xx.xx.xxxx  

Endringer kan kun foretas av kommunestyret  

Delegeringsreglement
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1. Innledning 
Delegeringsreglementet viser samlet delegert myndighet og innstillingsrett som er lagt til folkevalgte 
organer og kommunedirektør. Reglementet er vedtatt av Kåfjord kommunestyre. Endringer kan kun foretas 
av kommunestyret. 

Kommunelovens kap. 5 har bestemmelser om delegering og innstillingsrett. Gjennom § 5-14 bestemmes 
det at kommunestyret selv skal vedta reglement for tildeling av myndighet til å ta avgjørelser og 
innstillingsrett. Dette skal gjøres innen 31.12. året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunelovens 
§ 11-12 pålegger kommunestyret selv å vedta et reglement for saksbehandling i folkevalgte organer. 

Delegeringsreglementet skal sees i sammenheng med Saksbehandlingsreglement for folkevalgt organ og 
Økonomireglementet. I situasjoner som omfattes av kommunens beredskapsplan gjelder denne, og 
delegeringsreglementet settes da til side så langt det passer. 

For tilfeller som ikke er særskilt nevnt i dette reglement, gjelder generelt vilkår slik det fremgår av 
kommuneloven og aktuelle særlover. 

Delegasjonsreglementet har med seg en detaljert delegeringsoversikt i eget delegeringssystem levert av 
Kommuneforlaget, KF Delegering. 

 

2. Formål 
Kåfjord kommunes delegeringsreglement avklarer ansvars- og myndighetsfordelingen mellom de ulike 
folkevalgte organer og forholdet mellom kommunestyret og administrasjonen, samt krav til rapportering. 
Et annet viktig formål med å avklare ansvar og myndighet i kommunen er å oppnå rasjonell og effektiv 
saksbehandling. 

 

3. Definisjon 
Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på 
ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller til kommunedirektør. Delegering av myndighet 
innebærer ikke fraskrivelse av myndighet og ansvar. 

 

4. Prinsipper for delegering 
1. Lovhjemler 
Delegering av oppgaver og myndighet etter dette reglement gjelder både etter Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 2018, særlover og etter forskrifter utgått fra lov. 
 
2. Kommunestyret er det øverste besluttende organ, med overordnet ansvar for kommunens 
virksomhet, jf. Kommunelovens § 5-3. 
Kåfjord kommune er gitt en rekke oppgaver gjennom lovgiving. Ansvar og myndigheten i all lovgiving ligger 
som hovedregel til kommunestyret, som må foreta en fordeling av myndighet til folkevalgte organ eller 
kommunedirektør etter behov. 
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3. Myndighet som ikke kan delegeres – avgjørelser som fattes av kommunestyret selv. 
Kommunestyret skal avgjøre alle saker som gjelder folkevalgt organisering, kommuneplan, 
handlingsprogram, og saker som ifølge den, til enhver tid gjeldende kommunelov og særlovgiving, er lagt til 
kommunestyret. 
 
4. Delegering fra kommunestyret til folkevalgte organ 
Kommunestyret delegerer gjennom myndighet til formannskapet og folkevalgte organer ut fra det enkelte 
organ sitt ansvarsområde i samsvar med dette reglementet. 
 
5. Delegering fra kommunestyret til administrasjonen ved kommunedirektøren 
Med mindre kommunestyret eller lov og forskrift har bestemt noe annet, gir kommunestyret 
kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som av 
kommunedirektøren vurderes til ikke å være av prinsipiell betydning. All delegering til administrasjonen 
skjer til kommunedirektøren (jf. kommuneloven § 13-1). 
 
6. Videredelegering 
Kommunedirektøren kan delegere myndighet videre til administrasjonen, med mindre annet er besluttet 
eller at det fremgår av lov at det ikke er adgang til videredelegering. Slik videredelegering, som skjer i ett 
trinn av gangen skal knyttes til stilling/rolle. 
 
7. Prinsipiell / ikke prinsipiell sak 
Når kommunedirektøren har fått delegert myndighet til å avgjøre saker uten prinsipiell betydning, avgjør 
denne selv i utgangspunktet hva som er av prinsipiell betydning. Ved vurderingen skal det ved siden av 
sakens karakter, tas hensyn til tidligere praksis og retningslinjer, og om saken haster. I en konkret vurdering 
om en sak er av prinsipiell betydning vil følgende moment være relevante:  

a) Vedtakets karakter og konsekvens for kommunen 
b) Tidligere praksis og retningslinjer 
c)  Er sakens skjønnsmessige sider avklart ved prinsippavgjørelser, instrukser eller tidligere praksis? 
d) Er det nærliggende mulighet for at det kan oppstå politisk flertall for ny kursomlegging 
e) Innvesteringssaker som ikke ligger i gjeldende budsjett og økonomiplan, og som i henhold til 

økonomireglementet ansees å ha prinsipiell betydning 
 
8. Betydningen av delegert myndighet og overordnet organ si mulighet til å få seg fremlagt enhver sak 
Organet som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet, men gir den i tillegg til noen andre. Delegerende 
organ kan gi instrukser og retningslinjer for utøving av tildelt myndighet, og kan når som helst trekke denne 
tilbake. Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak med de 
begrensninger som ligg i forvaltningsloven § 35. 

Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret og ordføreren kreve enhver sak lagt fram 
for kommunestyret til behandling. På tilsvarende måte kan et overordnet organ kreve å få lagt fram enhver 
sak som er delegert til et underordnet organ. 

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelser i saker der 
vedkommende vurderer dette som hensiktsmessig. 

Hvis reglene om delegering ikke følges kan konsekvensen bli at vedtaket eller den rettslige disposisjonen 
må vurderes som ugyldig. 
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5. Bruk og kontroll av delegert myndighet 
All delegert myndighet skal utøves innenfor og i samsvar med gjeldende rammer, herunder: 

• Lover og forskrifter 
• Delegeringsreglement/delegeringsvedtaket 
• Øvrige reglement og avgjørelser fattet av overordnet nivå, herunder etiske retningslinjer 
• Gjeldende planer og budsjett 

Den som delegerer skal påse at delegert myndighet utøves i samsvar med gjeldende rammer og at 
delegerte oppgaver blir utført 

 

6. Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ 
I henhold til kommuneloven § 11-12 er det kommunestyret selv som ved reglement kan vedta nærmere 
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. De regler som gjelder for saksbehandlingen Kåfjord 
kommunestyre følger av dette reglement og for øvrig i samsvar med kommuneloven. 

Reglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet, faste utvalg og råd opprettet i medhold av 
kommuneloven, samt andre folkevalgte organer så langt de passer. 

 

6.1   Kommunestyret 

6.1.1 Valg og sammensetning 

Kommunestyret skal ha 17 medlemmer med varamedlemmer. 

Valgene til kommunestyret gjelder for den kommunale valgperioden. Så snart valgoppgjøret er avsluttet, 
innkalles det til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret. Konstituerende møte skal innkalles 
med minst 14 dagers varsel og skal avholdes innen utgangen av oktober måned (jfr. kommunelovens § 5-5, 
pkt. a.). 

Ordføreren skal lede kommunestyrets møter. I dens fravær skal varaordføreren lede møtene (jf. 
kommunelovens § 6-2). Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, 
og det velges midlertidig ny varaordfører. Trer ordføreren endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg (jf. 
kommunelovens § 6-2). 

6.1.2 Ansvar og oppgave 

Kommunestyret er det øverste styrende og besluttende organ i kommunen og tar prinsipielt viktige 
avgjørelser, samt vedtar planer, retningslinjer og tiltak av overordnet karakter bla:  

• Kommunens politiske organisering 
• Reglement for delegering av myndighet og saksbehandlingsregler for folkevalgte organ 
• Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer 
• Gjør vedtak om egenandeler, gebyrer, brukerbetalinger, leiesatser 
• Gjør vedtak om ekspropriasjoner til gjennomføring av reguleringsplan 
• Hovedtrekkene i organiseringen av kommuneadministrasjonen.  
• Utbyggingsoppgaver, årsbudsjett og økonomiplan med handlingsplan, regnskap og årsmelding mv. 
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• Planstrategi 
• Kommuneplanens samfunns- og arealdel 
• Kommunedelplaner, (folkehelseplan, helse- omsorgsplan, kulturminneplan osv.) 
• Tema- og fagplaner som ikke er kommunedelplaner 

Det er kommunestyret selv som ansetter kommunedirektør, jf. kommunelovens § 13-1. Det samme gjelder 
for avvikling av arbeidsforholdet.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan kreve enhver sak lagt fram 
for seg til orientering eller avgjørelse.  

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller 
delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 5-3, annet ledd. Kommunestyret delegerer myndighet til å treffe 
vedtak til andre folkevalgte organer, ordfører eller kommedirektøren innenfor rammene av denne loven 
eller annen lov, jamfør kommuneloven kommunelov § 5-3, tredje ledd. All kompetanse, som i lov ikke 
direkte er lagt til andre organ eller kommunedirektøren, er tillagt kommunestyret (jf. kommunelovens § 5-
3). 

Kommunestyret gjør for sine saksområder vedtak etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller hjemlet i 
lov.  Gjennom delegasjonsvedtak til andre folkevalgte organer og til kommunedirektøren bestemmer 
kommunestyret oppgave- og myndighetsfordeling mellom folkevalgte organer og kommunedirektøren. 
Kommunestyret kan bestemme at et organ skal få myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vætt 
gjort av et annet organ. 

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på dens vegne, i alle tilfeller hvor 
myndigheten ikke er tildelt andre (jf. kommunelovens§ 6-1). 

6.1.3 Saksbehandling, møter  

Se eget saksbehandlingsreglement 

 

6.2  Formannskap 

6.2.1 Valg og sammensetning 

Formannskapet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret. Medlemmene og 
varamedlemmene skal være faste medlemmer av kommunestyret. Formannskapet er opprettet i henhold 
til kommuneloven § 5-1. 

Ordfører er leder og varaordfører er nestleder av formannskapet, kommunelovens § 6-1. 

6.2.2 Ansvarsområde og oppgaver 

Formannskapet er kommunes planutvalg, -forbereder planprosesser og innstiller til kommunestyret i planer 
som vedtas av kommunestyret. 

Formannskapet koordinerer og gjør vedtak i saker av overordnet/økonomisk karakter som ikke blir 
behandlet av de andre hovedutvalgene. Formannskapet har ansvaret for og koordinerer økonomiplan- og 
budsjettarbeidet i kommunen, og har ansvaret for å fremme forslag om samlet årsbudsjett og økonomiplan 
overfor kommunestyret. 
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Formannskapet er kommunens høringsinstans i saker som ikke faglig tilligger et utvalg og som 
kommunestyret ikke ber om å få seg forelagthøringsorgan til planer og utredninger mv. fra sentralt og 
eksternt hold.  

Formannskapet er kommunens næringsstyre og fondsstyre. Formannskapet skal samordne kommunens 
næringsengasjement og har ansvaret for alle næringsrettede saksområder så langt dette ikke er spesifikt 
lagt til andre organ eller til kommunedirektøren. 

Formannskapet utgjør valgstyret i Kåfjord kommune. Valgstyrets ansvar og oppgaver følger av valgloven. 
Valgstyret skal også, etter konkret vurdering av oppgaver og arbeidsomfang, fastsette godtgjøring til 
valgstyrets sekretær og medarbeider. 

Formannskapet er også styre for andre fond/legat så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ. 

Formannskapet gjør for sine saksområder vedtak innenfor ramma og etter de retningslinjer som er fastsatt i 
lov, hjemlet i lov eller er vedtatt av kommunestyret, jf. eget vedtatt delegeringsreglement for 
formannskapet. 
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde som skulle vært 
behandlet av kommunestyret. 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å utøve arbeidsgiverrollen overfor kommunedirektøren. 

Formannskapet gir i andre saker innenfor sine saksområder forslag til kommunestyret i de forslagssaker fra 
hovedutvalgene, som ordføreren finner å ville ta opp til behandling i formannskapet, før behandling i 
kommunestyret. 

6.2.3 Saksbehandling, møter 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.3  Administrasjonsutvalg 

6.3.1 Valg og sammensetning 

Administrasjonsutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens § 5-11. 

Administrasjonsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, derav 5 representanter for 
kommunen (politisk valgte medlemmer) og 2 representanter for de ansatte.  Ansattes representanter 
velges blant de tillitsvalgte, og valgt etter reglene for forholdstallsvalg. 

Kommunestyret velger selv kommunens representanter og leder og nestleder blant disse. De politisk valgte 
medlemmene er valgt for den kommunale valgperioden. De tillitsvalgte velges for 2 år av gangen. 

6.3.2 Ansvarsområde og oppgaver 

Administrasjonsutvalget har ansvaret for saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver 
og de ansatte. Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innenfor dette saksområdet. 

Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er 
fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret/formannskap, Vedtak i 
administrasjonsutvalget som har økonomiske konsekvenser for hovedutvalg, formannskap eller 
kommunestyre skal alltid oversendes aktuelt utvalg og sluttbehandles der.   
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Administrasjonsutvalget foreslår, behandler og innstiller til kommunestyret i overordnede personalpolitiske 
saker, bla:  

• Overordnet arbeidsgiverpolitikk og strategier 
• Permisjonsreglement 
• Lønnspolitisk plan 
• Kompetanseplan 
• Rekrutteringsplan 
• Seniorplan 
• Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet 
• Etikkreglement 
• Pressereglement 
• Tiltak for likestilling 
• Inkluderende arbeidsliv 

Administrasjonsutvalget forelegges endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjons organisering. 

Administrasjonsutvalget utvalg drøfter: 

• Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert 
• Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l. 
• Partssammensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontaktmøter med statlige myndigheter. 
• Partssammensatt utvalg behandler budsjett som orienteringssak.  

6.3.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.4  Utvalg for oppvekst og omsorg 

6.4.1 Valg og sammensetning 

Utvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg.  Utvalget skal ha 5 
medlemmer, samt varamedlemmer.  Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den 
kommunale valgperioden. 
Videre skal 2 av de faste medlemmene komme fra politiske partier /grupperinger. 

6.4.2 Myndighet, ansvarsområde og oppgaver 

Utvalget for oppvekst og omsorg delegeres myndighet til å ta avgjørelser også av prinsipiell karakter som 
hører inn under utvalgets ansvarsområder. Avgjørelser og vedtak må være innenfor vedtatte 
budsjettrammer og i saker som ikke er lagt til kommunestyret eller annet organ.  

I henhold til reglene i kommuneloven Ansvarsområdene til utvalget er innenfor 
tjenesteområdene, barnevern, barnehage, grunnskole og voksenopplæring, helse, sosial, omsorg og alkohol 
og skjenkepolitikk. 

Utvalget har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde med de 
unntak som fremkommer nedenfor, (økonomi, plan mv.). 
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Utvalget gjør avtaler for kommunen innenfor sitt ansvarsområde, så langt slike avtaler ikke binder 
kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører konsekvenser av prinsipiell 
karakter 

Utvalget er et fagutvalg som skal ha saker innen ansvarsområdet som er av strategisk og prinsipiell karakter 
til behandling. Utvalget skal drøfte utviklingsstrategier og tiltak som forbedrer tjenestekvalitet og 
effektivitet. 
Utvalget innstiller til formannskapet i planer som skal avgjøres av kommunestyret. 

Utvalget behandler forslag til budsjett- og økonomiplan, handlingsprogram og årsrapport.  Utvalget skal 
utarbeide budsjettforslag på posteringsnivå innenfor vedtatt budsjettramme for sine ansvarsområder. 
Utvalgets uttalelser/innstillinger fremsendes formannskapet som innstiller til kommunestyret.  

Om gitte budsjettrammer ikke er tilstrekkelig til å opprettholde de tjenester som normalt har vært gitt skal 
utvalget foreslå tiltak for å balansere budsjettet innenfor tjenesteområdet. Tiltakene kan være eksempelvis 
være: 

• Foreslå reduksjon på omfang evt. nedlegging av tjenestetilbud 
• Foreslå effektivisering av tjenestetilbud gjennom samordning av tjenestetilbud, samarbeid med 

andre, digitalisering, automatisering mv. 
• Foreslå økte priser på tjenester 

Forslagene skal legges frem for kommunestyret som vedtar om forslagene skal godkjennes eller forkastes. 

Andre saksområder innen viktige samfunnstema: 
Likestillings- og mangfoldsaker som berører samfunnet, det vil si: saker om likestilling mellom kjønnene og 
saker for å hindre usaklig forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av kjønn, alder, nedsatt 
funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. 

6.4.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.5  Utvalg for miljø, drift og utvikling 

6.5.1 Valg og sammensetning 

Utvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg.    Utvalg for drift skal ha 5 
medlemmer, samt varamedlemmer.  Videre skal 2 av faste medlemmer fra politiske partier / grupperinger. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

  

6.5.2 Myndighet, ansvarsområde og oppgaver  

Utvalget for miljø, drift og utvikling delegeres myndighet til å ta avgjørelser også av prinsipiell karakter som 
hører inn under utvalgets ansvarsområder. Avgjørelser og vedtak skal være innenfor vedtatte 
budsjettrammer og i saker som ikke er lagt til kommunestyret eller annet organ.  

Utvalget har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde med de 
unntak som fremkommer nedenfor, (økonomi, plan mv.). 
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Utvalget har ansvar for tjenesteområdene:    

• VAR-området 
• lokalt brannvern og redningstjeneste, (beredskapsplaner ligger til formannskapet) 
• bygg-/eiendom, havner og kaier 
• samferdsel og belysning 
• trafikksikkerhet 
• teknisk drift 
• natur, miljø og forurensing,  
• motorferdsel i utmark 
• viltforvaltning 

Utvalget gjør avtaler for kommunen innenfor sitt ansvarsområde, så langt slike avtaler ikke binder 
kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører konsekvenser av prinsipiell 
karakter 

Utvalget er et fagutvalg som skal ha saker innen ansvarsområdet som er av strategisk og prinsipiell karakter 
til behandling. Utvalget skal drøfte utviklingsstrategier og tiltak som forbedrer tjenestekvalitet og 
effektivitet. 

Utvalget innstiller til formannskapet i planer som skal avgjøres av kommunestyret. 

Utvalget behandler forslag til budsjett- og økonomiplan, handlingsprogram og årsrapport. Utvalget skal 
utarbeide budsjettforslag på posteringsnivå innenfor vedtatt budsjettramme for sine ansvarsområder. 
Utvalgets uttalelser/innstillinger fremsendes formannskapet som innstiller til kommunestyret. 

Om gitte budsjettrammer ikke er tilstrekkelig til å opprettholde de tjenester som normalt har vært gitt skal 
utvalget foreslå tiltak for å balansere budsjettet innenfor tjenesteområdet. Tiltakene kan være eksempelvis 
være: 

• Foreslå reduksjon på omfang evt. nedlegging av tjenestetilbud 
• Foreslå effektivisering av tjenestetilbud gjennom samordning av tjenestetilbud, samarbeid med 

andre, digitalisering, automatisering mv. 
• Foreslå økte priser på tjenester 

Forslagene skal legges frem for kommunestyret som vedtar om forslagene skal godkjennes eller forkastes. 

6.5.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.6  Samepolitisk utvalg 

6.6.1 Valg og sammensetning 

Samepolitisk utvalg skal ha 5 medlemmer, samt varamedlemmer. 
Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 
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6.6.2 Myndighet, ansvar og oppgaver. 

Samepolitisk utvalg gjør avtaler, gir innstillinger og treffer vedtak for kommunen innenfor sitt 
ansvarsområde, (samelovens kap. 3, samisk språk -"to-språklighetsmidler" og lov om stadnavn), så langt 
slike avtaler ikke binder kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører 
andre konsekvenser av prinsipiell karakter. 

Samepolitisk utvalg behandler saker vedrørende samisk kultur- og språkutvikling, jf. 1. avsnitt. Utvalget er 
et fagutvalg som skal ha saker innen sitt ansvarsområde som er av strategisk og prinsipiell karakter til 
behandling. Utvalget skal drøfte utviklingsstrategier og tiltak som forbedrer tjenestekvalitet og effektivitet. 

Utvalget er et rådgivende organ for den øvrige kommuneforvaltning i alle typer saker som angår 
samepolitiske spørsmål. Utvalget har videre ansvar for saksområder der kommunen med hjemmel i lover 
og regler gjør vedtak innenfor ramma og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, hjemlet i lov eller 
vedtatt av kommunestyret. 

Samepolitisk utvalg kan foreta budsjettendringer på egne ansvar vedtatt av kommunestyre. Herfra er 
unntatt budsjettpost som går til å dekke fellesutgifter som kun kan reguleres av formannskapet eller 
kommunestyret.   

Utvalget har fullmakt til å øke utgiftspostene på driftsbudsjettet ved bruk av inntekter utover det 
budsjetterte. Utvalget gis fullmakt til å overføre budsjettmidler fra egne rammeområder til andre 
rammeområder. 

Ordføreren har likevel rett til å la forslagssaker fra utvalget bli i lagt fram til behandling i formannskapet, før 
behandling i kommunestyret. 

6.6.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.7  Arbeidsmiljøutvalg 

6.7.1 Valg og sammensetning 

Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med varamedlemmer. Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal 
ha like mange representanter. På arbeidsgiversiden består utvalget av to politikere og en ansatt. 
Arbeidstakerne velger sine representanter. 

Leder og nestleder velges vekselsvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter, og gjelder for 2 
år. 

6.7.2 Ansvarsområde og oppgaver  

Arbeidsmiljøutvalget har oppgaver og ansvar i h.h.t. arbeidsmiljøloven m/forskrifter og 
hovedavtalen.  Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet går frem av arbeidsmiljøloven m/forskrifter (særlig kap. 7) og 
hovedavtalen (Del C, § 5.)  

Arbeidsmiljøutvalget skal bl.a. behandle (§ 7-2): 
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• spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, 
• spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning 

for arbeidsmiljøet, 
• planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9 
• andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, 

innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak 
• etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1 
• helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger 

Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6. 

Generell delegering gis etter følgende lover; diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven 
om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
§§ 1 og 5.  

Arbeidsmiljøutvalget har uttalelsesrett til årsbudsjett og økonomiplan. Arbeidsmiljøutvalget får tildelt 
budsjett av kommunestyret og disponerer dette.  

Andre saksområder for utvalget er:   

Likestillings- og mangfold, varsling, mobbing og trakassering 

det vil si: saker om likestilling mellom kjønnene og saker for å hindre usaklig forskjellsbehandling eller 
trakassering på grunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. 

6.7.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.8  Ordføreren 

6.8.1 Valg 

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Valget foretas for 
hele valgperioden. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og 
det velges midlertidig ny varaordfører. Trer ordføreren endelig ut av sitt verv, foretas nytt valg av ordfører 

6.8.2 Ordførerens ansvars og arbeidsområder  

Kåfjord kommune har ordfører i full stilling. Ordfører leder møter i kommunestyret og formannskap og i 
andre organ der formannskap fungerer som utvalg, (næringsstyret, planutvalg, økonomiutvalg) 

Ordfører er leder av valgstyret og har ansvaret for forberedelser og gjennomføring av stortingsvalg, 
fylkestingsvalg og kommunevalg. 

Ordføreren møter med møte-, forslags- og talerett i alle kommunale folkevalgte organ, jamfør kommunelov 
§ 6-1, tredje ledd. 

Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å avgjøre saker: 

• som haster og som ikke er av prinsipiell betydning (jamfør kommuneloven § 11-8).  
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• Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er 
av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 6-1 a.  Sakene må etter ordførerens vurdering være 
kurante, samtidig som det er viktig med en avgjørelse før neste møte i folkevalgt organ.  

I enkeltsaker som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare behandles i ett av de berørte 
utvalg. Ordføreren avgjør hvilket eller hvilke av de berørte utvalg som skal behandle saken, eller om saken 
skal behandles direkte av formannskapet.  

Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på vegne av kommunen innenfor det 
underliggende rettsforhold i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er delegert til andre, jamfør 
kommuneloven § 6-1. Ordføreren gis myndighet til å inngi anmeldelser til politiet. 

Ordføreren representer kommunen i organ, representantskap og generalforsamlinger når andre ikke er 
valgt eller særskilt utpekt. Ordfører kan delegere sin representasjonsoppgave til andre folkevalgte eller 
kommunedirektøren. 

Ordføreren følger opp eierskapsmeldingen og ser at det avholdes kontaktmøter der hvor Kåfjord kommune 
har 100 % eierskap.   

Ved krise- eller beredskapssituasjoner inngår ordfører i kommunens beredskapsledelse. Ordfører er 
gjennom beredskapsplanen gitt fullmakt til å foreta de økonomiske disposisjoner han finner nødvendig ved 
eventuelle kriser/-katastrofer. Hastebeslutninger kan vedtas av ordfører alene, eller i samarbeid med 
beredskapsledelsen, uten at saken må gå gjennom kommunestyret eller formannskap. 

Ordfører skal ivareta det løpende arbeidsgiveransvaret overfor kommunedirektøren. Ordfører skal i samråd 
med medlemmer av formannskapet gjennomføre arbeidssamtaler med kommedirektøren. Ordfører skal 
anvise godtgjørelser, utlegg og reiseregninger til rådmannen – se også kommunens økonomireglement  

Ordføreren er kommunens fremste representant og skal ivareta de gjøremål og oppgaver som er tillagt 
ordføreren i lov, forskrift og reglement. 

6.8.3 Annet 

Ordfører og varaordfører skal være vigsler på vegne av kommunestyret, jf. ekteskapsloven § 12 a.  
Ordfører har det overordne ansvaret for gjennomføring av nasjonale aksjoner o.l. 
Ordfører kan innenfor budsjettets rammer avgjøre søknader fra politikere om deltakelse på kurs og møter 

Søknader om permisjoner eller lignende fra folkevalgte skal avgjøres av kommunestyret. 

For øvrig utfører ordføreren de oppgaver innafor arbeidsområdet kommunestyret og/eller formannskapet 
til enhver tid bestemmer.  

 

6.9  Valgstyret 

6.9.1 Valg og sammensetning 

Etter valgloven av 28.06.02, § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av 
kommunestyret. Formannskapet fungerer som valgstyre. Valgstyret skal ha 5 medlemmer med 
varamedlemmer, valgt av kommunestyret. Medlemmene og varamedlemmene skal være faste medlemmer 
av kommunestyret. 

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer, (jf. kommunelovens § 
9 nr. 1). Ordfører er leder og varaordfører er nestleder av valgstyret. 
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Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra ved kommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et 
kommunestyre valgt ved flertallsvalg trer varamedlemmer inn i den nummerordren de er valgt. 

6.9.2 Ansvarsområde 

Valgstyrets ansvar og oppgaver følger av valgloven. 

Valgstyret skal også, etter konkret vurdering av oppgaver og arbeidsomfang, fastsette godtgjøring til 
valgstyrets sekretær og medarbeider. 

6.9.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.10 Kommunalt råd for eldre 

6.10.1 Valg og sammensetning 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til eldrerådet. Det er 
eldrerådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder skal velges blant 
medlemmene i rådet.  

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra ved kommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, hvis organet er valgt ved forholdsvalg.   

6.10.2 Ansvar og oppgaver 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet 
har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det er opp til kommunen og 
fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge 
saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. Rådene vil 
kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til 
eldre blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant 
annet budsjett og kommuneplaner. Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 
 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling. Transport og 

tilgjengelighet 
 Boligutbygging og reguleringssaker 
 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak. Kultur, idrett og friluftsliv 
 Frivillighetspolitikk 
 Tilsynssaker 
 Digitalisering 
 Medvirkning og eldre som ressurs 
 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre  
 Andre aktuelle saker 
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6.10.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.11 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 

6.11.1 Valg og sammensetning 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Det er rådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder 
skal velges blant medlemmene i rådet. 

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra ved kommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 

6.11.2 Ansvar og oppgaver 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. 
Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med 
forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Rådet skal komme med innspill til bredt spekter av saker som skal behandles i kommunen, slik at 
synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er en del av 
saksgrunnlaget før det tas en avgjørelse.   

6.11.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.12 Ungdomsrådet 

6.12.1 Valg 

I henhold til kommuneloven § 5-12 har kommunestyret selv valgt medlemmer til ungdomsrådet.  Det er 
rådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder skal velges blant medlemmene i 
rådet. Rådet består av 8 representanter og to varamedlemmer.   

Valgene gjelder for en valgperiode på inntil 2 år. Ingen av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 19 
år. 

6.12.2 Ansvar og oppgaver 

Ungdomsrådet er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen. Medlemmer av rådene møte- og 
talerett i folkevalgte organer, i saker som ikke er taushetsbelagte. Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- 
og kulturtilbud for barn og ungdom som bor, og som ønsker å bo i kommunen. 

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre 
folkevalgte organer forelegge for rådene. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelser fra rådet 
skal følge saksdokumentene til det kommunale eller det organet som avgjør saken endelig. 
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Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.   

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller 
fylkestinget. 

6.12.3 Saksbehandling, møte 

Ungdomsrådet utarbeider selv eget reglement for saksbehandling og gjennomføring av møter. 

 

6.13 Barnas kommunestyre 

6.13.1 Valg 

Kåfjord kommunestyre vedtok 27.11.2009, sak 2009/8420 å opprette Barnas kommunestyre. Barnas 
kommunestyre har 12 representanter, 4 fra hver skole. Representantene velges av elevrådene ved hver 
skole. Kommunalsjef oppvekst har administrativt ansvar for at valg blir gjennomført. 

Det ordføreren som leder barnas kommunestyremøte og en av representantene velges til varaordfører. Det 
gjennomføres to møter pr år.  

6.13.2 Ansvar og oppgaver 

Barnas kommunestyre er et kommunalt organ der formålet er at barn og unge skal være med å bestemme, 
samt å lære opp barn og unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er hentet fra 
elevrådene ved alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. I Kåfjord kommune er  

Barnas kommunestyre er et ledd i FNs barnekonvensjon og Sjumilsstegets fokus på barn og unges 
medbestemmelse. Barnekonvensjonen skal sikre at et barn får mulighet til å utvikle sine evner og nå sitt 
fulle potensial. Barnekonvensjonen blir gjerne oppsummert i fire hovedområder av rettigheter: 

1. Retten til liv og barnets rett til å få dekket de mest grunnleggende behov som mat, helse og et sted å bo. 
2. Retten til utvikling og barnets rett til å få omsorg, skolegang, fritid, lek og informasjon. 
3. Retten til beskyttelse og barnets rett til beskyttelse mot overgrep, omsorgssvikt og utnytting. 
4. Retten til å delta og barnets rett til å gi uttrykk for sine meninger, få innflytelse i saker som angår det og 

delta i organisasjoner. 

Barnas kommunestyre er et virkemiddel for å oppfylle det fjerde hovedområdet.  

Årlig avsetter Kåfjord kommunestyre et nærmere bestemt beløp i budsjettet som disponeres til formål som 
elevene selv har søkt om eller foreslått. 

6.13.3 Saksbehandling, møte 

Saker til Barnas kommunestyre velges og forberedes av elevene på skolene. I forbindelse med 
gjennomføring av møter i Barnas kommunestyre gjelder reglement for saksbehandling i folkevalgte organ 
så langt det passer. 
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6.14 Kontrollutvalget 

6.14.1 Valg og sammensetning 

Utvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg og kommunelovens § 23-
1.  Utvalget skal ha 5 medlemmer, samt varamedlemmer. Et av medlemmene i utvalget skal være fast 
representant i kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den 
kommunale valgperioden. 
Medlemmer av kontrollutvalget kan sitte i kommunestyret, men ikke i andre folkevalgte organ og nemnder. 
Dette gjelder også for styrer i kommunale bedrifter, institusjoner og foretak. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv om det er 
valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal suppleringsvalg skje fra den 
gruppe som står bak den som går ut. Dersom lederen dør eller blir løst fra vervet, skal det velges ny, selv 
om det tidligere er valgt nestleder. 
Kommunestyret kan foreta nyvalg når det måtte ønske gjennom fireårsperioden.  

6.14.2 Myndighetsområde og oppgaver 

Utvalgene har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av 
kommunestyret, herunder påse at kommunen eller har en forsvarlig revisjonsordning. Nærmere om 
kontrollutvalgets ansvar og myndighet fremgår av kommunelovens § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon. Kontrollutvalget skal påse at:  

• kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 
• det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i 
• det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
• vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder 
kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.  

Etter anmodning fra utvalget skal kommunen legge fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument 
som er nødvendig for at utvalget kan utføre sine oppgaver. Utvalget kan også foreta undersøkelser som det 
mener er nødvendige.   

Utvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret kan 
selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller 
fylkestinget og fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. Utvalget kan ikke 
overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. 

6.14.3 Saksbehandling, møter 

Se eget saksbehandlingsreglement. Sekretariat for kontrollutvalget ivaretas av Kom Rev Nord.  
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7. Delegering til kommunedirektøren 

7.1  Ansettelse 

Det er kommunestyret selv som ansetter kommunedirektøren, jf. kommunelovens § 13-1. det samme 
gjelder for avvikling av arbeidsforholdet. 

7.1.1 Ansvar og oppgaver 

Med unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter, har kommunedirektøren 
hele kommunen som sitt ansvarsområde og er administrasjonens øverste leder, jf. Kommuneloven § 13-1. 

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, 
herunder at saksframlegg synliggjør alternative løsninger og det handlingsrom som foreligger, samt at 
vedtak blir iverksatt. 

Videre skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
instrukser, samt retningslinjer for bruk av fullmakt, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Kommunedirektøren har ansvar for etablering av system som sikrer tilstrekkelig tilbakemelding til 
folkevalgt nivå om saker som behandles etter delegert myndighet. 

Kommunedirektøren delegeres følgende fullmakt: 

Myndighet i samsvar med kommuneloven § 13-1, (6.ledd), til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og saker av 
ikke prinsipiell karakter som ikke er delegert til ordfører, utvalg eller andre. 

Innenfor denne ramme omfatter delegeringen alle avgjørelser vedrørende organisering, drift og løpende og 
strategisk utvikling av kommunen: 

• Fullmakt til å ta beslutninger om administrativ organisering. Med unntak av administrativ 
kommunalsjefstruktur som besluttes av kommunestyret. 

• Lede den daglige virksomheten, jf. lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, mv. 
(arbeidsmiljøloven) og kommuneloven § 13-1. Kommunedirektøren skal være representert i 
Arbeidsmiljøutvalget. 

• Ansette medarbeidere, samt opprette, inndra og omgjøre stillinger. 
• Fatte beslutning om oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse i henhold til arbeidsmiljølovens 

bestemmelser.  
• Fastsette lønn innenfor tariffavtalens bestemmelser innenfor rammen jf. Kap. 4.4 b samt 

gjennomføre lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5. 
• Foreta anmeldelser til politiet på vegne av kommunen. 
• Ilegge overdragelsesgebyr etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 
• Selge, kjøpe og makeskifte eiendommer i tråd med gjeldende retningslinjer 
• Innstillingsmyndighet til alle folkevalgte utvalg. 
• Anvisningsmyndighet 
• Fullmakt i barnevernssaker samt i saker om bruk av tvang etter helselovgivningen til å avgjøre 

hvorvidt avgjørelser i fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten skal påankes. 
• Bringe vedtak i utvalg inn for kommunestyret eller vedkommende utvalg, dersom vedtaket etter 

kommunedirektørens vurdering er i strid med lov, plan, budsjett eller overordnede prinsipper 
vedtatt av kommunestyret. 

• Fullmakt til å vedta mindre endringer i reguleringsplan, og vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene 
i reguleringsplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14. 
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• Fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før eventuell oversendelse til klagenemnd. 

7.1.2 Videredelegasjon 

• Kommunedirektøren kan videredelegere sin myndighet til underordnede som da utøver 
myndigheten på kommunedirektørens vegne og ansvar.  

• Kommunedirektørens videredelegasjon dokumenteres gjennom detaljert delegeringssystem levert 
av Kommuneforlaget, KF Delegering.  

• Kommunedirektøren skal jevnlig informeres om bruken av delegert myndighet. Dette danner 
rammen for kommunedirektørens videreinformasjon til kommunestyret.  
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Delegeringsreglement for Kåfjord kommune 20.02.2020

Side 1 av 89

Delegeringsreglement for Kåfjord
Abortloven
§ 2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14a

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Adopsjonsloven
§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Akvakulturloven
§ 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Alkoholforskriften
§ 5-2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-6

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-1

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-2
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Side 2 av 89

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-6

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-7

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-8

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-2

• Kommunestyret

§ 10-4

• Kommunestyret

§ 10-5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-6

• Kommunestyret

§ 11-2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-3 Føring av registeret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17-3

• Kommunestyret

Alkoholloven
§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-4. Innhenting av uttalelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1. Bevillingsgebyrene
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Side 3 av 89

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Anskaffelsesloven
§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Krav om bruk av lærlinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Arbeidsmiljøloven
§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 Bedriftshelsetjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Arkivlova
§ 6 Arkivansvaret.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8. Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Barnehageloven
§ 2 Barnehagens innhold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7 Barnehageeierens ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Kommunens ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Godkjenning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11. Familiebarnehager

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12a Rett til plass i barnehage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Prioritet ved opptak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 15. Foreldrebetaling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 16 Tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Styrer

• Kommunestyret

§ 17a Pedagogisk bemanning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Grunnbemanning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18b Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
pedagogisk leder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18c Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19 Politiattest

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19b Samarbeid med barnets foreldre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19d Sakkyndig vurdering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19i Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19j Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 22a Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Barnelova
§ 47 Rett til opplysningar om barnet.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 55 Vedtak om tvangskraft for avtaler

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 61 Avgjerder under saksførebuinga

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 64 Handsaming av saker om foreldreansvar mv. etter dødsfall

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Barnevernloven
§ 2-1 Kommunens oppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-17. Flytting av barnet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-22. Fosterhjem

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-31 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-4. Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7 Taushetsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-24 Rettslig prøving

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-3 Avgjørelse av tvister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-5 Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Beitelova
§ 12

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 13

• Kommunestyret > Formannskap
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 7 Tiltak ved store arrangementer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Etablering og drift av brannvesen

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Dokumentasjon og rapportering

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Brannvesenets oppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 13 Særskilte brannobjekter

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Samarbeid mellom kommuner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Nødalarmeringssentral

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Gebyr m.m.

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 31 Sentral tilsynsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 40 Tvangsgjennomføring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Utfyllende forskrifter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Brukerromsloven
§ 3 Etablering av brukerromsordning og krav om godkjenning

• Kommunestyret

§ 5 Behandling av helseopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Burettslagslova
§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene

• Kommunestyret > Formannskap

Bustøttelova
§ 5 Krav til bustaden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Finansiering og organisering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Innhenting og handsaming av personopplysningar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8a Masseinnhenting av opplysningar for kontrollføremål
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8b Gjennomføring av masseinnhenting

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8c Innhenting av opplysningar frå tredjeperson

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Bygdeallmenningsloven
§ 8-4 (felles fiskeområde)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-6 (bortleie)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-2 (stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7-2 (utvidet adgang til jakt og fangst)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7-5 (bortleie)

• Kommunestyret > Formannskap

Domstolloven
§ 25

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27

• Kommunestyret

§ 57

• Kommunestyret

§ 58

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 66

• Kommunestyret

§ 66a

• Kommunestyret

§ 67

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 68

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap
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§ 69

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 73

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 74

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 191

• Kommunestyret > Ordføreren

Dyrehelsepersonelloven
§ 3a Kommunens ansvar

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Eierseksjonsloven
§ 7 Vilkår for seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Seksjoneringstidspunktet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Kommunens behandling av søknaden om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Oversendelse til tinglysing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Utsteding av matrikkelbrev

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Kommunens rett til å kreve reseksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Vedtekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 36 Fellesregler om omfanget av erstatning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Krav mot tidligere avtalepart

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 38 Pålegg om salg av seksjonen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Ekstraordinært årsmøte

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Hvem som kan delta på årsmøtet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Eigedomsskattelova
§ 2

• Kommunestyret

§ 3

• Kommunestyret

§ 7

• Kommunestyret

§ 8 A-3 Verdsetjing

• Kommunestyret
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§ 8 A-4 Kontorjustering

• Kommunestyret

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag

• Kommunestyret

§ 10

• Kommunestyret

§ 11

• Kommunestyret

§ 12

• Kommunestyret

§ 20

• Kommunestyret

§ 23

• Kommunestyret

§ 25

• Kommunestyret

§ 27

• Kommunestyret

Ekteskapsloven
§ 12 a Vigsler i kommunen

• Kommunestyret

§ 12 Vigslere

• Kommunestyret

Eldrerådslova
§ 1 Skiping av kommunale eldreråd

• Kommunestyret

§ 2 Val og samansetjing av kommunale eldreråd

• Kommunestyret

§ 4 a Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret

§ 4 Andre føresegner for kommunale eldreråd

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Energiloven
§ 2-1 Søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Film- og videogramlova
§ 2 Kommunal løyveordning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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Finansavtaleloven
Kapittel 3. Kredittavtaler mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Kapittel 4. Kausjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Finnmarksloven
§ 4. Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark

• Kommunestyret

§ 24. Særskilt rett til lokal utnyttelse

• Kommunestyret

§ 28. Fisket i Tana- og Neidenvassdragene

• Kommunestyret

Fiskerpensjonsloven
§ 4

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Flagging på kommunale bygninger
§ 1

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folkebibliotekloven
§ 1 Målsetting

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4 Generelt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Kompetanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folkehelseloven
§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret
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§ 6 Mål og planlegging

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7 Folkehelsetiltak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Virkeområde og forskrifter

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 10 Meldeplikt og godkjenning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Formannskap

§ 11 Helsekonsekvensutredning

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 12 Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 13 Gransking

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14 Retting

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 16 Stansing

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 18 Straff

• Kommunestyret

§ 26 Samarbeid mellom kommuner

• Kommunestyret

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Beredskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folkeregisterloven
§ 7-1 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1 Taushetsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folketrygdloven
§ 1-3 Avtaler med andre land om trygd

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-21 Fastlønnstilskott

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6- 4. Hjelpestønad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21- 5 Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter 
introduksjonsloven

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Forpaktingslova
§ 1 Omfanget av lova

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Forpaktingsavgifta

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7 Forpaktingstida

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

• Kommunestyret

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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Forsikringsvirksomhetsloven
§ 2-2 Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere

• Kommunestyret

§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold

• Kommunestyret

Forsinkelsesrenteloven
§ 2 b Særlige regler for avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer eller 
tjenester

• Kommunestyret > Formannskap

§ 2 Vilkår for forsinkelsesrente

• Kommunestyret > Formannskap

§ 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4 Særlige regler i forbrukerforhold

• Kommunestyret > Formannskap

Forskrift om forvaltning av hjortevilt
§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

• Kommunestyret

§ 4 Interkommunalt samarbeid

• Kommunestyret

§ 5 Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr

• Kommunestyret

§ 6 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr

• Kommunestyret

§ 7 Fravik fra minstearealet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 11 Godkjenning og endring av vald

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 18 Fellingstillatelse for elg og hjort

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 20 Fellingstillatelse for rådyr

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 32 Rapportering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 33 Bruk av Hjorteviltregisteret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Dispensasjon

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Forsøk i offentlig forvaltning
§ 5 Gjennomføring m.v. av forsøk

• Kommunestyret

Forurensningsforskriften
§ 1-2 Virkeområde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-9 Meldeplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-11 Dispensasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-14 Overgangsbestemmelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-6 Krav til tiltaksplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-11 Tilsyn og kontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-12 Gebyr

• Kommunestyret

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 4-9 Unntak

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 5-14 Handlingsplaner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-15 Kostnadsdekning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-5 Kostnadsdekning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-10 Alarmterskler

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7-12 Klage

• Kommunestyret

§ 7-15 Tvangsmulkt

• Kommunestyret

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer

• Kommunestyret

§ 11-5 Rapportering og statusrapport

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-2 Forurensningsmyndighet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 12-5 Behandling av søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 12-6 Lokal forskrift

• Kommunestyret

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 12-15 Klage

• Kommunestyret

§ 13-2 Forurensningsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-5 Behandling av søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15-5 Behandling av søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-6 Lokal forskrift

• Kommunestyret

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15-9 Klage

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning

• Kommunestyret

§ 16-4 Årsgebyr

• Kommunestyret

§ 16-5 Ulike gebyrsatser

• Kommunestyret

§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18A-4 Miljørisikoanalyse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18A-5 Beredskapsanalyse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning

• Kommunestyret

§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale 
beredskapsforpliktelser

• Kommunestyret

§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner

• Kommunestyret

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering

• Kommunestyret

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift

• Kommunestyret

§ 31-3 Krav om tillatelse

• Kommunestyret

§ 31-6 Utslippsmålinger

• Kommunestyret

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel

• Kommunestyret

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

• Kommunestyret

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft

• Kommunestyret

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse

• Kommunestyret

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes

• Kommunestyret

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter

• Kommunestyret

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter

• Kommunestyret

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring»)

• Kommunestyret

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel

• Kommunestyret

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser

• Kommunestyret

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid

• Kommunestyret

§ 36-13 Miljøstandarder

• Kommunestyret
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§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk

• Kommunestyret

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak

• Kommunestyret

§ 36-16 Saksbehandlingstid

• Kommunestyret

§ 36-17 Vedtaket

• Kommunestyret

§ 36-18 Underretning om vedtaket

• Kommunestyret

§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen

• Kommunestyret

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata

• Kommunestyret

§ 36-21 Tilstandsrapport

• Kommunestyret

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten

• Kommunestyret

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring

• Kommunestyret

§ 41-2 Opplysningsplikt

• Kommunestyret

§ 41-6 Tvangsmulkt

• Kommunestyret

Forurensningsloven
§ 2 Retningslinjer

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 9 Forskrifter om forurensning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Håndtering av spesialavfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Avfallsgebyr

• Kommunestyret

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 47 Bistandsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 50 Rett til gransking

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 51 Pålegg om undersøkelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 52a Gebyrer

• Kommunestyret

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

• Kommunestyret

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

• Kommunestyret

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

• Kommunestyret

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer

• Kommunestyret

§ 78 Straffansvar for forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 80 Overtredelsesgebyr

• Kommunestyret

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Forvaltningsloven
§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Overtredelsesgebyr

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 45 Administrativt rettighetstap
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Administrativ foretakssanksjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 47 Samordning av sanksjonssaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 48 Orientering om taushetsrett mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 Underretning om sakens utfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 51 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Friluftsloven
§ 2 Ferdsel i utmark

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Friskolelova
§ 2-1 Godkjenning av skolar

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 3-3 Skolegangen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 3-7 Skyss m.m.

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-8 Helsetilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 5-1 Styret

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-8 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Geodataloven
§ 4 Deltakende virksomheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Offentlige geodatatjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Deling av geodata

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Gjeldsinformasjonsloven
§ 12 Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Gjeldsordningsloven
§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 4-12 Vedtakelse av frivillig gjeldsordning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Tingrettens saksbehandling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Grannegjerdelova
§ 2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Grannelova
§ 2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 12

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Gravferdsloven
§ 2 Krav til gravplasser

• Kommunestyret

§ 3 Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Rett til grav

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Hvem som sørger for gravferden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Vedtekter og avgifter

• Kommunestyret

§ 23 Forvaltningsansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Hanndyrloven
§ 4

• Kommunestyret

Havne- og farvannsloven
§ 4 Delegering av kommunens myndighet

• Kommunestyret

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 6 Ansvar for fremkommelighet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 14 Tiltak som krever tillatelse
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• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 16 Vilkår for og bortfall av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 17 Forbud mot å volde fare eller ulempe

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 18 Gjennomføring av tiltak på vegne av den ansvarlige og refusjon av utgifter

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 19 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 29 Vederlag for havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 30 Sikring av havner og havneanlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 31 Beredskap i havner og havneanlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 32 Forvalting av kapital i kommunalt eide havner

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 33 Saksbehandlingsgebyr

• Kommunestyret

§ 36 Farvannsavgift

• Kommunestyret

§ 40 Sikring av krav

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Pålegg om retting og stansing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Tvangsfullbyrdelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 45 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 46 Endring og tilbakekall av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 47 Tap av retten til farledsbevis

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Forsvarlighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 a.Om informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-2 Beredskapsarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-4 Krav om politiattest
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-6 Sprøyterom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-7 Registrering av meldinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-2 Koordinator

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-3 Koordinerende enhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-2 Videre- og etterutdanning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-3 Forskning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1 Formål

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4 Krav til forebygging

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-11 Klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-7 Overprøving i tingretten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-3a Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Hundeloven
§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

• Kommunestyret

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

• Kommunestyret

§ 11 Ro og orden mv.

• Kommunestyret

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

• Kommunestyret

Husbankloven
§ 1 Oppgåver
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og retting av feil

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Inndelingslova
§ 4 Vedtak om samanslåing

• Kommunestyret

§ 5 Vedtak om deling

• Kommunestyret

§ 8 Initiativrett

• Kommunestyret

§ 9 Saksutgreiing

• Kommunestyret

§ 10 Innbyggjarhøyring

• Kommunestyret

§ 11 Utgifter

• Kommunestyret

§ 12 Skatteplikt o.a.

• Kommunestyret

§ 16 Interkommunalt samarbeid

• Kommunestyret

§ 19 Grensejusteringar

• Kommunestyret

§ 22 Garantiar

• Kommunestyret

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd

• Kommunestyret

§ 26 Fellesnemnd

• Kommunestyret

Interkommunale selskaper
§ 4 Selskapsavtale

• Kommunestyret

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning

• Kommunestyret

§ 30 Uttreden
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• Kommunestyret

§ 32 Oppløsning

• Kommunestyret

Introduksjonsloven
§ 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Programmets varighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Utbetaling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Trekk i framtidige utbetalinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Uriktige opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 a Plikt til deltakelse i opplæring i mottak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 b Kommunens ansvar for opplæring i mottak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Kommunens plikt til å føre internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 a Personregister og plikt til å registrere opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 b Pålegg om å utlevere personopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Behandling av personopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 a Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Jordlova
§ 3 Handsaming av landbrukssaker

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6 Arbeidsoppgåver

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8 Driveplikt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8a. Fritak frå driveplikt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12 Deling

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19 Tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Jordskiftelova
§ 1-5 Kven som kan reise sak

• Kommunestyret

§ 2-5 Utval av jordskiftemeddommarar

• Kommunestyret

Kirkeloven
§ 6 Menighetsrådets sammensetning

• Kommunestyret

§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd.

• Kommunestyret

§ 36 Konfirmasjonsopplæring.

• Kommunestyret

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
§ 2

• Kommunestyret

§ 3

• Kommunestyret

§ 5

• Kommunestyret

§ 7

• Kommunestyret

Kommuneloven
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§ 19-4 Samarbeidsavtale

• Kommunestyret

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Ordføreren

§ 5-4 Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter

• Kommunestyret

§ 5-5 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning

• Kommunestyret

§ 5-6 Formannskap og fylkesutvalg

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-7 Utvalg

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Samepolitisk utvalg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-8 Direkte valg til kommunedelsutvalg

• Kommunestyret

§ 5-9 Kommunestyre- og fylkestingskomiteer

• Kommunestyret

§ 5-10 Styre for institusjon

• Kommunestyret

§ 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Administrasjonsutvalg

§ 5-12 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom

• Kommunestyret > Ungdomsrådet
• Kommunestyret > Kommunalt råd for eldre
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

§ 5-14 Reglement for delegering og innstilling

• Kommunestyret

§ 5-15 Overdragelse av tariffavtalemyndighet

• Kommunestyret

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver
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• Kommunestyret > Ordføreren
• Kommunestyret

§ 6-2 Valg av ordfører og varaordfører

• Kommunestyret

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget

• Kommunestyret > Ordføreren
• Kommunestyret

§ 7-3 Utelukket fra valg

• Kommunestyret

§ 7-7 Avtalevalg

• Kommunestyret

§ 7-9 Uttreden og fritak

• Kommunestyret

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg

• Kommunestyret

§ 7-11 Suspensjon o.l.

• Kommunestyret

§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap

• Kommunestyret

§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring

• Kommunestyret

§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp

• Kommunestyret

§ 8-6 Ettergodtgjøring

• Kommunestyret

§ 8-7 Pensjonsordning

• Kommunestyret

§ 8-8 Rett til sykepenger

• Kommunestyret

§ 8-9 Rettigheter ved yrkesskade

• Kommunestyret

§ 8-10 Permisjoner

• Kommunestyret

§ 9-1 Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak

• Kommunestyret

§ 9-2 Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet

• Kommunestyret

§ 9-3 Vedtekter

• Kommunestyret
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§ 9-5 Styrets sammensetning

• Kommunestyret

§ 9-7 Valgperiode for styremedlemmene

• Kommunestyret

§ 9-11 Daglig leder

• Kommunestyret

§ 10-1 Innføring og oppheving av parlamentarisk styreform

• Kommunestyret

§ 10-2 Kommuneråd og fylkesråd

• Kommunestyret

§ 10-4 Valg av kommuneråd eller fylkesråd

• Kommunestyret

§ 10-5 Utpeking av kommunerådsleder eller fylkesrådsleder

• Kommunestyret

§ 10-6 Politiske stillinger

• Kommunestyret

§ 10-8 Styrer

• Kommunestyret

§ 10-9 Forslagsrett

• Kommunestyret

§ 11-5 Møteoffentlighet

• Kommunestyret

§ 11-7 Fjernmøter

• Kommunestyret

§ 11-8 Hastesaker

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-11 Fritak av personlige grunner

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Administrasjonsutvalg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret

§ 11-12 Reglement for saksbehandling

• Kommunestyret

§ 11-13 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer

• Kommunestyret

§ 12-1 Innbyggerforslag

• Kommunestyret
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§ 12-2 Folkeavstemninger

• Kommunestyret

§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-2 Åremål

• Kommunestyret

§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer

• Kommunestyret

§ 13-5 Pensjonsordning for ansatte

• Kommunestyret

§ 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter

• Kommunestyret

§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret

§ 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

• Kommunestyret

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring

• Kommunestyret

§ 14-7 Årsberetning

• Kommunestyret

§ 14-11 Inndekning av merforbruk i kommunekassen og fylkeskommunekassen

• Kommunestyret

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 14-14 Vilkår for å ta opp lån

• Kommunestyret

§ 14-15 Lån til egne investeringer. Driftskreditt

• Kommunestyret

§ 14-16 Lån til andres investeringer. Lån til innfrielse av kausjoner

• Kommunestyret

§ 14-17 Lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån

• Kommunestyret

§ 14-19 Garantier

• Kommunestyret

§ 14-20 Pantsetting for andres gjeld

• Kommunestyret
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§ 14-21 Overdragelse av krav på skatter og avgifter

• Kommunestyret

§ 14-22 Motregning

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16-1 Rapportering til staten (KOSTRA)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17-1 Interkommunalt samarbeid

• Kommunestyret

§ 18-1 Interkommunalt politisk råd

• Kommunestyret

§ 18-3 Representantskap

• Kommunestyret

§ 18-4 Samarbeidsavtale

• Kommunestyret

§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap

• Kommunestyret

§ 19-3 Representantskap

• Kommunestyret

§ 20-1 Vertskommunesamarbeid

• Kommunestyret

§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid

• Kommunestyret

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd

• Kommunestyret

§ 20-4 Samarbeidsavtale

• Kommunestyret

§ 20-6 Klagebehandling i et vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd

• Kommunestyret

§ 20-8 Oppløsning og uttreden

• Kommunestyret

§ 22-1 Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar

• Kommunestyret

§ 23-1 Kontrollutvalget

• Kommunestyret

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kontrollutvalget

§ 23-4 Eierskapskontroll
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• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kontrollutvalget

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kontrollutvalget

§ 23-7 Sekretariatet

• Kommunestyret

§ 24-1 Valg av revisor

• Kommunestyret

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26-1 Eierskapsmelding

• Kommunestyret

§ 27-4 Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-4 Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-2 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd

• Kommunestyret

§ 30-3 Innsyn og undersøkelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Konfliktrådsloven
§ 3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere

• Kommunestyret

§ 4 Oppnevning av konfliktrådsmeklere

• Kommunestyret

Konsesjonsloven
§ 2 Virkemiddel

• Kommunestyret

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

• Kommunestyret

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

• Kommunestyret

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense
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• Kommunestyret

§ 11 Vilkår for konsesjon

• Kommunestyret

§ 13 Frist for søknad om konsesjon

• Kommunestyret

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

• Kommunestyret

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

• Kommunestyret

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

• Kommunestyret

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

• Kommunestyret

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

• Kommunestyret

Kosmetikklova
§ 16 Tilsyn og vedtak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigspensjonering for militærpersoner
§ 30

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigspensjon for sivile
§ 39

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigsskadeerstatningsloven
§ 6 Bistand fra myndigheter og institusjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Skademelding

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigsskadestønadsloven
§ 37 Bistand fra myndigheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krisesenterlova
§ 2 Krav til krisesentertilbodet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3 Individuell tilrettelegging av tilbod

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 4 Samordning av tenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Kulturlova
§ 4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Felles oppgåver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Kulturminneloven
§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 22 Regler for saksbehandling

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Formannskap

Lakse- og innlandsfiskloven
§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

• Kommunestyret > Formannskap

§ 23 Fiske på kommunal grunn

• Kommunestyret > Formannskap

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

• Kommunestyret > Formannskap

§ 25a Driftsplanlegging

• Kommunestyret > Formannskap

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

• Kommunestyret > Formannskap

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

• Kommunestyret > Formannskap

§ 30 Fiskeravgift

• Kommunestyret > Formannskap

§ 31 Tvist om grenser m.m.

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

• Kommunestyret > Formannskap

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking

• Kommunestyret > Formannskap

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

• Kommunestyret > Formannskap

Likestillings- og diskrimineringsloven
§ 13 Forbud mot å trakassere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Universell utforming

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Særlig om universell utforming av IKT

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, elever og studenter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Arbeidsgivers aktivitetsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Administrasjonsutvalg
• Kommunestyret

§ 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26b Arbeidsgivers opplysningsplikt om likestillingsarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Innhold i læremidler og undervisning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.

• Kommunestyret

§ 29 Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv.
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• Kommunestyret

§ 30 Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Luftfartsloven
§ 7-6 Når konsesjon kan gis

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Markaloven
§ 6 Kommunale og statlige planer

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7 Unntak for tiltak i kommunale eller statlige planer

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8 Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9 Tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15 Dispensasjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 17 Tilsyn og kontroll

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18 Retting og avbøtende tiltak

• Kommunestyret > Formannskap

Matloven
§ 23 Tilsyn og vedtak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Matrikkellova
§ 5 Matrikkeleiningar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5a Matrikkelstyresmaktene
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang (Ikke i kraft)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Kven som kan krevje matrikulering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Registrering av jordsameige

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Grensejustering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Avtale om eksisterande grense

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Tildeling av matrikkelnummer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg o.a.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Innsyn i matrikkelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, o.a.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Oppmålingsforretning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Geodetisk grunnlag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Fjerning av merke og signal

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Ekspropriasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 48 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Merverdiavgiftskompensasjonsloven
§ 12 Regnskap og kontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Merverdiavgiftsloven
§ 2-1 Registreringsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-3 Frivillig registrering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Miljøinformasjonsloven
§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Mineralloven
§ 12 Prøveuttak

• Kommunestyret > Formannskap

Motorferdselloven
§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Tillatelser etter søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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Mållova
§ 1

• Kommunestyret

§ 5

• Kommunestyret

Naturmangfoldloven
§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

• Kommunestyret

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

• Kommunestyret

§ 41 Saksbehandling

• Kommunestyret

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

• Kommunestyret

§ 47 Skjøtsel av verneområder

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 56 Kunngjøring og klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 68 Miljøvedtaksregister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Naturskadeloven
§ 20

• Kommunestyret > Formannskap

§ 21

• Kommunestyret > Formannskap

§ 22

• Kommunestyret > Formannskap

§ 23

• Kommunestyret > Formannskap

§ 24

• Kommunestyret > Formannskap

NAV-loven
§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 13. Felles lokale kontorer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Næringsberedskapsloven
§ 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Kompensasjon til næringsdrivende

• Kommunestyret > Formannskap

Odelslova
§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

• Kommunestyret

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

• Kommunestyret

Offentleglova
§ 3 Hovudregel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Opplæringslova
§ 1-3 Tilpassa opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-5 Forsøksverksemd

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-7 Kvensk- eller finskopplæring for elevar med kvensk/norskfinsk bakgrunn

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-7. Skyss m.m.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

524



Delegeringsreglement for Kåfjord kommune 20.02.2020

Side 52 av 89

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-8. Rådgiving

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-9. Bortvising

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Sakkunnig vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-1 Skolen

• Kommunestyret
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1 Leiing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-3 Utstyr

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-5 Skoleanlegga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-6 Om reklame i skolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9A-7 Det fysiske miljøet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 9A-10 Ordensreglement

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-11 Bortvising

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-13 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-4 Utlysing av stillingar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-6 Mellombels tilsetjing

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-7 Praksisplassar i skolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-8 Kompetanseutvikling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-7 Skolefritidsordninga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-10 Ansvarsomfang

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

Opplæringslovforskriften
§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-3 Vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i 
utlandet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-1 Skolebasert vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-1 Rett til vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-7 Varsling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-21 Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har kome til Noreg

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 3-25 Generelle føresegner

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-26 Melding av elevar til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-37 Annullering av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-39 Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-42 Vitnemål i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-43 Førstegongsvitnemål

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-45 Kompetansebevis

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-48 Fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-49 Melding til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-52 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-54 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 3-55 Vurdering av fag- og sveineprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-56 Samla krav til praksis før fag- eller sveineprøve for kandidatar for fagbrev på jobb

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-57 Utarbeiding, innhald og vurdering av praksisbrevprøva og kompetanseprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-58 Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-59 Ny fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-61 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-62 Reaksjonsmåtar ved fusk

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-63 Bortvising frå fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-1 Rett til vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-9 Halvårsvurdering i fag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-13 Realkompetansevurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-14 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-17 Fritak frå eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-18 Generelle føresegner

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-19 Melding av deltakarar til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-29 Bortvising frå eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-30 Annullering av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-33 Vitnemål i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-36 Kompetansebevis

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-14 Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-6 Utvekslingselevar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-7 Informasjonsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-8 Søknadsfrist

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-9 Krav til søknaden

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-11 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-13 Vilkår for inntak til Vg1

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 6-14 Rekkjefølgje ved inntak til Vg1

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-22 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn
halvparten av faga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-25 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-26 Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-38 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-42 Saksbehandling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring
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• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-48 Inntak av vaksne utan rett

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-3 Informasjonsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-4 Søknadsfrist

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-5 Krav til søknad

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-6 Formidling av lærlingar og lærekandidatar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-8 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-9 Rett til Vg3 i skole

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-10 Formidling av vaksne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-4 Røystinga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-5 Tap av godkjenning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-8 Generelt om godskriving

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-15 Dispensasjon frå godskrivingsreglane

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 12-1 Tryggleik for elevane
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• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-3 Oppgåver

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-1 Framgangsmåte

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-6 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-7 Satsar for refusjon

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-8 Satsar for refusjon

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 20-4 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 22-4 Ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

Oreigningslova
§ 2

• Kommunestyret

Panteloven
§ 6-1 Lovbestemt pant i fast eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Partiloven
§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte

• Kommunestyret
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Pasientjournalloven
§ 7 Krav til behandlingsrettede helseregistre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Virksomheters plikt til å sørge for behandlingsrettede helseregistre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Registrering og melding av helseopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Informasjon og innsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Helseopplysninger ved helsehjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Overdragelse eller opphør av virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-7 Forvaltningslovens anvendelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-8 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Pasientskadeloven
§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helse- og 
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omsorgstjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Personopplysningsloven
§ 12 a Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot 
arbeidslivskriminalitet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Plan- og bygningsloven
§ 1-1 Lovens formål

• Kommunestyret

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-2 Kommunalt planregister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-1 Planprogram

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-1 Medvirkning

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-3 Regionalt planforum

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6-4 Statlig arealplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Regional planstrategi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-1 Regional plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-4 Vedtak av regional plan

• Kommunestyret

§ 8-5 Regional planbestemmelse

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

• Kommunestyret

§ 9-2 Organisering

• Kommunestyret
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§ 9-3 Planprosess og planinnhold

• Kommunestyret

§ 9-4 Overføring til regional plan

• Kommunestyret

§ 9-5.Uenighet

• Kommunestyret

§ 9-6 Gjennomføring og endring

• Kommunestyret

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

• Kommunestyret

§ 10-1 Kommunal planstrategi

• Kommunestyret

§ 11-1 Kommuneplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-8 Hensynssoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret
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§ 11-14 Høring av planforslag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

• Kommunestyret

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret

§ 12-1 Reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-2 Områderegulering

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-3 Detaljregulering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

• Kommunestyret > Formannskap

§ 13-2 Varighet og frist

• Kommunestyret > Formannskap

§ 13-3 Fristforlengelse

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-5 Kostnader

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-6 Forskrift

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

• Kommunestyret

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde

• Kommunestyret

§ 16-6 Tomtearrondering

• Kommunestyret

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

• Kommunestyret

§ 16-8 Forsøkstakst

• Kommunestyret
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§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

• Kommunestyret

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

• Kommunestyret > Formannskap

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

• Kommunestyret

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

• Kommunestyret

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-4 Refusjonsenheten

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-1 Søknad om dispensasjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

• Kommunestyret > Formannskap

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20-2 Søknadsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

542



Delegeringsreglement for Kåfjord kommune 20.02.2020

Side 70 av 89

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-1 Forhåndskonferanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-2 Søknad om tillatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-3 Nabovarsel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-6 Privatrettslige forhold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-8 Andre tidsfrister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-1 Tilsynsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 27-1 Vannforsyning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-2 Avløp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-4 Atkomst

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-4 Sikring ved gjerde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-8 Utbedringsprogram

• Kommunestyret > Formannskap

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-2 Forhåndsvarsel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-5 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33-1 Gebyr

• Kommunestyret

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

• Kommunestyret > Formannskap

Pliktavleveringslova
§ 5 Kven som skal avlevera m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Politiloven
§ 14 Politivedtekter

• Kommunestyret

Psykisk helsevernloven
§ 3-1 Legeundersøkelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Regnskapsloven
§ 1- 2 Regnskapspliktige

• Kommunestyret

Reindriftsloven
§ 62 Distriktsplaner

• Kommunestyret

§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

• Kommunestyret

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Rekvisisjonsloven
§ 4

• Kommunestyret

§ 8

• Kommunestyret

§ 11
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• Kommunestyret

§ 23

• Kommunestyret

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§ 1

• Kommunestyret

§ 2

• Kommunestyret

§ 3

• Kommunestyret

§ 4

• Kommunestyret

§ 5

• Kommunestyret

§ 6

• Kommunestyret

§ 7

• Kommunestyret

Sameloven
§ 3-9 Samisk i den kommunale forvaltning

• Kommunestyret

Serveringsloven
§ 3 Bevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Krav om etablererprøve

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Krav til søknaden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Innhenting av uttalelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Behandlingsfrist

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Opplysnings- og meldeplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Kontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Suspensjon av bevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 19 Tilbakekall av serveringsbevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Overdragelse av serveringssted

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Bortfall av bevilling ved død

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Sikkerhetsloven
§ 4-1 Sikkerhetsstyring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 Vurdering av risiko

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-3 Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-4 Krav til dokumentasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-5 Varslingsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-2 Beskyttelse av skjermingsverdig informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Sikkerhetsgradert informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-2 Beskyttelse av skjermingsverdige informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-4 Overvåking av skjermingsverdige informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-5 Inntrengingstesting av skjermingsverdige informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-6 Kommunikasjons- og innholdskontroll av informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-3 Beskyttelse av objekter og infrastruktur

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-4 Testing av sikkerhetstiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-2 Sikkerhetsavtale med leverandør

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4 Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til skjermingsverdig 
informasjonssystem, objekt og infrastruktur

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-1 Meldeplikt ved erverv av virksomhet
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-2 Behandling av melding om erverv av virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Sivilbeskyttelsesloven
§ 12 Kommunens plikter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Allmennhetens bistand ved evakuering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Etablering av offentlige og private tilfluktsrom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Sjømannspensjonsloven
§ 21

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Skattebetalingsloven
§ 5-1 Skattekort

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i skatteloven 
kapittel 19

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-5 Forskuddstrekkets størrelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)  

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-11 Opplysninger om forskuddstrekk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-12 Skattetrekkskonto
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13a. Pålegg om bokføring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13b Pålegg om revisjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-15 Klage over pålegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-16 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-4 Deponering av skatt og trygdeavgift

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Skatteforvaltningsloven
§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-7 Avgjørelse i fordelingstvist

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Skatteloven
§ 1-2 Hvem som pålegger skatt

• Kommunestyret

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune

• Kommunestyret

§ 2-37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6-3 Underskudd

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak

• Kommunestyret

Skjønnsprosessloven
§ 4

• Kommunestyret
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§ 14

• Kommunestyret

Skogbrukslova
§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6 Forynging og stell av skog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7 Vegbygging i skog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8 Hogst og måling

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9 Førebyggjande tiltak

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10 Tiltak etter skade på skog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11 Meldeplikt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12 Vernskog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15 Bruk av skogfondet

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Formannskap

§ 16 Renter av skogfondsmiddel

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19 Tilskot

• Kommunestyret > Formannskap

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Formannskap

Smittevernloven
§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-6 Gravferd og transport av lik

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-7 Forskrifter om helsetjenesteassosierte infeksjoner
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre 
tiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-2 Kommunelegen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Småbåtloven
§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer

• Kommunestyret

Sosialtjenesteloven
§ 3 Kommunens ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4 Krav til forsvarlighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Opplæring av kommunens personell

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 18 Stønad til livsopphold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Bruk av vilkår

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Stønadsformer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Utbetaling av stønad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Midlertidig botilbud

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Rett til individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Iverksetting av programmet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Programmets varighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Avbrudd i og avslutning av program

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 36 Reduksjon i kvalifiseringsstønad ved fravær

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Innhenting av opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 Avgjørelse av tvister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1b Beredskapsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Stadnamnlova
§ 4 Reglar om skrivemåten

• Kommunestyret

§ 5 Særskilde reglar om gardsnamn og bruksnamn

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 7 Avgjerder

• Kommunestyret

§ 8 Kunngjering og høyring

• Kommunestyret

§ 10 Gjenopning

• Kommunestyret

§ 12 Klage

• Kommunestyret

§ 14 Stadnamnregister

• Kommunestyret

Statens Pensjonskasseloven
§ 47

• Kommunestyret

Statsbidrag til skytebaner
§ 2

• Kommunestyret

Stiftelsesloven
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§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av 
styret

• Kommunestyret

Straffeloven
§ 45 Vilkår ved prøveløslatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Straffeprosessloven
§ 81 a

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 188

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Strålevernloven
§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Tilskott til livssynssamfunn
§ 3

• Kommunestyret

Tobakksskadeloven
§ 7 Tilsyn med salgssteder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8. Pålegg om retting og tvangsmulkt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9. Salgsforbud

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10. Avgifter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Tomtefestelova
§ 5 Festeavtale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Avtale om lån og tilskott

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Forskotsbetaling av festeavgift

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Trudomssamfunnslova
§ 19
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• Kommunestyret > Formannskap

§ 20

• Kommunestyret > Formannskap

Tvangsfullbyrdelsesloven
§ 7-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Tvisteloven
§ 2-1 Partsevne

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-5 Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7 Prosessfullmektiger og medhjelpere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig organs 
avgjørelse

• Kommunestyret

Valgloven
§ 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 2-8 Underretning om endringer i manntallet

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Valgstyret

• Kommunestyret

§ 4-2 Stemmestyrer

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 6-6 Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Trykking av stemmesedler

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-3 På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-2 Fastsetting av valgdag

• Kommunestyret

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-4 Ordensregler

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-5 Stemmegivning i valglokalet

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret

§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10-4 Prinsipper for opptelling av stemmesedler

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10-6 Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10-7 Protokollering av valg

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-12 Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-13 Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-1 Vilkårene for flertallsvalg

• Kommunestyret

§ 13-4 Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg - omvalg

• Kommunestyret

§ 14-2 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret

• Kommunestyret
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§ 15-7 Oppgaver til valgstatistikk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-10 Valgobservasjon

• Kommunestyret > Formannskap

Vannfallrettighetsloven
§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre

• Kommunestyret

§ 18 Konsesjonsavgift

• Kommunestyret

§ 19 Konsesjonskraft

• Kommunestyret

Vannressursloven
§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Vassdragsreguleringsloven
§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse

• Kommunestyret

§ 13 Utgifter til nødvendig bistand

• Kommunestyret

§ 14 Konsesjonsavgifter

• Kommunestyret

Vass- og avløpsanleggsloven
§ 1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 5 Lokale forskrifter

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Veglova
§ 4

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 5

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 6

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 8

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 9

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 14

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 17

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 18

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 20

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 26

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 27

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 29

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 30

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 31

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 32

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 33

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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§ 34

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 36

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 37

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 38

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 40

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 41

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 42

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 43

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 44

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 48

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 50

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 51

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 52

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 54

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 56

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 57

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Vegtrafikkloven
§ 5 Skiltregler m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Særlige forbud mot trafikk.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv.
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 38 Panterett og inndriving m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43b Behandling av personopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Vergemålsloven
§ 57 Meldeplikt for institusjoner og andre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Viltloven
§ 7 (forbud mot vilt i fangenskap)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 20 (bruk av våpen under jakt)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 23 (bruk av hund under jakt)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 24 (fangst)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 26 (fullmakt for Kongen til å gi forskrifter)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 39 (obligatorisk jegerprøve)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)
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• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 50 (plikt til å opplyse om jaktutbytte)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 51 (skuddpremier)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Voksenopplæringsloven
§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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1. Formål og virkeområde 

1.1 Saksbehandlingsregler med hjemmel i kommuneloven 

I henhold til kommuneloven § 11-12 er det kommunestyret selv som ved reglement kan vedta nærmere 
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. De regler som gjelder for saksbehandlingen i Kåfjord 
kommunestyre følger av dette reglement og for øvrig i samsvar med kommuneloven. 

 

1.2 Reglementets anvendelsesområde 

Reglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet, faste utvalg og råd opprettet i medhold av 
kommuneloven, samt andre folkevalgte organer så langt de passer. 

 

1.3 Gyldighet/endringer 

Dette reglement er vedtatt av Kåfjord kommunestyre. Endringer kan kun foretas av kommunestyret. 

 

2. Innkalling - Folkevalgtes rettigheter og plikter 

2.1 Beramming av møter 

Møter holdes i henhold til årlig møteplan som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det holdes møter når 
leder eller minimum 1/3 av medlemmene krever det, jamfør kommuneloven § 11-2. 

 

2.2 Møteinnkalling og saksliste 

Leder av organet setter opp saksliste for det enkelte møte. Kommunedirektøren skal påse at de saker som 
er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. 

Innkalling og saksdokumenter som ikke er unntatt offentlighet, publiseres på kommunens nettside 7 dager 
før møtet. Representanter og vararepresentanter varsles straks, via representantenes oppgitte mobil og 
epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelige. 

Unntaksvis kan det til et møte vurderes å ettersende saker, eller settes opp tilleggssaker, dersom 
ordfører/leder vurderer at særlige hensyn tilsier det. Organet selv avgjør om sakene skal tas opp til 
behandling eller utsettes til neste møte. 

 

2.3 Møteplikt og innkalling av varamedlemmer 

Den som er valgt som medlem i folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger 
gyldig forfall, jamfør kommuneloven § 8-1. 

Som gyldig forfall regnes omstendigheter som fører til at vedkommende ikke kan møte uten fare for 
helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige forpliktelser. Særlig forpliktelse kan også omfatte hensyn 
til sin hovedarbeidsgiver. 
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Gyldig forfall kan også være spesielle fødselsdager, møter på skole eller barnehage hvor møtetidspunkt ikke 
kan endres, og ferieavvikling. Tvilstilfeller drøftes med gruppeleder og/eller ordfører. 

Kan et medlem eller en innkalt vararepresentant ikke møte i et folkevalgt organ på grunn av gyldig forfall 
skal han/hun uten opphold melde dette til utvalgssekretær på servicekontoret. Denne skal raskest mulig 
innkalle vararepresentant, jamfør kommuneloven § 7-10. 

 

2.4 Endring av partitilhørighet i løpet av valgperioden 

På «oppropslisten» vil representanten stå på listen til det partiet vedkommende er valgt inn for. Ny 
partimarkering: Uavhengig. 

Har en uavhengig forfall kalles det inn vara for det partiet en ble innvalgt for, i den nummerorden 
vedkommende er valgt. 

 

2.5 Inhabilitet 

Inhabilitet reguleres av forvaltningsloven § 6 og særregler gitt i kommuneloven § 11-10. Den som etter lov 
eller vedtak i folkevalgt organ er å anse som inhabil, deltar ikke i behandlingen av den aktuelle saken. 

Den folkevalgte plikter selv snarest, og i god tid før møtet, å vurdere sin egen habilitet og meddele 
inhabilitet, eller habilitetsinnsigelser til sekretariatet for vurdering. 

Det aktuelle organet voterer over hvorvidt medlemmet skal fratre under behandling av saken. Medlemmet 
deltar ikke selv i voteringen over egen habilitet. 

Organets behandling av spørsmål om habilitet skal protokolleres. 

 

2.5.1 Følger av inhabi l i tet – forvaltningsloven § 41 

Dersom en inhabil har deltatt i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak, utgjør dette en 
saksbehandlingsfeil som kan medføre at det vedtak som er truffet er ugyldig. Et vedtak som lider av en slik 
saksbehandlingsfeil er likevel «gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 
bestemmende på vedtakets innhold», jamfør forvaltningsloven § 41 

 

3. Saksutredning 

3.1 Forberedelse av saker for folkevalgte organ 

Kommunedirektøren sørger for at saker som behandles av folkevalgte organ er forsvarlig utredet. 
Utredningen skal gi et faktisk, transparent og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. I saker som skal vedtas i 
henhold til forvaltningsloven skal saken være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren har også 
ansvar for at vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold, jamfør kommunelovens § 13.1 

Saksbehandlingen i Kåfjord kommune bygger på prinsippet om fullført saksbehandling. Det betyr at saker 
som skal behandles av flere politiske organ skal ha likelydende saksframstilling og innstilling fra 
kommunedirektøren. 
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Kommunedirektøren endrer ikke saksframstillingen etter at den politiske saksbehandlingen har startet. Hvis 
det er behov for å gi utfyllende opplysninger eller tilleggsutredninger, følger dette som notat knyttet til 
saken. Kommunedirektøren skal opplyse beslutningsorganet om eventuelle ulovlige vedtak, fortrinnsvis i 
samme møte. 

 

3.2 Innstillingsrett - politisk 

Følgende organer har innstillingsrett i saker som skal behandles av Kåfjord kommunestyre: 

• Formannskapet – årsbudsjett, økonomiplan, årsregnskap og andre økonomisaker; skattevedtak, 
Kommuneplan og kommunedelplan. 

• Kontrollutvalget - i saker som fremgår av lov og forskrift eller der kommunestyret spesielt har bedt 
om det. 

• Valgutvalget i alle saker som gjelder valg som skal foretas av kommunestyret. 
• Utvalg for oppvekst og omsorg og Utvalg for miljø, drift og utvikling i saker som skal besluttes av 

kommunestyret. 
• Valgstyret i saker som skal besluttes av kommunestyret 
• Samepolitisk utvalg. 

 

3.3 Sekretariatets oppgaver 

Kommunedirektøren, eller den han/hun bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for det folkevalgte 
organ.  

Sekretariatet har ansvaret for utsending og publisering av organets saksdokumenter, kunngjøring av møter, 
protokoll og møte-/protokollutskrifter. Dette ivaretas av servicekontoret. 

Under avviklingen av møter ivaretas sekretærfunksjonen slik: 

Servicekontoret er sekretær for kommunestyret og formannskap herunder formannskapets rolle som 
valgstyre og næringsstyre. 

Lønn/personal er sekretær i møter som avholdes i Administrasjonsutvalget og i Arbeidsmiljøutvalget. 

Kommunalsjefene eller den han/hun bemyndiger er sekretær for møter i UOO. I UMDU er utpekt personell 
ved driftsavdelingens saksbehandlergruppe. 

Utviklingsavdelingen har sekretærfunksjonen i møter som avholdes ved SPU 
 

4. Gjennomføring av møter 

4.1 Åpning av møte 

Leder for det folkevalgte organ leder møtet. I leders fravær er nestleder møteleder. Har begge forfall, 
velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg, jamfør kommuneloven § 7-8. 

Møteleder for det folkevalgte organ foretar navneopprop av samtlige tilstedeværende medlemmer og 
varamedlemmer som skal møte for fraværende medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer som møter 
etter oppropet, melder seg til møteleder før de tar sete. 
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Er det lovbestemte antall til stede (minst halvparten, i konstituerende møte 2/3), erklæres møtet for satt. 

 

4.2 Møteoffentlighet 

Det folkevalgte organ holder sine møter for åpne dører dersom ikke annet følger av kommuneloven § 11-5. 

Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers 
tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder 
opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt. 

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes. 

b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram 
opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven hvis de hadde 
stått i et dokument. 

Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket 
møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte. 

Når en sak behandles for lukkende dører etter kommuneloven § 11-5, plikter de folkevalgte å bevare 
taushet om de opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. 

 

4.3 Rekkefølge for behandling av saker, endring av sakskart 

Organet selv avgjør om saker satt på sakslisten skal avvises, tas opp til behandling eller utsettes til 
neste møte. De saker i politiske organ som berører ungdomsrepresentantene behandles som 
hovedregel tidlig i møtets forløp. 

 

Med mindre organet vedtar noe annet, behandles sakene i den rekkefølgen de er oppført på sakskartet. 

Det folkevalgte organet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på 
sakskartet. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakskartet, hvis ikke møteleder eller 1/3 
av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jamfør kommuneloven § 11-3. 

Forespørsler skal uten hensyn til nummerorden behandles etter de øvrige saker. Møteleder skal ved møtets 
begynnelse gi orientering om slike. 

 

4.4 Skriftlige spørsmål 

Skriftlige spørsmål skal gjelde konkrete forhold og meldes fortrinnsvis møteleder eller kommunedirektøren 
senest to dager før møtet. Møteleder skal besvare spørsmålet i møtet, men kan nøye seg med å gi en 
foreløpig redegjørelse i det første møtet, for så å supplere dette med et mer fyldig svar i neste møte. 
Skriftlige spørsmål kan stilles i alle typer folkevalgte organ. 

Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt. Innleverte skriftlige spørsmål 
blir protokollert. 
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4.5 Muntlige spørsmål 

På muntlige spørsmål gis det muntlige svar. Muntlige spørsmål blir ikke protokollert. 

Muntlige spørsmål kan stilles i alle typer folkevalgte organ. 

Muntlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt. 

 

4.6 Forfall i møtet 

Fra møtet er lovlig satt, og til dets slutt, kan organets medlemmer kun forlate salen i avtalte pauser, for et 
kortere tidsrom og ikke like før en sak tas opp til avstemming. 

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra om dette 
til møtelederen slik at varamedlem kan innta sete. Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i et 
folkevalgt organ kan vedkommende ikke fratre etter av avstemning er påbegynt. 

 

4.7 Møtelederens redegjørelse for saken 

Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått i innkallingen. I tillegg presenteres den innstilling 
som foreligger, samt eventuell dissens i det innstillende organ. 

Dersom det foreligger tilleggsdokumenter eller -opplysninger i saken skal det alltid informeres om dette. 

Møteleder tar deretter saken opp til debatt. 

 

4.8 Ordskifte 

Etter en sak er tatt opp til behandling spør ordfører om noen vil ha ordet. Dersom flere melder seg samtidig 
avgjør ordfører rekkefølgen. Mens ordskiftet på bør ingen ha ordet mer en to ganger. 

Etter hvert innlegg gis det anledning til replikk. Alle som ønsker replikk til et innlegg må tegne seg i løpet av 
innlegget. 
Replikken skal være direkte rettet til dette innlegget og må ikke få form av et nytt innlegg eller bli en replikk 
til en av de andre replikkene. En replikk bør ha som formål å oppklare eller utdype det foregående innlegg 
og bør munne ut i et spørsmål. Etter replikkrunden får den som hadde innlegget anledning til en kort 
sluttreplikk. 

Den som vil tegne seg for replikk skal signalisere dette ved å rekke to fingre i været mens taleren holder sitt 
innlegg. 

I kommunestyremøter skal alle replikker og innlegg framføres fra talerstolen. 

Hvis møtelederen ønsker å delta i ordskifte, kan vedkommende ikke selv lede ordet under sitt innlegg. 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. 

Det må ikke sies noe, verken i innlegg eller replikker, som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller 
andre. Heller ikke er det lov å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. 
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Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

Sluttstrek på talerlista foreslås av møteleder når en sak synes å være ferdig utdebattert. Samtidig med 
forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe mer å tilføye tegne seg på talerlisten. 

 

4.9 Fremsettelse av forslag i møte 

Forslag kan ikke settes fram av andre enn medlemmer av det folkevalgte organ, med mindre særlig 
lovbestemmelse også gir andre rett til å fremme forslag. 

Forslag skal: 

• være skriftlig og leveres møtelederen. 
• være underskrevet eller innsendt fra forslagsstillerens epostadresse, umiddelbart sendes det 

elektronisk til møtesekretær. 

Forslag kan: 

• gis muntlig dersom det gjelder valg, ansettelser eller om en sak skal realitetsbehandles eller utsettes. 
• Møteleder skal referere alle forslag før ordskiftet er avsluttet. 

Oversendelsesforslag 

Oversendelsesforslag er forslag som legges fram under behandling av en sak. Forslaget blir ikke 
realitetsbehandlet, men det voteres over om det skal oversendes kommunedirektøren for en kortfattet 
tilbakemelding som grunnlag for de folkevalgte til å vurdere videre oppfølging, eller direkte til et annet 
folkevalgt organ. 

 

4.10 Avstemning 

Saken tas opp til avstemning når ordskiftet er avsluttet. Det er ikke anledning til å ta andre saker opp til 
behandling før avstemningen er avsluttet. 

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, foreslår møtelederen rekkefølge for 
avstemningen eller alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi uttrykk for så vel prinsipale 
som subsidiære standpunkter under avstemningen. Blir det ordskifte om avstemningsmåten skal møteleder 
se til at de som har ordet holder seg til avstemningsspørsmålet. 

Møteleder kan foreslå at det skal foretas prøveavstemning som ikke er bindende før endelig avstemning i 
en sak. Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og 
deretter – i tilfelle også her etter prøveavstemning – over hele innstillingen til slutt. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett til å 
stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig og plikter å stemme. Ved valg kan det brukes 
blank stemmeseddel. 

 

4.11 Avstemningen kan gjennomføres på følgende måter 

1. Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette. 
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2. Ved at møteleder oppfordrer medlemmer til å rekke opp den ene hånden. Kontraprøve skal 
gjennomføres dersom møtelederen forlanger det eller et medlem krever det. 

3. Ved navneopprop. Denne avstemningsmåten kan benyttes kun når det skal stemmes ja eller nei. 
Det fastlegges ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsettes så i 
alfabetisk orden. Navneopprop benyttes når møteleder bestemmer det eller et medlem krever det 
og dette får tilslutning av minst 1/5 av det folkevalgte organets medlemmer. 

4. Ved sedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun benyttes ved valg eller tilsetting og 
skal brukes ved slike avstemminger dersom ett medlem krever det. 

5. Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming. 

 

4.12 Stemmelikhet 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis hvis ikke annet følger av kommuneloven, 
jamfør kommuneloven § 11-9. I andre saker enn de som gjelder valg er møtelederens stemme avgjørende 
hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. 

 

4.13 Økonomiplan og årsbudsjett 

Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemming over forslag 
til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall 
ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslagene som fikk flest 
stemmer ved denne, jamfør kommuneloven § 11-9 tredje ledd. 

 

4.14 Tellekorps 

Ved skriftlig avstemming velges et tellekorps bestående av tre medlemmer fra kommunestyret. 

  

4.15 Møtebok 

Det skal føres protokoll (møtebok) over forhandlinger i folkevalgte organer, jamfør kommunelovens § 11-4. 
Protokollen skal inneholde: 

• møtested, dato, tid 
• frammøtte medlemmer med partimarkering  
• fraværende medlemmer med partimarkering  
• møtende varamedlemmer med partimarkering 
• saksliste nummerert i rekkefølge for kalender året og sakstittel  
• eventuelle merknader til innkalling og saksliste. 

Møtebehandlingen i den enkelte sak: 

• innkomne forslag 
• Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme 
• Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme 
• Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette. 
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Godkjenning av protokoll: 

• Møteleder godkjenner protokoll, så snart utvalgssekretær har den ferdig, den gjøres tilgjengelig via 
hjemmeside og SharePoint til folkevalgte. 

• Godkjent protokoll skal foreligge snarest etter møte, i utgangspunktet 1 uke etter avholdt møte.  
• Særutskrifter sendes fortløpende på endelige vedtak, når protokoll er godkjent. Hvis sak skal videre 

til annet utvalg, settes den på køliste, uten at det sendes særutskrift før sak har endelig vedtak. 

 

4.16 Protokolltilførsel 

Det er anledning til å avgi protokolltilførsel. Protokolltilførsel skal være en kort redegjørelse for avvikende 
syn i en avstemming. Melding om protokolltilførsel fremsettes i møtet og skal sendes elektronisk til 
sekretariatet senest påfølgende dag. 

 

4.17 Andre møtedeltakere 

Kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren peker ut, har møte- og talerett i alle kommunale 
folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget, jamfør kommuneloven § 13-1, 5 ledd. 

Representanter for de ansatte har møte- og talerett i folkevalgte organer når de behandler saker som 
gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, jamfør kommuneloven § 13-4. 

 

5. Særskilt saksbehandling i kommunestyret 

5.1 Kommunestyrets sammensetning 

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet 
ikke følger av lov eller delegeringsvedtak, jamfør kommuneloven § 5-3. 

Kommunestyret består av 17 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunens 
stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for den fireårige kommunale 
valgperioden, jamfør kommuneloven § 5-5. 

Kommunestyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, det vil si 9 medlemmer, har vært til 
stede og avgitt stemme i vedkommende sak. 

Saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak skal utsendes senest 7 dager på forhånd. 

Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommuneloven § 7-10. 

 

5.2 Forespørsler 

Utenfor de saker som er ført opp på innkallingen til møtet kan hvert medlem av kommunestyret rette 
forespørsler til ordføreren, jamfør kommuneloven § 11-2. 

Det er tre spørsmålsformer: Interpellasjon, skriftlig spørsmål og muntlig spørsmål. 

573



side 11 
 

Til kommunestyrets desembermøte med budsjettbehandling, og junimøte med behandling av 
årsmeldingen, anmodes kommunestyrerepresentantene om ikke å sende forespørsler. 

Forespørsler skal som hovedregel, uten hensyn til nummerorden, behandles etter de øvrige sakene. 

  

5.3 Interpellasjoner 

Dette er forespørsler som gjelder prinsipielle forhold som interpellanten ønsker debatt om. 
Interpellasjonen må gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets virkeområde. 

For at ordføreren skal kunne skaffe til veie de opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare 
interpellasjonen bør slike forespørsler være skriftlige og ordføreren i hende senest syv virkedager før 
møtet. Interpellasjonen sendes postmottak@kafjord.kommune.no og ordforer@kafjord.kommune.no 
 

Ordskiftet i forbindelse med behandling av interpellasjoner: 

• Interpellanten/spørsmålsstilleren gis inntil fem minutter taletid til å begrunne sitt spørsmål. 

• Ordføreren gis inntil fem minutter taletid til å besvare spørsmålet. Besvarelser kan gjøres skriftlige. 

• Interpellanten/spørsmålsstilleren gis anledning til et innlegg på inntil fire minutter etter ordførers 
svar. 

 

Forslag i forbindelse med interpellasjoner 

Forslag som settes fram i forbindelse med slik forespørsel kan kommunestyret ta opp til behandling hvis 
ikke møtelederen eller en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter seg det, jamfør kommuneloven 
§ 11-3. 
 

Behandling av interpellasjoner 

Interpellasjon(er) sendes representantene før møtets begynnelse. Innkomne interpellasjoner blir referert 
ved åpningen av kommunestyremøtet. Ordføreres svar sendes representantene etter at interpellasjonene 
er satt på sakslisten, med betegnelsen FO. Dersom en interpellasjon blir utsatt i et møte blir den satt først 
på sakskartet ved neste møte. 

Det må gå klart fram av spørrernes oversending om det dreier seg om en interpellasjon eller et spørsmål. Er 
det tvil avgjør ordføreren hvordan forespørselen skal behandles. 

Innkomne interpellasjoner med svar blir protokollert. 

 

5.4 Lovlighetskontroll 

Tre eller flere av medlemmene av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet i folkevalgt organ 
eller den kommunale administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette 
gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. Kommuneloven §§27-1 – 27-4. 

Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Hvis dette 
opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet (fylkesmannen etter delegasjon). 
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Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Følgende organer kan likevel 
bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen er gjennomført: 

a) organet som traff vedtaket 

b) et kommunalt organ som er overordnet vedtaksorganet 

c) departementet. 

 

5.5 Innbyggerinitiativ og rådgivende folkeavstemninger 

Innbyggerforslag - kommuneloven § 12-1 

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter 
selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak. Likevel er 300 underskrifter alltid 
tilstrekkelig. Kommunestyret skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens 
virksomhet. 

Rådgivende folkeavstemninger – kommuneloven § 12-2. 

Kommunestyret kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger om forslag som 
gjelder kommunens virksomhet. 

 

5.6 Deputasjoner til folkevalgt organ. 

Utsendinger fra lag, foreninger, næringsaktører m fl som vil møte folkevalgt organ og uttale seg om en sak 
som står på sakslisten gjør avtale med ordfører eller utvalgsleder.    

Deputasjon er en ordning som gir en utsending fra næringsaktører, forening, gruppe eller enkeltpersoner 
anledning til å gi en muntlig saksfremstilling i tillegg til det som er fremsatt skriftlig. Det er adgang til å gi 
deputasjon i samtlige utvalg. Uttale i saker til behandling må ikke overstige 15 minutter. 

Forespørsel om deputasjon skal rettes til organets leder senest to dager før møtet.   

Se delegasjonsreglement    

 

6. Prinsipielle saker 

6.1 Framgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell 

Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av 
prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system har kommunedirektøren og ordfører ansvaret for 
å avklare dette. 

Ordføreren, sammen med utvalgslederne, ser til at det skjer en naturlig og trygg arbeidsdeling mellom 
administrasjon og politisk nivå med hensyn til grenseoppgang for hva som er prinsipielle saker. Det er 
ordføreren som, sammen med utvalgsleder i saker for utvalgene, til sist har ansvaret for å avgjøre om en 
sak er prinsipiell eller ikke. 
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De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller utvikler en sedvane som supplerer 
reglene i saksbehandlingsreglementet. 

Det kan også lages egne regler (vedtekter) for behandlingen av bestemte sakstyper som oppstår med jevne 
mellomrom. 

Dette fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete 
innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak. 

 

6.2 I vurderingen om en sak er prinsipiell eller ikke skal følgende vurdering gjøres: 

Kan avgjørelse i saken treffes på grunnlag av faglige eller regelbundne vurderinger eller på grunnlag av 
retningslinjer trukket opp av folkevalgte organer i kommunen, da er saken ikke prinsipiell. 

Er en avgjørelsens skjønnsmessige sider klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis, 
da er saken ikke prinsipiell. 

Kommer en i avgjørelsen inn på politiske vurderinger eller prioriteringer? Da er saken prinsipiell og skal 
behandles politisk. 
 
Eksempler på prinsipielle saker: 

Vesentlige endringer av reguleringsplaner samt vesentlige dispensasjoner fra plan(er). Skal avgjøres i 
kommunestyret. 

Plan og utforming av større kommunale bygg. (Slike saker kan det være aktuelt å behandle i flere utvalg, 
særlig med tanke på flerbruksformål.) 

Bruk av reklame (for eksempel på biler) vil være prinsipiell ved første gangs behandling. Vedtaket vil være 
en rettesnor for senere administrative vedtak. Vesentlige endringer av tjenestetilbud (ikke enkeltvedtak). 

 

7. Formannskapet 

7.1 Formannskapet: 

Formannskapet er opprettet etter kommuneloven § 5-1. 

Formannskapet består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden. 

Formannskapets medlemmer velges av, - og blant kommunestyrets medlemmer ved avtalevalg, så lenge 
det ikke er minst et medlem som krever forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og 
nestleder. 

Formannskapet er kommunens næringsstyre og fondsstyre. Formannskapet skal samordne kommunens 
næringsengasjement og har ansvaret for alle næringsrettede saksområder så langt dette ikke er spesifikt 
lagt til andre organ eller til rådmannen. 

Formannskapet er også kommunens økonomi- og planutvalg, klagenemnd, samt utgjør styre for andre 
fond/legat så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ. 

Fem representanter fra formannskapet utgjør arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget. 
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Kommunestyret kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å holde møter som 
fjernmøter, jamfør kommuneloven § 11-7. 

 

 

8. Faste utvalg 

Det oppnevnes følgende faste utvalg som har benevnelsen: 

• Utvalg for oppvekst og omsorg  
• Utvalg for miljø, drift og utvikling 
• Samepolitisk utvalg 

Utvalgene er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg. Utvalgene har direkte 
innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde. 

Hvert av utvalgene består av 5 medlemmer og varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden av 
kommunestyret. Det praktiseres ikke gjennomgående representasjon ved at medlemmene av utvalgene 
skal være medlem av, eventuelt vara til kommunestyret.  

Leder av utvalg for oppvekst og omsorg skal være medlem av kommunestyret, det samme gjelder for leder 
av utvalg for miljø, drift og utvikling. Dette gjelder ikke leder for samepolitisk utvalg. Opposisjonen skal 
være representert i utvalgene. 
 

8.1 Fordeling av saker til utvalgene 

Sakene fordeles i henhold til utvalgenes ansvarsområder. Ved tvil fordeler ordfører og utvalgsledere sakene 
mellom utvalgene. Ved uenighet avgjør ordfører hvilket utvalg som skal behandle saken. 

Barnas kommunestyre får saker til uttale der barn og unge står sentralt. 

 

8.2 Utvalgene – Arbeidsområde 

Utvalgets oppgaver er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for 
politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder. 

Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva de tildelte ressursene innen 
ansvarsområdet skal disponeres til, samt evaluere virksomheten.  

  

8.3 Spørsmål innenfor eget saksområde 

Utenom de saker som er ført opp på innkallingen til møtet kan hvert medlem av utvalget rette spørsmål til 
utvalgsleder. Muntlige spørsmål kan om mulig besvares i møtet. Alle andre spørsmål innleveres skriftlig og 
besvares muntlig i neste møte. 

Fremmes det forslag om sak eller utredning fra administrasjonen skal dette tas opp til avstemming. 
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9. Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget er opprettet etter kommuneloven § 23-1. 

Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer, hvorav minst en fra kommunestyret. Kommunestyret velger selv 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Leder for 
kontrollutvalget velges fra et parti i opposisjon. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller 
varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen. 

Vedrørende nyvalg, eks ved skifte av medlem, se kommuneloven § 23-1 fjerde ledd. 

Se delegasjonsreglement   

  

9.1 Kontrollutvalgets virksomhet – kommuneloven kapittel 23 

Utvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av eierinteresser i kommunenes selskaper. 

Utvalget skal påse at kommunens regnskaper, herunder kommunale foretak, blir revidert på en 
betryggende måte. 

Utvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Kopi av uttalelsen skal sendes 
formannskapet før formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Utvalget skal påse at merknader fra revisor blir fulgt opp, eventuelle avvik skal meldes kommunestyret. 

Utvalget skal gi innstilling med hensyn til valg av revisjonsordning og et eventuelt valg av revisor. 

Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalget og dets sekretariat kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve alle 
opplysninger utvalget finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver. 

Et fast medlem i kontrollutvalget, skal være fast medlem av kommunestyret. 

Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører 
revisjonsoppgaver. Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Et fast medlem i kontrollutvalget, skal være fast medlem av kommunestyret. 

Se delegasjonsreglement  
  

10. Valgutvalget 

Valgutvalget søker å klarlegge om forholdstallsvalg vil blir krevd, jamfør kommuneloven § 7-4. 

Valgutvalget skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg, fremme 
forslag om medlemmer til de utvalg kommunestyret skal velge. 
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Valgutvalget skal foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta. 

Valgutvalget skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av 
kommunevalgperioden når dette er nødvendig. 

• Valgutvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1.  

• Valgutvalget består av et medlem fra hvert parti. 

• Valgutvalget har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet. 

• Personer som foreslås skal på forhånd gi skriftlig samtykke til å sitte i utvalg. 

 

10.1 Særskilte bestemmelser: 

Det enkelte parti eller gruppes representant i utvalget har full avgjørelsesmyndighet om de representanter 
den foreslår fra eget parti. 

Valgutvalgets forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og reglement. I særlig 
grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens §§ 7-5, 7-6 og 7-7 vektlegges. 

 

11. Administrasjonsutvalget – kommuneloven § 5-11 

Utvalget består av fem formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens representanter i 
administrasjonsutvalget (arbeidsgiverside) og tre tillitsvalgte. De ansattes representanter pekes ut i 
samsvar med Hovedavtalens bestemmelser. 
Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. 

Det partssammensatte utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen 
som arbeidsgiver. Herunder overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for 
likestilling og inkluderende arbeidsliv. 

Administrasjonsutvalget kan drøfte og eventuelt gi uttalelse om overordnede eller prinsipielle retningslinjer 
og tiltak innenfor det arbeidspolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre 
forhold av stor betydning for de ansatte. 

Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for videre oppfølging eller til formannskapet eller 
kommunestyret dersom saken skal avgjøres politisk. 

De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk 
valgte. De ansattes representanter kan imidlertid ikke velges til, eller delta i -, saker som omhandler 
forhandlinger, forberedelser til forhandlinger eller oppdrag som i særlig grad skal ivareta arbeidsgivers 
interesser. 

Se delegasjonsreglement  
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12. Klagenemnda 

Klagenemnda opprettes i medhold av Forvaltningsloven §28, andre ledd og kommuneloven §5-7. 
Klagenemndas hovedformål er å styrke rettssikkerheten for innbyggerne ved at de gis mulighet til å få 
prøvd sin sak på en enkel måte, og ikke minst å få prøvd det skjønnet som er utøvd. Å klage til et 
forvaltningsorgan gir raskere et resultat enn å gå til domstolen. Klageretten er ment å gi en ekstra sikkerhet 
for at det treffes riktige avgjørelser. 

Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlig varamedlem, der minst 2 av medlemmene er 
kommunestyrerepresentanter. Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. 
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er klagenemndleders stemme avgjørende. 
  
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen, i den utstrekning det ikke 
gjennom egne klageregler i særlov er lagt til andre, for eksempel fylkesmannen. Klagesaker som uansett 
skal videre til Fylkesmannen, skal ikke behandles av klagenemnda. 
 
Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av formannskap eller kommunestyre. 
 
Et enkeltvedtak er etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a og b, definert som en avgjørelse 
som treffes under utøvelse av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for 
rettigheter eller plikter for én eller flere bestemte personer. 
 
Klagenemnda skal behandle saker der administrasjonen har gjort enkeltvedtak på grunnlag av lov og/eller 
på grunnlag av reglement, tildelingskriterier og vedtekter vedtatt av kommunestyret. Det kan være tildeling 
av helsetjenester inne pleie og omsorg, skole, barnehage og SFO. Andre saker: klage på vedtak om startlån, 
tildeling av kommunale utleieboliger og permisjoner for ansatte. 
 
Klagenemnda plikter å gjøre ei selvstendig vurdering av saken, og skal treffe eget vedtak. Vedtaket kan: 

• Opprettholde administrasjonens vedtak 
• Fatte nytt vedtak – som da blir gjeldende 
• Sende saken tilbake til administrasjonen på grunn av manglende opplysninger 

 
Klagenemnda kan ikke treffe vedtak til skade for klageren. 
 
Saksdokumenter som er unntatt offentlighet på grunn av lovpålagt taushetsplikt, deles ut i møtet. 
Møteinnkalling sendes minst 7 dager i forveien. 
 
Kommunedirektøren utarbeider innstilling til behandling i brukerutvalget. 
Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av nemnda. 
 

Se delegasjonsreglement   

 

13. Valgstyret 

Valgstyret er opprettet med hjemmel i valgloven § 4-1. Valgstyret er et fast utvalg i henhold til 
kommuneloven § 5-1. Valgstyret består av fem medlemmer som velges av kommunestyret for 
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valgperioden. Valgstyrets medlemmer er formannskapets faste medlemmer. Ordfører skal være medlem og 
leder av styret. 

Se delegasjonsreglement 
 

14. Råd 

14.1 Eldrerådet 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til Eldrerådet, som består av 
fem medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden. Pensjonistforeningene i 
Kåfjord oppnevner tre medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret oppnevner to medlemmer med 
varamedlemmer. 

Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 

 

14.2 Råd for personer med funksjonsnedsettelser 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til Råd for personer med 
funksjonsnedsettelser, som består av fem medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale 
valgperioden. Personer med funksjonsnedsettelser sine organisasjoner oppnevner tre medlemmer med 
varamedlemmer. Kommunestyret oppnevner to representanter med vara. 

Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 

 

14.3 Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet består av åtte medlemmer og to varamedlemmer som møter fast. Medlemmene er ungdom 
i alderen 13 – 19 år. Det er kommunestyret selv som velger medlemmer til ungdomsrådet, (kommuneloven 
§ 5 -12).  Rådet velger selv leder og nestleder. Valgperioden er to år.  

Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i folkevalgte organ i saker som ikke er taushetsbelagte. Ved 
benyttelse av denne retten stiller ungdomsrådet med en representant. 

Det er utformet et eget reglement for ungdomsrådet. Reglementet omhandler målsetting, valg og 
sammensetning, ansvar – rettigheter og oppgaver og ungdomsrådets møter. 

Dette reglementet skal oppdateres rutinemessig ved hvert valg. 

 

14.4 Ansvarsområde 

Rådene er rådgivende organ for Kåfjord kommune og skal i god tid før avgjørelse ha til uttalelse alle saker 
som gjelder levekårene for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Rådene kan på eget initiativ ta 
opp saker som vedkommer eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Rådene skal ikke behandle saker 
som gjelder enkeltpersoner. 
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Rådene skal medvirke til at: 

• samfunnsskapte barrierer blir fjernet. 

• direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet. 

• eldre og personer med funksjonsnedsettelser får tilgang til de kommunale tjenestene og kommunal 
informasjon som er nødvendig for at de skal fungere best mulig. 

• gode levekår blir ivaretatt. 

 

Rådene skal ha til behandling saker vedrørende: 

• årsbudsjett økonomiplan 

• kommuneplan 

• planer med særlig interesse for eldre og personer med funksjonsnedsettelser sektorplaner 

• kommunedelplaner kommunikasjonsplaner samferdselssaker 

• utbygging av større kommunale bygg kulturtiltak 

Rådene skal hvert år utarbeide en årsmelding. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. 

  

15. Folkevalgtes innsynsrett i Kåfjord kommune 

Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle 
kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter 
de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse 
organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige 
for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 

 

15.1 Vedtak om innsyn – kommuneloven § 11-12 

Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som 
behandles i vedkommende organ. 

Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet 
for innsyn er inntrådt. 

Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt og/eller utsendt til politisk behandling. Med 
saksfremstillingen skal det følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller 
utarbeidet i tilknytning til saken med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 

For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt saken er 
ferdigbehandlet. 
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I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og 
andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når 
det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jamfør 
forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4. 

Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt. 

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser skal fortrinnsvis rettes 
til kommunedirektøren. 

 

16. Klagebehandling etter forvaltningsloven 

Forvaltningslovens bestemmelser om klage står i §§ 28-34 og i § 36. 

I de fleste tilfeller vil forvaltningslovens klagebestemmelser utfylle særlovers klagebestemmelser. 

 

16.1 Hvilke vedtak kan påklages etter forvaltningsloven? 

Det er «enkeltvedtak» som kan påklages etter forvaltningsloven, jamfør § 28, første ledd. Et enkeltvedtak 
er «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer,» jamfør § 2, første 
ledd bokstav b, jamfør bokstav a. 

 

16.2 Hvem kan klage på et enkeltvedtak? 

En «part eller annen med rettslig klageinteresse i saken» har klagerett, jamfør § 28, 1. ledd. 

En «part» er «en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder», jamfør § 
2, 1. ledd, e). 

En «annen med rettslig klageinteresse» er noen med en spesiell interesse i sakens utfall som ikke omfattes 
direkte av partsbegrepet. 

 

16.3 Hvem er klageinstans? 

§ 28 annet ledd regulerer hvem som er klageinstans for enkeltvedtak truffet av et forvaltningsorgan 
opprettet i medhold av kommuneloven. 

I Kåfjord kommune er det en egen klagenemnd, som er klageinstans ved enkeltvedtak i saker fra andre 
kommunale organer enn kommunestyret. 

Fylkesmannen er klageorgan for enkeltvedtak fattet av kommunestyret. Dersom det i den loven 
enkeltvedtaket er fattet med hjemmel i, er angitt en egen klageinstans, er det likevel dette som gjelder. 

 

16.4 Klagefrist 

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part jamfør § 29, 1. ledd. 
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16.5 Oversittelse av klagefristen 

§ 31 inneholder bestemmelser om at klagen i visse tilfeller kan tas under behandling på tross av at 
klagefristen er oversittet. Klagen kan blant annet tas under behandling når «det av særlige grunner er 
rimelig at klagen blir prøvd». 
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