
Innkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Olderdalen, Kultursenteret
Dato: 25.02.2021
Tid: Kl. 11:00 - 18:00

Eventuelt gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00 eller svare pr. SMS.

Varerepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt gyldig forfall må sendes snarest til 915 73 468.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Hvis det er behov for tolking til samisk på kommunestyremøtet, gi beskjed innen 5 dager før
møtet skal avholdes.
Politiinspektør Ole Johan Skogmo orienterer om kriminalstatistikken.
Orientering om beregning av kommunale gebyr ved Therese Tollefsen.

Olderdalen, 18.02.2021

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Greta Larsen
ordfører avdelingsleder Servicekontor
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Sak nr. Sakstittel  
01/21 Samlesak for referatsaker  

01/21 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bredbåndsfylket 
AS, samt nye vedtekter 

 

02/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 26.01.21  

03/21 Offentliggjøring av Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø  

04/21 Melding om vedtak - Retningslinjer for valg av forliksråd for 
Nord-Troms 

 

05/21 Oppnevning av forliksråd - Nord-Troms forliksråd  

06/21 Valg av medlemmer til Nord-Troms forliksråd periode 2021-
2024 

 

07/21 Melding om vedtak - Innkjøpstjenesten i Nord-Troms - revidert 
samarbeidsavtale, handlingsplan og anskaffelsesstrategi 

 

08/21 Utmelding fra innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms  

09/21 Vedtaksmelding - Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert 
samarbeidsavtale, handlingsplan og anskaffelsesstrategi 

 

10/21 Vedtaksmelding - Status i arbeidet med Interkommunalt politisk 
råd (IPR) 

 

11/21 Til eierne av Ymber vedr partneskap Troms Kraft AS - styrets 
standpunkt 

 

02/21 Orienteringssak fra Kommunedirektør  

03/21 Orienteringssak fra Ordfører  

04/21 Vedtaksoppfølging kommunestyret februar 2021  

05/21 Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden  

06/21 Ny salgsbevilling etter endring - Joker Birtavarre  

07/21 Delegering - og saksbehandlerreglement  

08/21 Retningslinjer for tilskudd til boligbygging og geotekniske 
undersøkelser 

 

09/21 Forprosjekt Cruise Lyngenfjorden  

10/21 Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap  

11/21 Oppstart av planarbeid - Kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel 
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-033

JournalpostID: 21/10044
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 18.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
01/21 Kommunestyret 25.02.2021

Samlesak for referatsaker

Tatt til orientering.

Underliggende saker:
01/21, Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bredbåndsfylket AS, samt nye vedtekter

02/21, Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 26.01.21

03/21, Offentliggjøring av Konseptvalgutredning Innfarter til Tromsø

04/21, Melding om vedtak - Retningslinjer for valg av forliksråd for Nord-Troms

05/21, Oppnevning av forliksråd - Nord-Troms forliksråd

06/21, Valg av medlemmer til Nord-Troms forliksråd periode 2021-2024

07/21, Melding om vedtak - Innkjøpstjenesten i Nord-Troms - revidert samarbeidsavtale,
handlingsplan og anskaffelsesstrategi

08/21, Utmelding fra innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms

09/21, Vedtaksmelding - Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale, handlingsplan
og anskaffelsesstrategi

10/21, Vedtaksmelding - Status i arbeidet med Interkommunalt politisk råd (IPR)
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11/21, Til eierne av Ymber vedr partneskap Troms Kraft AS - styrets standpunkt 
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: HistNR-17/424

JournalpostID: 21/9685
Saksbehandler: Bernt Eirik Isaksen

Lyngstad
Beaivi/ Dato: 09.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
01/21 Kommunestyret 25.02.2021

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Bredbåndsfylket AS, samt nye vedtekter

Vedlegg:
Signert protokoll
Aksjonæravtale for Bredbåndsfylket AS
Vedtekter for Bredbåndsfylket AS
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-026, HistNR-20/24

JournalpostID: 21/9387
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Beaivi/ Dato: 26.01.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
02/21 Kommunestyret 25.02.2021

Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 26.01.21

Vedlegg:
Protokoll møte RR-KDU 26.01.21
Kompetanseforum Arktis - regionråd Lagret automatisk
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FA-Q80, HistNR-20/32

JournalpostID: 21/490
Saksbehandler: Karin Karlsen
Beaivi/ Dato: 22.12.2020

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
03/21 Kommunestyret 25.02.2021

Offentliggjøring av Konseptvalgutredning Innfarter t il Tromsø

Vedlegg:
2020-12-21_Pressemelding_Innfarter Tromsø
Kombinasjon av K4 og K5_anbefalt
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FA-X43, HistNR-
20/212

JournalpostID: 21/346
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 23.12.2020

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
04/21 Kommunestyret 25.02.2021

Melding om vedtak - Retningslinjer for valg av forliksråd for Nord-Troms
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FA-X43, HistNR-
20/212

JournalpostID: 21/9674
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 04.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
05/21 Kommunestyret 25.02.2021

Oppnevning av forliksråd - Nord-Troms forliksråd

Vedlegg:
AcosSvarInn.xml
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FA-X43, HistNR-
20/212

JournalpostID: 21/343
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato:

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
06/21 Kommunestyret 25.02.2021

Valg av medlemmer til Nord-Troms forliksråd periode 2021-2024
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-601

JournalpostID: 21/354
Saksbehandler: Gunn Andersen
Beaivi/ Dato: 21.12.2020

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
07/21 Kommunestyret 25.02.2021

Melding om vedtak - Innkjøpstjenesten i Nord-Troms - revidert samarbeidsavtale,
handlingsplan og anskaffelsesstrategi
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-601

JournalpostID: 21/572
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Beaivi/ Dato: 28.12.2020

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
08/21 Kommunestyret 25.02.2021

Utmelding fra innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms

Vedlegg:
Protokoll - Kommunestyret - 01.12.2020 (L)(7824)
Utmelding fra innkjøpssamarbeidet i Nord Troms (9383)
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-601

JournalpostID: 21/9939
Saksbehandler: Gunn Andersen
Beaivi/ Dato: 16.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
09/21 Kommunestyret 25.02.2021

Vedtaksmelding - Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale,
handlingsplan og anskaffelsesstrategi

Vedlegg:
AcosSvarInn.xml
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-033, TI-&85

JournalpostID: 21/9907
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Beaivi/ Dato: 15.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
10/21 Kommunestyret 25.02.2021

Vedtaksmelding - Status i arbeidet med Interkommunalt polit isk råd (IPR)

Vedlegg:
AcosSvarInn.xml
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FA-S00, HistNR-
15/1100

JournalpostID: 21/9941
Saksbehandler: Håkon Jørgensen
Beaivi/ Dato: 16.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
11/21 Kommunestyret 25.02.2021

Til eierne av Ymber vedr partneskap Troms Kraft AS - styrets standpunkt

Vedlegg:
Brev fra Ymber
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-033

JournalpostID: 21/10045
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 18.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
02/21 Kommunestyret 25.02.2021

Orienteringssak fra Kommunedirektør

Tatt til orientering
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-033

JournalpostID: 21/10046
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 18.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
03/21 Kommunestyret 25.02.2021

Orienteringssak fra Ordfører

Tatt til orientering
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-033

JournalpostID: 21/10043
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 18.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
04/21 Kommunestyret 25.02.2021

Vedtaksoppfølging kommunestyret februar 2021

Kommunedirektørens innstilling:
Tatt til orientering.

Bakgrunn for saken:
Oppfølging av politiske saker, se vedlegg.

Saksutredning/ Begrunnelse for vedtaket
Vedtaksoppfølging av vedtatte politiske saker.

Vedlegg:
Oppfølging politiske vedtak KS 17.12.20
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-033, TI-&16,
HistNR-19/291

JournalpostID: 21/9891
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 16.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
05/21 Kommunestyret 25.02.2021

Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden

Kommunedirektørens innstilling:
Legges fram uten innstilling.

Bakgrunn for saken:
Vibeke Fagerli søker om fritak fra sine politiske verv, for resten av valgperioden.
Hun ble innvilget midlertidig fritak i PS 103/20 09.11.2020., dette fritaket er gitt til 30.04.2021.

Årsak til fritakssøknad kan opplyses på møtet, hvis kommunestyret ønsker dette.
Vibeke Fagerli er i dag 2.varamedlem i kommunestyret, fast medlem til UOO og Samepolitisk utvalg i
grupperingen Krf/MDG.
Hvis kommunestyret innvilger fritak, må kommunestyret ta stilling til om det skal foretas opprykk i
forhold t il valgoppgjøret til kommunestyret, og evt. om det skal velges nytt medlem til UOO og
Samepolitisk utvalg, hvis ikke varamedlem skal innkalles fast i perioden.

Ved opprykk på varalisten i kommunestyret, er siste varamedlem ifølge valgoppgjør Olaug A.
Rønsen, da vil øvrige varamedlemmer rykke opp en plass.

Saksutredning/ Begrunnelse for vedtaket
Kommuneloven
§ 7-9.Uttreden og fritak
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig
eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har
nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over.

Det er kommunestyret som avgjør om fritakssøknader innvilges.

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 7-9
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FA-U62

JournalpostID: 21/9890
Saksbehandler: Greta Larsen
Beaivi/ Dato: 16.02.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
06/21 Kommunestyret 25.02.2021

Ny salgsbevilling etter endring - Joker Birtavarre

Kommunedirektørens innstilling:
1. Joker Birtavarre ved Randi Forfang gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk
under 4,76 % i firmaets lokaler.
2. Stedfortreder godkjennes Torleif Larsen.
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager
og mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt
dagen før Kristi Himmelfartsdag.
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk
m.v. Kapittel 6.
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024.

Bakgrunn for saken:
Jeg har fått følgende søknad:
«Selskapene som har bevilling er lagt under Torleif Larsen Holding AS. I den forbindelse har
selskapene fått nytt organisasjonsnummer, men består, og driftes som før.
Søker derfor om overføring av bevilling til følgende selskaper: KÅFJORD HANDEL 1 AS
ORG.NR. 925.220.225, OG TORLEIF LARSEN EIENDOM 1 AS, ORG.NR:925.220.787»

Søker har salgsbevilling for øl i dag, og etter endring i selskap søkes det om ny salgsbevilling.
Firmaet har dagligvare.
Forskrift for salg- og skjenkebevilling, Kåfjord kommune
§ 3 Salgstider for salg av øl:
Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og
lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i
følgende tidsrom:
-Mandag-fredag kl.08.00-18.00
-Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl.08.00-15.00.

Saksutredning/ Begrunnelse for vedtaket
Fra ruspolitisk handlingsplan:
Mål for bevillingspolit ikken:
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de
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skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, eventuelle anmerkninger fra Politiet 
eller Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Denne søknaden fører ikke til en økning av antall salgsbevillinger i kommunen. 
 
Vedlegg: 
Salgsbevilling Kåfjord Handel AS, og Torleif Larsen Eiendom AS 
Vedrørende overgangsbevilling etter fusjon ved JOKER BIRTAVARRE // 5655387 
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FE-044

JournalpostID: 21/198
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Beaivi/ Dato: 13.01.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
07/21 Kommunestyret 25.02.2021

Delegering - og saksbehandlerreglement

Kommunedirektørens innstilling:
Kåfjord kommune vedtar de fremlagte reglementer, delegerings- og saksbehandlingsreglement i
folkevalgte organer.

Bakgrunn for saken:
Kommunedirektøren fremmet sak om nytt delegerings- og saksbehandlingsreglement til
kommunestyrets møte den 27.2.2020. Kommunestyret vedtok å sende saken til de ulike folkevalgte
organer for gjennomgang og eventuelle endringsforslag.

Saksutredning/ Begrunnelse for vedtaket
Reglementene ble etter gjennomført prosess fremmet på nytt for kommunestyret den 18.6.2020.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til
saksbehandlingsreglement i folkevalgte organer for Kåfjord kommune. Reglementene
gjøres gjeldende fra vedtaksdato.

· Det må tas med at ungdomsrådets representant har forslagsrett i kommunestyret.
· 6.3. Det må fremgå hvem som har stemmerett i administrasjonsutvalget (5+2)
· Siden administrasjonsutvalget er formannskap pluss to tillitsvalgte, er det nødvendig at også

formannskap behandler sakene, eller skal de gå direkte til kommunestyret?
· Ordførers delegasjon med hensyn til vielse, samt vielse på samisk/kvensk
· Det må tas med at administrasjonen stiller med fast møtesekretær i utvalgene
· Det ble stilt spørsmål om bruk av samiske midler, samepolitisk utvalg sin rolle og mandat.

Notat vedr dette utarbeides til kommunestyremøte den 18.06.2020.
2. Vi viser til tidligere vedtak gjort i kommunestyret 27.02.20 og formannskap 05.06.2020, og

utvider høringsfristen til september 2020. Vi ber om at administrasjonen utreder punktene i
vedtaket til neste kommunestyre 27.09.2020.

3. Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for delegasjon av vigselsrett på samisk
og kvensk, samt forslagsrett for ungdomsrådrepresentant, legges fra 27.09.2020.

4. Alkohollovens § 1-7, 1-7 a, 1-7 c, 4-2 utredes om de skal delegeres til kommunedirektøren.
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I forhold til delegasjons- og saksbehandlingsreglement forstås vedtaket slik: 

1. Kommunestyret utvidet høringsfristen til september 2020 og ønsket saken om delegasjons- 
og saksbehandlingsreglement fremmet for kommunestyrets møte den 27.9.2020 

2. Utrede muligheten for delegasjon av vigselsrett for andre på samisk og kvensk. 
3. Utarbeide notat om bruk av samiske midler, rollen og mandatet til samepolitisk utvalg 
4. Utrede muligheten av forslagsrett i folkevalgt organ for ungdomsrådsrepresentant   
5. Klargjøre hvem som har stemmerett i administrasjonsutvalget og om organets 

innstillingsmyndighet 
6. Kommunestyret ønsker at administrasjonen ved møter i utvalget for oppvekst og omsorg 

stiller med fast møtesekretær.   
7. Utrede delegert myndighet til kommunedirektøren i saker etter alkohollovens §§ 1-7, 1-7a, 

1-7 c, og 4-2. 

 
Oppfølging av punktene ovenfor: 
 

1. I forhold til frist den 27.9.2020 maktet ikke administrasjon å følge opp dette i sin helhet.  

 
2. Angående sak om vigselsrett på samisk og kvensk fremmet i egen sak for kommunestyret.  

I sin behandling av denne saken delegerte kommunestyret slik rett til leder for samisk 
språksenter, Karin Mannela.   

 
3. Pr dags dato har ikke administrasjonen laget en utredning om bruk av samiske midler eller 

rollen til same politisk utvalg. Denne kan tidligst bli lagt frem til politisk behandling høsten 
2021 og blir da kjørt parallelt med OU-prosessen. 

Det er lagt frem Sluttrapport - Evaluering av samisk språk i Kåfjord, 23.10.2020. Versjon 1.2.  
Rapporten er utarbeidet av Visjona AS. 

Vedtak i kommunestyret 7. desember 2020 PS 122/20 
Kommunestyret godkjenner rapporten som forelagt. Kommunestyret gir styringsgruppa mandat 
til å fortsette med en plan for konkretisering av tiltak, samt kostnadsvurderinger og videre 
implementering. 
 

4. I forhold til forslagsrett for ungdomsrådsrepresentant i kommunestyret bestemmer  

kommuneloven § 5-12 at kommunestyret selv skal velge eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse. Disse rådene er medvirkningsorganer og har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder disse gruppene i befolkningen.   
 
Kommuneforlaget har i 2019 utgitt kommentarer til gjeldende kommunelov. I 
kommentarene til § 5-12 fremkommer det at å gi rådene generell møte-, tale- og 
forslagsrett vil kreve lovendring. Videre har departementet i tolkningsuttalelse datert 
25.6.2015 om forslagsrett i folkevalgte organ for andre enn folkevalgte, kommet til at 
ungdomsrådet ikke har forslagsrett i kommunestyret eller andre folkevalgte organ. 
 
Bufdir har utarbeidet veileder for ungdomsråd. I denne veilederen fremkommer det at 
kommunestyret kan gi medlemmer av ungdomsrådet lov til å delta (møte- og talerett) i 
andre folkevalgte organer, for eksempel i kommunestyret eller fylkestinget (forskrift om 
medvirkningsordninger § 2). Hvis det er en konkret sak som rådet gjerne vil ta opp i et 
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møte med kommunestyret, kan de be om å få taletid, men det er opp til kommunestyret 
å avgjøre om de skal få denne muligheten. 
 
Det er altså ikke lovhjemmel i kommuneloven eller i forskrift om medvirkningsordninger 
til å gi ungdomsrådets medlemmer forslagsrett i kommunestyret eller i andre folkevalgte 
organer.  
 

5. Kommuneloven bestemmer i § 5-11 at kommunene skal opprette partssammensatt utvalg. 
Det skal være flertall av politiske valgte medlemmer. I Kåfjord kommune består 
administrasjonsutvalget av formannskapet og to representanter fra de to største 
fagorganisasjonene, Fagforbundet og Delta. I møter hvor utvalget behandler saker om 
pedagogiske spørsmål har Utdanningsforbundet vært gitt møte- og uttalerett. Det har også 
vært praktisert at ved avstemming har en av de to faste medlemmene for arbeidstakerne 
fratrådt og representanten fra Utdanningsfrobundet har tiltrådt.  

 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dette er en praksis som bør avvikles.  
Det er tvilsomt at det innenfor lovens rammer gis anledning til å skifte ut medlemmer i 
utvalget alt etter hvilken saker som behandles. I forslag til delegerings- og 
saksbehandlingsreglement er det tydeliggjort at administrasjonsutvalget består av 7 
medlemmer, - 5 politiske valgte og to utpekt av arbeidstakerne. Det er disse som har 
forslags- og stemmerett. 

 
På spørsmål om organets innstillings- og vedtaksmyndighet vises det til 
delegasjonsreglementet om dette: «Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor 
budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller 
vedtatt av kommunestyret/ formannskap, Vedtak i administrasjonsutvalget som har 
økonomiske konsekvenser for hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre skal alltid 
oversendes aktuelt utvalg og sluttbehandles der.   
 
Administrasjonsutvalget foreslår, behandler og innstiller til kommunestyret i 
overordnede personalpolitiske saker». Dette spørsmålet har ikke vært fulgt opp av 
administrasjonen. Begrunnelsen for dette er at det er gjennomført en evaluering av 
samisk språk i kommunen.  
Det anses som unaturlig å behandle dette før evalueringsrapportene er kjent og 
undergitt administrativ og politisk behandling. 

 
6. Vedrørende kommunedirektørens delegerte myndighet etter alkohollovens § 1-7, 1-7 a, 1-

7 c, 4-2, så er det opp til kommunestyret om de ønsker å behandle salgs- og 
skjenkebevilling hvert 4.år, året etter at nytt kommunestyre er valgt, eller om det ønskes å 
bevilge dette til administrasjonen. 

 
Følgende må kommunestyret ta stilling til: 

·  Alkohollovens § 1.6. Bevillingsperioden – 4. år til 30/9 
·  Alkohollovens § 1.7. Bevilling for salg og skjenking – Uttalelse fra Nav og politiet hentes inn 

av administrasjonen i dag. 
·  Alkohollovens § 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling 

for salg eller skjenking 
·  Alkohollovens § 1-7b. Krav til vandel 
·  Alkohollovens § 1-7c. Styrer og stedfortreder – delegeres til administrasjonen, eller ønsker 

kommunestyret å behandle saker om styrer og/eller stedfortreder, for salgs- og 
skjenkesteder med bevilling? 
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·  Alkohollovens § 4-2 Omfanget av bevillingen – gruppe 1, 2 og/eller 3. 

 
Den 19.9.2020 publiserte KF Delegering nytt lovsett som trådet i kraft fra samme dato. 
Lovendringene kunne ha betydning for delegering av myndighet.  De aktuelle lovene som endringene 
var knyttet til: 
•          Brann- og eksplosjonsloven 
•          Friluftsloven 
•          Havne- og farvannsloven 
•          Jordlova 
•          Forskrift til opplæringsloven 
•          Eierseksjonsloven 
•          Forurensingsforskriften 
•          Helse- og omsorgstjenesteloven 
•          Matrikkellova 
•          Veglova 
•          Vegtrafikkloven 
 
Kommunedirektøren har gått gjennom disse og gjort delegering i forhold til de enkelte paragrafene. 
Delegeringene er gjort i samsvar med de rammer som det forslåtte delegeringsreglementet trekker 
opp. 
 
Vurdering: 
Delegerings- og saksbehandlingsreglementet vurderes å være innenfor kommunelovens 
bestemmelser om folkevalgt organisering, videredelegasjon av myndighet fra kommunestyret og 
regler for saksbehandling i politiske organer. 
 
 
 
ALKOHOLLOVEN 

§ 1-6.Bevillingsperioden. 

Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og 
med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking 
av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året 
etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, 
og for en enkelt bestemt anledning. 

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men 
gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at 
nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller 
fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved 
fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved 
behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller 
fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 
3-2 og 4-3. 

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har 
foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert 
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bevillingspolitikken. 

Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre. 

Statlige tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis for 
en bestemt periode. 

Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen 
bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor 
endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den 
nye bevillingsperioden. 

  

§ 1-7.Bevilling for salg og skjenking 

Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 
5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig 
bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som 
utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må 
bevilling gis av samtlige kommuner. 

Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. 
Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som har 
militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling. 

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne 
ta stilling til om kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å 
legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. 

Melding om gitte bevillinger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Kommunen kan delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning. 
Avgjørelser fattet av den interkommunale sammenslutningen kan påklages til vertskommunens 
klageorgan. 

  

§ 1-7a.Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for 
salg eller skjenking m.v. 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- 
og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om 
bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. 

Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller 
skjenking. 
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§ 1-7b.Krav til vandel 

Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har 
sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, 
som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har 
vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. 

I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas 
hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes 

1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold 

 

2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken 

 

3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i 
ekteskapslignende forhold 

Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas 
hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. 

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene. 

Vandelskravene gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet, for adgang til å drive engrossalg 
etter § 1-4c, eller for bevilling etter § 5-3 og kapittel 6. 

  

§ 1-7c.Styrer og stedfortreder 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 
urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder 
gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6. 

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten 
i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller 
skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær 
påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer 
dersom styrer slutter. 

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 
bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling 
for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5. 

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. 
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Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas hensyn til 
forhold som er eldre enn 10 år. 

På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg. 

Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og 
kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan gi 
forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen 
utøves i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 

 

 

§ 4-2.Omfanget av bevillingen. 

Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk gruppe 1, alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 eller all 
alkoholholdig drikk. 

Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltakere i sluttet selskap. 

Bevillingen kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin, eller 
til innførsel av slik alkoholholdig drikk som bevillingen gjelder, for skjenking i egen virksomhet. 
Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning, jf. § 1-6 annet 
ledd, kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for skjenking i egen virksomhet. Også 
statlige skjenkebevillinger kan utvides til å omfatte slik innførsel. Bestemmelsene i lovens 
kapittel 1 og 4 får anvendelse så langt de passer. 

Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet. Bevillingen kan for en 
enkelt anledning utvides til å gjelde også utenfor skjenkelokalet. 

Tilvirkning på grunnlag av kommunal tillatelse knyttet til en skjenkebevilling, kan ikke utøves i 
samme anlegg som tilvirkning etter lovens kapittel 6. 
 
 
 
Vedlegg: 
Delegeringsreglement 
Saksbehandlingsreglementet 
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Ar kiiv a o avd d a/ Ar kivko d e: FA-L71, TI-&32

JournalpostID: 21/307
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Beaivi/ Dato: 17.01.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
08/21 Formannskapet 17.02.2021
08/21 Kommunestyret 25.02.2021

Retningslinjer for tilskudd til boligbygging og geotekniske undersøkelser

Kommunedirektørens innstilling:
Vedlagte retningslinjer vedtas

· Retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging
· Retningslinjer for tildeling av tilskudd til geoteknisk undersøkelser

Bakgrunn for saken:
Kåfjord kommune har vedtatt å gi tilskudd til boligbygging og også tilskudd til geotekniske
undersøkelser. I den sammenheng er det her laget retningslinjer for å kunne søke på disse
tilskuddene. Kommunen ønsker å stimulere til nybygging og til å øke bosettingen i kommunen.
Tilskuddet gjelder foreløpig for budsjettåret 2021 og så langt vedtatt bevilgning rekker.

Saksutredning/ Begrunnelse for vedtaket

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging
Fremtidsutsiktene for utkantkommuner er ikke så lys når det kommer til det å tiltrekke seg nye
innbyggere, opprettholde eksisterende næring samt tiltrekke seg nye. Det er i den sammenheng
vedtatt å gi tilskudd til boligbygging i kommunen. Vedlagt er retningslinjer for søker og saksbehandler
i disse sakene.

Retningslinjer for tilskudd til geotekniske undersøkelser
Plan- og bygningsloven §28-1 setter krav til sikker byggegrunn. Med dette pålegger en boligbyggere
kostbare utredninger av naturfarer. Kåfjord kommune har mange utfordringer i så henseende, og har
derfor vedtatt at det etter søknad vil vurdere å gi et tilskudd til pålagte utredning av naturfarer på inn
til kr. 30.000. Retningslinjene som er vedlagt skal da veilede søker og saksbehandler i så henseende.

Vedlegg:
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til geoteknisk undersøkelser
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Saksframlegg

Saksnr. Utvalg Møtedato
09/21 Kommunestyret 25.02.2021

Forprosjekt Cruise Lyngenfjorden

Kommunedirektørens innstilling:
Kåfjord kommune stiller seg bak de konklusjoner forprosjekt cruise har presentert.

Kåfjord kommune vedtar å videreføre forprosjekt Cruise inn i et treårig hovedprosjekt med en
kostnadsramme for kommunens del på kr. 74 000 pr. år, dvs. en totalkostnad på kr. 222 000, som
fortrinnsvis dekkes av utviklingsfondet, subsidiært andre tilgjengelige fondsmidler.

Vedtaket er betinget av at øvrige kommuner tar sin part, og at prosjektet grovt sett lar seg
gjennomføre i henhold til fremlagt finansieringsplan.

Bakgrunn for saken:
I 2020 ble det gjennomført en forstudie om Lyngenfjord regionen som reisemål ønsker å satse på
cruisenæringen og på hvilken måte dette eventuelt skal gjøres. De viktigste resultatene fra
forprosjektets presentasjon kan oppsummeres som følger:

· Destinasjonen har mange gode aktivitetsleverandører
· Cruise gjester kan sørge for helårsarbeidsplasser hos reiselivsbedrifter (sommersatsning)
· Destinasjonen er mangfoldig og stor, og kan tåle mange besøkende (Lyngen, Kåfjord, Storfjord,

Skjervøy, Nordreisa)
· Visit Lyngenfjord er en ny cruisedestinasjon
· Mange reiselivsaktører, og noen av innbyggere ønsker cruisesatsing velkommen
· Regionen har havner som gir muligheter får å legge skip til kai, alternativt tendring
· Lokal verdiskaping: etter 5 år, 30 skip, 11 000 gjester = 8,3 mill. kroner
· Det anbefales å jobbe mot cruise med maks 700 passasjerer ombord
· Det anbefales at et selskap står ansvarlig for alle shore excursions, slik at hele regionen drar

nytte av cruise
· Det anbefales at man jobber for å maksimere antall gjester som deltar på guidede aktiviteter

og at færre gjester kun går i land på egen hånd
· Det anbefales at det blir innført forbud mot at cruiserederier organisere guidede turer som de

selv organiserer på land. Alt av «shore excursions» MÅ være lokalt styrt
· Strategien for en bærekraftig cruiseturisme må ligge til grunn i cruisesatsingen.
· Det anbefales at båter som er miljøvennlig foretrekkes. Eldre båter som forurense mye er ikke

ønsket til Lyngenfjord. Det anbefales og følge EPI index for å tiltrekke seg de mest miljøvennlige
båter.
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·  Det bør ikke være avgjørende hvor en båt kommer å ligge, men hvor aktiviteter gjennomføres.  
·  Å investere i en seawalk anbefales ikke på kort sikt  
·  Kommunen i hele regionen må samarbeide for å finne den beste havn slik at det er mest 

attraktivt for båter og gjester. Målsettingen i en cruisesatsing er først og fremst økt omsetning 
hos reiselivsbedrifter og ikke hos havner  

·  Nord-Troms havn kan ta posisjonen for å handtere cruise anløp!  

→ Unngår konkurranse mellom havner i Nord-Troms  
→ Økt kvalitet i leveranse (ISPS havner)  
→ Overordnet mål fra havner: styrke reisemålet på en bærekraftig måte  

 
Dette er anbefalingen for veien videre:  

1.  
·  Hver kommune må gjøre et vedtak om man ønsker å satse på cruise som en del av reiselivet  

i Lyngenfjorden i et hovedprosjekt.  
·  Det anbefales å følge anbefalinger fra rapporten (hvilken skip) og bærekraft prinsippene.  
·  Det anbefales at Visit Lyngenfjord må ha hovedansvaret for cruisesatsingen for å sørge for  

at hele regionen blir brukt i en slik satsning  
·  Kommunene må kunne bidra til å finansiere en treårig prosjektstilling som skal jobbe med  

          cruisesatsing (sommer satsning).  
 
Med disse kriteriene på plass vil fremtidig cruisetrafikk i regionen kunne skje på en styrt og 
bærekraftig måte av de interessentgruppene som er direkte involvert i denne industrien.  
 
Forprosjektrapporten konkluderer med at det er grunnlag for å ta prosjektet inn i en ny fase, 
gjennom et hovedprosjekt. Prosjektsøknaden og –beskrivelsen følger vedlagt.  
 
 
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket 
Denne saken handler i liten grad om man er for eller imot cruise, men om å legge til rette for mer 
lokal verdiskaping primært ved at våre aktivitetsleverandører tilføres flere kundegrupper. Det 
handler også om hvilke krav som skal stilles til eventuelle cruiseanløp som skal ønskes velkommen til 
våre farvann.  
 
Det er et svært grundig forprosjekt som her er gjennomført. Særlig er det viktig å merke seg det 
absolutte kravet at enhver cruiseaktivitet i Nord-Troms skal gjennomføres i henhold til 
bærekraftprinsippene, som regionen er sertifisert etter som bærekraftig reisemål.  
 
Det er i tillegg viktig å presisere destinasjonsselskapets vurdering i forhold til størrelsen på aktuelle 
skip som skal besøke oss. Det er ikke skipets passasjerantall isolert sett som er viktig, men hvor 
mange passasjerer som slippes i land samtidig, og ikke minst hvordan passasjerene fordeles ut på 
ulike betalte aktivitetstilbud i regi av regionens reiselivsbedrifter. Det er dette som skaper den lokale 
verdiskapingen. Det er helt vesentlig at dette er hovedprioriteringen for regionens arbeid med cruise.  
 
Å igangsette et kostbart treårsprosjekt rettet mot cruiseindustrien, i en tid med en pågående 
pandemi som har stanset all cruisetrafikk, og som sannsynligvis vil prege denne industrien i lang tid 
fremover, kan synes som et svært offensivt initiativ. Det er det også, men på en eller annen måte vil 
ulike grupper turister også i fremtiden ønske å besøke Nord-Norge, og de opplevelses- og 
aktivitetstilbud vi kan tilby her. Cruiseindustrien vil nok måtte omstille seg på mange måter for å 
kunne være et relevant reiselivsprodukt når pandemien har kommet under kontroll. Da er det viktig å 
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kunne være der, og å tilby våre aktivitetsleverandørers produkter til denne målgruppen. Det må 
være den viktigste begrunnelsen for å videreføre regionens cruisesatsning inn i et treårig 
hovedprosjekt.  
 
Det som i dette prosjektet gjøres for målgruppen cruiseturister, vil i tillegg har betydning for 
reiselivsbedriftenes tilbud og organisering i forhold til andre kundegrupper.  
 
Et annet argument for å videreføre prosjektet i et hovedprosjekt er at prosjektkostnaden forutsettes 
delt mellom fem kommuner, i tillegg til en betydelig finansieringsandel som dekkes av Innovasjon 
Norge, og ikke minst at regionens reiselivsbedrifter selv må være med å dekke en del av kostnadene. 
Det vil de ikke gjøre dersom de ikke tror de vil tjene på dette i det lange løp.  
 
Dersom dette spleiselaget lar seg gjennomføre betyr det at mange ulike interessenter ser verdien av 
dette. Da bør Kåfjord kommune også være med. Det vil være svært viktig for kommunens 
reiselivsbedrifter, og vil dessuten være en viktig katalysator for at nye aktivitetsleverandører finner 
grunnlag for å ville etablere seg i Kåfjord. 
 
 
Vedlegg: 
Endelig Rapport - Forprosjekt Cruise Lyngenfjord 
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Saksnr. Utvalg Møtedato
01/21 Utvalg for oppvekst og omsorg 04.02.2021
10/21 Kommunestyret 25.02.2021

Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune inngår i partnerskapet «Troms og Ofoten helsefellesskap» i tråd med

modell for helsefellesskap mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 24
kommuner, presentert i vedlegg 1.

2. Kåfjord kommune slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter X kommune, jfr. vedtektene §2, se
vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være hos den enkelte
kommune.

3. Kåfjord kommune godkjenner etablering av 100 % stilling som interkommunal
samhandlingsleder. Arbeidsgiveransvaret tillegges Tromsø kommune. Det godkjennes at
Tromsø kommune søker statstilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for
helsefellesskapet, på vegne av kommunene i Troms og Ofoten helsefellesskap.

4. Kåfjord kommune vil bidra med finansiering av et interkommunalt
samhandlingssekretariat. Den økonomiske forpliktelse vil være i samsvar med
arbeidsgruppens forslag til finansieringsmodell, jfr. vedlegg 3. Finansieringen for 2021
foreslåes benyttet fra formannskapets reserve. For senere år innbakes kostnader i budsjett
for Helse og omsorg.

Utvalg for oppvekst og omsorg 04.02.2021:

Behandling:
1. Kåfjord kommune inngår i partnerskapet «Troms og Ofoten helsefellesskap» i tråd

med modell for helsefellesskap mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
og 24 kommuner, presentert i vedlegg 1.

2. Kåfjord kommune slutter seg til konsensusprinsippet, som innebærer at
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konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter X kommune, jfr. vedtektene §2, 
se vedlegg 2. Den formelle beslutningsmyndigheten skal fortsatt være hos den 
enkelte kommune. 

 
3. Kåfjord kommune godkjenner etablering av 100 % stilling som interkommunal 

samhandlingsleder. Arbeidsgiveransvaret tillegges Tromsø kommune. Det godkjennes 
at Tromsø kommune søker statstilskudd til kommunal sekretariatsfunksjon for 
helsefellesskapet, på vegne av kommunene i Troms og Ofoten helsefellesskap. 

 
4. Kåfjord kommune vil bidra med finansiering av et interkommunalt 

samhandlingssekretariat. Den økonomiske forpliktelse vil være i samsvar med 
arbeidsgruppens forslag til finansieringsmodell, jfr. vedlegg 3. Finansieringen for 2021 
foreslåes benyttet fra formannskapets reserve. For senere år innbakes kostnader i 
budsjett for Helse og omsorg.  

 
 
UOO- 01/21 Vedtak: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket 
Forslag om endring fra parter som samarbeider til partnerskap vil kreve et større og mer systematisk 
arbeid fra kommunenes side i den overordnede samhandlingen med UNN enn samarbeidsstrukturen 
har krevd fram til nå. Kommunene får også en ny utfordring i form av økt behov for koordinering 
mellom de ulike kommunene for konsensusbaserte vedtak, for å innta rollen som en likeverdig 
samarbeidspartner for sykehuset. Samtidig vil en vellykket etablering av helsefellesskap i UNN-
området sikre kommunenes plass som likeverdig samarbeidspartner for sykehuset, og bidra til reell 
kommunal medvirkning i retningsgivende prosesser rundt de prioriterte pasientgruppene; barn og 
unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med 
flere kroniske lidelser. 
 
For en vellykket kommunal samordning, er sekretariatsfunksjon av vesentlig betydning. Denne 
funksjonen finnes ikke i dagens samhandlingsstruktur. Etablering av interkommunal 
samhandlingsressurs (samhandlingsleder), som er likestilt med samhandlingsleder i UNN, er et derfor 
nødvendig grep for å få en tydeligere involvering fra kommunene i samhandlings-arbeidet og 
saksforberedelser. Den interkommunale samhandlingslederen skal som hovedoppgave ivareta 
sekretariatsfunksjonen på vegne av kommunene.  
 
En interkommunal stilling som samhandlingsleder krever samarbeid om finansiering fra kommunenes 
side. Anbefalingen om å ha 100% stilling synes nødvendig, jamfør antall kommuner. En 
finansieringsmodell som er todelt, med et fast beløp likt for alle kommunene, pluss et beløp 
beregnet utfra innbyggertall anses å være mulig for den enkelte kommune. 
 
UNN HF har alene ansvaret for finansiering av samhandlingsfunksjonene i helseforetaket. 
 
Forslag om etablering av konsensusprinsipp innebærer at kommunene får en plikt til å følge opp de 
vedtak som fattes i helsefellesskapet og hvor det er konsensus. I avtalen mellom KS og Regjeringen 
omtales behovet for mer forpliktende samarbeid og beslutninger slik:  

Bedre beslutningsprosesser: Den formelle beslutningsmyndigheten vil som i dag ligge i 
helseforetakene og kommunene. Samtidig bør beslutningsprosessen i partnerskapet bli bedre og 
mer forpliktende enn den er i dag. Regjeringen og KS er enige om at det bør tilstrebes 
konsensusbeslutninger som kan forplikte partnerne i det videre arbeidet. 

 
Konsensusprinsippet innebærer ikke at kommunene frasier seg myndighet innenfor temaene som 



Side 37 av 39 

 

behandles. Men det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring av saker, om 
nødvendig i kommunestyret. Den interkommunale samhandlingslederen og de kommunale 
representantene i helsefellesskapet vil ha et ansvar for å sikre at kommunene de representerer har 
formidlet sitt syn i sakene som behandles, og at de ivaretar kommunenes syn i saksbehandlingen. 
 
Strukturen som er foreslått for Troms og Ofoten helsefellesskap tilrådes fra et samstemt OSO. Det 
synes å være et godt utgangspunkt for en mer likestilt samhandling enn dagens struktur.  
 
Konklusjon 
Endring fra parter til partnere i et helsefellesskap vil bidra til mer likeverdighet i samhandlingen. Det 
anbefales derfor at Kåfjord kommune støtter etablering av helsefellesskap for UNN, kommunene i 
sykehusets primærområde, fastlegene og brukerne, med struktur anbefalt av OSO og presentert i 
saken. 
 
Bedre beslutningsprosesser med sterkere gjensidig forpliktelser er noe av intensjonene bak 
helsefellesskapet. Det anbefales derfor at X kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som 
innebærer at konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter X kommune. 
 
Tilskuddsordningen som er etablert for kommunal sekretariatsfunksjon er viktig for å senke den 
økonomiske terskelen for å sette inn interkommunal samhandlingsressurs. Det anbefales at Kåfjord 
kommune støtter at Tromsø kommune søker om tilskudd til sekretariatsfunksjon for 
helsefellesskapet. 
 
For å sikre finansiering av en fast, 100% stilling som interkommunal samhandlingsleder anbefales det 
at Kåfjord kommune på linje med de øvrige kommunene bidrar med delfinansiering av den 
kommunale sekretariatsfunksjonen. Det forventes en redegjørelse og kostnadsoversikt før endelig 
beslutning om beløp fattes. Det anbefales at det settes av et beløp i budsjett 2021 for eventuell 
medfinansiering av deler av kommunal sekretariatsfunksjon, jfr. vedlegg 3. 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Forslag hovedstruktur Troms og Ofoten helsefellesskap 
Vedlegg 2 Utkast vedtekter helsefellesskap 
Vedlegg 3 Forslag budsjett og kostnadsfordeling interkommunalt samhandlingssekretariat 
Vedlegg 4 helsefellesskap_avtale KS og regjeringen 
Vedlegg 5 Utkast program Partnerskapsmøtet 2021 
Vedlegg 6 Utkast Ishavserklæringen 
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Oppstart av planarbeid - Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune vedtar oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel og

arealdel jf. PBL § 11-12.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i sak 71/20, kommunal planstrategi 2020-2023. I planstrategien er det
berammet at oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel skal skje i 2020 og
kommuneplanens arealdel i 2021. Kommunedirektøren følger med dette opp hva som er vedtatt
gjennom planstrategien og ønsker å vedta oppstart for både samfunnsdelen og arealdelen samtidig.

Figur 1 Foreløpig fremdriftsplan for kommuneplanens samfunnsdel 2022

Saksutredning/ Begrunnelse for vedtaket
Kåfjord kommune har i dag en endelig vedtatt samfunnsplan og arealplan. Disse ble vedtatt i
henholdsvis 2015 og 2017. Etter planstrategien skal disse planene rulleres i denne planperioden.

I følge plan- og bygningsloven § 11-12 kan kommuneplanens samfunnsdel og arealdel utarbeides
samlet eller hver for seg. I lovens § 3-1 står det også at planlegging skal bygge på forutsetninger for
gjennomføring og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Med bakgrunn i dette ønsker administrasjonen å vedta oppstart av samfunnsdelen og areadelen
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samtidig. Dette gjøres for å ha muligheten til å utarbeide et felles planprogram for de to planene, slik 
at man sparer både tid og ressurser på høringsprosesser og arbeid knyttet til dette. Det foreslås så å 
utarbeide to ulike planforslag hver for seg etter planprogrammet er fastsatt. Dette fordi det vurderes 
til å være for komplisert og omfattende å utarbeide en felles samfunnsdel og arealdel. 
 
Etter at felles planprogram er fastsatt vil planforslag for samfunnsdelen utarbeides før det jobbes 
videre med arealdelen. En foreløpig tidsplan tilsier at samfunnsdelen kan vedtas i juni 2022. 
Arealdelen vil mulig kunne vedtas 6-12 måneder etter dette. 
 
 
 


