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30/20 Formannskap -  Næringssaker 07.09.2020 

 

Delegerte saker Formannskap næring mai-august 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
 
 
FSNÆR-DEL 5/20 DS 12.06.2020 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 
eiendommen gnr. 1 bnr. 1. 4676/2020 J Kåre Å. Pedersen 
Vedtak: 
Det gis godkjenning til nydyrking av ca. 22 dekar annet areal på eiendommen gnr. 1 bnr. 1 i 
Kåfjord kommune jfr. § 4 i forskrift om nydyrking, forankret i Jordlovens § 11 drift av 
jordbruksareal, nydyrking og driftsveger.  
Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens § 8, 2.ledd, å melde 
fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under 
dyrkingsarbeidet. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger 
for natur- og landskapsverdiene, og at nydyrkingen på sikt vil være med på å styrke 
driftsgrunnlaget på eiendommen gnr. 1 bnr. 1.  
Det forutsettes at tiltaket ikke avsperrer tilgangen til fotballbanen, festetomt gnr. 1 bnr. 1 fnr. 1.  
Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.  
 
 



FSNÆR-DEL 6/20 DS 01.10.2018 Søknad om oppretting / endring av matrikkelenhet 29/2 - 
Jorunn Løkvold. 8219/2018 J Kåre Å. Pedersen 
Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 m) tillates fradeling av areal på ca. 2,6 da på 
eiendommen gnr. 29 bnr. 2 som tilleggsareal til festetomt gnr. 29 bnr. 2 fnr. 2. Det legges til 
grunn at omsøkte tiltak er i tråd med bestemmelsene i Reguleringsplan for Manndalen Løkvoll. 
Videre legges det til grunn erververs behov for tilleggsareal.  
Søknad om deling av eiendommen gnr. gnr. 29 bnr. 2, tilleggsareal til eiendommen gnr. 29 bnr. 
2 fnr. 2 
 
 
FSNÆR-DEL 7/20 DS 18.06.2020 
4865/2020 J Kåre Å. Pedersen 
Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 m) tillates fradeling av areal på ca. 2,6 da på 
eiendommen gnr. 29 bnr. 2 som tilleggsareal til festetomt gnr. 29 bnr. 2 fnr. 2. Det legges til 
grunn at omsøkte tiltak er i tråd med bestemmelsene i Reguleringsplan for Manndalen Løkvoll. 
Videre legges det til grunn erververs behov for tilleggsareal.  
 
 
FSNÆR-DEL 8/20 DS 08.07.2020 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 16 bnr. 4 i Kåfjord 
kommune. 5389/2020 J Birger Olsen 
Vedtak:  
Per-Ole Myrvoll, og Andrea Oppheim, Kåfjorddalsveien 294, 9147 Birtavarre, innvilges 
konsesjon for erverv av gnr. 16 bnr. 4 i Kåfjord kommune, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. Jfr. 
jordlovens § 8 skal alt jordbruksareal høstes. Hvis søkere ikke driver jordbruksarealet selv, skal 
de ikke motsette seg hvis aktivt foretak i området vil høste jordbruksarealet. Utmarksgjerder 
med gjerdeplikt skal vedlikeholdes. Gjeldende lover og forskrifter skal følges.  
Formål med ervervet er bosetting, og drift av eiendommen. Overtakelse av eiendommen vil ikke 
påføre naturmiljøet eller området noen kjente ulemper, siden eiendommen videreføres 
tilnærmetlik som tidligere.  
 
 
FSNÆR-DEL 9/20 DS 06.07.2020 Søknad om fradeling av tomt til eksisterende bolig, 
eiendommen gnr. 29 bnr. 29. 5433/2020 J Kåre Å. Pedersen 
Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 m) tillates fradeling av et areal på ca. 0,6 dekar fra 
eiendommen gnr. 29 bnr. 29 til eksisterende bolig. Det legges til grunn at omsøkte tiltak er i tråd 
med bestemmelsene i Reguleringsplan for Manndalen Løkvoll.  
 
 
FSNÆR-DEL 10/20 DS 09.07.2020 Ferdigattest for tilsynshytte på gnr 31, bnr 32 
5544/2020 J John Johansen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver på oppføring av tilsynshytte på gnr. 31, bnr. 32 i Vállasnjárga.  
Saksutredning / Begrunnelse for vedtaket  
I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av tiltakshaver at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf Byggesaksforskriften § 8-1.  
 
 
 



FSNÆR-DEL 11/20 DS 10.07.2020 Svar på søknad om rammetillatelse Gnr. 19 Bnr 183. 
5575/2020 J John Johansen 
Vedtak:  
I medhold av plan- og bygningsloven §21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for 
oppføring av kontor og servicebygg med overnattingsplasser. En mindre del av bygget, der 
overnattingsplasser etableres, er på to plan. Samlet oppgitt bruksareal på 1155m2, og bebygd 
areal er oppgitt til 1022m2. Bygget skal romme overvåkningsstasjon for NVE fjellskred.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart, og godkjent erklæring om 
ansvarsrett.  
Vilkår:  
Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende forhold avklares/dokumentasjon foreligge: 

- Plassering av bygg i forhold til byggegrense i plan må ivaretas. Dette kan gjøres  ved 
justering av bygget, justere plassering av bygget, eller ved dispensasjon fra 
byggegrensen i reguleringsplan.  

- Innkomne tegninger og situasjonsplan var av dårlig skannet kvalitet. Det må  sendes 
inn rettvendt versjon av originaltegninger og situasjonsplan, gjerne i pdf  format. Ved 
endring av tegninger og/eller situasjonsplan, må disse foreligger  senest ved søknad om 
igangsettingstillatelse.  

- Ansvarsrett for alle fagområder.  
- Gjennomføringsplan.  
- Avfallsplan må foreligge.  
- Arbeidstilsynets samtykke må foreligge.  
 
 
FSNÆR-DEL 12/20 DS 15.07.2020. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 
eiendommene gnr. 35 bnr. 8, gnr. 35 bnr. 27, gnr. 35 bnr. 128 og gnr. 35 bnr. 125. 5659/2020 J 
Kåre Å. Pedersen 
Vedtak 
Det gis godkjenning til nydyrking av ca. 30 dekar skogsareal på eiendommene gnr. 35 bnr. 8, 
gnr. 35 bnr. 27, gnr. 35 bnr. 128 og gnr. 35 bnr. 125 i Kåfjord kommune jfr. § 4 forskrift om 
nydyrking, forankret i jordlovens § 11 drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. 
Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens § 8, 2.ledd, å melde 
fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under 
dyrkingsarbeidet. 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og 
landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på 
eiendommene gnr. 32 bnr. 3 og gnr. 35 bnr. 8. 
Tiltaket omfatter et skogsareal og ligger i tilknytning til eksisterende dyrka areal, og som ikke 
medfører negative virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. Av nevnte 
grunner finner kommunen ikke at det er nødvendig med konsekvensutredning av omsøkte tiltak 
ihht. § 8 i Forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.17, jf. vedlegg II pkt 1b. 
Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. 
 
 
FSNÆR-DEL 13/20 DS 15.07.2020 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 
eiendommen gnr. 29 bnr. 123. 5665/2020 J Kåre Å. Pedersen 
Vedtak 
Søknad om godkjenning av nydyrking av ca. 21 dekar skogsareal på eiendommen gnr. 29 bnr. 
123 avslås delvis. Omsøkte tiltak kommer i konflikt med et bekkesystem som er en del av 
Manndalselva som er et vernet vassdrag. Det må avsettes en buffer på 10 meter mot 
bekkesystemet som medfører at størstedelen av omsøkte areal må tas ut av planen. Avslaget er 
hjemlet i Nydyrkingsforskriftens § 6 jfr. Vannressurslovens § 11. 



Det gis godkjenning til nydyrking av omsøkte areal som ikke kommer i konflikt med 
bekkesystemet § 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens § 11 drift av jordbruksareal, 
nydyrking og driftsveger. Her er vektlagt at nydyrkingen vil være med på å styrke 
driftsgrunnlaget på eiendommene gnr. 32 bnr. 3 og gnr. 35 bnr. 8. 
Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens § 8, 2.ledd, å melde 
fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under 
dyrkingsarbeidet. 
I og med at den delen av tiltaket som berører bekkesystemet utgår, har en ivaretatt hensyn til 
negative virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. Av nevnte grunner finner 
kommunen ikke at det er nødvendig med konsekvensutredning av omsøkte tiltak ihht. § 8 i 
Forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.17, jf. vedlegg II pkt 1b. 
Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. 
 
 
FSNÆR-DEL 14/20 DS 15.07.2020 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 
eiendommen gnr. 36 bnr. 2. 5668/2020 J Kåre Å. Pedersen 
Vedtak 
Det gis godkjenning til nydyrking av ca. 35 dekar skogsareal på eiendommen gnr. 36 bnr. 2 i 
Kåfjord kommune jfr. § 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens § 11 drift av 
jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Godkjenningen gjelder ikke areal som berører 
vassdrag. Her stilles det krav om at det settes en buffer på 15 m mot bekkesystem og 
Manndalselva jfr. Nydyrkingsforskriftens § 6 og Vannressurslovens § 11. 
Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens § 8, 2.ledd, å melde 
fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under 
dyrkingsarbeidet. 
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og 
landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på 
eiendommene gnr. 32 bnr. 3 og gnr. 35 bnr. 8. 
I og med det det stilles krav om buffersone mot vassdrag, har en ivaretatt hensyn til negative 
virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. Av nevnte grunner finner 
kommunen ikke at det er nødvendig med konsekvensutredning av omsøkte tiltak ihht. § 8 i 
Forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.17, jf. vedlegg II pkt 1b. 
Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. 
 
 
FSNÆR-DEL 15/20 DS 15.07.2020 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 
eiendommene gnr. 32 bnr. 3 og gnr. 35 bnr. 135. 5669/2020 J Kåre Å. Pedersen 
Vedtak  
Det gis godkjenning til nydyrking av ca. 15 dekar areal på eiendommene gnr. 32 bnr. 3 og gnr. 
35 bnr. 135 i Kåfjord kommune jfr. § 4 forskrift om nydyrking, forankret i jordlovens § 11 drift 
av jordbruksareal, nydyrking og driftsveger. Godkjenningen omfatter ikke areal som berører 
vassdrag. Her stilles det krav om buffer på 20 meter mot Jàvrejohkka/Vannelva og buffer på 15 
meter mot Manndalselva jfr. Nydyrkingsforskriftens § 6 og Vannressurslovens § 11.  
Tiltakshaver (eller de som utfører arbeidet) har meldeplikt etter kulturlovens § 8, 2.ledd, å melde 
fra til kulturmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet under 
dyrkingsarbeidet.  
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte tiltak ikke har negative virkninger for natur- og 
landskapsverdiene, og at nydyrkingen vil være med på å styrke driftsgrunnlaget på 
eiendommene gnr. 32 bnr. 3 og gnr. 35 bnr. 8.  
I og med det det stilles krav om buffersone mot vassdrag, har en ivaretatt hensyn til negative 
virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. Av nevnte grunner finner 



kommunen ikke at det er nødvendig med konsekvensutredning av omsøkte tiltak ihht. § 8 i 
Forskrift om konsekvensutredninger av 21.06.17, jf. vedlegg II pkt 1b.  
Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort. 
 
 
FSNÆR-DEL 16/20 DS 18.08.2020 Rydde ettervekst som følge av langdryg gjerdesak i 
Djupvik. 6152/2020 J Birger Olsen 
Vedtak  
Kåfjord kommune, avviser saken. Dette begrunnes med at langdryg gjerdesak ikke regnes å 
være hovedskyld i at trevegetasjon reetablerer seg raskt igjen. 

 

Vurdering: 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/20 Formannskap -  Næringssaker 07.09.2020 

 

Orientering - Status for næringsfondet i Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rammene for bevilgningene fra næringsfondet økes for 2020. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Formannskapet ba i møtet 5. juni om en oversikt over status for næringsfondet til kommunen.  
 
Næringsfondet er bygget over flere år ved hjelp av inntekt fra konsesjonskraft, ubrukte 
overføringer fra staten via fylkeskommunen (utviklingsmidlene). 
 
Hvert år settes det av midler fra næringsfondet i budsjett for årlig bruk. Midlene settes av til 
bruk under ulike ansvar.  
 
Utlån (415) hentes ut og settes inn på fondet. Det settes av en årlig utlånssum. 
 
I årene frem til 2020 har det vært satt av midler på ansvar 417. Dette er midler fra staten via 
fylkeskommunen. Opp gjennom årene har ikke disse midlene vært brukt opp og de overskytende 
midlene har vært overført næringsfondet. Ubrukte midler på kr. 836.914,- fra tidligere år ble 
overført til bruk for 2020. Overføringen ble gjort på det interne saksbehandlingssystemet for 
saksbehandlerne, men ikke satt inn i budsjettet for 2020. 
 
 



Ansvar  Budsjett 
2020 

Regnskap 
2020 

Rest 

415 Utlån næringsfond 241.000 50.000 191.000 
415 Låneforvaltning Lindorff 21.749 21.980 - 231 
415 Avdrag lån -200.000 160.568 - 39.432 
416 Tilskudd av næringsfond 400.000 359.050 40.950 
416 Ekstrabevilgning corona 500.000 541.701* 41.701 
416 Avsatte tilskudd, ikke utbetalt 0 300.000 - 300.000 
417 Utviklingsfond 0 131.216 -131.216 
418 Tilskudd Kåfjord vekst 572.000 624.708 - 52 708 

 
* Det kommer inn en søknad til fra Dávvas 

Vurdering: 
Det er satt av for lite midler til næringsfondet, og søknader blir avslått fortløpende. Det er satt av 
200.000 mindre for 2020 enn for 2019 på ansvar 416 og 417. 
 
Bevilgningen til næringsfondet og de særskilte corona-tilskuddene må økes for 2020.  



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2017/398 -35 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 05.08.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/20 Formannskap -  Næringssaker 07.09.2020 

 

Svar - Søknad om støtte til Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa 2021 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017. 
Vedlegg 
2 10.06.20 Søknad kommunene 
3 Prosjektrapport yrkes- og utdanningsmessa 2020 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på 10 % av kostnadene, med 260.000 som godkjent 

kostnadsramme, og maksimalt 26.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres.  
2. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14770.416.325 som bagatellmessig 

støtte.  
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår i 

tiltaket. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder etter dagens dato.  
4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en slik 

bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Halti næringshage søker om NOK 40.000,- fra hver kommune (Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og 
Nordreisa) til planlegging og gjennomføring av yrkes- og utdanningsmessa 2021 i Nord-Troms.  

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


Målet med yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms er å presentere utdannings- og 
karrieremuligheter i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet, og stimulere til relevant rekruttering 
jmf. etterspørselen for arbeidskraft. 
 
Målgruppen er elevene i 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 i kommunene: Nordreisa, Kåfjord, 
Kvænangen og Skjervøy som finansierer yrkes- og utdanningsmessa. Prosjekteier og prosjektleder 
er Halti næringshage AS. Arbeidsgruppa består av Nord-Troms videregående skole, 
oppvekstnettverket og Halti næringshage AS. 
 
Prosjektet/arrangementet har ikke styre, og kommunenes rolle er finansiører. 
 

Budsjett 
 

KOSTNADER   

Leie av idrettshall 
Rigging/rydding gulv, bord, vegger 
Rigging/rydding strøm 
Transport elever t/r Storslett 
Tapt arbeidsfortjeneste/reise for unge Diverse 
Uforutsett 

3 400 
10 000 
4 000 

26 000 
5 000 

    3 600 
Prosjektledelse (800 kr x 260 timer) 208 000 
SUM KOSTNADER 260 000 

TILSKUDD   

Tilskudd Kvænangen kommune 40 000 
Tilskudd Nordreisa kommune 40 000 
Tilskudd Skjervøy kommune 40 000 
Tilskudd Kåfjord kommune 40 000 
Sponsing fra næringslivet 100 000 
SUM TILSKUDD 260 000 

 
Bidraget fra Regionkontoret i Nord-Troms har falt bort mellom 2020 og 2021, og næringshagen 
har økt sin andel av oppgaven og finansieringen.  
 

Vurdering: 
Rekruttering av relevant arbeidskraft er en viktig oppgave for alle slags virksomheter, både 
private og offentlige. For noen av virksomhetene Nord-Troms er det spesielt krevende å få tak i 
riktige personer til å være med å drive og utvikle sin drift. 
 
Erfaring viser at rekruttering av lokal arbeidskraft kan føre med seg ekstra stabilitet i 
arbeidsstokken – en kan hevde at å rekruttere folk fra regionen vil føre til at flere blir boende på 
lang sikt. På den andre siden kan en hevde at rotasjon i arbeidsstokken kan bidra med stadig 
påfyll av ny kunnskap og nye idéer. 
 
En kunne forvente at fylket gjennom den videregående skolen i Nord-Troms skulle bidra mer til 
å arrangere en utdanningsmesse, når nesten 60% av målgruppen er elever her, og de resterende 
er potensielle elever. 
 
Selv om dette er fjerde året søkeren arrangerer Yrkes- og utdanningsmessa i Nordreisa er de 
omsøkte midlene fra kommunene de samme. En kunne regne med at utgiftene ville gå ned mer 



fordi en har fått mer erfaring med arrangementet og vil gjøre ting lettere fjerde gangen. I stedet 
går næringshagens andel av arrangementet opp med kr. 50.000,- fra 2020-2021.  
 
Det er gledelig at det er større andel sponsing fra næringslivet, men kommunenes andel bør 
reduseres.  
 
 
 



Fra: Anja Thonhaugen (anja.thonhaugen@haltinh.no)
Sendt: 10.06.2020 16.32.23
Til: Post Kafjord; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Skjervoy; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Anne Berit
Bæhr
Kopi: Jan Fjære; Marius Johansen

Emne: Søknad om tilskudd til yrkes- og utdanningsmessa 2021
Vedlegg: 10.06.20 Søknad kommunene.pdf
Hei,
 
Se vedlagt søknad om tilskudd til planlegging og gjennomføring av yrkes‐ og utdanningsmessa 2021 i Nord‐Troms.
 
Mvh,
Anja Thonhaugen
Prosjektleder, Halti Næringshage
 
Anja.thonhaugen@haltinh.no
Tlf: 99 42 14 11
 

 
 



 
Halti Næringshage AS 

Hovedveien 2 

9151 Storslett 

Storslett, 10.06.2020 

Kåfjord kommune 

Skjervøy kommune 

Kvænangen kommune 

 

 

Søknad om midler til Yrkes- og utdanningsmessa 2021 
 

Det søkes med dette om NOK 40.000,- fra kommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen til 

planlegging og gjennomføring av yrkes- og utdanningsmessa 2021 i Nord-Troms. Nordreisa kommune 

har innvilget 40 000,- til yrkes- og utdanningsmessa 2021. 

 

Målet med yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms er å presentere utdannings- og karrieremuligheter 

i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet, og stimulere til relevant rekruttering jmf. etterspørselen 

for arbeidskraft.  
 

Målgruppen er elevene i 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 i kommunene: Nordreisa, Kåfjord, 

Kvænangen og Skjervøy som finansierer yrkes- og utdanningsmessa. 

 

Tid:  21. januar 2021 kl. 10.00-14.00. 

Sted:  Nordreisa idrettshall, auditoriet, gymsalen og andre rom ved videregående skole. 

 

Prosjekteier og prosjektleder er Halti næringshage as. Arbeidsgruppa består av Nord-Troms 

videregående skole og Halti næringshage as. I 2018 og 2019 bidro også Arbeidslivskoordinator Ulla 

Laberg i arbeidsgruppa med å koordinere og forberede skolene til messa, men etter hun gikk av med 

pensjon har Halti Næringshage tatt over denne jobben. Dette har medført økt timeforbruk fra 

næringshagen sin side noe som skal dekkes via økt tilskudd fra næringslivet. 

 

Finansieringsplan 

 

  Budsjett  

KOSTNADER   

Leie av idrettshall  kr     3 400  

Rigging/rydding gulv, bord, vegger  kr     10 000  

Rigging/rydding strøm  kr     4 000  

Transport elever t/r Storslett  kr     26 000  

Tapt arbeidsfortjeneste/reise for unge   kr     5 000  

Diverse uforutsett  kr     3 600  

Prosjektledelse (800 kr x 260 timer)  kr     208 000 

SUM KOSTNADER  kr  260 000 

    

TILSKUDD   

Tilskudd Kvænangen kommune  kr     40 000  

Tilskudd Nordreisa kommune  kr     40 000  

Tilskudd Skjervøy kommune  kr     40 000  

Tilskudd Kåfjord kommune  kr     40 000  

Sponsing fra næringslivet  kr    100 000  

SUM TILSKUDD  kr  260 000 



 
 

Bakgrunn 

Yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms var et årlig arrangement i perioden 2008 til 

2014 i tilknytning til Forskningsdagene (arrangert av Halti næringshage as), for så å få opphold. Da 

tok flere (bl.a. Nord-Troms ungdomsråd/RUST) opp behovet for et slikt arrangement i Nord-Troms. 

Etter nye initiativ i Regionrådet ble det gjort et forsøk i 2017 som ble avlyst. Etter det fikk Halti 

næringshage as forespørsel og i 2018, 2019 og 2020 ble yrkes- og utdanningsmessa gjennomført med 

suksess. 

 

I 2018 ble yrkes- og utdanningsmesse arrangert den 20. februar i Nordreisa idrettshall med over 50 

stands (utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor, næringsliv, kommunene), 122 elever og 17 lærere 

fra grunnskolen, 303 elever fra Nord-Troms videregående skole og 32 elever fra voksenopplæringa. 

Det ble organisert busstransport fra Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy. Dagen ble koordinert med 

elevene fordelt i puljer på forskjellige stasjoner med foredrag om ulike yrkesvalg av nyutdanna 

ungdom, Nordnorskvitensenter og Forsvaret. Elevene var forberedt med arbeidsoppgaver som ble 

tilsendt skolene i forkant. Arbeidslivsfag ved Storslett skole sto for kafèsalget. Denne messa ble 

finansiert av kommunene Kvænangen (kr. 40.000,-), Nordreisa (kr. 40.000,-), Skjervøy (kr. 40.000,-), 

Kåfjord (kr. 20.000,-) og sponsing fra næringslivet (kr. 35.000): 3net, Lerøy, Marine Harvest, Arnøy 

Laks, Sparebanken Nord-Norge, Ymber og Avfallsservice.  

 

I 2019 ble yrkes- og utdanningsmessa arrangert torsdag 24. januar, bedre tilpasset søknadsfristen 1. 

mars og også tilpasset opplæringskontorene som deltar på messene i Hammerfest og Alta dagene før. 

Idrettshallen var fylt med 60 stands og 150 grunnskoleelever + voksenopplæringa + videregående 

skole. Arbeidsoppgaver, organisering med forskjellige stasjoner og buss var omtrent likt som i 2018. 

Nytt av året var kåring av beste stand og også at deltagende elever ble med i trekning av Bose vanntett 

høytaler ved å levere inn kortet med signeringer fra 5 forskjellige stands som de hadde pratet med. 

Denne messa ble finansiert av kommunene Kvænangen (kr. 40.000,-), Nordreisa (kr. 40.000,-), 

Skjervøy (kr. 40.000,-), Kåfjord (kr. 40.000,-) og sponsing fra næringslivet (kr. 35.000): Lerøy, 

Marine Harvest, Arnøy Laks, Sparebanken Nord-Norge, Ymber, Avfallsservice og NTS 

Shipping/Sjøtransport Rotsund. (Se prosjektrapport for flere detaljer).  

 

I 2020 ble yrkes- og utdanningsmessa arrangert torsdag 23. januar som var synkronisert med messene 

i Hammerfest og Alta. Idrettshallen var fylt med 66 stand, 138 grunnskoleelever, 328 

videregåendeelever og 21 fra voksenopplæringa. Arbeidsoppgaver, buss, kåring av beste stand og 

levering av kort med signeringer var likt organisert som 2018 og 2019. Nye stasjoner ble i 2020 

introdusert der Nordtro hadde karriereveiledning og Sparebank 1 hadde «kræsjkurs i personlig 

økonomi». Messa ble finansiert av kommunene Kvænangen (kr. 40 000,-), Skjervøy (kr. 40 000,-), 

Kåfjord (kr. 40 000,-), Nordreisa (kr. 40 000,-) og sponsing fra næringslivet (35 000,-): Sparebank 1, 

Ymber, Arnøy Laks, Avfallsservice, Lerøy Aurora og MOWI.  

 

 

Håper på positivt svar innen 31.07.2020. 

 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede eller daglig leder Marius Johansen. 
 

 

Med hilsen  

Halti næringshage as 
 

Anja Johnsen Thonhaugen 
Prosjektleder, Halti Næringshage 

99 42 14 11 

anja.thonhaugen@haltinh.no  

 

 
 

Vedlegg: Prosjektrapport Yrkes- og utdanningsmessa 2020 

mailto:anja.thonhaugen@haltinh.no
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1.0 Bakgrunn 

1.1 Historikk 
Yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms ble i perioden 2008-2014 arrangert av 

Halti Næringshage AS i samarbeid med Regionkontoret, Nord-Troms videregående 

skole, Ungt Entreprenørskap og Nord-Troms Regionråd. Messa var da en integrert 

del av Forskningsdagene i Nord-Troms som var finansiert med tilskudd fra Troms 

fylkeskommune. Målgruppa for yrkes- og utdanningsmessa har vært 10. klasse i 

Nord-Troms og elever på VG1 og VG2. Målet har vært at ungdom fra regionen skal 

bli kjent med næringslivet vårt og få informasjon om ulike utdanningsvalg. I 2014 

konkluderte Halti næringshage as med at det ikke lengere var ressurser nok til å 

arrangere yrkes- og utdanningsmessa videre. Arrangementet er omfattende og 

krever mye planlegging og koordinering av mange parter for å få en god 

gjennomføring. 

 

Per i dag har elevene fra Nord-Troms muligheten til å delta på den store 

utdanningsmessa som arrangeres årlig i Tromsø i februar, men det er ikke noe tilbud 

om å delta på ”yrkesmesse”. I Midt-Troms arrangeres årlig yrkes- og 

utdanningsmesse hvor Midt-Troms Regionråd eier messa og søker midler mens 

Pedagogisk senter Midt-Troms er teknisk arrangør og tilrettelegger. I Vest-Finnmark 

arrangeres det yrkesmesser i Alta og Hammerfest i januar. I Alta er det Alta 

næringsforening som arrangerer Yrkesorienteringsmessa med Alta videregående 

skole som teknisk arrangør.  

 

De siste årene har det vært flere som har satt fokus på behovet for å få yrkes- og 

utdanningsmesse arrangert i Nord-Troms, bl.a. Nord-Troms ungdomsråd/RUST. Det 

viser seg at det er et behov for å presentere utdannings- og karrieremuligheter som 

finnes i vår region. Det bør gjøres i samarbeid med bedrifter, videregående skole og 

kommunene. Dette kan være med å bidra til at ungdommen velger rett utdanning og 

yrkesvei, og øke muligheten for at flere velger å bosette seg i regionen etter endt 

utdanning. 

 

I 2018 og 2019 ble messa gjennomført i Nord-Troms med henhold 50-60 stands og 

ca 480 besøkende elever. Dagene har blitt koordinert med fire stasjoner fordelt på 



 

 
 

messa, foredrag om ulike yrkesvalg av nyutdanna ungdom, 

Nordnorskvitensenter og Forsvaret/kjøretøysalen. Busstransport har blitt organisert 

fra Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy. Elevene har blitt forberedt gjennom å jobbe 

med arbeidsoppgaver som har blitt sendt til skolene i forkant. Arbeidslivsfag ved 

Storslett skole har stått for kafésalget. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy 

og Kåfjord finansierte messa i 2018 og 2019 sammen med lokalt næringsliv. 

 

1.1 Formål 
Målet med messa er at ungdom skal bli kjent med næringslivet i regionen, i tillegg til 

å informere om muligheter og valg angående utdanning.  

 

1.2 Målgruppe 
Målgruppa er 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 elever i Nord-Troms (kommunene: 

Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy) og voksenopplæringen i Nordreisa, 

Kåfjord og Skjervøy. 

 

2.0 Yrkes- og utdanningsmessa 2020 

2.1 Tid 
Yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms ble arrangert torsdag 23. januar.  

 

2.2 Finansiering 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord finansierte yrkes- og 

utdanningsmessa etter prosjektsøknad fra Halti Næringshage AS, i tillegg ble 

næringslivet søkt om sponsing.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Organisering 
Halti Næringshage AS er prosjekteier og har prosjektledelsen. Arbeidsgruppa har 

bestått av Halti Næringshage AS og Nord-Troms videregående skole. 

 

2.4 Aktiviteter 
 

2.4.1 Planleggingsfase 
Det har vært avholdt tre møter i arbeidsgruppa: 15.10.2019, 09.12.2019 og 

15.01.2020, samt evalueringsmøte 18.02.2020. Det ble sendt søknad om støtte fra 



 

 
 

kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Kåfjord. Søknad om 

sponsing fra næringslivet ble sendt 25.10.2019. Opplæringskontor, 

utdanningsinstitusjoner og næringsliv fikk invitasjonene 25.10.2019 sammen med 

praktisk informasjon om messa. Invitasjonene til skolene ble sendt 23.10.2019. 

Forespørsel om tilbud på transport ble sendt til tre forskjellige selskap og den billigste 

ble det inngått avtale med. Kommunene ble holdt fortløpende orientert om 

planleggingsarbeidet. Det ble gjort avtale med arbeidslivsfag v/Storslett skole om 

kafésalg. Idrettsfag ved Nord-Troms videregående skole ble leid inn til rigging. 

Elektrofag ved Nord-Troms videregående skole la til rette for strøm til standplassene. 

Skolene fikk tilsendt arbeidsoppgaver til elevene på forhånd for å sikre at elevene 

stiller forberedt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uka før arrangementet ble det sendt ut informasjon til både skoler og de som var påmeldt 

på stand om:  

x hvem som var påmeldt (både skoler og på stand) 

x hvordan gruppene var fordelt på de forskjellige stasjonene  

x busstider  

x kafèsalg  



 

 
 

x kart over standene merket med navn 

x hvem som finansierte arrangementet 

 

2.4.2 Program under yrkes- og utdanningsmessa 

Under yrkes- og utdanningsmessen har vi forskjellige stasjoner som elevene rullerer på ut fra 

oppsatt program og gruppeinndeling. Dette for å sikre at elevene får mest mulig ut av 

deltakelsen på messa. I år besto programmet av fire stasjoner: 

1. Messeområdet i idrettshallen 

2. Karrierevalg med Nordtro i gymsalen på VGS 

3. Foredrag fra unge nyutdannede i auditoriet på VGS 

4. Kræsjkurs i personlig økonomi med Sparebank 1 Nord-Norge på VGS 

I tillegg hadde ungdomsklubben åpent og Arbeidslivsfag v/Storslett skole hadde matsalg i 

kantinen i idrettshallen. Nærmere beskrivelse av stasjonene følger nedenfor.  

 

2.4.2.1 Messeområdet 

Idrettshallen var fylt med 66 stands med både utdanningsinstitusjoner, 

opplæringskontor og næringsliv. Standene var tilrettelagt med messevegger, bord, 

stoler, trådløst nett, strøm. Det var kåring av beste stand der alle kunne stemme via 

en nettside som IKT-elever ved Nord-Troms videregående satte opp.  

Alle deltakende 

elever ble også 

oppfordret til å delta i 

trekning av trådløst 

Bose headset ved å 

få signeringer fra 5 

forskjellige stands på 

et kort og levere det 

inn. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.4.2.2 Karrierevalg v/Nordtro 

I gymsalen på skolen hadde Nordtro et opplegg rundt verdier og karrierevalg for 

elever i 10. klasse og VG1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3 Kræsjkurs i personlig økonomi v/Sparebank 1 Nord-Norge 

I mediateket på skolen hadde Sparebank 1 Nord-Norge et kræsjkurs i personlig 

økonomi for VG2 og VG3 elever. 

 

2.4.2.4 Foredrag v/unge ferdigutdannede 

Engasjert for dagen: Stian Pedersen, ungdomskontakt i Kåfjord kommune, Ragnhild 

Flåten Andreassen, lærling til energimontør i Ymber AS, Erlend Nerland, 

ambulanselærling ved UNN. Disse ungdommene fortalte om sine utdanninger, 

yrkesvalg, erfaringer og videre muligheter fremover.  

 

2.4.6 Markedsføring 
I tidlig fase sendte vi direkte invitasjoner til aktuelle. Videre ble det publisert 

Facebooksak på Halti Næringshage sin side. Framtid i Nord hadde en 

forhåndsreportasje og en reportasje i etterkant. Det ble tatt masse bilder på messa 

som ble publisert samme dag av forskjellige aktører. På Halti Næringshage sin 

Facebookside er det publisert mange bilder fra årets messe.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

2.4.7 Evaluering 
Umiddelbart etter arrangementet ble det sendt en henvendelse til alle deltakende 

skoler og de på stand om evaluering. Arbeidsgruppa gjennomgikk tilbakemeldingene 

i evalueringsmøte 22.02.2019, referat vedlagt. 

 

Kort oppsummert: 

x Positive tilbakemeldinger: 

o Bra og viktig arrangement, kunne gjerne vært to slike arrangement i 

året, vi har mye utstyr og aktiviteter det hadde vært fint å vise ute, eks 

stolpeklatring 

o Velarrangert messe 

o Kjempebra at elevene var forberedt før messa. Signaturkortene 

fungerte utrolig bra 

o Alt i fra informasjon i forkant, påmelding og gjennomføring var veldig 

bra – godt organisert kafédrift også 



 

 
 

o God blanding av aktører fra næringslivet, opplæringskontor, 

lærebedrifter og representanter fra de fleste vgs. Ordfører, kommune 

og andre offentlige instanser viste seg med god deltakelse 

o God dialog og info i forkant av messa 

o Fysisk tilrettelegging var god: det var enkelt å finne sin plass, alle 

behov for stand dekket av arrangør 

o Veldig gode, varierte og spennende stander – dette motiverer elevene 

til engasjement 

o Godt trøkk med gjester hele messen 

o Perfekt tidspunkt for når messen startet og sluttet 

o Utrolig god oppfølging av godt merka (refleksvester) verter 

o God og varm hall 

o Elevene likte å delta 

x Ting som kan bli bedre: 

o Stand-bredden var litt smal, skulle gjerne vært en meter bredere 

o Kan være bedre tilgang på strips, tape, tau/hyssing  

o Mulighet til å forhåndsbestille lett lunsj/påsmurt og kaffe 

o Det burde vurderes å invitere bredden av utdanninger og yrker  

o Er det mulig å organisere standene som et «utdanningstre», feks skille 

mellom praktisk og akademisk rettede utdanninger og yrker 

o Lunchtilbudet var godt, men det kan hende at samkjøring med 

standene med mat hadde høynet tilbudet 

o Brøyting av parkeringsplass og kanskje parkeringsvakter? 

o Elevene vil gjerne ha lenger tid inne i selve messehallen – kunne feks 

kombinert lunsj og halltiden? 

o Elevene synes det ble for mange spørsmål å svare på (de 

arbeidsoppgavene som ble sendt ut i forkant), så de rakk ikke noe 

annet inne i messehallen 

o Noen elever syntes de kunne fått velge hvem de ville lyttet til av 

ungdommene på auditoriet, så en idé hadde vært et program med 

tidspunkt over hvem som hadde presentasjon når, og de kunne 

kommet og gått som de ville. 

 



 

 
 

2.5 Økonomi 
 

 

 

 

Vedlegg: 
a) Invitasjon 

b) Praktisk informasjon 

c) Søknad sponsing 

d) Avtale rigging hall 

e) Avtale rigging strøm 

f) Velkomsthilsen 

g) Oversikt stands 

h) Timeplan messa 

i) Referat møter 

j) Referat evalueringsmøte 

k) Tilbakemeldinger 

l) Prosjektregnskap, timeliste, bilag 



Endelig program, arbeidsoppgaver og inndeling i puljer kommer.

INVITASJON TIL YRKES- OG
UTDANNINGSMESSA I NORD-TROMS

ø

Tid:             Torsdag 23. januar 2020 
Sted:          Nordreisahallen og NT VGS Avd Storslett

Som tidligere år vil elevene deles inn i grupper og rullere på 3-4 forskjellige poster
for å se bedrifte og høre presentasjoner m.m.

 
Programmet og arbeidsoppgaver sendes ut i god tid til skolene.

 
Salg av kaffe og lunsj i kantina på idrettshallen.

Vi ber skolene melde seg på allerede nå. 
Dette på grunn av mat og logistikk.

 
Frist for påmelding: 1. desember 2019

Målgruppe: elever 10. trinn og VG1, VG2 og VG3

Send en mail til anja.thonhaugen@haltinh.no og meld inn antall elever fra din
skole og hvor mange lærere som deltar.

Med vennlig hilsen,
 Arbeidsgruppa for yrkes- og utdanningsmessa

VEDLEGG A



 

    

YRKES- OG UTDANNINGSMESSA NORD-TROMS 2019 

PRAKTISK INFORMASJON 

 

Tid:   Torsdag 23. januar 2020 kl. 10:00 – 14:00. 

Sted:   Nordreisa idrettshall og Nord-Troms videregående avd. Storslett. 

Mål:   Informasjon om og rekruttering til utdanning og yrker. 

Målgruppe: 10. klasse og VG1-, VG2- og VG3-elever i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy 
og Kåfjord. Til sammen omtrent 400 elever. Elevene vil få tilpassede 
arbeidsoppgaver i forkant av arrangementet.  
Elever i Lyngen og Storfjord blir invitert, men må dekke skyss selv. 

Pris stand: Gratis. Kommunene i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt 
næringsliv, finansierer yrkes- og utdanningsmessa inkl. busstransport for 
elever. 

Stand: Det beregnes i utgangspunktet ett bord per stand. Det blir satt opp enkle 
skillevegger. Internett og strøm er tilgjengelig. Påmeldte får tildelte plasser. 
Spesielle behov og ønsker må meldes om i god tid. 

Organisering: Elevene rulleres på forskjellige stasjoner, bl.a. messeområdet og foredrag om 
ulike yrkesvalg. Stasjonene fastsettes fortløpende. 

Servering: Salg av kaffe og lunsj i kantina på idrettshallen. 

Påmelding: Innen 20. desember 2019 til epost: anja.thonhaugen@haltinh.no. 

Evaluering: Det vil gjennomføres evaluering i etterkant for elever, lærere, bedrifter og 
arrangør. 

Annet: Stands med litt action er alltid suksess. Det er veldig populært hvis elevene får 
prøve/smake/føle noe. Vi oppfordrer utstillerne så langt det er mulig å 
engasjere elevene med konkurranser eller lignende. 
Vi arrangerer 2 konkurranser: en der elevene kårer beste stand (der dere kan 
vinne), og en der elevene kan være med i trekningen om premie ved å samle 
inn 5 signaturer fra forskjellige stand.  

Arrangør: Halti Næringshage AS, kontaktperson Anja Thonhaugen, tlf: 99421411. 

 

Med hilsen Halti Næringshage AS 

VEDLEGG B



 

Halti Næringshage AS 
Hovedveien 2 
9151 Storslett 

Storslett, 24.10.2019 
 
 
 
xxxxx 
 
 
 
Søknad om sponsing fra næringslivet til Yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Det søkes med dette om NOK 5.000,- fra xxxxx til planlegging og gjennomføring av yrkes- og 
utdanningsmessa 2019 i Nord-Troms. 
 
Tid:  23. januar 2020 kl. 10.00-14.00. 
Sted:  Nordreisa idrettshall, auditoriet, gymsalen og andre rom ved videregående skole. 
 
Målet med yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms er å presentere utdannings- og karrieremuligheter 
i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet, og stimulere til relevant rekruttering jmf. etterspørselen 
for arbeidskraft.  
 
Målgruppen er elever i 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 i kommunene: Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen 
og Skjervøy som finansierer yrkes- og utdanningsmessa sammen med næringslivet. 
 
Yrkes- og utdanningsmessa er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i Nord-Troms der Halti 
næringshage as har prosjektledelsen. Planlegging og gjennomføring av prosjektet er ressurskrevende, 
og gjennomføringen er i tillegg til kommunal finansiering også avhengig av sponsing fra næringslivet. 
Sponsorer vil være synlig i program, på Facebook, på plakater under arrangementet og i 
prosjektrapporten i etterkant.  
 
 
Finansieringsplan 
 
  Budsjett    

KOSTNADER   TILSKUDD   
Leie av idrettshall  kr      3 000      
Rigging/rydding gulv, bord, vegger  kr    10 000      

Rigging/rydding strøm  kr      4 000  
Tilskudd Kvænangen 
kommune  kr    40 000  

Transport elever t/r Storslett  kr    20 000  Tilskudd Nordreisa kommune  kr    40 000  
Tapt arbeidsfortjeneste/reise for 
unge   kr    10 000  Tilskudd Skjervøy kommune  kr    40 000  
Diverse uforutsett  kr      3 500  Tilskudd Kåfjord kommune  kr    40 000  
Prosjektledelse (650 kr x 230 timer)  kr  149 500  Sponsing fra næringslivet  kr    40 000  
SUM KOSTNADER  kr  200 000  SUM TILSKUDD  kr  200 000  

 
 
 
 
  

VEDLEGG C



 

Bakgrunn 
Yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms var et årlig arrangement i perioden 2008 til 2014 i 
tilknytning til Forskningsdagene (arrangert av Halti næringshage as), for så å få opphold. Da tok flere 
(bl.a. Nord-Troms ungdomsråd/RUST) opp behovet for et slikt arrangement i Nord-Troms. Etter nye 
initiativ i Regionrådet ble det gjort et forsøk i 2017 som ble avlyst. Etter det fikk Halti næringshage as 
forespørsel og i 2018 og 2019 ble yrkes- og utdanningsmessa gjennomført med suksess. 
 
I 2018 ble yrkes- og utdanningsmesse arrangert den 20. februar i Nordreisa idrettshall med over 50 
stands (utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor, næringsliv, kommunene), 122 elever og 17 lærere 
fra grunnskolen, 303 elever fra Nord-Troms videregående skole og 32 elever fra voksenopplæringa. 
Det ble organisert busstransport fra Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy. Dagen ble koordinert med 
elevene fordelt i puljer på forskjellige stasjoner med foredrag om ulike yrkesvalg av nyutdanna 
ungdom, Nordnorskvitensenter og Forsvaret. Elevene var forberedt med arbeidsoppgaver som ble 
tilsendt skolene i forkant. Arbeidslivsfag ved Storslett skole sto for kafèsalget. Denne messa ble 
finansiert av kommunene Kvænangen (kr. 40.000,-), Nordreisa (kr. 40.000,-), Skjervøy (kr. 40.000,-), 
Kåfjord (kr. 20.000,-) og sponsing fra næringslivet (kr. 35.000): 3net, Lerøy, Marine Harvest, Arnøy 
Laks, Sparebanken Nord-Norge, Ymber og Avfallsservice.  
 
I 2019 ble yrkes- og utdanningsmessa arrangert torsdag 24. januar, bedre tilpasset søknadsfristen 1. 
mars og også tilpasset opplæringskontorene som deltar på messene i Hammerfest og Alta dagene før. 
Idrettshallen var fylt med 60 stands og 150 grunnskoleelever + voksenopplæringa + videregående 
skole. Arbeidsoppgaver, organisering med forskjellige stasjoner og buss var omtrent likt som i 2018. 
Nytt av året var kåring av beste stand og også at deltagende elever ble med i trekning av Bose vanntett 
høytaler ved å levere inn kortet med signeringer fra 5 forskjellige stands som de hadde pratet med. 
Denne messa ble finansiert av kommunene Kvænangen (kr. 40.000,-), Nordreisa (kr. 40.000,-), 
Skjervøy (kr. 40.000,-), Kåfjord (kr. 40.000,-) og sponsing fra næringslivet (kr. 35.000): Lerøy, 
Marine Harvest, Arnøy Laks, Sparebanken Nord-Norge, Ymber, Avfallsservice og NTS 
Shipping/Sjøtransport Rotsund.  
 
Håper på positivt svar innen 1.12.2019. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede eller daglig leder Marius Johansen. 
 
 
 
Håper på positiv tilbakemelding. 
 
 
 
 
Med hilsen  
Halti næringshage as 
 
 
 
 
Anja Thonhaugen 
Prosjektleder  
mbl 99 42 14 11 
anja.thonhaugen@haltinh.no 
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HALTI NÆRINGSHAGE AS 
OPPDRAGSAVTALE 
 

 

FORMALITETER  
 

Tittel/: Rigging/rydding idrettshallen -Yrkes- og utdanningsmesse 2020 

Dato: 22.01-23.01.2020 

Oppdrag: Rigging/rydding idrettshallen -Yrkes- og utdanningsmesse  

 

Oppdragsgiver: Halti Næringshage AS Org.nr.: 983 839 517 

Kontaktperson: Anja Thonhaugen 

Besøksadresse: Hovedvegen 2, 9151 STORSLETT 

E-post: anja.thonhaugen@haltinh.no Tlf: 994 21 411 

  

Oppdragsansvarlig: VG3 idrett v/Nord-Troms Videregående skole 

Oppdragsleder: Nils Trygve Johansen 

Besøksadresse: Hovedvegen 18, 9151 STORSLETT 

E-post: nils.trygve.johansen@tromsfylke.no Tlf: 97037376 
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OPPDRAG 

Oppgaver:   

 

Rigging/rydding av idrettshall til yrkes- og utdanningsmessa 

x Legge ut gulv i hele idrettshallen etter anvisning fra vaktmester 
x Frakte bord og sette ut til standene, 60 stk. tilsammen 
x Sette ut stoler til standene, 60 stk tilsammen. 
x Sette ut messevegger (må tapes forsiktig sammen) 
x Rulle inn gulv etter anvisning fra vaktmester 
x Rydde vekk bord og stoler der de hører hjemme 
x Rydde vekk messevegger 
x Tørke over gulv i kantine, toalett og ganger 
x Avfallshåndtering (bære ut i container) 
x Avtale møte med vaktmester for instruksjoner 

 
Se vedlagte bilder fra messehall i fjor. 

 
Rigging kan starte kl. 08.00 22.01. Må være klart til kl. 14.00 22.01. 
Rydding kan starte kl. 14.00 23.01 og må være ferdig kl. 20.00 23.01. 

 
Rigging/rydding av strøm og internett utføres av elektroklassen, dvs. at gulv, 
vegger, bord må være på plass før kablene kan legges ut.  
 
Øvrig tilrettelegging har Halti næringshage ansvar for.  

 

 

Sum totalt 

 

NOK 10 000,- 

 

ØKONOMISK RAMME OG VEDERLAG  
 

Varighet: Start: kl. 08.00 22.01.2020 Stopp: kl. 20.00 23.01.2020 

Økonomisk vederlag: NOK 10 000,- i hht. faktura jmf oppdragsavtalen. 
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OPPDRAGSLEDERS PLIKTER 
 

Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med denne oppdragsavtalen. 

Oppdragsleder skal samarbeide med oppdragsgiver, og ivareta oppdragsgivers interesser.  

Oppdragsleder skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold oppdragsgiver forstår eller bør forstå 
kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 

 

OPPDRAGSGIVERS PLIKTER 
 

Oppdragsgiver skal medvirke til oppdragets gjennomføring.  

Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold oppdragsleder forstår eller bør forstå 
kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 

 

 

 

Denne avtalen er utferdiget og signert i 2 likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Avtale godkjent med signatur: 
 

 

 

______________________________________  _______________________________________ 

Dato/sted/oppdragsleder     Dato/sted/oppdragsgiver 
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HALTI NÆRINGSHAGE AS 
OPPDRAGSAVTALE 
 

 

FORMALITETER  
 

Tittel/: Rigging/rydding strøm i idrettshallen -Yrkes- og utdanningsmesse 2020 

Dato: 22.01-23.01.2020 

Oppdrag: Rigging/rydding strøm i idrettshallen-Yrkes- og utdanningsmesse  

 

Oppdragsgiver: Halti Næringshage AS Org.nr.: 983 839 517 

Kontaktperson: Anja Thonhaugen 

Besøksadresse: Hovedvegen 2, 9151 STORSLETT 

E-post: Anja.thonhaugen@haltinh.no Tlf: 994 21 411 

  

Oppdragsansvarlig: Elektrolinja v/Nord-Troms Videregående skole 

Oppdragsleder:  

Besøksadresse: Hovedvegen 18, 9151 STORSLETT 

E-post:  Tlf:  

 

 

 
 

VEDLEGG E
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OPPDRAG 
 

Oppgaver:   

 

Rigging/rydding av strøm i idrettshallen 

x Montere ekstra strøm 
x Legge ut strømkabler til 50 stands 
x Rydde strømboks og alle kabler når messa er over 

 
Rigging kan starte kl. 14.00 22.01. Idrett VG3 må rigge gulv, vegger, bord først. 
Rydding kan starte kl. 14.00 23.01. 

 
Øvrig tilrettelegging har Halti næringshage ansvar for.  

 

 

Sum totalt 

 

NOK 4 000,- 

 

ØKONOMISK RAMME OG VEDERLAG  
 

Varighet: Start: kl. 14.00 22.01.2020 Stopp: kl. 20.00 23.01.2020 

Økonomisk vederlag: NOK 4 000,- i hht. faktura jmf oppdragsavtalen. 
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OPPDRAGSLEDERS PLIKTER 
 

Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med denne oppdragsavtalen. 

Oppdragsleder skal samarbeide med oppdragsgiver, og ivareta oppdragsgivers interesser.  

Oppdragsleder skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold oppdragsgiver forstår eller bør forstå 
kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 

 

OPPDRAGSGIVERS PLIKTER 
 

Oppdragsgiver skal medvirke til oppdragets gjennomføring.  

Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold oppdragsleder forstår eller bør forstå 
kan få betydning for oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser. 

 

 

 

Denne avtalen er utferdiget og signert i 2 likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Avtale godkjent med signatur: 
 

 

 

______________________________________  _______________________________________ 

Dato/sted/oppdragsleder     Dato/sted/oppdragsgiver 



Velkommen til yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms torsdag 
23.01.2020 kl. 10.00-14.00 i Nordreisa idrettshall og Nord-Troms 
videregående skole, avd. Storslett. 
  
Målet med yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms er å presentere utdannings- og 
karrieremuligheter i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet, og stimulere til relevant 
rekruttering jmf. etterspørselen for arbeidskraft.  
  
Målgruppa er elever i 10. klasse, VG1, VG2 og VG3 i kommunene: Nordreisa, Kåfjord, 
Kvænangen og Skjervøy. Det er de som finansierer yrkes- og utdanningsmessa sammen med 
sponsing fra næringslivet; Arnøy Laks, Lerøy Aurora, MOWI, Avfallsservice, Ymber og 
Sparebank 1 Nord-Norge. 
  
Under årets messe fylles Nordreisa idrettshall med over 60 stands (utdanningsinstitusjoner, 
opplæringskontor, næringsliv, kommunene) og 450 elever fra grunnskolen, videregående 
skole og voksenopplæringa.  
  
Dagen koordineres med 5 stasjoner fordelt på: 1) stands i idrettshallen, 2) foredrag om ulike 
yrkesvalg av nyutdanna ungdom i auditoriet, 3) Nordtro vil ha et opplegg om karrierevalg for 
10. klassinger og VG1 i gymsalen, 4) lunsj i kantina og 5) Sparebank 1 vil ha kræsjkurs i 
personlig økonomi på rom Studio 6 på VGS. Se vedlagte timeplan. 
  
I auditoriet møter dere Stian Pedersen som er ny ungdomskontakt i Kåfjord kommune, 
Ragnhild Flåten Andreassen som nå i januar har startet i stilling som økonomikonsulent i 
Ymber og Erlend Nerland som er lærling hos ambulansetjenesten. Disse ungdommene 
forteller om sin utdanning, yrkesvalg, erfaringer og videre muligheter fremover.  
  
Skolene har fått tilsendt forslag til arbeidsoppgaver slik at elevene kan møte forberedt og få 
best mulig utbytte av dagen. 
  
Arbeidslivsfag v/Storslett skole skal ha kafésalg av god mat til rimelige priser kl. 10.00-14.00 i 
kantina. 
  
Det er blitt organisert busstransport fra Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy til påmeldte skoler. 
 

 

VEDLEGG F



  
  
Kåring av beste stand skjer på https://helpafg.typeform.com/to/tFFcSB hvor det finnes en 
oversikt over alle påmeldte stands (PS. Forutsetter mobiltelefon og tilgang til 
internett). Konkurransen administreres av IKT-servicefag v/Nord-Troms videregående skole. 
  
Elevene kan også selv konkurrere i trekning av premie ved å få minst 5 signaturer fra 
forskjellige stands når de har hatt en samtale på 3 minutter eller mer. Lærerne får 1 kort til 
hver elev ved ankomst. Kortet leveres inn i postkassen ved utgangen før kl. 14.00 for å delta i 
trekninga. 
  
Premiene til beste stand og til elev er trådløse hodetelefoner fra Bose. Vinnerne blir 
kunngjort fredag 24. januar per epost til alle skolene og deltakerne på stand og på Halti 
næringshages Facebookside. Premier ettersendes. 
  
For å få i stand et så stort arrangement er det mange som bidrar. Vil spesielt takke idrett 
VG3 som rigger gulv, vegger og bord og elektrolinja som sørger for strøm til alle. Og stor takk 
til kommunene og næringslivet som bidrar til finansiering. 
  
Det vil bli evaluering av messa i etterkant. Vi tar gjerne imot både ris og ros. Og nøl ikke for å 
ta kontakt dersom det er spørsmål. 
  
Ønsker alle lykke til! 
  
Kontaktpersoner: 
Anja Thonhaugen, Halti næringshage, mbl 99421411 
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OMRÅDEKART YRKES-OG UTDANNINGSMESSA NORD-TROMS 2020VEDLEGG G



TIMEPLAN YRKES- OG UTDANNINGSMESSE TORSDAG 23.01.2020 
 

NB! 

Lærerne følger 
sine elever og må 
sørge for at de 
møter opp på 
riktig stasjon til 
oppsatt tidspunkt. 

STASJON 1 

 

NORDREISAHALLEN 

Yrkes- og 
utdanningsmessa 

STASJON 2 

 

AUDITORIET VGS 

3 ungdommer fra 
Kvænangen, Skjervøy 
og Nordreisa forteller 
om sin utdanning, 
yrkesvalg, erfaringer og 
muligheter videre. 

STASJON 3 

 

GYMSALEN VGS 

Nordtro – karrierevalg 

For 10. klasse og VG1 

 

STASJON 4 

 

LUNSJ I KANTINA 

Ungdomsklubben er 
også åpen 

STASJON 5 

 

VGS – STUDIO 6 

Sparebank 1 – kræsjkurs 
i personlig økonomi 

For VG2 og VG3 

 

Kl 10.00 – 11.00 

 

A (29)  

E (26) 

F (29) 

N (34) 

VO (21) 

 

139 stk 

C (31) 

G (44) 

L (37) 

 

 

 

112 stk 

D (27) 

H (39) 

 

 

 

 

66 stk 

B (25) 

M (37) 

 

 

 

 

 

K (35) 

 

 

 

Kl 11.00 – 12.00 C (31) 

K (35) 

A (29) 

F (29) 

B (25) 

G (44) 

E (26)  

D (27) 

L (37) 

 

VEDLEGG H



M (37) 

 

 

103 stk 

N (34) 

VO (21) 

 

113 stk 

 

 

 

69 stk 

H (39) 

 

 

Kl 12.00 – 13.00 

 

I (16) 

G (44) 

O (26) 

L (37) 

 

123 stk 

D (27) 

H (39) 

B (25) 

P (21) 

 

112 stk 

E (26) 

F (29) 

J (10) 

 

 

65 stk 

C (31)  

A (29) 

VO (21) 

N (34) 

K (35) 

M (37) 

 

Kl. 13.00 – 14.00 

 

 

B (25) 

D (27) 

J (10) 

P (21) 

H (39) 

 

122 stk 

 

E (26) 

K (35) 

M (37) 

O (20) 

 

 

118 stk 

A (29)  

C (31) 

I (16) 

 

 

 

76 stk 

L (37) 

F (29) 

G (44) 

 

 

 

N (34) 

2SIS (6) 

 

 

 

 



 

 

GRUPPER 
 

 

Gruppe 10. KLASSE Antall  
A Storslett skole 10 B   29  
B Olderdalen skole Indre Kåfjord skole Straumfjordnes 25  
C Skjervøy u-skole   31  
D Storslett skole 10 A   27  
E Manndalen skole Reisa Montessori Kvænangen u-skole 26  
   Totalt 10. klasse 138  
      

Gruppe VG1 Antall  
F 1KOM (10) 11NAA (14) 11STB (5) 29  
G 1STA (25) 11HSB (7) 11NAB (12) 44  
H 1ELA (10) 1HSA (12) 1TPA (17) 39  
I 1IDR (16)   16  
J 1SIS (10)   10  
   Totalt VG1 138  
      

Gruppe VG2 og VG3  Antall 
K 12AKA (16) 2IKA (6) 2BUA (7) 3BUA (6) 35 
L 3HEA (7) 2ELA (11) 2KJA (7) 3AHA (12) 37 
M 2STA (23) 12FFA (11) 13HLT (3)  37 
N 3STA (26) 2HEA (8)   34 
O 2IDR (13)  3SIS (7)  20 



P 3IDR (9) 4SIS (12)   21 
2SIS     6 

    Totalt VG1 190 

      
      

Gruppe Voksenopplæring Antall  
VO Kåfjord VO (6) Nordreisa VO (15)  21  

      
      
   ALLE ELEVER = 487  

 

 

  



 

 

Arbeidsgruppemøte yrkes- og utdanningsmessa 2020 
 
Tid:   15.10.2019 kl. 09.00-09.45 
Sted:  StoreSte 
Til stede: Siv Elin Hansen, Jørgen Pedersen, Anja Thonhaugen og Hilde Nyvoll 

  

 
 
Notat: 

o Anja overtar prosjektledelsen 
o Kom med forslag på nyutdannede 

 
Referent: Hilde Nyvoll 

  
 

 

VEDLEGG I



 

 

Arbeidsgruppemøte yrkes- og utdanningsmessa 2020 
 
Tid:   09.12.2019 kl. 09.00-09.15 
Sted:  StoreSte 
Til stede: Jørgen Pedersen, Anja Thonhaugen og Elin Magnussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Notat: 

x Elin bistår i arbeidet med Yrkes- og utdanningsmessa. 
x Busstransport: Elin jobber med å få kabalen til å gå opp. Buss til/fra YUM Skjervøy: 

sjekk kapasitet rutebuss og basert på det finn ut hvor mange som trenger skyss t/r fra 
Skjervøy.  

x Anja følger opp Nordnorsk vitensenter for endelig avklaring. Hvis de ikke kan vil 
Jørgen kunne sjekke med Newtonrommet.  

x Unge nyutdannede: Elin sjekker om Stian Pedersen og Susanne Strøm kan stille. 
Anja/Elin sjekker nærmere om det er noen fra Nordreisa som også kan stille. 

x Neste møte tirsdag 14. januar.  09:00. 
 

  Referent: Anja Thonhaugen 

  
 
 



 
Arbeidsgruppemøte yrkes- og utdanningsmessa 2020 
 
Tid:  15.01.2020 
Sted:  Storeste, Halti 
Til stede: Siv-Elin Hansen, Rakel Lund Heggelund, Eli Siv Skjei, Elisabeth Giæver Nilsen,  
(tffk) og Anja Thonhaugen 
 
 
 

 
 
 
Notat: 

x Nord-Troms VGS skal ha flere stander: Siv-Elin undersøker hvor mange og hvilke fag 
og oppdaterer Anja snarest 

x Inndeling av VGS elevene i grupper samt informasjon om buss for elevene på 
Skjervøy tar Anja med Rakel.  

x Burde være flere poster i programmet enn 2. Anja undersøker om gymsalen evt kan 
brukes til noe.  

x I auditoriet er det plass til ca 90 stk.  
x I informasjon til skolene: husk å spesifiser hvor signaturlappene skal hentes.  

 
Referent: Anja Thonhaugen 
 
 

YRKES- OG UTDANNINGSMESSA 2020 I NORD-TROMS

Arbeidsoppgaver Hvem Status 15.10.2019 Status 05.12.2019 Status 09.01.2020
Sponsing næringsliv AT
Invitasjoner næringsliv, opplæringskontor, kommunerAT
Invitasjoner VGS, grunnskole, voksenopplæringAT
Booke Nordnorsk Vitensenter AT
Kafèsalg AT
Markedsføring Facebook, Framtid i Nord AT
Arbeidsoppgaver elevene som sendes i forkantAT
Avklare finansiering kommunene HN
Booke idrettshall, VGS HN
Forhåndsvarsel om invitasjon HN
Rigging gulvdekke, bord, stoler, vegger RS
Riggin internett og strøm inkl. kabler til hver standRS
Konkurranse beste stand RS
Møteplan arbeidsgruppe
Booke unge nyutdanna
Bestilling busstransport
Kart VGS/idrettshall
Skisse standplassering
Oversikt påmeldte stand
Oversikt påmeldte skoler
Program
Trekning v/5 stand-signaturer minst 3 minutters samtale
Evaluering

Ikke søkt

Notert tidspunkt, men 
Arbeidslivsfag 

"Nøste opp" i jobben 
OK - kr. 40.000,- fra 
Idrettshall+kantina 
Sendt næringsliv og 
Idrettsklassen v/Nils-
Elektroklassen 
VGS sjekker med 
Påmeldingfrist 01.12, 
Tips: Stian Pedersen, 

Søkt 25.10. 
Sendt 25.10 - 36 bedrifter påmeldt, 
Sendt 23.10. 431 elever + 46 lærere 
Får tilbakemelding 06.12.2019
Arbeidslivsfag v/Storslett skole tar det

Elektroklassen tar det
IKT klassen eller RS tar det
Neste møte januar?

Trenger VGS buss? Antall?

FIN ikke laget sak... Facebook OKFIN inviteres til møtet 05.12
Arbeidsoppgaver klare

Idrettsklassen tar det

Ok, skisse laget.

Ok, sendt 17. des
Alle fir OK, 40 000,- per
OK. Siv-Elin har booket

Ok. 35 000,-
Ok. 54 bedrifter/stand
452 elever påmeldte. 300 fra VGS?
Kan ikke. Jørgen sjekker med Newtonrommet. Alternativ?
Ok. Arbeidslivsfag v/Storslett skole

Oppdragsavtale OK
Oppdragsavtale OK
OK
OK
VGS: 60 stk fra Skjervøy? Snakk om å bruke skolebuss også.

Ok
Ok
Kun messa og foredrag



Evalueringsmøte arbeidsgruppa yrkes- og utdanningsmessa 2020 
 
Tid:  18.02.2020 kl. 10:00-10:30 
Sted:  Store Ste, Halti, Nordreisa 
Til stede: Rakel Heggelund, Siv-Elin Hansen, Anja Thonhaugen 
 

 
 
 
Notat: 

x Oppsummering påmeldte: 490 elever, 66 stands. Stasjoner: karriereveiledning v/Nordtro, Kræsjkurs 
i personlig økonomi v/Sparebank 1, Messeområdet og foredrag med unge nytudannede.  

x Programmet fungerte veldig bra.  
x Flinke unge nyutdannede som holdt innlegg. 
x Kan forbedres: 

o Programmet ble spikret og utsendt alt for sent. Mange lærere venter med å foreta seg noe 
før de har programmet og vet hvordan dagen blir. Gjerne spikre det og sende ut før jul 

o Det har vært utfordrende for Nord-Troms VGS å stille til møtene ettersom det har vært 
sykemeldinger og forskjellig. Anbefaler derfor at vi heller lager en milepælsplan der vi 
skriver hvilken informasjon vi trenger fra Nord-Troms VGS og når. De kan for eksempel gi 
informasjon om elevene mye tidligere.  
Milepælsplan kan vise frister, ansvar, og når ting skal skje. 

o Arbeidsoppgavene fungerte ikke, men mye fordi at lærerne ikke tilpasset dette til sine 
elever. Oppfordre til dette neste år. 

o Signaturlappene kan gis til VGS 1 uke før arrangementet – det vil gi de tid til å dele det ut til 
elevene. 

 
Spørre ambulanse, politi. Få tilbakemelding på hvordan det fungerte.  

YRKES- OG UTDANNINGSMESSA 2020 I NORD-TROMS

Arbeidsoppgaver Hvem Status 15.10.2019Status 05.12.2019 Status 09.01.2020 Evaluering 18.02.2020
Sponsing næringsliv AT Ok
Invitasjoner næringsliv, opplæringskontor, kommunerAT Ok
Invitasjoner VGS, grunnskole, voksenopplæringAT Ok
Booke Nordnorsk Vitensenter AT Utgår - ikke relevant 
Kafèsalg AT Ok
Markedsføring Facebook, Framtid i Nord AT Ok
Arbeidsoppgaver elevene som sendes i forkantAT Ok -  lærerne må tilpasse oppgavene selv
Avklare finansiering kommunene HN Ok
Booke idrettshall, VGS HN Ok
Forhåndsvarsel om invitasjon HN Ok
Rigging gulvdekke, bord, stoler, vegger RS Ok
Riggin internett og strøm inkl. kabler til hver standRS Ok
Konkurranse beste stand RS Anonym avstemming 
Møteplan arbeidsgruppe AT Lag heller milepælsplan 
Booke unge nyutdanna AT Ok
Bestilling busstransport AT Ok
Kart VGS/idrettshall AT Ok
Skisse standplassering AT Ok
Oversikt påmeldte stand AT Ok
Oversikt påmeldte skoler AT Ok
Program AT Ok
Trekning v/5 stand-signaturer minst 3 minutters samtaleAT Ok
Evaluering AT Gjennomført 18/02-20

Ikke søkt

Notert tidspunkt, 
Arbeidslivsfag 

"Nøste opp" i 
OK - kr. 40.000,- 
Idrettshall+kanti
Sendt næringsliv 
Idrettsklassen 
Elektroklassen 
VGS sjekker 
Påmeldingfrist 
Tips: Stian 

Søkt 25.10. 
Sendt 25.10 - 36 bedrifter 
Sendt 23.10. 431 elever + 
Får tilbakemelding 
Arbeidslivsfag v/Storslett 

Elektroklassen tar det
IKT klassen eller RS tar 
Neste møte januar?

Trenger VGS buss? 

FIN ikke laget sak... Facebook OKFIN inviteres til møtet 
Arbeidsoppgaver klare

Idrettsklassen tar det

Ok, skisse laget.

Ok, sendt 17. des
Alle fir OK, 40 000,- per
OK. Siv-Elin har booket

Ok. 35 000,-
Ok. 54 bedrifter/stand
452 elever påmeldte. 300 fra VGS?
Kan ikke. Jørgen sjekker med Newtonrommet. Alternativ?
Ok. Arbeidslivsfag v/Storslett skole

Oppdragsavtale OK
Oppdragsavtale OK
OK
OK
VGS: 60 stk fra Skjervøy? Snakk om å bruke skolebuss også.

Ok
Ok
Kun messa og foredrag

VEDLEGG J



Fra: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no>  
Sendt: fredag 24. januar 2020 09:46 
Til: 'mona@3net.no' <mona@3net.no>; 'post@kvenkraft.no' <post@kvenkraft.no>; 'jim@ymber.no' 
<jim@ymber.no>; 'Erling@ymber.no' <Erling@ymber.no>; 'kjetil.reiersen@unn.no' 
<kjetil.reiersen@unn.no>; 'ambulanse@unn.no' <ambulanse@unn.no>; 'havard@arnoylaks.no' 
<havard@arnoylaks.no>; 'karlmartin@avfallsservice.no' <karlmartin@avfallsservice.no>; 
'mariann@avfallsservice.no' <mariann@avfallsservice.no>; 'jane@bioscafe.no' <jane@bioscafe.no>; 
'silje.mari.mathiassen@tromsfylke.no' <silje.mari.mathiassen@tromsfylke.no>; 
'raymond@byggopp.no' <raymond@byggopp.no>; 'gerd.ege@nordreisa.kommune.no' 
<gerd.ege@nordreisa.kommune.no>; 'anita.lervoll@tromsfylke.no' <anita.lervoll@tromsfylke.no>; 
'lecl@equinor.com' <lecl@equinor.com>; 'gm_emea@equinor.com' <gm_emea@equinor.com>; 
'fagforbundet@nordreisa.kommune.no' <fagforbundet@nordreisa.kommune.no>; 'Mette@ikf.no' 
<Mette@ikf.no>; 'robert@framtidinord.no' <robert@framtidinord.no>; 'cecilie@haltiregnskap.no' 
<cecilie@haltiregnskap.no>; 'geir@rorleggerhelgesen.no' <geir@rorleggerhelgesen.no>; 
'anden181200@troms.vgs.no' <anden181200@troms.vgs.no>; 'victor@ilare.no' <victor@ilare.no>; 
'tore@jbelektro.no' <tore@jbelektro.no>; 'hilde.anett@komopp.no' <hilde.anett@komopp.no>; 
'glyngsmark@hotmail.no' <glyngsmark@hotmail.no>; 'bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no' 
<bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no>; 'jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no' 
<jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>; 'Agnethe.Isaksen@leroyaurora.no' 
<Agnethe.Isaksen@leroyaurora.no>; 'Birgit.Dorothea.Nielsen@mattilsynet.no' 
<Birgit.Dorothea.Nielsen@mattilsynet.no>; 'astrid.einevoll@mattilsynet.no' 
<astrid.einevoll@mattilsynet.no>; 'John-Willy.Kvarsvik@marineharvest.com' <John-
Willy.Kvarsvik@marineharvest.com>; 'Viggo.Hansen@nelfo.no' <Viggo.Hansen@nelfo.no>; 
'newton@skjervoy.kommune.no' <newton@skjervoy.kommune.no>; 
'christin.andersen@nordreisa.kommune.no' <christin.andersen@nordreisa.kommune.no>; 'ole-
m@ntbht.no' <ole-m@ntbht.no>; 'bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no' <bernt-
thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no>; 'kontor@ntrm.no' <kontor@ntrm.no>; 'post@ntss.no' 
<post@ntss.no>; 'kristin@ntss.no' <kristin@ntss.no>; 'potilnn@ntts.no' <potilnn@ntts.no>; 
'troms@njff.no' <troms@njff.no>; 'troms@lastebil.no' <troms@lastebil.no>; 'ohp@lastebil.no' 
<ohp@lastebil.no>; 'harald.evanger@nordtroms.net' <harald.evanger@nordtroms.net>; 
'harald.johannessen@ntsasa.no' <harald.johannessen@ntsasa.no>; 'bjarne.johannessen@ntsasa.no' 
<bjarne.johannessen@ntsasa.no>; 'beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no' 
<beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no>; 'post@okfrisor.no' <post@okfrisor.no>; 
'rune@opplering.no' <rune@opplering.no>; 'frank.brendelokken@mef.no' 
<frank.brendelokken@mef.no>; 'post@okfisktroms.no' <post@okfisktroms.no>; 
'petter@reiselivsfagtroms.no' <petter@reiselivsfagtroms.no>; 'nord.said@gmail.com' 
<nord.said@gmail.com>; 'mads@omf-nord.no' <mads@omf-nord.no>; 'rolf@opplaringnord.no' 
<rolf@opplaringnord.no>; 'odd-magne@bilfagtroms.no' <odd-magne@bilfagtroms.no>; 
'trond.helge@bilfagtroms.no' <trond.helge@bilfagtroms.no>; 'rhansen@politiet.no' 
<rhansen@politiet.no>; 'bjarne@reisafjord-hotel.com' <bjarne@reisafjord-hotel.com>; 
'lise.jakobsen@ntroms.no' <lise.jakobsen@ntroms.no>; 'saksa@nordtroms.net' 
<saksa@nordtroms.net>; 'karoline.sandberg@salmar.no' <karoline.sandberg@salmar.no>; 
'post@samisk.vgs.no' <post@samisk.vgs.no>; 'isak.ole.heatta@samisk.vgs.no' 
<isak.ole.heatta@samisk.vgs.no>; 'Barbro.Straumsnes@tromsfylke.no' 
<Barbro.Straumsnes@tromsfylke.no>; 'helene.solvang@skjervoy.kommune.no' 
<helene.solvang@skjervoy.kommune.no>; 'chrgi151002@troms.vgs.no' 
<chrgi151002@troms.vgs.no>; 'liv.anita.johansen@tromsfylke.no' 
<liv.anita.johansen@tromsfylke.no>; 'Hege.Olaussen@snn.no' <Hege.Olaussen@snn.no>; 
'rune.sundelin@uit.no' <rune.sundelin@uit.no>; 'Ragnhild Bergset Elvestad' 
<ragnhild@arnoylaks.no>; 'Siv-Elin Hansen' <Siv-Elin.Hansen@tromsfylke.no>; 'Rakel Lund 
Heggelund' <Rakel.Lund.Heggelund@tromsfylke.no> 
Emne: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 

VEDLEGG K



Hei! 

Takker dere alle for stort engasjement og bidrag til en vellykket yrkes- og utdanningsmesse 2020 i 
Nord-Troms. Håper både kommunene, utdanningsinstitusjonene, opplæringskontorene, næringsliv, 
elevene og gjester har hadde en positiv opplevelse og fikk noe igjen for innsatsen sin. 

Gratulerer til Skjitplast UB som fikk flest stemmer for beste stand og Henrik fra Skjervøy 
ungdomsskole som ble trukket ut som vinner blant de som leverte inn signerte kort fra 5 forskjellige 
stands. 

Vi ønsker gjerne konstruktiv evaluering/tilbakemelding, både ris og ros, på 
planleggingsfase og gjennomføring av arrangementet (informasjon, dialog med arrangør, lokaler, 
tilrettelegging stands, trådløst nett, strøm, kafé, organisering elever, arbeidsoppgaver, tidspunkt, 
konkurranser, annet) som kan brukes ved neste anledning for å kunne bli enda bedre. 
Tilbakemeldingene vil også bli tatt med i prosjektrapporten for årets yrkes- og utdanningsmesse. 

Frist for tilbakemelding: 09.02.2020. 

Det er mange involverte i organiseringen av et så stort arrangement. Vi vil spesielt takke Rakel og Siv 
Elin som har organisert alt innenfor Nord-Troms videregående skole, VG3 idrett som rigget og ryddet 
gulv, messevegger, bord og stoler i idrettshallen, elektro som rigget og ryddet strøm, IKT-service som 
organiserte avstemning av beste stand, arbeidslivsfag v/Storslett skole som hadde kafédrift i kantina. 
Mange tusen takk til ungdommene som holdt foredrag i auditoriet, Nordtro som var i gymsalen og 
hadde ei økt på karrierevalg, Sparebank 1 som kjørte kræsjkurs i personlig økonomi og alle 66 som 
hadde stands i idrettshallen.  

Og stor takk til kommunene Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy. De 
finansierte yrkes- og utdanningsmessa sammen med sponsing fra næringslivet; Arnøy Laks, Lerøy 
Aurora, MOWI, Avfallsservice, Sparebank 1 Nord-Norge og Ymber. 

Dersom tilbakemeldingene fra dere tilsier at det det er viktig og nyttig med 
en yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms, så vil vi jobbe for å få det til neste år også. Aktuell dato 
er torsdag 21. januar som dere kan dere holde av allerede nå. 

Som arrangør er vi veldig ydmyk for å få være en del av dette arrangementet som kan bety noe for den 
enkelte elevs avgjørelse for sin utdanning og valg av yrke, og forhåpentligvis stimulere til relevant 
rekruttering jmf. etterspørselen for arbeidskraft i regionen. 

Vi er stolte av å få arrangere et så stort arrangement i Nord-Troms med viktig samfunnsnyttig verdi 
ved å presentere utdannings- og karrieremuligheter i regionen, samt vise bredden i arbeidslivet. Vi er 
takknemlige for godt samarbeid med kommunene, skolene, utdanningsinstitusjonene , 
opplæringskontorene og næringslivet, og må bare si det – vi er strålende fornøyde med dagen i går.   

Bilder fra yrkes- og utdanningsmessa er lagt ut på Facebooksida Halti næringshage. Tar gjerne imot 
flere bilder som kan brukes i prosjektrapporten. 

God helg! :) 

Mvh 
Anja Thonhaugen 
Prosjektleder, Halti Næringshage  
 
+47 99 42 14 11 
anja.thonhaugen@haltinh.no 
  



www.haltinh.no 
  

           
 
 
 
 

TILBAKEMELDINGER 
 
 

 
Fra: Mona Salamonsen <mona@3net.no>  
Sendt: fredag 24. januar 2020 09:50 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Emne: Sv: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Bra og viktig arrangement! 
Det hadde vært fint om der omså var to slike arrangement i året, vi har mye utstyr og 
aktiviteter det hadde vært fint å vise ute, eks stolpeklatring mm. 
 
Mona 

 
 
 
Fra: Astrid Lende Einevoll <Astrid.Einevoll@mattilsynet.no>  
Sendt: fredag 24. januar 2020 10:37 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Emne: SV: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Takk for at vi fikk være med. Flott og velarrangert messe. 
 
Minner bare om det eg sa i går at Mattilsynet følte seg litt malplassert mellom transportbransjen og 
oljebransjen. Vi høyrer heime i lag med mat, dyr eller fisk. 
 
Med helsing 
 
Astrid 
 
 
Fra: Raymond Brattsti <raymond@halogaland.byggopp.no>  
Sendt: fredag 24. januar 2020 10:37 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Kopi: Jonas Andreassen <jonas@halogaland.byggopp.no>; Børge Lorentzen <borge@byggopp.no>; 
Jørn Ridderseth <jorn@halogaland.byggopp.no> 
Emne: Re: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 



Takk for en super messe! 
Vi i BYGGOPP storkoste oss på stand med masse flott og interessert ungdom. 
Vi har evaluert internt og har kommen frem til at denne messen  var en høydare, sett mot 
Hammerfest og Alta. 
Det som gjorde det største utfallet var nok at elevene var forberedt før møtet. 
Disse kortene elevene skulle ha underskrift på var også virkelig bra.! Dette gjorde at vi kom i kontakt 
med flere, samt at vi fikk en lenger samtale med hver enkel.  
Fikk inntrykk at opplæringskontorene kunne komme med mange nyttige innspill til ungdommene, 
samt at vi kanskje fikk flere til å se på muligheten til å velge yrkesfag fremfor studspes. 
Godt jobbet og vel utført messe i Nord-troms 
 
Med vennlig hilsen 
                                     
Raymond Brattsti 

  
Opplæringskonsulent BYGGOPP 
Tlf: 90195395 
E-post: raymond@byggopp.no 
  
  
Sentralbord tlf: 97634000 
Felles e-post: post-troms@byggopp.no 
Hjemmeside: www.byggopp.no 
Snapchat: byggopp106 
  
Følg oss på Facebook 

  

 
 
 
 
 
Fra: Frank Brendeløkken <Frank.Brendelokken@mef.no>  
Sendt: fredag 24. januar 2020 10:19 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Emne: SV: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Hei 
 
Takk for at vi fikk delta på messa, synes alt i fra informasjon i forkant, påmelding og gjennomføring 
var veldig bra – godt organisert kafédrift også! 



Om man skal pirke på noe så var det at stand-bredden var litt smal, skulle gjerne hatt en meter 
bredere, men forstår naturligvis at det er begrenset med plass. 
 
Alt i alt en veldig bra messe, og håper på ny messe til neste år 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Frank Brendeløkken 
Opplæringskonsulent 
Mobil: (+47) 48 19 59 97 
E-post: frank.brendelokken@mef.no 
  
OKAB Region Nord 
Stakkevollveien 41, boks A4 
9010 Tromsø 
www.okab.no 
  
Følg MEF på facebook! Følg OKAB på Facebook! 

 

 
 
 
 
Fra: Toril Aamo <toril@nordtro.no>  
Sendt: mandag 27. januar 2020 08:53 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Kopi: Vibeke Gamst <Vibeke@nordtro.no> 
Emne: RE: Vel blåst yrkes- og utdanningsmesse 2020 
 
Heisann. 
Det var en artig dag på torsdag, og vi i Nordtro var veldig fornøyde med arrangementet.  
Angående punktene du nevner så hadde vi fått veldig god informasjon. Dialogen med 
arrangør var god. Lokalet var helt perfekt for oss. Alt vi hadde bestilt var på plass da vi kom. 
Nett og strøm var på plass. Tekniker kom innom og sjekket flere ganger at alt var ok. Dere fra 
Halti Næringshage var også innom flere ganger.  
Gruppene som kom innom oss var av passende størrelse, bør ikke være større.  
 
Nei, det var bare en ting som manglet: en kaffekanne på morran �সহ (men det fikset også 
Rune etterhvert). Nordtro er gjerne med på tilsvarende opplegg til neste år! 
 
Godt jobba, Anja! 
 
Med vennlig hilsen, 
 



Toril Aamo, daglig leder 
Tlf: 77765500 sentralbord/959 27 527 direkte 
___________________________________________________ 
Nordtro AS, Kirkeveien 2, 9151 Storslett 
Org.nr.: 929 809 556 MVA 
Besøk vår hjemmeside:  www.nordtro.no 
 

 
 
 
 
Fra: Said Nordin <nord.said@gmail.com>  
Sendt: mandag 27. januar 2020 12:36 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Kopi: Petter Markussen <petter@reiselivsfagtroms.no> 
Emne: Re: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Hei Anja 
 
Takk for god messe, god deltakelse av næringslivet og ikke minst godt forberette elever som 
besøkte messa. 
 
Gode ting: 

x God dialog og info I forkant av messa 
x Fikk rigge klart til messa dagen i forkant, ble videre spurt om vi manglet noe+++ 
x God blanding av aktører fra næringslivet, Opplæringskontor, lærebedrifter og 

representanter fra de fleste vgs. skoler. Ordfører, kommune og andre offentlige 
instanser viste seg med god deltakelse.  

x Elevene er godt forberedt når de kommer for å besøke de ulike stand og 
utdanningsvalg. Intervju kort som skal signeres. Det er videre ryddig og rent etter 
elevene, ikke søppel etter dem på gulv etc. 

x Pluss for kåring av beste stand og trekning av elev/skole som besøkte messa og 
leverte inn utfylt "kort". 

 
Mulig ting som kan bedres: 
 

x Tilgang på strips, tape, tau/hyssing om noen skulle mangle dette. Dere ordnet raskt 
tape til oss. 

x Mulighet til å forhandsbestille lett lunsj/påsmurt og kaffe. Vill ellers takke for at 
Storslett skole blir brukt som leverandør av kafe tjenester. 

x I år fikk vi stå som nabo til en av våre lærebedrifter(BIOS) helt topp. Fint om vi til 
neste år kan ha stand med bedrifter som kan supplere vår stand 



Hils gjengen som sto bak messa. Godt jobba.  
 

 
 
Med vennlig hilsen/best regards  

Said Nordin 
 
Grønliveien 35 
9007 Tromsø 
Tel: +47 41278652 
NORWAY 
 
 
 
Fra: Kjetil Hallen <kjetil.hallen@snn.no>  
Sendt: tirsdag 28. januar 2020 14:43 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Kopi: Sara Sarune Sumskyte <sara.sumskyte@snn.no>; Martin Aleksander Reiersen 
<Martin.Aleksander.Reiersen@snn.no>; Hege Olaussen <Hege.Olaussen@snn.no> 
Emne: VS: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Tilbakemelding fra Sparebank1 Nord-Norge 
 
Hva var bra 
x Vi synes det er viktig og riktig med yrkes- og utdanningsmesse, dette tiltaket bør fortsette 
x Den fysiske tilretteleggingen var god, enkelt å finne sin plass, alle behov for stand dekket av 

arrangør 
x Vi er godt fornøyd med å kunne holde «Kræsjkurs i personlig økonomi», dette er nyttig lærdom 

for ungdommen 
x Lunchtilbudet er godt (i kantina), men det kan hende at samkjøring med standene med mat 

hadde høynet tilbudet 
 
Hva bør vurderes 
x Det bør vurderes å invitere hele bredden av utdanninger og yrker (vi savnet blant annet UIT og 

Forsvaret) 
x Er det mulig å organisere stand’ene som et «utdanningstre», f eks skille mellom praktisk og 

akademiske rettede utdanninger og yrker etc. 
x Sannsynligvis hadde Nordtro noe av det samme i gymsalen (vi var dessverre ikke der) 
x En annen organisering av standene kan forhåpentligvis føre til bedre samtaler om utdannings- og 

yrkesvalg, som det kan bli litt lite av 
 
Dersom spørsmål, ta gjerne kontakt 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjetil Hallen 
Bedriftsrådgiver 



FS Nord-Troms 
SpareBank 1 Nord-Norge 
 
M 97541647 
E  kjetil.hallen@snn.no 
A  Lyngsmark 2, 9151 Storslett 
 
Nettside | Facebook | Instagram 
 
 
 
Fra: Karen Lene Tjoland <kltj@equinor.com>  
Sendt: onsdag 29. januar 2020 12:35 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Kopi: GM Career fair EMEA <gm_emea@equinor.com>; Bita Nikzad <bnikz@equinor.com> 
Emne: RE: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Hei og takk for kjempe flott yrkes- og utdanningsmesse! 
 
Vi i Equinor er veldig fornøyd og kommer tilbake neste år! 
Torsdag 21. januar passer perfekt for oss da vi er i Hammerfest tirsdagen og Alta onsdagen i 2021 
(tenker de også velger samme dato som de har hatt tidligere). 
 

x Veldig godt, variert og spennende stander – dette motiverer elevene til engasjement. 
x Plasseringen vår var perfekt. 
x Godt trøkk med gjester hele messen. 
x Perfekt tidspunkt for nå messen starter og avsluttes. 
x Utrolig god oppfølging av godt merka (refleksvester) verter. 
x Informasjon i forkant var bra. 
x Kjekt at «bygdefolket» kommer innom for en prat og for å høre om mulighetene vi kan tilby 

av forskjellige yrker 
x God og varm hall. 
x God kafe`. 

 
Fortsett i samme ånd, dere har en flott messe! 
 
 
Best regards, 
 
Karen Lene Tjoland 
Senior Consultant People and leadership 
PL PM HLNG 
Equinor ASA 
 
+47 90930034 
kltj@equinor.com 
 
Visitor address: Melkøya, Hammerfest, Norway 
 
equinor.com 
 
 
 



 
 
Fra: Jorun Alvilde Severinsen <jorunalvilde@gmail.com> 
Dato: torsdag 6. februar 2020 15:01 
Til: Anja Thonhaugen <anja.thonhaugen@haltinh.no> 
Emne: Re: Evaluering yrkes- og utdanningsmessa 2020 i Nord-Troms 
 
Hei, Anja!  
 
Tusen takk for en flott yrkesmesse, dette likte både elever og lærere å være med på!  
 
Som jeg sa under selve messa, så burde vi hatt lengre tid inne i selve hallen, det var elevene 
også enige i. 
Mine elever synes at det ble for mange spørsmål å svare på (de spørsmålene du hadde sendt 
ut på forhånd), så de rakk ikke noe annet inne i messehallen. 
Opplegget med Nordtro synes de var ok. 
Noen av elevene syntes de kunne fått velge hvem de ville lytte til av ungdommene på 
auditoriet, så en idé hadde vært et program med tidspunkt over hvem som hadde 
presentasjon når, og de kunne kommet og gått som de ville. Jeg er litt usikker på hvordan 
dette ville blitt i praksis, mulig det ville blitt uro og skjev fordeling av elevene? 
 
Mine elever skiftet ikke valg for videregående skole etter messa, men likte godt å delta, og vi 
gleder oss allerede til neste år! 
 
Med vennlig hilsen, 
Jorun A. Severinsen 
(rådgiver med Reisa Montessoriskole) 
 
 
 
 
 
 
 
 



HALTI NÆRINGSHAGE AS
Hovedvegen 2
9151 STORSLETT

Prosjektregnskap yrkes- og utdanningsmessa 2020 Nord-Troms

Prosjektregnskap Budsjett Avvik Kommentar Vedlegg
KOSTNADER: Eks kostn Int kostn Totalt

Leie av idrettshall 3 383kr      3 383kr        3 000kr        -383kr          L
Rigging/rydding gulv, bord, vegger 10 000kr    10 000kr      10 000kr      -kr            L
Rigging/rydding strøm 4 000kr      4 000kr        4 000kr        -kr            L
Transport elever t/r Storslett 25 648kr    25 648kr      20 000kr      -5 648kr       L
Tapt arbeidsfortjeneste/reise for unge (foredrag) 2 915kr      2 915kr        10 000kr      7 085kr        L
Diverse uforutsett 3 257kr      3 257kr        3 500kr        244kr           L
Prosjektledelse 3 459kr      215 800kr  219 259kr    149 500kr    -69 759kr     Timeliste, kvitteringer L
SUM KOSTNADER 52 662kr    215 800kr  268 462kr    200 000kr    -68 462kr     

FINANSIERING:

Tilskudd Kvænangen kommune 40 000kr      40 000kr      
Tilskudd Nordreisa kommune 40 000kr      40 000kr      
Tilskudd Skjervøy kommune 40 000kr      40 000kr      
Tilskudd Kåfjord kommune 40 000kr      40 000kr      
Sponsing fra næringslivet 35 000kr      35 000kr      

SUM FINANSIERING -kr            195 000kr    195 000kr    
Storslett, 09.03.2020
Prosjektleder Anja Thonhaugen

Overforbruket dekkes gjennom egenandel Halti Næringshage 

VEDLEGG L
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Rundhaug Busser AS
5¡\HOYHLHQ����, 
9151 Storslett, Norge

Foretaksregisteret:
995697742 MVA
Telefon: 98219001

+DOWL�1 ULQJVKDJH�$6 E-post: rundha@online.no
Hovedvegen 2 Web:
9151 STORSLETT

FAKTURANorge
Fakturanr: 10105
Fakturadato: 19.02.2020
9nU�ref: Frank-Johan 

Rundhaug
Kundenr: 10058
Side: 1

BETALINGSINFORMASJON
Forfallsdato: 04.03.2020
Kontonr: 4740 07 10305

Deres ref: Yrkes og utdanningsmessen 2020 KID: 10058101055
Leveransested: Hovedvegen 2, 9151 STORSLETT

BESKRIVELSE ANT. ENHET ENH.PRIS RAB. MVA %(/�3

Busstransport 23.01 - 2020 1 stk 22 900,00 12% 22 900,00

Sum eks. MVA 22 900,00

12% MVA av 22 900,00 2 748,00

%HO¡S�n�EHWDOH NOK 25 648,00



10206 Rigging utdanningsmesse 22.01.20 DØG 965,00 965,00  1,0
10149 Leie hall Utdanningsmesse 23.01.20 DØG 2 208,00 2 208,00  1,0
10107 Leie kafe 23.01.20 STK 210,00 210,00  1,0

Innbetalt til

1014797420034681 4740 26 0000073383       00

4740 26 00000

Sum eks. mva * Sum mva.Forfallsdato Sum å betale

Etter forfall blir det beregnet en rente på 9,5 % P.A. Ved betalingsvarsel påløper gebyr.

03.03.2020 3 383,00 3 383,000,00

03.03.2020

Postboks 174
9156 STORSLETT

HALTI NÆRINGSHAGE Nordreisa kommune

14797
42003468

Kundenummer
Fakturanummer

HOVEDVEIEN 2
9151 STORSLETT

3383,00

IBAN: NO7847402600000.          BIC/SWIFT: SNOW022

Fakturadato 18.02.2020

Kvittering

Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

RIV HER!

Betalingsinformasjon GIRO

Underskrift ved girering

Betalt tilBetalt av

Belast
konto

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer

Kvittering
tilbake

Betalings-
frist

KID 1014797420034681

Nordreisa kommune
FAKTURA

HALTI NÆRINGSHAGE
Kundenummer 14797

Fakturadato
Forfallsdato

Vår ref. Nordreisa kommune, Tlf: 77 58 80 00, postmottak@nordreisa.kommune.no

03.03.2020
18.02.2020

HOVEDVEIEN 2
9151 STORSLETT

Fakturanummer 42003468

Deres ref. utdanningsmesse

Gjelder: Kommunal fakturering

Ordrenummer 10013448

Retur: Postboks 174,9156 STORSLETT

Org.nr. 943 350 833 MVA

Beskrivelse EnhetsprisEnhet BeløpAntall







Troms og Finnmark fylkeskommune
STRANDVEGEN 13

9007 TROMSØ

FAKTURA

HALTI NÆRINGSHAGE AS Fakturanr. 436000073
HOVEDVEIEN 2
9151 STORSLETT Kundenr. 700530

Fakturadato 20.02.2020

Forfallsdato 12.03.2020

Bankkonto 47507393450

KID 00700530000000017

Fakturabeløp NOK 10000,00

Utsteder Nord-troms vgs

Organisasjonsnr. 922420866MVA

Foretaksregisteret

Vår ref.

Telefon 77787000

Deres ref.

BESKRIVELSE PRIS ANTALL ENHET BELØP MVA

REFUSJON 10000,00 1,00 10000,00

Rigging på Yrkes- og utdanningsmessa

Netto 10000,00

MVA 0,00

Øreavrunding 0,00

Å betale NOK 10000,00

Etter forfall beregnes rente etter gjeldende satser. Ved for sen betaling vil purregebyr påløpe.

Fylkeskommunen kan tilby deg E-faktura, sjekk med din nettbank.

IBAN NO9547507393450 BIC SNOWNO22



Yttregaard Reklame AS
Hovedvegen 2, 
9151 Storslett, Norge

Foretaksregisteret:
991004718 MVA
Telefon: 77764777

+DOWL�1 ULQJVKDJH�$6 E-post: firmapost@yttregaard
.no

Hovedvegen 2 Web: yttregaard.no
9151 Storslett

FAKTURANorge
Fakturanr: 10479
Fakturadato: 10.02.2020
9nU�ref: Ingunn Hansen
Kundenr: 10046
Side: 1

BETALINGSINFORMASJON
Forfallsdato: 24.02.2020
Kontonr: 4740 21 23636

Deres ref: Anja Thonhaugen KID: 10046104799
Leveransested: Hovedvegen 2, 9151 Storslett

BESKRIVELSE ANT. ENHET ENH.PRIS RAB. MVA %(/�3

salg kopiering/trykksaker: signaturkort til 

utdanningsmessa, 10,5*7,5 cm, tosidig, ene siden 

med fargetrykk

490 stk 3,63 25% 1 778,70

utforming 1 stk 150,00 25% 150,00

Sum eks. MVA 1 928,70

25% MVA av 1 928,70 482,18

Avrunding 0,12

%HO¡S�n�EHWDOH NOK 2 411,00
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/371 -4 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 24.08.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/20 Formannskap -  Næringssaker 07.09.2020 

 

Svar - Søknad om kompetansetilskudd Artic gasservice AS 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
Vedlegg 
1 Soknad-2020-0036 
2 Gasstekniker_II_Installatoer_av_anleggstype_2 
3 Sertifisering_iht_Norsk_Gassnorm 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Arctic gasservice AS innvilges 75%, eller inntil kr. 30.000, i støtte til kompetanseheving for 

å bli sertifisert som Gasstekniker II.  
2. Støtten bevilges i henhold til innsendte søknad, og utbetales etter en anmodning som 

inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår i tiltaket og daterte timelister for eget 
arbeid. En slik anmodning må sendes inn via portalen www.regionalforvaltning.no innen 6 
måneder etter dagens dato. 

3. Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk på søker – bedrift/person 
før tilskudd utbetales. Dette for å hindre at tilskudd blir trukket til sanering av gjeld. 

4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en 
slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

5. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 
bagatellmessig støtte. 

6. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


Saksopplysninger: 
Saken blir lagt frem for næringsstyret fordi tilskuddsrammen for næringsfondet for 2020 er bruk 
opp og overskredet. 
 
Arctic gasservice as søker om kr. 30.000,- i tilskudd til kompetanseheving gjennom kurs i 
Gasstekniker 2 hos KIWA Norge, Avaldsnes.  
 
Selskapet driver med prosjektering, service og montasje av de fleste gassanlegg. Innen arbeid 
med propan er de godkjent for prosjektering av anlegg type 1 og 2 samt Montasje av 
anleggstype 1, men mangler godkjenning for montasje av anleggstype 2. De søker om støtte til å 
utdanne seg innen Anleggstype 2 for å kunne ta større markedsandeler og utfylle etterspørselen.  
 
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Prøvene vurderes av ekstern eksaminator 
som er godkjent av sertifiseringsselskapet Teknologisk Institutt Sertifisering AS. Kurset er også 
godkjent av Norsk Akkreditering. 
 
Ved bestått teoretisk og praktisk prøve kan Arctic gasservice as søke Kiwa Teknologisk Institutt 
Sertifisering om å få utstedt sertifikat som Gasstekniker II. 
 
Kostnadsplan 

  

Tittel 2020 SUM 
01.Prosjektkostnader 37 275 37 275 
02. Reisekostnader 25 000 25 000 
03. Lønnskostnader 18 690 18 690 
Sum kostnad 80 965 80 965 
Finansieringsplan 

  

Tittel 2020 SUM 
01.Tilskudd fra næringsfondet 30 000 30 000 
02.Lån i bank   0 
03.Egenkapital 32 275 32 275 
04.Eget arbeid 18 690 18 690 
05.Andre finansieringskilder   0 
Sum finansiering 80 965 80 965 

 
 
 

Vurdering: 
Kåfjord kommune har stort behov for privat virksomhet og virksomhet som bygger på 
kompetanse innen bygg og anleggsbransjen.  
 
Ved å utvide sin kompetanse vil søkeren få tilgang til et større marked for sine tjenester, og være 
i stand til å befeste sin markedsposisjon. Søkeren kan med dette tilby tjenester i et større 
nedslagsfelt og hos større kunder med gass som viktig energikilde. Selskapet er i en 
oppbyggingsfase og har stort behov for flere ben å stå på i markedet. Kompetanse som direkte 
kan øke markedsandeler er en god investering i denne fasen.  
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Prosjektnavn
Søknad om Kompetansetilskudd

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Arctic Gasservice AS

Kontaktperson:
Martin Solberg

Adresse:
Løkvollvegen 110, Øvermyra

Postnr.:
9144

Poststed:
SAMUELSBERG

Mobil:
90092063

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
post@arcticgass.no

Bankkonto:
1503.95.98148

Organisasjonsnummer: 
919709855

Antall årsverk (heltid/deltid):

1 / 0

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Søknad om tilskudd til Kompetanseheving gjennom Kurs i Gasstekniker 2 hos KIWA Norge, Avaldsnes

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 24.08.2020 Sluttdato: 18.09.2020
Arctic Gasservice AS driver med Prosjektering,service og montasje av de fleste gassanlegg. Når det kommer til 

propan er vi godkjent for Prosjektering av anlegg type 1 og 2 samt Montasje av anleggstype 1. Men mangler 
godkjenning for montasje av anleggstype 2. Ser oss derfor nødt til å utdanne oss innen Anleggstype 2 for å kunne

ta større markedsandeler og utfylle etterspørselen. Denne kostnaden klarer ikke Arctic Gasservice AS alene. 

Søker derfor om tilskudd til dette.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Arctic Gasservice v/ Martin Solberg

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 37 275   37 275
02. Reisekostnader 25 000   25 000
03. Lønnskostnader 18 690   18 690

Sum kostnad 80 965 80 965

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 30 000   30 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 32 275   32 275
04.Eget arbeid 18 690   18 690
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 80 965 80 965

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Utdanningen omfatter 2 reiser tur/retur Manndalen-Karmøy. 10 døgn med overnatting samt opplæring og 

sertifisering gjennon Kiwa norge

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja
2017 kåfjord kommune etableringstipend 10.000,-

Begrunnelse for avslaget

Geografi
1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Gasstekniker_II_Installatør_av_anleggstype_2.pdf   199 980 07.08.2020
Sertifisering_iht_Norsk_Gassnorm.pdf   134 464 07.08.2020
Skatteatest.pdf   185 015 24.07.2020



Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2

Kurs i henhold til Gassnormens krav til Gasstekniker II sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av

anleggstype 2. Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker II.

Kursinformasjon

Kurs i henhold til Gassnormens krav til Gasstekniker II sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av anleggstype 2.

Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker II. 

 Kurset gir opplæring i forhold til sertifiseringskravene for Gasstekniker II i Norsk Gassnorm (se www.gassnormen.no).

Som sertifisert Gasstekniker II- Installatør av anleggstype 2 er en plassansvarlig for montasje av større gassanlegg om omfattes av

Norsk Gassnorm. Gasstekniker II skal kunne installere, igangsette større gassforbrukende utstyr med trykk over 0,5 bar og kjeler

med effekt over 70 kW.Kurset gir opplæring i forhold til sertifiseringskravene for Gasstekniker II i Norsk Gassnorm

(se www.gassnormen.no).

I henhold til ny forskrift fra DSB må alle som skal akkrediteres for å gjennomføre uavhengig kontroll ha Gasstekniker II sertifikat.

07.08.2020

Kurssenteret
Kiwa Norge
kurs@kiwa.com
+47 934 48 987

www.kiwa.com/no/no/tjenester/gasstekniker-ii-installator-av-anleggstype-2/pdf

http://www.gassnormen.no/


Praktisk informasjon

Omfang

 Kurset er på totalt 60 timer fordelt på fire dager teori og fem dager praksis. Den femte dagen i praksisuka er avsatt til

sertifiseringsprøve.

 

 Praktisk gjennomføring

 Kurset gjennomføres i to bolker. Teoridelen må gjennomføres før en går gjennom den praktiske opplæringen. Praksis gjennomføres

i Kiwa TIs øvingssenter på Karmøy, med plass til inntil 12 deltakere. Når en får plass på kurset blir en booket inn både på den

teoretiske og den praktiske bolken.

 Hovedemner

 Lover, regelverk og HMS

 Forbrenningsteknologi, videregående gassfysikk og kjemi

Planlegging, dimensjonering og arbeidsledelse

Bygging av forsyningsanlegg

Utvendige og innvendige rørsystemer for gass

Komponenter i større gassanlegg

Bygging av fyrrom og montasje av større

gassforbrukende utstyr

Kontroll og idriftsettelse

Kontroll og service på gassforsyningsanlegg

Service på gassbrennere, kjeler og annet

Søknad og dokumentasjon

 

Teoretisk og praktisk prøve

Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Den teoretiske prøven er en flervalgsoppgave der en må ha 80 prosent av

svarene riktig for å få bestått. Den praktiske prøven utføres på kursstedet på fredagen i den aktuelle praksisuken. Maksimum

tidsbruk er fire og en halv time. Prøvene vurderes av ekstern eksaminator som er godkjent av sertifiseringsselskapet Teknologisk

Institutt Sertifisering AS. Kurset er også godkjent av Norsk Akkreditering.

Ved bestått teoretisk og praktisk prøve kan en søke Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering om å få utstedt sertifikat som

Gasstekniker II.

Kursprisen inkluderer også lunsj og kursmateriell, med unntak av Norsk Gassnorm (kan bestilles på www.gassnormen.no).

07.08.2020

Kurssenteret
Kiwa Norge
kurs@kiwa.com
+47 934 48 987

www.kiwa.com/no/no/tjenester/gasstekniker-ii-installator-av-anleggstype-2/pdf



Alle datoer og steder

Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2 (Avaldsnes) 24 aug 2020

Dato: 24 aug 2020 - 27 aug 2020

+ 14 sep 2020 - 18 sep 2020

Sted: Kiwa TI Haugesund, Helganesveien 41, 4262, Avaldsnes

Antall dager: 4+5

Pris: 32 900,00

07.08.2020

Kurssenteret
Kiwa Norge
kurs@kiwa.com
+47 934 48 987

www.kiwa.com/no/no/tjenester/gasstekniker-ii-installator-av-anleggstype-2/pdf



Sertifisering iht. Norsk Gassnorm

Vi sertifiserer montører, gassteknikere og faglig leder (prosjektering) i henhold til Norsk Gassnorm.

Vi sertifiserer følgende personell iht. Norsk Gassnorm:

Gasstekniker I - Installasjon av anleggstype 1

Gasstekniker II - Installasjon av anleggstype 2

Faglig leder II - Prosjektering av anleggstype 2

Montør midlertidig gassanlegg, nivå 1 

Montør midlertidig gassanlegg, nivå 2

Veien til sertifikat

For å få utstedt sertifikat må du - i tillegg til grunnkompetanse - ha bestått eksamen i henhold til kravene i Norsk Gassnorm. 

Etter gjennomført eksamen sendes søknad med vedlegg til sertifiseringsorganet som utsteder akkreditert sertifikat dersom alle krav

er innfridd, jfr. Norsk Gassnorm §13 med vedlegg.

Gyldighet – krav til fornyelse

Sertifikatene har følgende gyldighet:

Gasstekniker I – 5 år

Gasstekniker II - 5 år

Faglig leder II - 5 år

Montør midlertidig gassanlegg, klasse 1 - 5 år

Montør midlertidig gassanlegg, klasse 2 - 5 år

07.08.2020

Energi og sikkerhet 
Kiwa Norge 
NO.Salgees@kiwa.com
+47 22 86 50 00

www.kiwa.com/no/no/tjenester/sertifisering-iht-norsk-gassnorm/pdf



For resertifisering må du fremlegge dokumentasjon etter gjeldende norm.

Søknadsskjema og vedlegg

Hvis du ønsker å signere dokumentene elektronisk, må du huske å mellomlagre pdf'ene på egen maskin. 

Følgende skjemaer må fylles ut:

Søknad til sertifisering FG-900- FG-750- Norsk Gassnorm

Velg relevant skjema:

Vedlegg til søknad - praksis - prosjekt oversikt Gasstekniker I, II og Faglig leder II

Vedlegg til søknad - praksis Midlertidige gassanlegg del 1 og del 2_ resertifisering 

07.08.2020

Energi og sikkerhet 
Kiwa Norge 
NO.Salgees@kiwa.com
+47 22 86 50 00

www.kiwa.com/no/no/tjenester/sertifisering-iht-norsk-gassnorm/pdf

https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/0a4adce5-ec56-4e4f-be05-3bf18ac5029e/f63b819f-c8be-495b-989d-49e2cca9eefd/Skjema_ID%201953_v.2.10.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/0a4adce5-ec56-4e4f-be05-3bf18ac5029e/3ef1253d-4889-4652-9bb7-69e402b8f61e/ID%203018%20v.1.0_Vedlegg%20til%20s%C3%B8knad-%20Prosjektoversikt%20Gasstekniker%20I%20II%20og%20Faglig%20leder%20II.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com:443/0a4adce5-ec56-4e4f-be05-3bf18ac5029e/4c28516a-cfaa-4c73-99e4-5004676d32d4/ID-3019%20v.1.0_Vedlegg%20til%20s%C3%B8knad-%20Erkl%C3%A6ring%20over%20praksis%20Midlertidige%20gassanlegg%20del%201%20og%20del%202_%20resertifisering.pdf
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Søknad fra Manndalen Maskin om tilleggstomt til gnr 29, bnr 141 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknaden fra Manndalen Maskin AS om kjøp av tilleggsareal av kommunal eiendom, 

gnr 29, bnr 75 på Løkvoll, avslås, da dette vil være til hinder for å gjennomføre tiltak i 
samsvar med reguleringsplan. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I epost av 27.8.2020 søker Manndalen Maskin AS om tilleggstomt til gnr 29, bnr 141. I 
søknaden sier de: «Vi trenger dette området for å sikre utløp for overvann fra nåværende tomt». 
 
Til høyre sees kartutsnitt vedlagt 
søknaden. Det rosa arealet ønskes kjøpt. 
 
Arealet som ønskes kjøpt er i dag regulert 
til parkområde. På nordsiden av 
industriområdet, og inntil dette, er en ca. 
4,0m bred parsell av parkområdet merket 
GV1 på reguleringsplankartet. 
 
I reguleringsbestemmelsene for dette 
arealet sies det i punkt 6.3 
«Vegetasjonsskjerm GV» punkt a: 



«Vegetasjonsskjermen merket GV1 skal være et visuelt skille mellom 
industriområde/forretningsområde og turdrag. I dette området skal det det lages en 
illustrasjonsplan som viser beplantning. (§ 12-7 nr. 1 og 6)». 
 
Turdrag er også benevnt som kyststi og natursti. 
 
Nedenfor sees dronefoto med arealet mellom 29/141 og et gjerde av plastringsstein som er satt 
opp på kanten over kyststien. Det rosa markerte arealet utgjør ca. 1500m2. 
 

 
Nedenfor er utsnitt av reguleringsplankartet. Her sees GV1 arealet (vegetasjonsskjerm) inntil 
nordsiden av det fiolett stiplede industriområdet. 
 

 
 
 
Vegvesenets arbeid på Løkvoll 



Statens Vegvesen er ansvarlig for ferdigstillelse av arealene på Løkvoll knyttet til arbeidene med 
Nordnestunellen. Vegvesenet har engasjert Anlegg Nord AS fra Alta til dette oppdraget. Anlegg 
Nord har så engasjert Manndalen Maskin AS for å utføre arbeidene. 
 
Ved utførelse av slike arbeider forventer man at avtaler og plan følges. Endringer i forhold til 
dette skal avtales og godkjennes mellom kommunen og Vegvesenet.  I møte med Vegvesenet 
den 4. mars 2020 var det enighet om at det skulle bygges en jordvoll hvor vegetasjonsskjerming 
mellom industriområdet og parkområdet/kyststi skulle etableres, slik reguleringsplan beskriver. 
Ved befaring 3.7.20 var jordvollen ennå ikke etablert, men det var derimot satt opp en rekke 
med plastringsstein på kanten ovenfor kyststien. Dette steingjerdet er opptil 15-16m nord for 
grensen til industriområdet. 
 
Plastringsstein 
Skredvollen på Samuelsberg er i hovedsak bygd av tunellmasser. Massene ble mellomlagret på 
Løkvoll. Da NVE bygde skredvollen ble det betydelige mengder med større stein 
(plastringsstein) til overs som ikke kunne benyttes i skredvollen. Denne steinen skulle Kåfjord 
kommune overta, og den skulle lagres vest på industriområdet. Dette er spesifikt nevnt i 
møtereferatet med Vegvesenet 4.3.20. Vi ser nå at det er benyttet plastringsstein flere steder på 
Løkvoll uten at kommunen har fått noen henvendelse om dette. Dersom kommunen senere må 
kjøpe inn slik stein vil dette påføre kommunen betydelige kostnad. 
 

Vurdering: 
Manndalen Maskin AS ønsker å kjøpe tilleggsareal for å sikre utløp for overvann fra 29/141. I 
2019 kjøpte Manndalen Maskin AS industritomta gnr 29, bnr 141 fra kommunen for 40,- kr/m2. 
 
Utløp for overvann endres ikke avhengig av hvem som eier arealet. I utgangspunktet er det god 
drenering i grunnen her da det i hovedsak er forholdsvis grove masser i fyllingen. Der det er lagt 
på finere masser og komprimert, kan det være behov for bortledning av overflatevann i perioder. 
Dette kan ivaretas ved hensiktsmessig planering av tomta, ved stikkrenne(r) gjennom jordvoll, 
eller ved at jordvollen etableres med åpninger slik at overvann renner bort. Eventuelle problem 
med bortledning av overvann vurderes å kunne bli ivaretatt uten at omsøkt areal selges. 
Begrunnelsen for å kjøpe arealet faller da bort. 
 
Nedenfor sees dronebilde fra 26. august 2020. Her sees eiendomsgrenser, steingjerde, kyststi, og 
biler, maskiner og annet utstyr parkert inntil steingjerde og utafor grensen til 29/141.  
 
Planlegging gjøres for 
å oppnå en forutsigbar 
bruk og utnyttelse av 
areal. Ved salg av 
omsøkt areal til 
Manndalen Maskin AS 
vil det måtte foretas en 
reguleringsendring. 
Reguleringsendringen 
bør da gjennomføres 
før salg av arealet, da 
det ikke på forhånd kan 
sies at en slik endring 
kan la seg gjennomføre. 
 



Avstand, sammen med vegetasjonsskjermingen, skal gjøre at de som benyttet kyststien ikke 
føler at de går gjennom et industriområde. Ved salg av arealet mister man denne viktige 
kvaliteten. 
 
Etter en samlet vurdering innstilles det på at det gis avslag på søknaden om kjøp av omsøkte 
tilleggsareal.
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