
 
Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 22.06.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
 
 
 
 
Årsmelding for 2016.  
 
Arbeidet med kommunens årsmelding for 2016 har dessverre ikke hatt den framdriften og 
overholdt de frister som er satt. Saken ble diskutert i formannskapet den 06.06.17 der det ble gitt 
klare signaler om at det er bedre å få et godt produkt til høsten framfor et raskt og dårlig produkt 
nå i juni. Derfor legges saken fram på første kommunestyremøte til høsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burfjord 09.06.17 
 
 
Eirik Losnegaard Mevik 
Ordfører 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen originalunderskrift. 
 
 
 





                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 31/17 Søknad om fritak som medlem og leder i 
eldrerådet 

X 2015/196 

PS 32/17 Budsjettkontroll pr 30. april  2016/36 
PS 33/17 Godkjenning av årsregnskap 2016  2016/36 
PS 34/17 1943/35/2. Klage på vedtak om søknad om 

dispensasjon fra Reguleringsplanen for 
hytte/naustområde Løkviknesset. 

 2015/437 

PS 35/17 Godkjenning av planprogram for strategisk 
næringsplan 2018-2030 Kvænangen kommune 

 2017/80 

PS 36/17 Oppfølging utredning forsterket skjermet enhet  2016/170 
PS 37/17 Godkjenning av prosjektet Kompetanseløftet i 

Kulturminnevernet - Kvænangen 
 2015/461 

PS 38/17 Utredning salg av Kjækan skole  2017/147 
PS 39/17 Referatsaker   
RS 1/17 Nord-Troms regionråd DA - Årsrapport 2016  2017/179 
RS 2/17 Orienteringssak - regionalt samarbeid i Nord-

Troms 
 2017/179 

RS 3/17 Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på 
saksutredninger til folkevalgte 

 2017/178 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/36 -5 

Arkiv: 210 

Saksbehandler:  Tore Li 

 Dato:                 24.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/17 Kvænangen formannskap 06.06.2017 
32/17 Kvænangen kommunestyre 22.06.2017 

 

Budsjettkontroll pr 30. april 

Henvisning til lovverk: 
Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune 
Økonomireglement for Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 
D Kostnader ifbm valg 2017 100 000,- 
K Mindre kostnad pensjon - 500 000,- 
D Reduserte leieinntekter næringsbygg på kaia 150 000,- 
D Reduserte inntekter fra salg av konsesjonskraft 250 000,- 

 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 
D Kostnader ifbm valg 2017 100 000,- 
K Mindre kostnad pensjon - 500 000,- 
D Reduserte leieinntekter næringsbygg på kaia 150 000,- 
D Reduserte inntekter fra salg av konsesjonskraft 250 000,- 

 
 



 
 

Saksopplysninger 
Jfr delegasjonsreglementet pkt 22.7.1 skal det avlegges økonomirapport for drifta til 
kommunestyret to ganger i året. 
 
Økonomireglementets pkt 6.1 sier det skal avlegges en tertialrapport pr 30. april. I 
tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. 
Dersom dette ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. 
 
Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket i desember 2016 vedtatt spesifikke innsparingstiltak 
på avdelingsnivå. Noen av disse innsparingstiltakene har blitt forsinket da det knytter seg stor 
usikkerhet i om tiltakene faktisk lar seg gjennomføre i tråd med de reglene som gjelder i 
arbeidslivet. Dette gjelder både oppsigelse av enkeltstillinger men også organisering av ny 
turnus. Denne økonomirapporten vil ikke ta stilling til gjennomføringen av tiltakene, men 
omtale økonomisk status i forhold til budsjettvedtaket.  
 
De fleste tiltakene er effektuert og drifta ser nå ut til å være tilpasset den nye bevillingen.  
Selv om noen tiltak er forsinket og enkelte avdelinger derfor har avvik, er de fleste sektorer 
allikevel totalt sett i stor grad i budsjettbalanse. Dette på grunn av andre forhold som vakanser 
på grunn av forsinkelser i tilsettinger, men også utsettelser på gjennomføring av diverse andre 
aktiviteter.   
 
Budsjettet er stort sett lagt inn i økonomisystemet med den samme periodiseringsnøkkel som 
tidligere år. Blant annet betyr dette at budsjettet for lønn er lagt inn med en periodiseringsnøkkel 
som samsvarer med hvordan lønna faktisk kommer til utbetaling. Lønn påløper som kjent i 
regnskapet kun i 11 av 12 måneder på grunn av feriepengeutbetaling i juni. Øvrige utgifter og 
inntekter er som en hovedregel periodisert med like store beløp hver måned, men en del av disse 
postene som forsikring etc er periodisert med hele budsjettbeløpet i starten på året, mens 
refusjonskrav o.l. er periodisert på slutten av året. Det jobbes for øvrig kontinuerlig med å få 
bedre periodisering på kostnader og inntekter som vi vet kommer til forskjellige tider av året. 
 
 
På denne bakgrunn kan vi presentere følgende budsjettkontroll for sektorene: 
 
Sentraladministrasjonen Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 2 226 540,20 2 324 410,00 97 870,05 95,79 
Øvrige utgifter 5 205 423,15 4 384 960,00 -820 463,25 118,71 
Inntekter -757 673,08 -386 561,00 371 111,79 196,00 
  6 674 290,27 6 322 809,00 -351 481,40 105,56 

 
Det er noe mindreforbruk på lønn men dette skyldes først og fremst at lønn til 
sommerarbeidsplasser og møtegodtgjørelser for politisk aktivitet ikke er riktig periodisert og vil 
bli belastet regnskapet i løpet av sommeren. Utvidet stilling på servicekontoret har stått vakant 
så langt i budsjettåret. Når det gjelder det vedtatte kuttet i en stilling i administrasjonen fra 1. 
april er dette ikke gjennomført og kan bety et merforbruk i løpet av året. 
 
Merforbruk på øvrige utgifter skyldes til dels dårlig periodisering på kostnadene og noen av 
disse kostnadene vil nok antas å flates ut i løpet av året. Det kan imidlertid også se ut som at det 



i tillegg kan tyde på at vedtatte innsparing på IT-avdelingen med blant annet pålagt kutt i 
driftsavtaler, datakommunikasjon og lisenser ikke har latt seg tilpasse de nye bevillingene.  
 
Når det gjelder avviket på inntekter så skyldes dette først og fremst refusjon av sykepenger og 
refusjon fra andre som det ikke var budsjettert med. 
 
Det viser seg at det i forbindelse med årets budsjettprosess ble avglemt å ta høyde for kostnader 
vedrørende stortingsvalget til høsten. Denne kostnaden vil erfaringsmessig medføre i alle fall ca 
100 000,- som det foreslås å bevilge slik at man har tilstrekkelig med midler når kostnadene 
kommer. 
 
Det har i tillegg kommet en hyggelig melding fra KLP om at deres gode resultat fra 2016 vil 
medføre at vi som er kunder vil få en redusert pensjonskostnad for 2017. For Kvænangen 
kommune kan dette ligge an til å bli ca 500 000,-. Denne innsparingen foreslås å legge inn i sin 
helhet som en budsjettregulering mot andre poster som må reguleres. 
 
  



 
 
Oppvekst og kultur Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 11 935 474,73 12 843 971,00 908 496,10 92,93 
Øvrige utgifter 2 727 945,26 3 114 073,00 386 128,20 87,60 
Inntekter -1 999 323,89 -2 325 150,00 -325 825,96 85,99 
  12 664 096,10 13 632 894,00 968 798,34 92,89 

 
Mindreforbruket på lønn skyldes først og fremst mindre utbetalinger av introduksjonsstønad enn 
budsjettert og en forsinkelse i tilsetting av ny medarbeider på språksenteret. 
 
Øvrige utgifter har et mindreforbruk men dette skyldes blant annet at utgifter til skoleskyss 
kommer ved slutten av semesteret, innkjøp av skolemateriell skjer først til høsten og 
refusjonskrav fra andre kommuner hvor vi har gjesteelever kommer i ettertid. 
 
Manglende inntekter skyldes først og fremst at vi ikke sender ut refusjonskrav for elever fra 
andre kommuner før ved semesterslutt. 
 
Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket vedtatt et betydelig kutt av lærerstillinger og 
assistentstillinger fra høsten 2017. Det forventes at dette kuttet vil gi full uttelling slik forutsatt 
og bringe sektoren i god budsjettbalanse i løpet av året. 
 
Det totale mindreforbruk pr 1. tertial på sektoren for oppvekst og kultur er betydelig, men 
sektoren selv mener at dette er midler som vil bli påtrengt i løpet av 2. tertial og det foreslås 
derfor ingen tiltak for å omdisponere ubenyttede midler i denne omgang. Dette vil imidlertid bli 
nærmere vurdert ved neste budsjettkontroll pr 31. august. 
 
 
 
Helse og omsorg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 19 011 646,09 20 615 741,00 1 604 095,34 92,22 
Øvrige utgifter 4 268 137,41 4 385 433,00 117 295,82 97,33 
Inntekter -3 942 841,42 -4 206 099,00 -263 257,48 93,74 
  19 336 942,08 20 795 076,00 1 458 133,69 92,99 

 
 
Helse og omsorg har totalt sett noe mindreforbruk på lønn. Dette skyldes først og fremst at 
helligdagsgodtgjørelse for påske og pinse med mere først utbetales i ettertid og belastes 
regnskapet i 2. tertial. Videre er det noe mindreforbruk på lønn på grunn av vakante stillinger, 
men dette er da i stor grad en innsparing som igjen har blitt belastet øvrige utgifter som kjøp av 
tjenester fra vikarbyrå.  
Øvrige utgifter har et lite mindreforbruk men dette kan avspeiles i at tilskudd til etablering og 
utbedring av boliger som belastes sektor for helse og omsorg ikke er saksbehandlet og utbetalt 
innen utgangen av 1. tertial. Det må ellers bemerkes at øvrige utgifter ellers nå er i 
budsjettbalanse. 
 
Manglende inntekter skyldes at vederlag for sykehjem og refusjoner angående leger kommer til 
utbetaling måneden etter etter og er altså ikke riktig periodisert.   
 



Det totale mindreforbruk pr 1. tertial på sektoren for helse og omsorg er også av en betydelig 
størrelse, men også her mener sektoren selv at dette er midler som vil bli påtrengt i løpet av 2. 
tertial. Det foreslås derfor heller ikke her noen tiltak for å omdisponere ubenyttede midler i 
denne omgang. Dette vil imidlertid bli nærmere vurdert ved neste budsjettkontroll pr 31. august. 
 
 
 
Næring og tilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Øvrige utgifter 1 462 337,00 1 631 323,00 168 985,96 89,64 
Inntekter -2 291 655,53 -1 331 323,00 960 332,55 172,13 
  -829 318,53 300 000,00 1 129 318,51 -276,44 

 
Her kommer inntekter og utgifter på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevnes over året. 
 
 
Næring, utvikling og 
teknisk Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 1 830 963,15 1 995 455,00 164 491,80 91,76 
Øvrige utgifter 4 184 295,34 5 300 868,00 1 116 572,58 78,94 
Inntekter -1 569 842,04 -2 312 861,00 -743 018,86 67,87 
  4 445 416,45 4 983 462,00 538 045,51 89,20 

 
Mindreforbruk på lønn skyldes først og fremst mindreforbruk på godtgjørelse og annen lønn i 
forbindelse med utrykninger til brann og ulykker. Av erfaring vil imidlertid sett over hele året 
tildelte budsjettmidler bli fullt ut benyttet og vel så det. 
 
Mindreforbruket på øvrige utgifter skyldes blant annet feilperiodisering av midler til 
vintervedlikehold vei som har blitt belastet først på 2. tertial. Videre er det feilperiodiseringer på 
budsjettpostene kalkulatoriske renter i forbindelse med selvkostberegningen og også 
avskrivninger ved sektoren. Kjøp av feietjenester og forebyggende brannvern vil først belastes 
regnskapet ved årets slutt og budsjetterte midler burde vært periodisert til slutten av året. 
 
Mindreinntekene på inntektene skyldes delvis at fakturering av kommunale avgifter ikke er 
riktig periodisert og vil dermed flates ut over året. På samme vis er et tilskudd fra 
fylkeskommunen som først kommer til høsten ikke periodisert i budsjettet og dette gjelder også 
bruk av bundne driftsfond. 
 
 
Bygg og anlegg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 2 359 082,21 2 058 274,00 -300 807,79 114,61 
Øvrige utgifter 7 914 900,14 7 339 294,00 -575 606,21 107,84 
Inntekter -2 204 191,44 -1 940 055,00 264 136,53 113,61 
  8 069 790,91 7 457 513,00 -612 277,48 108,21 

 
Merforbruk på lønn skyldes i sin helhet utgifter til vikarer til renhold. Dette må imidlertid ses i 
sammenheng med inntektene fra refusjon for sykelønn som gir en merinntekt. 
 
Merforbruket på øvrige utgifter skyldes blant annet større utgifter til strøm og kommunale 
avgifter enn budsjettert. Budsjettposten til strøm på Kvænangen barne- og ungdomsskole ble i 



forbindelse med planlegging av oppstart av nytt skolebygg fra nyttår redusert til et minimum. Da 
oppstart at nytt skolebygg ble utsatt ble denne posten ved en feil ikke justert opp igjen til 
normalt nivå. I tillegg har Alta kraftlag avdekket en feil med en stømmåler på hybelbygget bak 
Gargo hvor vi over lang tid har betalt mindre enn forbruk. Dette vil ikke få tilbakevirkende 
kraft, men fra i år må vi selvfølgelig betale etter riktig forbruk. Det kan derfor ikke påregnes at 
det totale strømbudsjettet vil klare å gå i balanse i løpet av året. 
 
Større inntekter enn budsjettert skyldes at vi har mottatt sykelønnsrefusjoner fra NAV som vi 
ikke har budsjettert med. En svikt i husleieinntektene gjør at denne merinntekten blir noe 
redusert. Svikt i husleieinntekten skyldes blant annet at kommunale utleieboliger har blitt 
benyttet til bosetting av flyktninger uten at det har blitt fakturert husleie. Husleie vil imidlertid 
etter planen etter hvert også bli fakturert leietakere av flyktningeboliger.  
 
Det er også manglende interesse for å leie næringsbygget på industrikaia. På denne bakgrunn er 
det da også at det foreslås å gjøre en budsjettregulering for sektoren på 150 000,- på grunn av 
tapte leieinntekter næringsbygg på kaia. 
 
 
Skatt og rammetilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Inntekter -50 558 945,21 -49 864 741,00 694 204,55 101,39 
  -50 558 945,21 -49 864 741,00 694 204,55 101,39 

 
Merinntektene gjelder først og fremst en liten økning på skatteinntektene i forhold til budsjett.  
Inntektsutjevningen vil imidlertid sørge for at eventuelle merinntekter på skatt gir en reduksjon 
på rammeoverføringer fra staten.   
 
I revidert nasjonalbudsjett legges det ikke opp til vesentlige endringer i de totale inntektene for 
kommunene. Det er anslått en stabil skatteinngang på landsbasis og en moderat lønnsvekst.  
 
Vi inntektsfører også salg av konsesjonskraft på denne sektoren. Den siste prognosen fra 
Ishavskraft AS av 30.04.2017 sier imidlertid at vi i forhold til budsjett kan tape ca 1 000 000,- 
på salg av konsesjonskraft i 2017. På denne bakgrunn er det at det foreslås å gjøre en 
budsjettregulering med en reduksjon på inntekter fra salg av konsesjonskraft med 250 000,- for å 
imøtekomme en mulig svikt i disse inntektene.  
 
 
Renter og avdrag Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Øvrige utgifter 2 408 738,72 4 525 108,00 2 116 368,93 53,23 
Inntekter -513 979,44 -922 667,00 -408 687,22 55,71 
  1 894 759,28 3 602 441,00 1 707 681,71 52,60 

 
Til gode på øvrige utgifter skyldes blant annet at avdrag kommer til ulike tider på året og vil 
jevnes ut over året. I tillegg er det en feilperiodisering av posten avsatt til disposisjonsfond som 
ikke er knyttet til ordinær drift men hvor denne posten først vil bli vurdert i forbindelse med 
årsoppgjøret.  
 
Manglende inntekter skyldes stort sett lavere renteinntekter enn budsjettert men også en 
periodiseringsfeil, da renteinntekter i stor grad kommer kvartalsvis og ikke månedsvis. 
 
  



Oppsummert vil vi da presentere følgende budsjettkontroll for hele kommunen samlet: 
 
Kvænangen kommune Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 38 603 634,36 41 128 357,00 2 524 722,47 93,86 
Øvrige utgifter 28 484 856,84 30 977 992,00 2 493 135,46 91,95 
Inntekter -63 864 638,43 -64 656 123,00 -791 484,37 98,78 
  3 223 852,77 7 450 226,00 4 226 373,55 43,27 

 
Lønn og pensjon utgjør som kjent den største andelen av driftsutgiftene. Når det gjelder de 
samlede lønnsutgiftene pr 30. april så fremkommer et mindreforbruk totalt sett for hele 
virksomheten med 2,5 millioner. Det er først og fremst sektor for oppvekst og kultur som har det 
største mindreforbruket sammen med sektor for helse og omsorg hvor lønnsmidler til 
helligdagsgodtgjørelse og ferievikarer først utbetales senere på året. 
 
Øvrige utgifter har et mindreforbruk som blant annet skyldes dårlig periodisering da dette i noen 
grad skyldes manglende refusjonskrav som først kommer sentere på året og medfører så langt 
ubenyttede midler. 
 
Når det gjelder manglende inntekter så skyldes dette delvis svikt i inntekter fra salg av 
konsesjonskraft men også i noen grad at refusjonskrav først kommer til utbetaling i måneden 
etter at refusjonen gjelder. 
 
En kan med dette fastslå at virksomheten i grove trekk vil gjenvinne budsjettbalansen dersom de 
foreslåtte budsjettreguleringer som denne budsjettkontrollen redegjør for blir vedtatt.  
 
Investeringsregnskapet 
Av årets vedtatte investeringer er de fleste prosjekter kun i startfasen og vil starte opp i løpet av 
sommerhalvåret. Det er så langt ikke rapportert at noen prosjekter vil medføre fare for vesentlige 
overskridelser. 
 

Vurdering 
Det er ikke rapportert fra noen enheter om forhold som tilsier at det vil komme uforutsette 
kostnader i tillegg til det som er nevnt i denne rapporten. Det vil fremdeles være stort behov for 
god budsjettdisiplin slik at kostnader holdes nede og budsjettene ikke overskrides. 
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Godkjenning av årsregnskap 2016 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning 

Vedlegg 
1 Årsregnskap 2016 
2 Revisors beretning 2016 
3 Kontrollutvalgets 

uttalelse til årsregnskapet 
2016 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2016 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2016 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2016 godkjennes. 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Resultat av årets drift viser et regnskapsmessig resultat som går i null. 
Det at regnskapet klarer å gå i balanse skyldes først og fremst tilskudd fra IMDI utløst av vår 
bosetting av flyktninger. Skatteinntektene og rammeoverføringene er totalt sett som budsjettert.  
 
Helse og omsorg har i 2016 et betydelig merforbruk på grunn av at Gargo sykehjem ikke har 
klart å selge tjenester i den grad som ble forutsatt og har i tillegg store ekstrautgifter for kjøp av 
pasienttjenester i privat omsorg hvor det ikke har vært tilstrekkelig budsjettdekning. I tillegg har 
TU en betydelig svikt i refusjoner for ressurskrevende brukere fra staten i forhold til budsjett. 
Dette er noe av forklaringen på at årsregnskap 2016 totalt sett ikke klarer å komme ut med et 
større overskudd og at det da heller ikke har vært mulig å avsette midler til disposisjonsfond slik 
tidligere vedtatt. 
 
For øvrig må det nevnes at ansettelses- og innkjøpsstoppen som ble vedtatt på høsten har bidratt 
til at regnskapet totalt sett ikke har endt ut med et merforbruk til tross for tilskudd fra IMDI. 
 
Investeringsregnskapet er fullfinansiert i tråd med kommunestyrets vedtak. 
 
Kommunen har tilstrekkelig arbeidskapital i forhold til daglig drift. Dette innebærer blant annet 
at det fremdeles ikke er behov for tilførsel av likvider i form av kassakreditt for betale løpende 
forpliktelser. 
 
Revisors beretning avlegges uten forbehold og konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den 
finansielle stillingen til Kvænangen kommune pr 31. desember 2016. 
 
Andre forhold 
Revisor har for øvrig i sin revisjonsberetning en konklusjon med forbehold. Dette skyldes at det 
er foretatt administrative budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet.  
 
I sak 66/16 Rebudsjettering investeringer 2016 var det i saksfremlegget kun lagt inn netto 
investeringskostnader med tilhørende låneopptak og bruk av disposisjonsfond. Her skulle moms 
på nettobeløpene ha vært med i saken slik at kommunestyret også hadde vedtatt dette i samme 
sak. For enkelthets skyld ble det derfor feilaktig foretatt en administrativ budsjettregulering i 
tilhørende moms på investeringene. I tillegg ble det også foretatt en administrativ 
budsjettregulering på utlån av startlån/formidlingslån fra Husbanken slik at budsjettet på denne 
posten ble i tråd med posteringene i regnskapet. 
 
Revisjonens anmerkning om dette forholdet er helt korrekt og det vil for ettertiden ikke bli 
foretatt flere administrative budsjettreguleringer i investeringsregnskapet. 
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 Dato:                 26.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/17 Kvænangen kommunestyre 22.06.2017 

 

1943/35/2. Klage på vedtak om søknad om dispensasjon fra 
Reguleringsplanen for hytte/naustområde Løkviknesset. 

Henvisning til lovverk: 
Reguleringsplan med bestemmelser for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2 
Plan- og bygningsloven § 19-2 «dispensasjonsvedtaket» 
 
 

Vedlegg 
1 Angående søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - høring om oppsett av naust. 
2 Uttalelse vedr. dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 

oppføring av naust. 
3 Uttalelse vedr. dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av naust 
4 Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med bodel. 
5 Tegninger 
6 1943/35/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Høring 
7 1954/35/2 Vedrørende Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med bodel. 
8 1943/35/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Høring 
9 Melding om vedtak ang. søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 
10 Høringssvar 
11 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 

35 BNR 2. Melding om vedtak. 
12 Klage på vedtaket 2015/437-31 av 03.04.2017. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, dispenseres det fra §3 i 
reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset GNR 35 
BNR 2, for økt grunnflateareal, og søknaden godkjennes.   
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Bernard Livesey har søkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for hytte/naustområde på 
Løkviknesset. Søknaden gjaldt fravik av grunnflateareal.  
Tiltakshaver begrunnet dette med at det forrige naustet som har blitt revet, var like stort som det 
som skal bygges. Bygningsnr. på naustet som har blitt revet var 192244986. Søknaden fikk 
avslag når den ble behandlet i møte med formannskapet den 15.03.2017. Melding om vedtak ble 
sendt ut 04.04.2017. Dette ble påklaget, og saken sendes derfor videre til kommunestyret for 
endelig behandling.  
 
Saken har blitt behandlet tidligere, i formannskapet. Da ble originaltegningene lagt ved (datert 
02.03.2016), disse tegningene viste et naust med en relativt høy takvinkel, noe som ga ekstra 
areal i 2.etg, samt vinduer i 2 etg. De tegningene som skulle ligge ved saksframlegget kom ikke 
med grunnet en feil fra saksbehandlers side. De nye tegningene (datert 11.05.2016) viser et 
naust med en lavere takvinkel, og ingen vinduer i 2 etg.  
 
Melding om avslag på den første dispensasjonssøknaden ble sendt ut 21.09.2016, denne ble 
påklaget av søker den 29.09.2016. 
 
Det ble sendt to høringsbrev til Troms Fylkeskommune og Statskog SF, sendt hhv. 15.03.2016 
og 19.09.2016 det første hadde originaltegningene vedlagt, og det andre hadde de nye 
tegningene vedlagt.  
 
Statskog kom med en uttalelse 12.04.2016, og nevner bl.a. at «Statskog har vurdert tilsendt 
tegning og kommet fram til at byggets utforming og størrelse ikke er i tråd med intensjonen 
inngått med Livesey, festekontrakt 1943/35/2/9052.». Denne uttalelsen kom etter det første 
høringsbrevet, og svarer på høringsbrevet fra 15.03.2016, hvor originaltegningene (høyere 
takvinkel, vinduer i 2 etg.) var vedlagt. Det har ikke kommet en uttalelse fra Statskog etter det 
andre høringsbrevet (19.09.2016). 
 
Troms Fylkeskommune kom med følgende uttalelse til det andre høringsbrevet(12.12.2016): 
«De nye tegningene (datert 11.05.2016) viser en bygning som i form er lik den bygningen som 
ble revet. Vi vil på denne bakgrunn ikke motsette oss en oppføring av denne bygningen.» 
 
Tiltaket ligger i et område som betegnes som «spesialområde, bevaring» i reguleringsplanen.   
 
I reguleringsbestemmelsene, §9 står det blant annet at: 
 
«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg av naust/ fiskebuer, fiskehjeller eller båtstø 
til fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning av at formålet er 
ervervsmessig bruk samt at nybyggene er tilpasset eksisterende naust/fiskebuer i området. Dette 
gjelder spesielt med hensyn til størrelse, form, materialbruk og farge. Oppholdsrom i eventuelle 
nybygde fiskebuer til ervervsbruk skal ikke overstige 15m2. 
 
Fritidsbebyggelse tillates ikke. Det faste utvalget for plansaker kan gi dispensasjon for 
oppføring av naust til fritidsfiske.»  
 
Beliggenhet er Løkviknesset, ca. 19 km sør for Burfjord sentrum.  
 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven, jf. PBL § 19-2.  
 



Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Reguleringsplanen ble egengodkjent av Kvænangen kommunestyre den 30.08.06.  
 
Iht. § 11 i reguleringsplanen er det Kvænangen kommunes faste utvalg for plansaker som er 
dispensasjonsmyndighet. Formannskapet behandler derfor slike saker. 
 
Vurdering 
Søknaden om fravik av areal begrunnes med at det gamle naustet hadde en grunnflate på 42m2, 
og at det nye bygget vil ha en lignende form som byggene i nærområdet. Et nytt bygg vil også 
være mer estetisk i forhold til omgivelsene. 
 
Naust med bebygd areal over 20m2 er i strid med reguleringsbestemmelsene.  
 
Kommunen vurderer det dithen at fordelene ved å gi en dispensasjon er større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  
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Angående søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- Gbnr

1943/35/2 - Høring

Vi viser til deres brev av 15.03.2016.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner der naustet søkes
plassert. Vi oppfordrer Kvænangen kommune til à bevare den beskrevne skjellskraperbua og
rester etter eldre aktivitet i området som hensynssone for kulturminner i fremtidige planer.
Sametinget har ellers ingen merknader til søknaden.

Arbeidet må stanses dersom det oppdages spor etter eldre aktivitet. Gi umiddelbart beskjed til
Sametinget og fylkeskommunen jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.
Vi krever at alle som deltar i arbeidet får beskjed om dette.

Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd.
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et
freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3  og 6.

Vi viser til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

CS1‘ f fiéi/aeøf/taäff -7/\/4/\/V‘./L,\
Andrea Stångberg André Nilsen
Fágajodiheaddji /Fagleder ráddeaddi/ràdgiver

Kopiija /  Kopi til:
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Kulturetaten 9296 TROMSØ
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9161  BURFJ ORD

Vår  ref.: Saksbehandler: Arkiv:

15/4222-3 Olav Austlid 140&18 KULVERN

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

14893/16 77  78 82 04 21.04.2016

KVÆNANGEN GBNR  35/2  -  UTTALELSE VEDR. DISPENSASJON  FRA

REGULERINGSPLAN OG TILLATELSE  TIL  TILTAK UTEN ANSVARSRETT  -

OPPFØRING  AV  NAUST  PÅ  EIENDOMMEN

Vi  viser til Dere oversendelse datert 15.03.2016.

Vi registrerer at kombinert naust og hytte på eiendommen er revet.  Vi  kan ikke se at denne

rivesøknaden har vært innom oss til vurdering.  Vi  uttalte oss i fjor sommer til riving av en

fiskehj ell på eiendommen, men riving av naustet kan vi ikke se åha uttalt oss til.

Når det gjelder det omsøkte nybygget kan vi ikke se at dette tilfredsstiller kravene i gjeldende

reguleringsplan. Dette gjelder m.a. bygningens form. Dette gjelder først og fremst takvinkelen

som ikke er tilpasset den øvrige bebyggelsen. Det kan også se ut som om størrelsen på

oppholdsrom går ut over tillatt areal dersom det planlegges utnyttelse av loftsrom. Dette

fremgår imidlertid ikke klart av søknaden.

Vi  vil på denne bakgrunn ikke anbefale at det gis dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan til oppføring av hytte som omsøkt.

De eldste bygningene i området har alle en relativt liten takvinkel og vi vil anbefale at det ved

en evt. gjenoppbygging av bygningen i tråd med reguleringsplanens bestemmelser, blir brukt

samme takvinkel og detaljering m.h.t. takutstikk, panel, taktekking m.v. som det var på den

bygningen som er revet.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator Olav Austlid

konservator/ arkitekt  ~

Besøksadresse Telefon Bankgiro 0rg.nr.
Strandveien 13 77  78 80  O0 4700  04  00064  NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Vår  ref.: Saksbehandler: Arkiv:
15/4222-3 Olav Austlid 140&18 KULVERN

Løpenr.: Tlf. dirjnnvalg: Deres ref.: Dato:

14893/16 77  78 82  04 21.04.2016

KVÆNANGEN GBNR 35/2  —  UTTALELSE VEDR. DISPENSASJON FRA

REGULERINGSPLAN OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  -

OPPFØRING AV NAUST PÅ EIENDOMMEN

Vi viser  til  Dere  oversendelse  datert  15.03.2016.

Vi registrerer at kombinert  naust  og hytte på  eiendommen  er revet. Vi  kan ikke  se at  denne
rivesøknaden  har  vært  innom  oss til vurdering. Vi  uttalte  oss i fjor  sommer til  riving av en
fiskehjell på  eiendommen, men riving av  naustet  kan vi  ikke se  å ha  uttalt  oss  til.

Når  det gjelder det  omsøkte nybygget  kan vi  ikke  se at dette tilfredsstiller kravene  i  gjeldende
reguleringsplan. Dette gjelder m.a. bygningens  form. Dette  gjelder først og fremst  takvinkelen
som ikke er  tilpasset den øvrige bebyggelsen. Det  kan  også se  ut som om  størrelsen på
oppholdsrom  går ut over  tillatt areal dersom  det planlegges utnyttelse av loftsrom. Dette
fremgår imidlertid ikke klart  av søknaden.

Vi vil på denne bakgrunn ikke anbefale at det gis dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan  til  oppføring av hytte  som  omsøkt.

De eldste bygningene i  området  har alle en relativt liten takvinkel og vi vil anbefale at  det  ved
en evt. gjenoppbygging av bygningen i  tråd  med reguleringsplanens  bestemmelser, blir  brukt
samme  takvinkel og detaljering m.h.t. takutstikk, panel, taktekking m.v. som det  var på  den
bygningen  som er revet.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator Olav Austlid

konservator/ arkitekt

Besøksadresse Telefon Bankgiro 0rg.nr.

Strandveien  13 77 78  80  OO 4700 04 00064  NO 864  870 732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Gjelder eiendom

'~1'H;ir«'.:<:u raluien 1943/35/2/0

Kvænangen kommune V .,  7 ’
Rådhuset ' __
9161 BURFJORD

§Gr'aderI» V

Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler
15/2466- 14 12.04.2016 Aud Nystad

907 83 055, aud@statskog.no

1943/35/2/9052 - Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med bodel

Viser til brev av 15.03.2016 og utsatt svarfrist gitt i e-post av 06.04.2016.

Statskog har fått tilsendt byggesaksdokumenter, dispenasasjonssøknad og tiltaket er vurdert opp mot
reguleringsplanens bestemmelser § 9, «Speisalområde - bevaring» og inngått avtale med Livesey
(1943/35/2/9052) for naust uten bodel.

Statskog vil først bemerke at det ikke framgår helt konkret hva det søkes dispenasjons fra. I brev av

02.03.2016 fra søker beskrives det kun at grunnflaten i nytt planlagt bygg har samme BYA som naustet

som er revet - 42 m2 og at spesifikasjonen er den samme. Det nye bygget skal ha samme form som mange

andre bygg i nærheten. Statskog finner formålet med dispensasjonen noe mangelfullt begrunnet.

I reguleringsbestemmelsene §9, ny bebyggelse, framgår ingen nærmere beskrivelse eller målsatte krav til
nybyggets areal, takvinkler, møne/gesimshøyder, grunnmurshøyder, etasjetall, fasadeutforming, m.m.
Bestemmelsen legger opp til at nye naust skal tilpasses eksisterende naust i området. Dette skal spesielt
hensynstas i det nye naustets størrelse, utforming, materialbruk og farge. Oppholdsrom i nye fiskebuer til
ervervsbruk skal ikke overstige 15 m2. Nye naust kan ikke oppføres med større areal enn det som blir
erstattet for naust som blir revet.

Vår merknad til omsøkte tiltak er derfor basert på oppfølging av vedtatte bestemmelser vurdert opp mot
framlagte tegninger i forhold til naustet som dette nybygget skal erstatte og inngått avtale naust uten

bodel.

Statskog har inngått 2 festekontrakter med Livesey i dette området.  1943  /  35/2/9053 bygg med bodel og
1943 /35/2/9052, naust uten bodel. Naustet som nå søkes oppført ligger under avtale 1943/35/2/9052.
Slik Statskog tolker tilsendt nausttegning kan vi ikke se at dette nybygget erstatter revet naustet utfra
formål, utforming, takvinkler og utseende. Av tilsendte tegninger framgår det at det skal være trapp opp
til 2.etg, tilrettelegges for pipe/ildsted, ekstra store vinduer spesielt mot sjø, og to inngangsdører i
tillegg til en port mot sjø. Det framgår ikke av tilsendt tegning hva byggets 2 etg. skal brukes til, eller

hvor stort arealet er, men utfra tegningen antas nybyggets areal å overstige de 42 ml som ersatter revet
naust.

Statskog SF - Sim:-H R. Thorwzs Va’ lo, Postboks LU Sc-ntrum. 7801 Namsos Bankkonto: B2U0.Ub.5880U Orgnr.: NO 906 oss 258

Tlf: IIIUCIO Epost: pcstíccislalskcqnwa Web: stats-:(JQ.n0



Statskog har vurdert tilsendt tegning og kommet fram til at byggets utforming og størrelse ikke er i tråd
med intensjonen i inngått med Livesey, festekontrakt 1943/35/2/9052. Videre kan ikke Statskog se at det
planlagt nybygget bærer preg av å være et tradisjonelt naust utfra beskrivelser og vilkår som legges til
grunn i reguleringsplanens bestemmelser § 9.
Statskog er av den oppfatning at omsøkte nybygg består av en naustdel, og at det i resten av bygget nå

legges opp til tilrettelegging/etablering av en bodel (fritidsformåll hytte). Forutgående korrespondanse

med Livesey i forkant av kontraktsinngåelsen på de to byggene, henviser til et bygg med bodel og et
naust. I festekontrakt for omsøkte bygg tillates det ikke at naustet innredes og brukes til andre formål en

avtalt i kontrakt, dvs naust uten bodel.

Som grunneier, og part i sak, ber Statskog om å få tilsendt kopi av kommunens dispensasjonsvedtak med
saksframlegg, utredninger og vurderinger.

Med hilsen

Aud Nystad
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 0

Kopi til:

Kristin og Bernard Livesey Trudvang 5c 9511 ALTA
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 

 2015/437-18 746/2016 600 15.03.2016 

 

1943/35/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Høring 

 

Viser til kart og tegninger. Søknaden gjelder oppføring av naust på eiendommen 35/2 på 

Løkviknesset i Kvænangen Kommune. Dette er i et regulert område; «hytte/naustområde 

Løkviknesset Gnr 35 Bnr 2 i Kvænangen Kommune».  

I reguleringsbestemmelsene for området §9 står det:  

«Før byggesøknad godkjennes skal det foreligge uttalelse fra Fylkeskommunal kulturetat og 

Samisk kulturminneråd.» Saken sendes på høring jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1. 

 

Ansvarlig søker:  Bernard Livesey 

Grunneier:  Statskog SF 

 

Bernard Livesey søker om oppføring av naust på 42m2 BYA. Han har revet et gammelt naust på 

samme stedet, denne hadde ikke bygningsnr. da den ble omsøkt, og det er ikke registrert noen 

byggesak på den, men den ble gitt bygningsnr. 192244986 i forbindelse med rivingstillatelsen. 

Det gamle naustet var i veldig dårlig stand/falleferdig, og dette er hovedårsaken til riving og 

søknad om oppføring av nytt naust.  

 

I reguleringsbestemmelsene, §9 står det blant annet at:  

 

«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg av naust / fiskebuer, fiskehjeller eller båtstø 

til fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning av at formålet er ervervsmessig 

bruk samt at nybyggene er tilpasset eksisterende naust/fiskebuer i området. Dette gjelder spesielt 

med hensyn til størrelse, form, materialbruk og farge. Oppholdsrom i eventuelle nybygde 

fiskebuer til ervervsbruk skal ikke overstige 15 m2. 

 

Fritidsbebyggelse tillates ikke. Det faste utvalget for plansaker kan gi dispensasjon for oppføring 

av naust til fritidsfiske.»  

 

Beliggenhet er Løkviknesset, ca. 19 km sør for Burfjord sentrum. 
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Miljø:  

Det er naustbebyggelse i området, jf. reguleringsplanen. Tiltaket anses ikke å gi økt aktivitet på 

tomten. 

 

Reindrift: 

I henhold til http://kilden.skogoglandskap.no er tomten innenfor område avmerket som vår- og 

sommerbeite. Ingen trekkleier, flyttleier eller oppsamlingsområder i nærheten.  

 

Kultur- og fornminner: 

Både Kulturetaten og Samisk kulturminneråd har befart området, i forbindelse med utarbeidelse 

av reguleringsplanen. Det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner ved disse befaringene 

med unntak av en gjenværende skjellskraperbu (bygning nr. 16). Denne er iflg. samisk 

kulturminneråd SEFRAK-registrert og regnet som automatisk fredet samisk kulturminne. 

Planutvalget i Kvænangen kommune er av den oppfatning at det er grunn til å frede eksisterende 

skjelldunger og gammerester i området for ettertiden. 

 

Risiko og sårbarhet: 

 

Geologi 

Berggrunnen består av meta-arkose overlagret med morene, grus, sand og leire. 

 

Topografi 

Neset er bueformet og orientert NNØ-SSV. Midt på neset strekker det seg en rygg med høyeste 

punkt 50 m.o.h. Neset skrår relativt bratt ned mot vannet på begge sider. Områdene nærmest 

fjæra er preget av mye blokkstein. Det finnes en del mindre bukter og flatere områder på begge 

sider. Neset flater ut i spissen ut mot naust/hyttebebyggelsen. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Det regulerte området består iflg. økonomisk kartverk i sin helhet av lavbonitetsmark. Området 

er dekket av småvokst furuskog og noe bjørk. Skogbunnen er dekket av tyttebær og krekling.  

 

Oppsummering: 

Tiltaket ligger innenfor et regulert område, spesialområde for bevaring. I forhold til reindrift er 

det omsøke området avmerket som vår- og sommerbeite. Det er ikke blitt funnet noen 

automatiske fredede kulturminner med unntak av en gjenværende skjellskraperbu.  

 

Søknaden sendes på høring iht. plan- og bygningsloven § 19-1. 

 

 

http://kilden.skogoglandskap.no/
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avd. ing. bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

Vedlegg 

1 Søknad m tegninger 

2 Reguleringsbestemmelser for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

3 Søknad om riving 

 

 

Også sendt til:    

Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Statskog SF Hovedvegen 2 9151 STORSLETT 

 

Kopi til:    

Bernard Livesey Trudvang 5C 9511 ALTA 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 
 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset Telefaks:   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no   
 

Kristin & Bernard Livesey 

Trudvang 5C 

9511  ALTA 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 

 2015/437-20 1111/2016 600 19.04.2016 

 

1954/35/2 Vedrørende Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med 

bodel. 

 

Viser til svarbrev fra Statskog SF mottatt 14.04.2016. Kommunen anmoder om at dere endrer 

søknaden slik at naustet vil få den utformingen og formålet som ble avtalt i festekontrakt 

1954/35/2/9052 med Statskog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset Telefaks:   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no   

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
«REF» 2015/437-24 2641/2016 600 19.09.2016 

 

1943/35/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Høring 

 
Viser til kart og tegninger. Søknaden gjelder oppføring av naust på eiendommen 35/2 på 
Løkviknesset i Kvænangen Kommune. Dette er i et regulert område; «hytte/naustområde 
Løkviknesset Gnr 35 Bnr 2 i Kvænangen Kommune». 
I reguleringsbestemmelsene for området §9 står det: 
«Før byggesøknad godkjennes skal det foreligge uttalelse fra Fylkeskommunal kulturetat og 
Samisk kulturminneråd.» Saken sendes på høring jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1. 
 
Ansvarlig søker: Bernard Livesey 
Grunneier: Statskog SF 
 
Bernard Livesey søker om oppføring av naust på 42m2 BYA. Han har revet et gammelt naust på 
samme stedet, denne hadde ikke bygningsnr. da den ble omsøkt, og det er ikke registrert noen 
byggesak på den, men den ble gitt bygningsnr. 192244986 i forbindelse med rivingstillatelsen. 
Det gamle naustet var i veldig dårlig stand/falleferdig, og dette er hovedårsaken til riving og 
søknad om oppføring av nytt naust. 
 
I reguleringsbestemmelsene, §9 står det blant annet at: 
 
«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg av naust / fiskebuer, fiskehjeller eller båtstø 
til fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning av at formålet er ervervsmessig 
bruk samt at nybyggene er tilpasset eksisterende naust/fiskebuer i området. Dette gjelder spesielt 
med hensyn til størrelse, form, materialbruk og farge. Oppholdsrom i eventuelle nybygde 
fiskebuer til ervervsbruk skal ikke overstige 15 m2. 
 
Fritidsbebyggelse tillates ikke. Det faste utvalget for plansaker kan gi dispensasjon for oppføring 
av naust til fritidsfiske.» 
 
Beliggenhet er Løkviknesset, ca. 19 km sør for Burfjord sentrum. 
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Miljø: 
Det er naustbebyggelse i området, jf. reguleringsplanen. Tiltaket anses ikke å gi økt aktivitet på 
tomten. 
 
Reindrift: 
I henhold til http://kilden.skogoglandskap.no er tomten innenfor område avmerket som vår- og 
sommerbeite. Ingen trekkleier, flyttleier eller oppsamlingsområder i nærheten. 
 
Kultur- og fornminner: 
Både Kulturetaten og Samisk kulturminneråd har befart området, i forbindelse med utarbeidelse 
av reguleringsplanen. Det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner ved disse befaringene 
med unntak av en gjenværende skjellskraperbu (bygning nr. 16). Denne er iflg. samisk 
kulturminneråd SEFRAK-registrert og regnet som automatisk fredet samisk kulturminne. 
Planutvalget i Kvænangen kommune er av den oppfatning at det er grunn til å frede eksisterende 
skjelldunger og gammerester i området for ettertiden. 
 
Risiko og sårbarhet: 
 
Geologi 
Berggrunnen består av meta-arkose overlagret med morene, grus, sand og leire. 
 
Topografi 
Neset er bueformet og orientert NNØ-SSV. Midt på neset strekker det seg en rygg med høyeste 
punkt 50 m.o.h. Neset skrår relativt bratt ned mot vannet på begge sider. Områdene nærmest 
fjæra er preget av mye blokkstein. Det finnes en del mindre bukter og flatere områder på begge 
sider. Neset flater ut i spissen ut mot naust/hyttebebyggelsen. 
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
 
Det regulerte området består iflg. økonomisk kartverk i sin helhet av lavbonitetsmark. Området 
er dekket av småvokst furuskog og noe bjørk. Skogbunnen er dekket av tyttebær og krekling. 
 
Oppsummering: 
Tiltaket ligger innenfor et regulert område, spesialområde for bevaring. I forhold til reindrift er 
det omsøke området avmerket som vår- og sommerbeite. Det er ikke blitt funnet noen 
automatiske fredede kulturminner med unntak av en gjenværende skjellskraperbu. 
 
Søknaden sendes på høring iht. plan- og bygningsloven § 19-1. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 

Også sendt til: 
Troms Fylkeskommune 
Statskog SF 
Bernard Livesey 

 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no   
 

Bernard & Kristin Livesey 

Trudvang 5C 

9511  ALTA 

 

 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/437-25 2697/2016 600 21.09.2016 

 

Melding om vedtak ang. søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Deres søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene fra Løkviknesset naustområde ble 

dessverre avslått.  

 

 

 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/437 -16 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Truls Erik Nilsen 

 Dato:                 02.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

32/16 Kvænangen formannskap 09.09.2016 

 

Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 

Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Henvisning til lovverk: 

Reguleringsplan med bestemmelser for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2, avslås 

søknad om dispensasjon for økt grunnflateareal.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad m tegninger 

2 Reguleringsbestemmelser for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

3 Uttalelse fra Statskog 
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Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2, avslås 

søknad om dispensasjon for økt grunnflateareal.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Bernard Livesey søker om dispensasjon i fra reguleringsbestemmelsene for hytte/naustområde på 

Løkviknesset. Søknaden gjelder fravik av grunnflateareal.  

Tiltakshaver begrunner dette med at det forrige naustet som har blitt revet, var like stort som det 

som skal bygges. Bygningsnr. på naustet som har blitt revet var 192244986.  

 

Tiltaket ligger i et område som betegnes som «byggeområde, naustbebyggelse» i 

reguleringsplanen.  

 

 

 

I reguleringsbestemmelsene § 3 (byggeområde, naustbebyggelse), står det at området er avsatt til 

naust/båtstø til fritidsbruk. Det står videre at bygningene skal følge tradisjonell byggeskikk og 

størrelse, form, materialbruk og farger skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Naustets 

grunnflate skal ikke overstige 20m2 

 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 

av plan- og bygningsloven, jf. PBL § 19-2.  

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Reguleringsplanen ble egengodkjent av Kvænangen kommunestyre den 30.08.06.  

 

Ihht. § 11 i reguleringsplanen er det Kvænangen kommunes faste utvalg for plansaker som er 

dispensasjonsmyndighet. Formannskapet behandler derfor slike saker. 

 

Vurdering 

Søknaden om fravik av areal begrunnes med at det gamle naustet hadde en grunnflate på 42m2, 

og at det nye bygget vil ha en lignende form som byggene i nærområdet. Et nytt bygg vil også 

være mer estetisk i forhold til omgivelsene, ifølge Bernard Livesey.  

 

Statskog har kommet med en uttalelse, og nevner bl.a. at «Statskog har vurdert tilsendt tegning 

og kommet fram til at byggets utforming og størrelse ikke er i tråd med intensjonen inngått med 

Livesey, festekontrakt 1943/35/2/9052.».  

 

Naust med bebygd areal over 20m2 er i strid med reguleringsbestemmelsene.  

 

Kommunen kan ikke se at fordelene er større enn ulempene, og foreslår dermed å avslå tiltaket.  



TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Kvænangen kommune

Postboks 1 14

9161 BURFJORD

Vår  ref.: Saksbehandler:
16/7426-3 Olav Austlid
Løpenr.: Tlf. dirinnvalg:

47672/16 77 78 82 04

Kulturetaten

Arkiv:

140&l8 KULVERN

Deres ref.: Dato:

2015/437-24 12.12.2016

HØRING: SØKNAD  OM TILLATELSE  TIL TILTAK  -  OPPFØRING  AV NAUST  PÅ

GBNR 35/2  -  UTTALELSE

Vi  viser  til  Deres  oversendelser den  29.11.2016.  Vi  viser  også til vår uttalelse datert

21.04.2016 til annet  prosjekt.

De nye tegningene (datert l 1.05.2016) viser  en bygning som  i  form  er  lik bygningen som ble
revet. Vi  vil på denne bakgrunn ikke motsette oss en oppføring av  denne bygningen.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator

Dette dokumentet  er  godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse Telefon

Strandveien 13 77 78  80  00
Postadresse Epost mottak

Postboks  6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfyIke.no

Olav Austlid

konservator/ arkitekt

Bankgiro

4700 04 00064
Internettadresse

www.tromsfylke.no

Org.nr.

864870732



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no   

Bernard & Kristin Livesey 
Trudvang 5C 
9511  ALTA 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/437-31 712/2017 600 03.04.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 
BNR 2. Melding om vedtak. 

Hei, i møte med formannskapet den 15.03.2017 ble deres søknad om dispensasjon avslått. Se 
samlet saksframstilling under.   
 
 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg. 
 
 
 
 
 
 
Også sendt til: 
Bernard & Kristin Livesey 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/437 -29 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Truls Erik Nilsen 

 Dato:                 25.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/17 Kvænangen formannskap 15.03.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 
Løkviknesset. GNR 35 BNR 2. Klagesak 

Henvisning til lovverk: 
Reguleringsplan med bestemmelser for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2 
Plan- og bygningsloven § 19-2 «dispensasjonsvedtaket» 
 
 
Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 
2 Tegninger 
3 1943/35/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Høring 
4 Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med bodel. 
5 1954/35/2 Vedrørende Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med 

bodel. 
6 Uttalelse vedr. dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av naust 
7 Uttalelse vedr. dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett - oppføring av naust. 
8 Angående søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - høring om oppsett av 

naust. 
9 1943/35/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Høring 
10 Melding om vedtak ang. søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 
11 Høringssvar 
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Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  

 

 

Behandling: 
Endringsforslag fra SP/KP og H: 
 

1. Med bakgrunn i reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset, gnr 34, bnr. 2, i 
Kvænangen kommune av 30.08.06 godkjennes ikke søknad om dispensasjon. 

 
2. Formannskapet ber om at nevnte reguleringsplan gjennomgås med tanke på en eventuell 

annen forvaltning av området. 
 

Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og endringsforslaget fra SP/KP og H, 
fikk innstillingen 2 stemmer og endringsforslaget fikk 3 stemmer. 

Vedtak: 
1. Med bakgrunn i reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset, gnr 34, bnr. 2, i 

Kvænangen kommune av 30.08.06 godkjennes ikke søknad om dispensasjon. 
 

2. Formannskapet ber om at nevnte reguleringsplan gjennomgås med tanke på en eventuell 
annen forvaltning av området. 

 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, godkjennes søknad om dispensasjon fra 
Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset GNR 35 BNR 2, for økt grunnflateareal.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bernard Livesey søker om dispensasjon i fra reguleringsbestemmelsene for hytte/naustområde på 
Løkviknesset. Søknaden gjelder fravik av grunnflateareal.  
Tiltakshaver begrunner dette med at det forrige naustet som har blitt revet, var like stort som det 
som skal bygges. Bygningsnr. på naustet som har blitt revet var 192244986.  
 
Saken har blitt behandlet tidligere, i formannskapet. Da ble originaltegningene lagt ved (datert 
02.03.2016), disse tegningene viste et naust med en relativt høy takvinkel, noe som ga ekstra 
areal i 2.etg, samt vinduer i 2 etg. De tegningene som skulle ligge ved saksframlegget kom ikke 
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med grunnet en feil fra saksbehandlers side. De nye tegningene (datert 11.05.2016) viser et naust 
med en lavere takvinkel, og ingen vinduer i 2 etg.  
 
Melding om avslag på den første dispensasjonssøknaden ble sendt ut 21.09.2016, denne ble 
påklaget av søker den 29.09.2016. 
 
Det ble sendt to høringsbrev til Troms Fylkeskommune og Statskog SF, sendt hhv. 15.03.2016 
og 19.09.2016 det første hadde originaltegningene vedlagt, og det andre hadde de nye tegningene 
vedlagt.  
 
Statskog kom med en uttalelse 12.04.2016, og nevner bl.a. at «Statskog har vurdert tilsendt 
tegning og kommet fram til at byggets utforming og størrelse ikke er i tråd med intensjonen 
inngått med Livesey, festekontrakt 1943/35/2/9052.». Denne uttalelsen kom etter det første 
høringsbrevet, og svarer på høringsbrevet fra 15.03.2016, hvor originaltegningene (høyere 
takvinkel, vinduer i 2 etg.) var vedlagt. Det har ikke kommet en uttalelse fra Statskog etter det 
andre høringsbrevet (19.09.2016). 
 
Troms Fylkeskommune kom med følgende uttalelse til det andre høringsbrevet(12.12.2016): 
«De nye tegningene (datert 11.05.2016) viser en bygning som i form er lik den bygningen som 
ble revet. Vi vil på denne bakgrunn ikke motsette oss en oppføring av denne bygningen.» 
 
Tiltaket ligger i et område som betegnes som «spesialområde, bevaring» i reguleringsplanen.   
 
I reguleringsbestemmelsene, §9 står det blant annet at: 
 
«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg av naust/ fiskebuer, fiskehjeller eller båtstø 
til fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning av at formålet er ervervsmessig 
bruk samt at nybyggene er tilpasset eksisterende naust/fiskebuer i området. Dette gjelder spesielt 
med hensyn til størrelse, form, materialbruk og farge. Oppholdsrom i eventuelle nybygde 
fiskebuer til ervervsbruk skal ikke overstige 15m2. 
 
Fritidsbebyggelse tillates ikke. Det faste utvalget for plansaker kan gi dispensasjon for oppføring 
av naust til fritidsfiske.»  
 
Beliggenhet er Løkviknesset, ca. 19 km sør for Burfjord sentrum.  
 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av plan- og bygningsloven, jf. PBL § 19-2.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Reguleringsplanen ble egengodkjent av Kvænangen kommunestyre den 30.08.06.  
 
Iht. § 11 i reguleringsplanen er det Kvænangen kommunes faste utvalg for plansaker som er 
dispensasjonsmyndighet. Formannskapet behandler derfor slike saker. 
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Vurdering 
Søknaden om fravik av areal begrunnes med at det gamle naustet hadde en grunnflate på 42m2, 
og at det nye bygget vil ha en lignende form som byggene i nærområdet. Et nytt bygg vil også 
være mer estetisk i forhold til omgivelsene. 
 
Naust med bebygd areal over 20m2 er i strid med reguleringsbestemmelsene.  
 
Kommunen vurderer det dithen at fordelene ved å gi en dispensasjon er større enn ulempene etter 
en samlet vurdering.  



Bernard og Kristin Livesey

Trudvang 5c 95

951 1 Alta
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Kvænangen Kommune 'm behandling:

Næring, utvikling og teknisk _  'Å
Postadresse.
Rådhuset

A  . 15. 04.20179161 Burfjord    
Att: Truls Erik Nilsen

Avdelingsingeniør Bygg

Klage på vedtaket 2015/437-31 av 03.04.2017.Løpenr. 712/2017 Arkivkode:  600

Vi påklager vedtak av 3. april 201 7 som var resultert i avslag. Endringer som ønskes

omgjort er til vedtak som gir godkjenning om dispensasjon for økt grunnflate.

Begrunnelsen for det ligger i disse faktorene.

1.

2.

3.

Ved overtagelse av bruksrett ved festekontrakt 1943/35/9052  (  Statskog), den 18.05.15

befant det seg naust med bodel pålydende 42 kvadratmeter . Naust med bodel var i så

dårlig forfatning at vi henvendte oss til Kvænangen kommune den 09.09. 1 Sfor å få

tillatelse til å rive og bygge opp noe tilsvarende i samme størrelse altså 42

kvadratmeter. Vi fikk en skriftlig bekreftelse på at rivningen var godkjent saksnr:

201 5/43  7-14  og en muntlig bekreftelse på at vi kunne bygge opp 42 kvadrat meter

som var tilsvarende det som hadde stått der. Vi fikk beskjed om at hvis vi fikk tegnet

ett bygg som passet inn arkitektonisk i omgivelsene ville det bli godkjent, det var ikke

snakk om areal på det tidspunktet. Bygget som stod der var på  42  kvm.

Saken har tidligere vært opp i formannskapet, men gikk da ikke gjennom grunnet

bygget arkitektur og størrelse i høyden. Tegningen var feil og skulle aldri ha vært

sendt inn. Det ble fremskaffet riktige tegninger for saken. Saken ble da drøftet uten at

de riktige tegningene hadde blitt fremlagt og vi påklaget saken. Slik saken da lå var

avslaget grunnet i utformingen. Størrelsen det ble henvist til var i høyden.

Ut i fra saken har ikke Statskog nevnt noe på økt areal, det er jo ikke slik at vi skal øke

utover 42 kvm, men kunne sette opp igjen noe mer solid en det som var tilfelle på
opprinnelig tomt. Statskog hadde slik det kan se ut merknader til arkitekturene på
tegninger som aldri var tiltenkt. Vi kan ikke se at de har gitt tilbakemeldinger på de

eksiterende tegningene.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Troms fylkeskommune har slik vi tolker sakspapirene ikke hatt innsigelser, etter at de
nye tegningene ble frernskaffet, ei heller nevnt noe om at  42  kvm er noe de ikke kan

godkjenne.

Det fremkommer også ved saksprotokoll i Kvænangen formannskap 15.03.2017 at

Administrasjonssjefen innstiller for godkjenning om dispensasjon fra reguleringsplan

for hytte/ naustområde Løkviknesset GNR 35 BNR 2, for økt grunnflateareal.

Slik vi ser det har vi handlet i god tro. Naustet med bodel fra 1960-70 tallet på 42
kvadratmeter var i dårlig forfatning og kunne være en fare for omgivelsene. Siden vi

fikk det inntrykk at kommunen anså søknaden som en proforma, og rivningen ble

godkjent men med en muntlig tilbakemelding fra undertegnende av vedtaket

2015/43 7-31 for ny oppførsel lik samme kvadrat som tidligere, gikk vi i gang med

rivningen. Se vedlegg. Hadde vi vist at vi ikke skulle få godkjent for dispensasjon for

areal økning (noe det strengt tatt ikke er i dette tilfelle) hadde vi aldri revet naustet

med bodel og heller bygget rundt det.

Vi har stor forståelse for at en har reguleringsplaner, men i dett tilfelle mener vi at vi

er blitt offer for den strengeste vurderingen der er. Det er ikke slik at vi ønsker å

utvide fra 15 kvadratmeter til  42  men opprettholde det opprinnelige arealet som var på

stedet. Reguleringsplanen er også datert etter at naust med bodel ble oppført, noe som

vi anser bør gå i vår favør.

Ønskelig at klagen sees på nytt med nye øyer og med de opplysningene som

foreligger.

Til informasjon er det flere andre som har bygget utover anbefalt størrelse i området i

henhold til reguleringsplanen av 2006. Og vi anser derfor heller ikke at det bygget
som det søkes om å oppføres ikke vil være større en eksisterende bygg i området.

Igjen vil vi formidle at naustet med bodel var på 42 kvadrat før det ble revet.

Med vennlig hilsen

Kristin Livesey

Vedlegg: 2 bilder av bygget før det ble revet

Bernard Livesey
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/80 -5 

Arkiv: U00 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 23.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/17 Kvænangen formannskap 06.06.2017 
35/17 Kvænangen kommunestyre 22.06.2017 

 

Godkjenning av planprogram for strategisk næringsplan 2018-2030 
Kvænangen kommune 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven § 10  

 
Vedlegg 
1 00089H 
2 00123H 
3 00124H 
4 00125H 
5 00126H 
6 00127H 
7 00078H 
8 Planprogram - Forslag til godkjenning 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Skrivefeil i opprinnelig innstilling. Det riktige skal være: «Kvænangen kommune vedtar 
planprogram for strategisk næringsplan for perioden 2018-2030.» 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar planprogram for strategisk næringsplan for perioden 2018-2030.   
 
 
 
 



 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019, i 
henhold pbl §10-1.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Planprogram for strategisk næringsplan 2018-2030 for Kvænangen kommune har vært ute på 
offentlig ettersyn i henhold plan- og bygningslovens § 10-1. Planprogrammet ble sendt på 
høring 03.04.2017, med frist 10.05.2017.  
 
Det er kommet inn uttalelser fra følgende instanser  
Statens vegvesen 
Fylkesmannen i Troms  
Direktoratet for mineralforvaltning 
Kystverket  
Fiskeridirektoratet 
Troms fylkeskommune  

 

 

Vurdering 
I det følgende følger et sammendrag av uttalelsene og administrasjonssjefens vurderinger.  
 
Innsender  Uttalelse på offentlig ettersyn  Administrasjonssjefens vurdering 
Statens vegvesen, 
18.04.2017    

Statens vegvesen understreker at 
infrastruktur, herunder veg- og 
transportsystemene, er et sentralt 
tema i arbeidet med 
næringsutvikling.  
 
Statens vegvesen foreslår at det 
under temaet Infrastruktur kan 
nevnes strategier for 
tilrettelegging av universell 
utforming og fremkommelighet, 
myke trafikanter, funksjonelle 
parkering og prosesser for ny og 
bedre infrastruktur, samt strategier 
for trafikksikkerhet, 
kollektivtrafikk og 
støyproblematikk i forbindelse 
med trafikkavvikling.  

Administrasjonssjefen vurderer at 
det viktige temaer som foreslås og 
at disse bør synliggjøres i 
planprogrammet. 
Administrasjonssjefen foreslår at 
kommunen følger Statens vegvesen 
råd og innarbeider foreslåtte 
undertemaer i infrastruktur  



Direktoratet for 
mineralforvaltning 
25.04.2017  

DMF peker på kommunenes 
ansvar om så langt det er mulig å 
unngå å båndlegge registrere 
mineralressurser gjennom 
arealbruk som bygger ned 
forekomster, eller legger andre 
begrensninger for framtidig 
utnytting av ressursene.  
 
I denne sammenheng vises til 
NGU registreringer, som viser 
nikkel- kobber i Reinfjord av 
nasjonal verdi, pukkeforekomst i 
Jøkelfjord av regional verdi, sakt 
viktige sand- og grusforekomster, 
og natursteinforekomster. Det er 
tildelt undersøkelsesrettigheter i 
kommunen.  

Administrasjonssjefen mener at 
mineralressurser blir ivaretatt i 
arealplanen. Temaet er også tatt 
med planprogrammet og vil bli 
sentral i denne planprosessen.  

Fylkesmannen i 
Troms  
24.04.2017 

Fylkesmannen understreker at 
kommunen skal sikre en kobling 
mellom politiske prioriteringer og 
det økonomiske handlingsrommet. 
Handlingsrommet til strategisk 
næringsplan må ses i 
sammenheng med økonomiplan 
og budsjettbehandling i 
kommunen.   
Fylkesmannen understreker at 
handlingsplan som lages for mer 
enn fire år skal revideres årlig.  
 
Fylkesmannen oppfordrer 
Kvænangen kommune å lage et 
arealregnskap for å se ønsket 
næringsutvikling i sammenheng 
med arealpolitiske føringer som 
legges i kommuneplanens 
arealdel. Arealregnskap vil kunne 
avklare arealreserver og 
arealbehov. Kommunen bør også 
sørge for å ha et godt 
mottaksapparat for oppfølging av 
forespørsler knyttet til 
næringsutvikling.  
 
I forhold til sektorinteresser peker 
Fylkesmannen på at landbrukets 
kjerneområder skal kartfestes i 
kommuneplanens arealdel, for å 
unngå at annen næringsetablering 
og boligbygging skal komme i 

Administrasjonssjefen støtter 
fylkesmannens uttalelse om at det 
skal sikres en kobling mellom 
politiske prioriteringer og det 
økonomiske handlingsrommet. 
Årlig revidering av handlingsplanen 
tas med i planprogrammet.  
 
Administrasjonssjefen vurderer at et 
arealregnskap kan være nyttig i 
forhold til å avklare arealreserver og 
arealbehov. Arealregnskap vurderes 
om næringsarealer vurderes i denne 
planprosessen.   
 
Anbefalingen om å kartfeste 
landbrukets kjerneområder er i 
varetatt i forslaget til arealdelen i 
kommuneplanen.  
 
I forhold til arealbruk til 
næringsformål er det gjort 
konsekvensutredning om både 
naturmiljø og samfunnssikkerhet de 
foreslåtte arealformålene i 
arealdelen i kommuneplanen. Evt. 
nye arealformål som foreslåes i 
denne planen vil bli konsekvens 
utredet etter samme mal.  
Kommunen holder på med helhetlig 
ROS analyse og kommunedelplan 
for samfunnssikkerhet. 
Administrasjonssjefen mener at 



konflikt med jordbruk og 
skogbruksinteresser.  
 
Fylkesmannen påpeker at 
beslutninger om arealbruk som 
berører naturmangfold skal alltid 
fundamenteres i tilstrekkelig 
kunnskap om naturmiljø, og 
henviser til krav i 
naturmangfoldloven kap. II. 
Arealbruk til næringsformål må 
ikke gå på bekostning av viktig 
biologisk mangfold.  
Næringsutvikling vil påvirke 
samfunnssikkerheten i 
kommunen. Samfunnssikkerhet 
bør vurderes under planprosessen 
til for næringsplanen. Når det 
gjelder reindrift understreker 
fylkesmannen at planlegging skal 
sikre reindriftens arealer, samtidig 
som hensynet til reindriften veies 
opp mot andre 
samfunnsinteresser. 
Reinbeitedistrikter som berøres av 
den kommunale planleggingen 
skal tidlig involveres i 
planarbeidet.  
 
 

dette vil bli ivaretatt i de pågående 
planprosessene.    
 
I planprogrammet er det lagt opp til 
at reinbeitedistrikter skal bli invitert 
i planprosessen både til seminarer, 
temamøter og arbeidsgrupper. 
Reinbeitedistrikter er også 
høringsinstans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiskeridirektoratet 
28.04.2017  

Fiskeridirektoratet ber om at både 
fiskeri og havbruksinteresser 
involveres i planarbeidet gjennom 
deltakelse i prosjektgruppe/ 
arbeidsgrupper, og at de deltar på 
samme nivå.  
 
  

I planprogrammet legges det opptil 
at både fiskeri – og 
havbruksinteresser er deltakere i 
prosjektgrupper/arbeidsgrupper.  

Kystverket  
26.04.2017  

Kystverket viser til at kommunen 
må være observant på at det ikke 
tilrettelegges for aktiviteter som 
kommer til hinder for sikkerhet og 
framkommelighet på sjøen. 
Kystverket oppfordrer kommunen 
til å ha fokus på sjørettet næring, 
og infrastruktur med tanke på kai 
og havneområder.  
 

De statlige fiskerihavnene i 
kommunen er merket av i forslaget 
for arealdelen i kommunedelplanen. 
 
Sjørettet næring og infrastruktur er 
tatt med i planprogrammet, 
interessene skal representeres i 
arbeidsgrupper.  



De statlige fiskerihavnene, Spildra 
og Seglvik bør komme fram i 
planen.  
 

Troms 
Fylkeskommune,  
03.05.2017   

Troms fylkeskommune synes det 
er positivt at kommunen har flere 
parallelle planprosesser som 
utfyller hverandre og bidrar til 
helhetlig samfunnsplanlegging.  
 
Troms fylkeskommune ber om at 
følgende regionale strategier og 
planer inngår i oversikten over 
planverk som legger regionale 
føringer for kommunen.  

-  Arktisk innovasjon, FoU 
– strategier for Troms, 
vedtatt i fylkestinget i 
desember 2016 

- Strategi for økt 
verdiskapning i maritim 
næring i Troms, vedtatt i 
mars 2017.  

- Regionale forvaltningsplan 
vannregion Troms 2016-
2017 

 
Troms fylkeskommune ber 
Kvænangen kommune å ta høyde 
for tiltak rettet mot de 
næringsvegene som på det 
nåværende tidspunkt ikke har full 
oversikt over, som for eksempel 
digitalisering og kreative 
næringer.  Troms fylkeskommune 
understreker samarbeid på tvers 
av næringer og geografiske 
skillelinjer, som kilde til nye 
arbeidsplasser og økt 
verdiskapning.  
Temaet for infrastruktur bør 
innbefatte både person og 
næringstransport, og bør ses i 
sammenheng med bo- og 
arbeidsmarked.  
Troms fylkeskommune 
understreker innarbeidelse av 
landbrukets kjerneområder 
kommuneplanens arealdel.  

Administrasjonssjefen påfører de 
foreslåtte regionale strategier og 
plan i planprogrammet. 
 
Administrasjonssjefen følger 
Fylkeskommunens råd om å ta med 
kreative næringer og digitale 
næringer i planprogrammet. 
Samarbeid på tvers av næringer og 
geografiske skillelinjer er viktig 
påminnelse og vil være en 
forutsetning for vekst og utvikling i 
Kvænangen kommune.  
 
Person og næringstransport vil 
inngå å temaet for infrastruktur.  

 
 



Statens vegvesen Kvænangen kommune
Postmottak
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Til behandling: n
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Saksbehandler:

9161 BURFJORD Titorienxcring
Gradering

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Hanne Lunde Vangen  / 17/51171-2 2017/80-2 18.04.2017

48605584

Uttalelse til varsel om oppstart  av  strategisk næringsplan for Kvænangen

kommune og høring av planprogram  2018-2030

Viser til skriv, datert  22.03.2017.

Vår rolle

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i nasjonal transportplan (NTP),

Statlige p/anretnings/injer for samordnet bolig-, areal- og transportplan/egging,

vegnorma/ene og andre nasjonale og regionale area/politiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg pá' vegne av staten, forvalter av

fylkesveg pá' vegne av Troms fylkeskommune og som stat/ig fagmyndighet med sektoransvar

innenfor vegtransport.

Vår uttalelse

I  arbeidet med næringsutvikling i  kommunen er  infrastruktur, herunder  veg og

transportsystemene, et svært sentralt element. Under temaet «Infrastruktur» kan det nevnes

strategier for tilrettelegging av universell utforming og fremkommelighet, myke trafikanter,

funksjonell parkering og prosesser for ny og bedre infrastruktur.

Videre kan det også tas med strategier for trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og

støyproblematikk i forbindelse med trafikkawikling.

Statens  vegvesen  vil og minne om at videre planer må ta hensyn til vegnettets

dimensjonering. Med dette mener vi at fremtidig utbygging anlegges i områder der vegnettet

er i stand til å håndtere økt trafikkmengde, eventuelt der det er mulig å bygge ut og/eller

oppgradere vegnettet i tråd med ønsket utbygging.

Statens vegvesen ønsker Kvænangen kommune  Iykke til i det  videre arbeidet.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firmapost—nord@vegvesen.no 9156  STORSLEIT Regnskap

Postboks  1403 Postboks 702

8002  BODØ Org.nr: 971032081 9815 Vadsø



Med hilsen

Plan- og forvaltning

Hanne L. Vangen

Avdelingsingeniør

Dokumenteä er gad/gent e/e£’a‘r0ni5:’< og har derfor ingen ívándskre me signaturer.

Kopi

Fylkesmannen iTroms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
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Til orientering

Gfiidering

Offentlig ettersyn  av  planprogram ved varsel  om  oppstart for strategisk

næringsplan 2018-2030 for Kvænangen kommune  -  Fylkesmannens innspill

Fylkesmannen viser til kommunen sitt brev av 3. april 2017 med varsel  om  oppstart av

arbeidet med strategisk næringsplan, samt offentlig ettersyn av planprogram for det videre

planarbeidet.

Fylkesmannen synes det er positivt at kommunen utarbeider en slik plan.

Avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet har koordinert Fylkesmannens uttalelse.

l. Innspill til prosess

Kobling mot annet planverk

Det vises i kap. 2.1 Kommunal forankring til prosessene omkring kommuneplanens

samfunnsdel og arealdel. Som kommunen skriver så skal man sikre en kobling mot

overordnet kommuneplan, noe som er bra. Vi minner også om at kommunen skal sikre en

kobling mellom politiske prioriteringer og det økonomiske handlingsrommet. Det er

derfor vikti g at handlingsprogrammet til den strategiske næringsplanen ses i sammenheng

med økonomiplanen og budsj ettbehandlingen i kommunen.

Arealregnskap

Fylkesmannen oppfordrer Kvænangen kommune til å lage et arealregnskap. Det vil kunne

være viktig å ha i denne planprosessen og i utarbeidelse av den boligstrategiske planen og

ikke minst kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Det er viktig å se

ønsket næringsutvikling i kommunen i sammenheng med de arealpolitiske føringene som

legges i kommuneplanens arealdel.

Et arealregnskap vil kunne avklare arealreserver og arealbehov til blant annet boliger, og

setter opp mål for utbyggingsvolum og utbyggingsmønster, jf. departementets veileder T-

1492 Kommuneplanprosessen. I dette kan en oversikt over til enhver tid ledige

kommunale og private næringsarealer/lokaler i kommunen naturlig inngå. En slik oversikt

vil være nyttig i arbeidet med den strategiske næringsplanen fremover. Kommunen må

også sørge for å ha et godt mottaksapparat for oppfølging av forespørsler knyttet til

næringsutvikling.

Fylkeshuset, Strandvegen  13 Telefon: 77  64 20  OO Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105,  9291  Tromsø Telefaks: 77 64  21 39 Plan, reindrift og www.fylkesmannen.no/troms

samfunnssikkerhet
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Handlíngsdeleri

Under kapittel 3.1 Omfang og avgrensning står det at næringsplanen skal inneholde en

egen handlingsdel som rulleres i begynnelsen av hver ny valgperiode. Vi minner om at

ha11d1ingsdelen- skal utarbeides og gjelde for fire år av gangen eller mer og revideres årlig.
Dette er viktig for å skape forutsigbarhet i næringssatsingen, samt en tydelig kobling mot

overordnet handlingsprogram til kommuneplanen og økonomiplanen. Kommunen skal

hvert fjerde år vurdere om hele eller deler av kommunedelplanen skal revideres, da i

forbindelse med arbeidet med kommunal planstrategi. jfr.  §  ll-2 og 11-4 i plan- og

bygningsloven.

Sektarinnspill
Landbruk

Vi ser at landbruk skal være en del av kommunens strategiske næringsplan. Landbruk er

ingen stor næring i Kvænangen, men vi har merket oss at antall bruk med

landbiuksvirksomhet har vært konstant de seneste 5 år, hvor to melkeprodusenter er de

dominerende. Verdiproduksjonen i jordbruket var i 2012 beregnet til 8.8 mill. Vi kan ikke se

noen grunn til at dette tallet i dag er vesentlig redusert.

Landbruksnæringen er avhengig av langsiktighet i forhold til arealbruk. Også i Kvænangen

må en i framtiden regne med at det blir en kamp om arealene. Det kan derfor være viktig at en

allerede i en næringsplan signaliserer at landbrukets kj erneområder skal kartfestes når

kommuneplanens arealdel skal rulleres. En konkretisering av driftsgiunnlaget, herunder både

jordbruk og skogbruk, vil sikre at annen næringsetablering og boligbygging kan skje uten å

komme i konflikt med jordvemet og aktive bruk i drift. Vi merker oss at kommunen har

utarbeidet forslag til retningslinjer for praktisering av Lov om konsesjon ved erverv av fast

eiendom i Kvænangen kommune. Om denne blir vedtatt kan den være med på å sikre

landbruksinteressene.

Miljø

Fylkesmannen minner om at planer som medfører arealbruk som kan påvirke natur skal bygge

på en vurdering av de iniljørettslige prinsippene i iiatunnangfoldlovens kap. II, §  7 (8-12).

Dette er naturmangfoldlovens <<grunnmur», og krever at alle beslutninger som berører

natunnangfold, både på land og i sjø og vassdrag, alltid skal fundamenteres på tilstrekkelig

kunnskap om natunniljø. Det skal velges løsninger som gir minst mulig tap av biologisk

mangfold.

Arealbruk som kan medføre forurensning skal også vurderes etter disse prinsippene.

Arealbruk til næringsformål må ikke gå på bekostning av viktig biologisk mangfold. Vi
anmoder at kommunen også etterstreber et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å ha nok

kunnskap til å vurdere hvilke konsekvenser ny arealbruk til næringsformål kan få for
biologisk mangfold.
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Samfunnssikkerhet

Næringsutvikling kan ha både positiv og negativ effekt på samfunnssikkerheten i Kvænangen

kommune. Samfunnssikkerheten bør derfor vurderes under planprosessen for næringsplanen,

blant annet ved å se til kommunens helhetlig ROS og overordnet beredskapsplan.

Reindrift

Fylkesmannen i Finnmark legger vekt på at kommunen har til hensikt å ivareta de samiske

interessene ved å legge føringene i de nasjonale forventningene til regional og kommunal

planlegging til grunn for arbeidet med Strategisk næringsplan, jf. pkt. 2.3 i planprogrammet.

Dette vil langt på vei sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og

samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i planleggingen der disse berøres.

Planleggingen vil sikre reindriftens arealer, samtidig som hensynet til reindriften veies opp

mot andre samfunnsinteresser. I dette arbeidet er det viktig at de reinbeitedistrikter som

berøres av den kommunale planleggingen tidlig blir involvert i planarbeidet.

Med hilsen

Per Elvestad

plandirektør

Lill-Hege Nergård
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.



Saksbehandlerez
Landbruk: Bjøni Einan, tlf.  77  64 21 05

Reindrift: Jan Gunnar Brattli, tlf. 77 64  21  81/

Miljø: Bjørn Arne Karlsen, tlf. 77 64  22  15

Samfunnssikkerhet: Hans Kristian Rønningen, tlf. 77 64 20 47

Universell utforming: Lone Alien Høgda, tlf. 77 64 21 36
Barn og unge: Solveig Bjørn, tlf. 71 64  20  51

Fagansvarlig plan: Oddvar Brenna, tlf. 77 64  21  74

Samfunnsplanlegging: Lill-Hege Nergård, tlf. 77 64  21 27

Kopi til:

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø
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TROMS  fylkeskommune Stabssjef

  ROMSSA fylkkasuohkan

Kvænangen kommune

Postboks 114

9161 BURFJORD

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
17/ 1 1097-3 Synnøve Lode 140 SAKSARKIV

Løpenr.: Tlf. dirjnnvalg: Deres  ref.: Dato:
27056/17 77  78 8167 03.05.2017

SVAR: UTTALELSE TIL VARSEL  OM  OPPSTART AV STRATEGISK
NÆRINGSPLAN FOR KVÆNANGEN KOMMUNE OG HØRING  AV
PLANPROGRAM  2018-2030

Fylkeskommunen skal som  regional planmyndighet  veilede og bistå kommunene i deres
planleggingsoppgaver. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor
sine sektorer. Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven
inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal- og
transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser,
universell utforming, fi/lkesveger og havbruksinteresser/akvakultur.

Det vises til deres brev av 03.04.17, der Kvænangen kommune varsler oppstart av strategisk
næringsplan, samt sender på høring og legger til offentlig ettersyn sitt forslag til planprogram.

Planavdelingen hos stabssjefen koordinerer uttalelsen på vegne av fagetatene i
fylkeskommunen.

Generelt
Troms fylkeskommune synes det er positivt at Kvænangen kommune har startet opp arbeidet
med å lage en kommunedelplan for næring i form av Strategisk næringsplan.
Fylkeskommunen synes også at det er positivt at det samtidig utarbeides en boligstrategisk
plan for kommunen, der hensikten at er at planene skal utfylle hverandre for å få en
overordnet og helhetlig Samfunnsplanlegging, og deretter implementeres i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet som er sendt ut til høring og offentlig

ettersyn er oversiktlig og godt gjennomarbeidet dokument.

Fylkeskommunen synes det er flott at jobben som næringsetaten har gjort i

konsekvensanalysen ifm. omstillingsarbeidet i kommunen har nytteverdi også i
plansammenheng, og at analysen kan inngå i grunnlaget for framtidig utvikling i kommunen.

Noe av hovedpoenget med å være en kommune med omstillingsstatus er å ta sterkere styring
over egen utvikling, og i denne sammenhengen er et godt kunnskapsgrunnlag særdeles nyttig.

Besksadresse Telefon Bankgiro 0rg.nr.

Strandveien 13 77  78 80 00 4700 04 00064 864870732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Nasjonale og regional føringer
Fylkeskommunen vurderer det som svært positivt at Kvænangen kommune i planprogrammet

virker å ha satt seg godt inn i det regionale planverket, og særlig i forhold til de

næringsrelaterte planene og strategiene. I denne sammenheng bør det imidlertid nevnes at

Troms fylkesting i desember 2016 vedtok en ny FoU-strategi, Arktisk innovasjon, FoU-

strategi for Troms, og i mars 2017 vedtok også fylkestinget Strategi for økt verdiskaping i
niaritim næring i Troms. Begge disse strategiene vil sammen med øvrig planverk inngå som
en del av den regionale konteksten for nærings- og samfunnsutviklingen i Kvænangen, og

strategiene kan gi impulser i forhold til hva som kan være satsingsområder i framtiden i

kommunen. Strategiene kan også gi en teoretisk tilnærming til næringsutvikling, og da særlig

i forhold til teorien om «smart spesialisering». Fylkeskommunen ber Kvænangen kommune
også ta med Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016  -  202] som planverk med
regionale føringer for kommunen.

Fylkeskommunen ønsker også å orientere om det er startet opp arbeid tilknyttet både en

Strategi for kreativ næring, og en strategisk sammenbindende Strategi for næringsutvikling

(SN U). Begge disse strategiene er planlagt vedtatt i løpet av året.

Tema og fokusområder
På generelt grunnlag ber fylkeskommunen Kvænangen kommune i planarbeidet ta høyde for

tiltak også rettet mot de næringsvegene en på det nåværende tidspunkt ikke fullt ut har

oversikt over kan oppstå. Dette kan være en potensielt vanskelig øvelse, men særlig viktig da

næringsplanen vil ha så lang virketid som det legges opp til. Bare de seneste årene har det
eksempelvis vært en enorm og tiltakende utvikling innenfor digitalisering, men også kreativ
næring er i sterk vekst i Norge og Troms. Dette er utvikling som potensielt kan være viktig for
distriktskommuner, da disse næringene ofte kan klassifiseres som stedsuavhengi ge, og således

like godt kan være plassert i Kvænangen som i større byer.

Samarbeid blir, til dels også som følge av mindre regionale økonomiske midler til

utviklingstiltak, stadig viktigere for å oppnå den utviklingen en søker. Fylkeskommunen
anbefaler derfor at Kvænangen kommune i planarbeidet forsøker å legge til rette for
samarbeid, både på tvers av næringer og på tvers av geografiske skillelinjer, da dette kan være

kilde til nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. En fortsatt utvikling av sainarbeidet med de
øvrige kommunene i Nord-Troms vil være naturlig i denne sammenhengen.

Tema infrastruktur bør hensynta behov for transportinfrastruktur for person- og godstransport
(næringstransport) — for eksempel arealdisponering. Tema arbeidskraft og kompetanse bør ses

i sammenheng med dette (bo- og arbeidsmarked).

Knyttet til temaet jordbruk vil fylkeskommunen vise spesielt til kap. 4.4.2 om jordvern i

Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025. Kapitlet inneholder planretningslinje som sier

følgende: «Landbrukets lrjerneområder skal innarbeides i kommunenes samfunns- og
arealplan. Kjerneområdene innarbeides  i  /mmmzmenes arealdel som l1en.sjvnSs0ne landbruk

når det utarbeides ny arealdel til kommuneplan». Fylkeskommunen ber Kvænangen om å
være oppmerksom på retningslinjen. Maiiglende oppfølging av denne kan inedføre innsigelse.

Organisering, fremdrift og medvirkning
Kvænangen kommune har laget et godt opplegg for organisering av, og medvirkning i,

prosessen rundt utarbeidelse av strategisk næringsplan. Fremdriftsplanen fremstår som

fornuftig i tidsbruk.
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Regionalt planforum

Troms fylkeskommune ønsker dere velkommen til regionalt planforum for videre diskusjoner
og innspill i forbindelse med planarbeidet. Informasjon om regionalt planforum her:

http://www.tromsfvlke.no/iåf/innhold/tienester/planlegging/regionalt-planforum/

Troms fylkeskommune ønsker Kvænangen kommune lykke til i ferdigstillelsen av strategisk
næringsplan.

Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso

plansjef Synnøve Lode
spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

Statens vegvesen

Fylkesmannen i Troms

Fiskeridirektoratet



FISKERIDIREKTDRATET 
Kvænangen kommune Adm.enhet: Kyst og havbruksseksjonen i

region Nord

BURFJORD Saksbehandler: Tom Hansen

Telefon: 97589511

9161 BURFIORD Vår referanse:  17/5584

Deres 2017/80-2

referanse:

Dato: 28.04.2017

Att: Anne Berit Bæhr

Høringssvar  -  Melding om oppstart og planprogram for strategisk næringsplan for

Kvænangen kommune

Fiskeridirektoratet region Nord (FIN) viser til melding om oppstart og høring av

planprogram for strategisk næringsplan for Kvænangen kommune.

Det er positivt at fiskeri- og havbruk er temaer som tas opp i planarbeidet.

Det er formålstjenlig at både fiskeri- og havbruksinteressene i kommunen involveres i

planarbeidet gjennom deltakelse i prosjektgruppe og/eller arbeidsgrupper. Det er viktig at

disse interessene deltar på samme nivå i planarbeidet. Dette vil være en god arena for

konfliktavklaringer, samt å skape framtidig forutsigbarhet og nødvendig fleksibilitet for

disse næringene.

FIN har kartlagt kystnære fiskeridata. Disse er tilgjengelig gjennom vår kartløsning på

wwwfiskeridirno. Her finnes blant annet informasjon om ressursområder,

fiskeriinteressenes bruksområder og akvakultumæringens lokaliteter i kommunen. Dette vil

kunne være et nyttig verktøy i planarbeidet.

Postadresse: Postboks 185  5804  Bergen Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon:  03495 Telefaks:

Organisasjonsnr:  971 203  420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett www.fiskeridir.no



17/5584

FIN deltar gjerne i planarbeidet hvis  det er  ønskelig.

Med hilsen

Otto Andreassen

seksjonssjef

Tom Hansen

seniorrådgiver

Brevet er  godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Mottakerliste:

Kvænangen kommune BURFIORD 9161  BURFJORD

Kopi til:

Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251  TROMSØ

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ

Sjømat Norge Postboks 5471 0305  OSLO

Majorstuen

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ
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KYSTVERKET

Troms og Finnmark

Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato:
2017/80-2 2017/1623-2 Jannicke Røren 26.04.2017

Uttalelse fra Kystverket - Høring av planprogram og melding om oppstart for
strategisk næringsplan- Kvænangen kommune - Troms fylke

Viser til Deres brev datert 7.4.2017 vedrørende overnevnte. Kvænangen kommune melder
om oppstart og høring av planprogram for Strategisk næringsplan 2018-2030.

Kystverket vil i det følgende informere generelt om vàr virksomhet og tilskuddsordninger
som gis av staten.

Kort om Kystverkets ansvar

Kystverket er en nasjonal etat underlagt Samferdselsdepartementet. Kystverket har ansvar
for sjøverts samferdsel, særlig sikkerhet og framkommelighet pà sjøen. Kystverket har
ansvaret for farleier på sjø samt infrastruktur, kaier, moloer, navigasjonsinstallasjoner
knyttet opp til disse.

l kommunale planprosesser etter plan- og bygningsloven deltar Kystverket for à sikre
framkommelighet, trygg ferdsel, forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet samt effektiv og
sikker sjøtransport og havnevirksomhet.

Kystverket Troms og Finnmark ser det som viktig at alle tidligere vedtatte planer og
plandokumenter blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende.

Kystverket skal ivareta nasjonale interesser og føringer med bakgrunn i blant annet:

- Havne og farvannsloven av 17.04.2009 nr. 19
- Ot.prp. nr. 75, (2007-08) om lov om havner og farvann
- Nasjonal transportplan 2014-2023
- Pâ den sikre siden - Sjøsikkerhet og oljevernberedskap, St.melding nr. 14 (2004-

05)
- Handlingsprogram for Kystverket 2014-2023
- Nasjonal havnestrategi - Regjeringens strategi for effektive havner for à få mer

gods pà sjø, Samferdselsdepartementet 2015
- Kystverkets perspektivanalyse  — Framtidsbilder fram mot 2050, Kystverket 2014

For Nordområdene kan følgende trekkes fram:

- Ny infrastruktur i nord, del 1 og 2 —— NTP 2014-2023 Utredningsfasen

Region Kystverket Troms og Finnmark

Sentral postadresse: Kystverket Telefon: +47 07847 Internett: www.kystverket.no
Postboks 1502 E-post: post@kystverket.no

6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson



—  Maritim infrastrukturrapport Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland - Mulige
farleder for store skip, Kystverket Troms og Finnmark 2011

For à ivareta sjøsikkerheten i norske farvann har Kystverket etablert en omfattende
infrastruktur og maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen er blant annet fyr, sjømerker,
utdypninger og fiskerihavner. De maritime tjenestene beståri lostjeneste,
trafikkovervåkning, elektroniske navigasjonshjelpemidler samt meldings- og
informasjonstjenester.

Kystverket har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensing og havnesikring i havner
med internasjonal trafikk.

Kystverket og kommunale planer

Kystverket er sektormyndighet etter plan- og bygningsloven og skal ha alle kommunale
planer på høring.

Maritim virksomhet, bruk av sjøen og sjørettede landarealer til transport,
næringsvirksomhet og fritidsbruk har en naturlig plass i Samfunnsplanlegging. For slike
aktiviteter er det viktig at samfunnsplanen blir fremtidsrettet og gir premisser for avklaring
av arealbruk på sjø og land.

Ved den videre arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner,
områdeplaner og detaljplaner må kommunen være observant på at det ikke tilrettelegges
for aktiviteter som kommer til hinder for sikkerhet og fremkommelighet på sjøen.

Tilskuddsordninger

Post 30 - Havnekrav til Nasjonal transportplan (NTP)

Kystverket som transportetat er sentral i arbeidet med nasjonal transportplan. Dette er et
strategisk dokument som legger føringer for hvilke transportinfrastrukturtiltak som er
prioritert på vei, sjø, jernbane og lufthavn.

For havner og farleder er kommunenes innspill til NTP tradisjonelle havnekrav som meldes
inn til Kystverket. Et typisk havnekrav kan være etablering av molo, utdyping av havn eller
farled.

Kystverket gjør så en prioritering av de ulike havnekrav som innarbeides i Kystverkets

handlingsprogram. Kystverkets handlingsprogram er grunnlaget for Kystverkets innspill til
NTP.

Om kommunen har havnekrav til vurdering hos Kystverket, er det viktig at disse til en hver
tid er oppdaterte og forankret i det kommunale planverket.

Post 60  —  Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

En del fiskerihavrweanlegg planiegges og gjennomføres i kommunal regi. Kystverket kan gi
tilskudd til slike prosjekter i henhold til retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet.

Kommunale fiskerihavnetiltak blir prioritert under behandlingen av Kystverkets årsplan,
tildeling avgjøres i Statsbudsjettet. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50
prosent av prosjektkostnadene, samtidig som finansiering krever søknadsbehandling både
i kommune, fylkeskommune og statlige organer.

Side 2



Ved prioritering av søknader er det viktig at disse er forankret  i  kommunenes planverk og
gjerne  i  strategier for fiskerinæringen og fiskerirettet infrastruktur.

Post 71 - Ti/skudd til havnesamarbeid

Tilskuddsordningen skal bidra til mer gods på sjø ved at sjøtransportens konkurranseevne
styrkes. Tilskuddet er øremerket til havnesamarbeid som gir bedret transportkvalitet og
reduserte kostnader for havnebrukerne. Det kreves en egenfinansiering av minst 50
prosent av prosjektkostnadene.

Målgruppen for tilskudd til havnesamarbeid omfatter norske havner, kommuner og aktører
som har mer gods på sjø som mål.

Innspill til strategisk næringsplan 2018-2030

l kommunen ligger det to statlige fiskerihavner, Splidra og Segelvik som bør komme frem i
planen. Kystverket oppfordrer kommunen til å ha fokus også på sjørettet næring, samt
infrastruktur med tanke på kai og havneområder.

Et annet relevant dokument er ny «Regional plan for handel og service i Troms 2016-
2025» som Troms fylkeskommune vedtok mars 2017.

Se også innspill fra Kystverket til kommunens planstrategi 2.5.2016 (vår ref. 2016/1160).

Med hilsen

Jannicke Røren

rådgiver
Jan Morten Hansen

regiondirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Direktoratet for mineralforvaltning

i med Bergmesteren for Svalbard

Kvænangen kommune

Burfjord

9161 BURFJORD

Leiv Erikssons vei  39

Postboks 3021 Lade

N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-PUST mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG,NR, NO 974 760 Z82

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Dato: 25.04.2017

Vår ref: 17/00725-2

Deres ref:

Svar på planprogram for strategisk næringsplan for Kvænangen

kommune - høring og melding om oppstart

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DM F) viser til

ovennevnte sak, datert 3. april 2017.

Om saken

Planarbeidet skal synliggjøre det kommunale handlingsrommet innenfor

næringspolitikk. Strategisk næringsplan vil være et viktig verktøy med tanke på vekst

og utvikling i kommunen herunder bl.a. utviklingstiltak i forbindelse med

omstillingsarbeid, virkemiddelbruk, arealdisponering, prioritering og bruk av

kommunens næringsfond. Status, utviklingstrekk og utfordringer innenfor næringslivet

i Kvænangen kommune skal beskrives fram mot 2030. Det lages en handlingsplan med

tiltak og virkemidler for perioden 2018-2022

Uttalelse fra DMF
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig

resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det

moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping.

Mineralressurser er ikke-fornybare ressurser, og i de nasjonale forventningene legges

det vekt på at forvaltning av mineralressurser ikke bare er å avsette nye områder for

råstoffutvinning, men det innebærer også å sikre tilgjengelighet til gode

mineralforekomster for fremtiden. I dette ligger det at kommunen sålangt det er

mulig, bør unngå å båndlegge registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som

bygger ned forekomster, eller legger andre begrensninger for framtidig utnytting av

ressursene.

Ifølge kart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det per i dag registrert flere

typer mineralressurseri kommunen. Blant annet en nikkel-kobber ressurs i Reinfjord

som er vurdert å være av nasjonal betydning og en pukkforekomst iJøkelfjord som er

vurdert å være av regional betydning. I tillegg til dette er det registrert en rekke lokalt

viktige sand- og grusforekomster, og noen natursteinforekomster. DMF har etter

mineralloven tildelt undersøkelsesrettigheter i kommunen.

DMF finner det svært positivt at «Mineralnæringer og industriutvikling» ligger inne

som tema i planprogrammet til næringsplanen for Kvænangen kommune.



For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Inger Anne Ryen

seniorrådgiver

Marte Kristoffersen

seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Saksbehandler: Inger Anne Ryen

Mottakere:

Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD
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TROMS fylkeskommune Stabssjef
‘  ROMSSA fylkkasuohkan

Kvænangen kommune

Postboks 1 14

9161 BURFJORD

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:

17/11097-3 Synnøve Lode 140 SAKSARKIV

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

27056/17 77  78 81 67 03.05.2017

SVAR: UTTALELSE  TIL  VARSEL  OM  OPPSTART  AV  STRATEGISK
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Fylkeskommunen skal som  regional  planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres

planleggingsoppgaver. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor

sine sektorer. Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven
inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal- og
transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser,

universell utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur.

Det vises til deres brev av 03.04.17, der Kvænangen kommune varsler oppstart av strategisk

næringsplan, samt sender på høring og legger til offentlig ettersyn sitt forslag til planprogram.

Planavdelingen hos stabssjefen koordinerer uttalelsen på vegne av fagetatene i

fylkeskommunen.

Generelt
Troms fylkeskommune synes det er positivt at Kvænangen kommune har startet opp arbeidet

med  å  lage en kommunedelplan for næring i form av Strategisk næringsplan.

Fylkeskommunen synes også at det er positivt at det samtidig utarbeides en boligstrategisk

plan for kommunen, der hensikten at er at planene skal utfylle hverandre for  å  få en

overordnet og helhetlig Samfunnsplanlegging, og deretter implementeres i arbeidet med

kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet som er sendt ut til høring og offentlig

ettersyn er oversiktlig og godt gjennomarbeidet dokument.

Fylkeskommunen synes det er flott at jobben som næringsetaten har gjort i

konsekvensanalysen ifm. omstillingsarbeidet i kommunen har nytteverdi også i

plansammenheng, og at analysen kan inngå i grunnlaget for framtidig utvikling i kommunen.

Noe av hovedpoenget med å være en kommune med omstillingsstatus er å ta sterkere styring

over egen utvikling, og i denne sammenhengen er et godt kunnskapsgrunnlag særdeles nyttig.
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Nasjonale og regional føringer

Fylkeskommunen vurderer det som svært positivt at Kvænangen kommune i planprogrammet

virker å ha satt seg godt inn i det regionale planverket, og særlig i forhold til de

næringsrelaterte planene og strategiene. I denne sammenheng bør det imidlertid nevnes at

Troms fylkesting i desember 2016 vedtok en ny FoU-strategi, Arktisk innovasjon, FoU-

strategi for Troms, og i mars 2017 vedtok også fylkestinget Strategi for Økt verdiskaping i

maritim næring i Troms. Begge disse strategiene vil sammen med øvrig planverk inngå som

en del av den regionale konteksten for nærings- og samfunnsutviklingen i Kvænangen, og

strategiene kan gi impulser i forhold til hva som kan være satsingsområder i framtiden i

kommunen. Strategiene kan også gi en teoretisk tilnærming til næringsutvikling, og da særlig

i forhold til teorien om «smart spesialisering». Fylkeskommunen ber Kvænangen kommune

også ta med Regional forvaltningsplan vannregion Troms  2016 —  202] som planverk med

regionale føringer for kommunen.

Fylkeskommunen ønsker også å orientere om det er startet opp arbeid tilknyttet både en

Strategi for kreativ næring, og en strategisk sammenbindende Strategi for næringsutvikling

(SN U). Begge disse strategiene er planlagt vedtatt i løpet av året.

Tema og fokusområder
På generelt grunnlag ber fylkeskommunen Kvænangen kommune i planarbeidet ta høyde for

tiltak også rettet mot de næringsvegene en på det nåværende tidspunkt ikke fullt ut har

oversikt over kan oppstå. Dette kan være en potensielt vanskelig øvelse, men særlig viktig da

næringsplanen vil ha så lang virketid som det legges opp til. Bare de seneste årene har det

eksempelvis vært en enorm og tiltakende utvikling innenfor digitalisering, men også kreativ

næring er i sterk vekst i Norge og Troms. Dette er utvikling som potensielt kan være viktig for

distriktskommuner, da disse næringene ofte kan klassifiseres som stedsuavhengige, og således

like godt kan være plassert i Kvænangen som i større byer.

Samarbeid blir, til dels også som følge av mindre regionale økonomiske midler til

utviklingstiltak, stadig viktigere for å, oppnå den utviklingen en søker. Fylkeskommunen

anbefaler derfor at Kvænangen kommune i planarbeidet forsøker å legge til rette for

samarbeid, både på tvers av næringer og på tvers av geografiske skillelinj er, da dette kan være

kilde til nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. En fortsatt utvikling av samarbeidet med de

øvrige kommunene iNord-Troms vil være naturlig i denne sammenhengen.

Tema infrastruktur bør hensynta behov for transportinfrastruktur for person- og godstransport

(næringstransport) - for eksempel arealdisponering. Tema arbeidskraft og kompetanse bør ses

i sammenheng med dette (bo- og arbeidsmarked).

Knyttet til temaet jordbruk vil fylkeskommunen vise spesielt til kap. 4.4.2 om jordvern i

Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025. Kapitlet inneholder planretningslinje som sier

følgende: «Landbrukets kjerneområder skal innarbeides i kommunenes samfunns- og

arealplan. Kjerneområdene innarbeides i kommunenes arealdel som hensynssone landbruk
når det utarbeides ny arealdel til kommuneplan». Fylkeskommunen ber Kvænangen om å

være oppmerksom på retningslinj en. Manglende oppfølging av denne kan medføre innsigelse.

Organisering, fremdrift og medvirkning

Kvænangen kommune har laget et godt opplegg for organisering av, og medvirkning i,

prosessen rundt utarbeidelse av strategisk næringsplan. Fremdriftsplanen fremstår som

fornuftig i tidsbruk.
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Regionalt planforum
Troms fylkeskommune ønsker dere velkommen til regionalt planforum for videre diskusjoner

og innspill i forbindelse med planarbeidet. Informasjon om regionalt planforum her:

httpz//Wwwtromsfvlke.no/iäf/innhold/tienester/planlegging/regionalt-planforum/

Troms fylkeskommune ønsker Kvænangen kommune lykke til i ferdigstillelsen av strategisk

næringsplan.

Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso

plansjef Synnøve Lode

spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

Statens vegvesen

Fylkesmannen i Troms

Fiskeridirektoratet
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1. Formål  
 
Planarbeidet skal synliggjøre det kommunale handlingsrommet innenfor næringspolitikk. En 
oppdatert og aktuell strategisk næringsplan vil være et viktig styringsverktøy for politikere, 
administrasjon, eksisterende næringsliv, gründere, publikum og brukere. Strategisk næringsplan 
vil være et viktig verktøy med tanke på vekst og utvikling i kommunen herunder bl.a. 
utviklingstiltak i forbindelse med omstillingsarbeid, virkemiddelbruk, arealdisponering, 
prioritering og bruk av kommunens næringsfond. Det er viktig at kommunen har en oppdatert 
strategisk næringsplan som tydeliggjøre kommunens ulike roller og ansvar, som daglig 
saksbehandling for næringslivet(forvaltningsrollen), arealplanlegging og infrastruktur for 
næringslivet (produsentrollen), og støtte og veiledning til nyetableringer og nettverksutvikling 
(entreprenørrollen). 
 
Status, utviklingstrekk og utfordringer innenfor næringslivet i Kvænangen kommune skal 
beskrives fram mot 2030. Planarbeidet skal resulterer i framtidig næringspolitikk for Kvænangen 
kommune med mål og strategier for perioden 2018 – 2030. Det lages en handlingsplan med tiltak 
og virkemidler for perioden 2018-2022, handlingsplanen revideres årlig i henhold til årlige 
budsjettbehandlinger.  Strategisk næringsplan og boligstrategisk plan utarbeides samtidig, 
planene vil utfylle hverandre og vil gi overordnet og helhetlig samfunnsplanlegging.  Disse vil 
planene vil implementeres i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 

2. Rammer  
 
2.1 Kommunal forankring 

Kvænangen kommune har i planstrategien for 2016- 2019 (vedtatt av kommunestyret i sak 
48/16) vedtatt at Strategisk næringsplan skal være en kommunedelplan. Arbeidet med strategisk 
næringsplan igangsettes før planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel kommer i gang og 
før kommuneplanens arealdel vil være på plass. Parallelt med dette planarbeidet vil det bli 
utarbeidet en boligstrategisk plan (temaplan). Strategisk næringsplan og boligstrategisk plan vil 
på et senere tidspunkt innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel, og innarbeides i 
kommuneplanens arealdel ved neste rullering. 
 
Det ovennevnte medfører at det mangler direkte planmessige føringer for arbeidet med strategisk 
næringsplan, med unntak av planstrategi for 2016-2019, planforslaget for kommuneplanens 
arealdel(2017) og kystsoneplan vedtatt i 2015.  I forslaget til kommuneplanens arealdel (2017) er 
intensjonen å legge til rette for økt verdiskapning, både i eksisterende og nytt næringsliv. Det 
understrekes at et sterkt næringsliv vil sikre stabil bosetting og rekruttering. I kystsoneplanen 
vektlegges rammebetingelser for opprettholdelse av eksisterende virksomhet og næringsutvikling 
i kystsone. Analysene og vurderingene i disse planprosessen være en viktig del av grunnlaget for 
arbeidet med Strategisk næringsplan.  
 
Kvænangen kommune søkt om omstillingsstatus, på bakgrunn av funnene i rapporten for 
omstillingsbehov i Troms fra 2015 (Vareide m.fl.,2015). Denne rapporten viser at Kvænangen 
kommune kom dårlig ut på befolkningsutvikling og næringsutvikling, sammenliknet med andre 
kommuner i Troms og landet for øvrig. Rapporten konkluderer med at Kvænangen kommune må 
øke fokus på næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen. 
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Troms fylkeskommune har gjennomført en samfunnsmessig konsekvensutredning som grunnlag for 
vurdering av omstillingsstatus. Denne utredningen bidrar med relevant og oppdatert informasjon og 
kunnskap om utfordringene i Kvænangen, og vil dekke noe av behovet for analyser og utredninger i 
forbindelse med strategisk næringsplan. Arbeidet med strategisk næringsplan vil foregå parallelt 
med planlegging av en eventuell omstillingsperiode, og handlingsplan for den første perioden vil 
sammenstilles med plan for omstillingsarbeidet.   
 
 
2.2. Nasjonale og regionale føringer   

Nasjonale og regionale føringer vil ha betydning for kommunes politikk og strategi for 
næringsutvikling.  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportbehandling 
 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging  
 Nasjonal Transportplan  
 Meld St 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterkere bygder   
 Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon  
 Meld. St. 6 (2016–2017 Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring  
 Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030  
 Meld. St. 10 (2015–2016) En konkurransekraftig sjømatindustri  
 Meld. St. 31 (2014–2015) - Garden som ressurs – marknaden som mål  
 Strategi for mineralnæringen – utgitt i 2013 av nærings- og handelsdepartementet 
 Meld. St. 22 (2011–2012) - Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF 
 Meld. St. 9 (2011–2012) - Landbruks- og matpolitikken - Velkommen til bords 
 Meld. St. 7 (2011–2012 Nordområdene  
 Fylkesplan for Troms 2014-2025 
 Regional planstrategi, 2016-2019  
 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027  
 Regional plan for handel og service i Troms 2015 - 2024 
 Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025 
 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 
 Havbruksstrategi for Troms 
 Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017 
 Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms 
 Omstillingsprogram for Troms 2014-2018 
 Arktisk innovasjon, FoU-strategi for Troms, vedtatt i fylkestinget 2016  
 Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025 
 Nord Troms regionrådets strategidokument 
 Strategi for økt verdiskapning i maritim næring i Troms, vedtatt i mars 2017.  
 Regionale forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2017 

 
 

 
Kvænangen kommune er kjent med at Troms fylkeskommune også er i gang med utarbeidelse 
for regional plan for reindrift og utvikling av strategi for næringsutvikling (SNU).  
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20142015/id2415017/?q=meld.%2520st.%252031%2520(2014-2015)
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20112012/id664980/
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2087/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-170320-ny-layout.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1815/regional-plan-for-handel-og-service-i-troms-2015-2024.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1816/regional-plan-for-landbruk-i-troms-2014-20125.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1817/regional-transportplan-troms-2014-23_mal-og-strategi.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1829/havbruksstrategi-for-troms-internettversjon.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1830/2013-09-24-strategi-for-reiselivet-i-troms.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1831/strategi-for-utvikling-av-petroleumsnaeringen-i-troms.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1832/omstillingsprogram-for-troms-2014-2018.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3026/fou-strategi-for-troms.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1827/regional-klima-og-energistrategi-for-troms-2015-2025.pdf


4 

2.3 Nasjonale forventninger til regional og kommunalplanlegging 
Nasjonale forventning til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 12. 
juni 2015, legger følgende føringer for næringsutvikling.   Kvænangen kommune har til hensikt å 
ivareta dette i planprosessen. 
 
I resolusjonens pkt. om bærekraftig areal- og samfunnsutvikling presiserer regjeringen følgende 
forventninger til regional og kommunal planlegging:   
 
 Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, 

bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og 
lokale aktører. Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar 
næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye 
og grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal 
identitet og utnyttelse av bioenergi. 

 Fylkeskommunen og kommunene sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling 
og samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i planleggingen der disse berøres. 
Planleggingen sikrer reindriftens arealer, samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot 
andre samfunnsinteresser. 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv.  

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for 
mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og 
tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng. 

 Det tas hensyn til Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets 
forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Strategisk næringsplan    
 
 

3.1 Omfang og avgrensning 
  
Undersøkelser viser at kommuner spiller en viktig rolle for utviklingen av næringslivet og 
sysselsetting i Norge.  Det er lange tradisjoner for utviklingsarbeid i kommunene fra 
«tiltaksarbeid» og «tiltakskonsulent» til nærings- og samfunnsutvikling. Rollen som 
samfunnsutvikler innebærer at kommunen skal bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn for 
innbyggere og næringslivet. Innenfor dette feltet har kommunene stort handlingsrom, oppgavene 
omfatter det både operasjonell og strategisk nivå, og gjelder stedsutvikling, omdømmebygging, 
nye innbyggere, kommuneplanlegging, næringsrettet utviklingsarbeid, samarbeid mellom 
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kommune og næringsliv, samferdsel, infrastruktur m.m. En strategisk næringsplan vil berøre 
disse temaene.  
 
Kommuneloven legger ingen krav eller føringer for ansvaret og oppgavene, men plan- og 
bygningsloven (§3-1d) pålegger kommunene å legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling. Kommunene har dermed et generelt ansvar for næringsutvikling og 
verdiskaping, og utfører i dag både s tilretteleggende oppgaver og har virkemidler overfor 
enkeltbedrifter/næringer.  
 
Kommunalt næringsutviklingsarbeid blir definert som: «Det arbeidet kommunen gjør for å 
tilrettelegge for bedriftsetableringer og for utvikling av eksisterende næringsliv med sikte på økt 
sysselsetting.» Dette vil være utgangspunktet for problemstillinger i Strategisk næringsplan.   
Formålet med planen er å fastsette retning, rammer og prioriteringer for næringsutvikling i 
kommunen. Planen skal være konkret og kortfattet og inneholde mål og strategier, og skal gi 
grunnlag for beslutninger i den enkelte bedrift, for grunneiere og offentlige prioriteringer. 
Strategisk næringsplan skal ha en tidshorisont på 10- 15 år, og vurdere de ulike faktorene for 
næringsutvikling i kommunen. Næringsplanen skal inneholde en egen handlingsdel som rulleres 
i begynnelsen av hver ny valgperiode.  
 

 
 

3.2 Tema og fokusområder    
Kvænangen kommune har hatt nedgang i 
befolkningsutvikling og sysselsetting over mange år, og 
er avhengig av å snu denne trenden.  Kommunestyret har 
vedtatt at det skal lages en boligstrategisk plan og en 
Strategisk næringsplan. Dette er to områder, som har stor 
betydning i lokal samfunnsutvikling. Problemstillingene 
i denne sammenheng går ut på hva vil skape vekst i 
Kvænangen, hvordan øke verdiskapning i privat sektor 
og hvordan øke tilflytting til kommunen? Strategisk 
næringsplan skal omfatte strategier som gir svar på økt 
vekst, større verdiskapning i privat sektor og økt 
tilflytting til Kvænangen kommune 
 
Det har vært nedgang i sysselsettingen i privat sektor i 
Kvænangen over flere tiår, og utviklingen viser at 
sammensetningen i næringslivet er i ferd med å endre 
seg. Primærnæringer som fiske og landbruk har vært grunnstein i næringslivet i Kvænangen, men 
etter hvert som sysselsettingen i primærnæringen går ned, blir sysselsettingen i servicenæringen 
og sekundærnæringen stadig viktigere. Regjeringen understreker i stortingsmeldingen om 
bærekraftige byer og sterke bygder (meld.st 18 - 2016-2017) at et godt fungerende næringsliv er 
en viktig forutsetning for velferd, levekår og livskvalitet i alle samfunn. Vi trenger et aktivt og 
lønnsomt næringsliv som innoverer og skaper arbeidsplasser.  
 
  
Kvænangen kommune har ikke klart definert visjon eller mål for næringsutvikling, men 
utgangspunktet og gjennomgangstemaet i kommunens planleggings- og utviklingsarbeid, har 
vært å skape nye og/eller styrke eksisterende arbeidsplasser med utgangspunkt i lokale ressurser 
og lokal natur, kultur og tradisjoner.  
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I arbeidet med Strategisk næringsplan vil man ta utgangspunkt i næringslivets muligheter og 
utfordringer for vekst. Valg av mål, strategier og tiltak vil også være avhengig nasjonale 
rammebetingelser og regionale føringer innen bl.a. fiskeri-, landbruks-, reindrifts-, samferdsels-, 
nærings- og boligpolitikk.  Dette er forhold som påvirker kommunens muligheter for utvikling, 
og som må tas hensyn til i dette planarbeidet.  
 
Temaer som berøres i planarbeidet 

 Rammebetingelser for næringslivet 
 Arbeidskraft og kompetanse (bo- og arbeidsmarked)  
 Mineralnæringer og industriutvikling  
 Jordbruk, skogbruk og reindrift  
 Fiskeri og havbruk  
 Reiseliv og opplevelser (stedsutvikling, omdømme) 
 Andre næringer (servicenæringer, kreative næringer og digital næringer ) 
 Infrastruktur (persontransport og næringstransport, universell utforming og 

fremkommelighet, myke trafikanter, funksjonelle parkering, samt strategier for trafikksikkerhet, 
kollektivtrafikk og støyproblematikk)  

 Samhandling mellom det offentlige og private 
 Regional samhandling på næringsområdet, samarbeid på tvers av næringer og geografiske 

skillelinjer  
 

Det kan være nødvendig å gjøre tilpasninger i forhold til andre kommunale planer kommunen 
jobber med i denne planstrategiperioden.   
 

   
 
 
 

4. Organisering, fremdrift og 
medvirkning 

 
 

4.1 Organisering  
Oppdragsgiver for planarbeidet er kommunestyret, som skal godkjenne planprogram, og 
kommunedelplan for strategisk næringsutvikling i Kvænangen kommune.  
Styringsgruppe er planutvalget. Styringsgruppen har følgende ansvar og oppgaver:  

- Skal sørge for at mandat og mål er klart før prosjektet detaljplanlegges og igangsettes 
- Skal godkjenne prosjektplan med tids-, ressurs- og kostnadsplan  
- Skal behandle større endringer i prosjektets framdrift  
- Kan godkjenne strategiske beslutninger underveis i prosessen for eksempel knyttet til 

milepæler  
  



7 

Prosjektansvarlig er etatsleder for næring, utvikling og teknisk Jan Inge Karlsen. Han har 
ansvar for å sørge for tilgang til ressurser til planarbeidet. Videre vil prosjektansvarlig være et 
mellomledd mellom operativ prosjektleder og styringsgruppe.  Prosjektansvarlig oppnevner 
prosjektleder.  
 
Prosjektleder er Anne Berit Bæhr.   
Prosjektleders ansvar er å lede og gjennomføre planprosessen i samsvar med vedtatt mål. 
Prosjektleder er leder av operativ prosjektgruppe og deltar i møtene i styringsgruppen.  

- Skal fordele oppgaver og følge opp at de gjøres  
- Har det operative og daglige ansvaret som innebærer å lede operativ prosjektgruppe, 

arrangere nødvendige møter, seminarer, verksteder og idedugnader 
- Sørge for referater, holde kontakt med sentrale aktører og orientere om viktige saker som 

dukker opp og motivere til innsats 
- Kan ta initiativet til å ta tak i problemer eller muligheter som dukker opp som kan 

innebære endringer av prosjektet. Store endringer legges fram for styringsgruppen  
- Skal rapportere til styringsgruppen og bidra til å skape god kontakt med denne 
- Skal sørge for god informasjon og kommunikasjon både innad i planprosessen og til 

omgivelsene 
 
Prosjektgruppe består av 

- Ordfører Eirik L. Mevik, Frank Pedersen, Jan Inge Karlsen, Åsmund Austarheim, et eller 
to medlem utnevnes av Kvænangen næringsforening og evt. andre næringsorganisasjoner.  

Prosjektgruppen er ansvarlig for planprosessen, og har i mandat å utarbeide en Strategisk 
næringsplan i henhold til prosess- og formkrav i planloven for kommuneplaner. 
 
Det oppnevnes arbeidsgrupper ved behov. Arbeidsgruppene organiseres i 
gruppearbeid/workshop og skal ivareta og utrede utvalgte temaer som innarbeides i den 
helhetlige planen.  
 
4.2 Fremdrift  
 
Strategisk næringsplan skal gjennomføres med prosess og medvirkning etter Plan – og 
bygningsloven. Planarbeidet starter opp uke 08 2017 og planen skal vedtas i uke 51 2017. 
Fremdriften i planarbeidet kan skisseres på denne måten:  
 

 2017 Feb Mar Apr  Mai  Jun Jul  Aug  Sep Okt  Nov  Des 

 Prosjektorganisering X 15.
3 

         

Planprogram til 
høring (6 uker)  

                                                            

Merknadsbehandling            

Pl
an

pr
og

ra
m

 

Vedtak planprogram      21.
6 

      

Kartlegging 
/analysearbeid   

           

Pl
an

d
ok

um
en

t 

Næringsseminar             
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Utarbeiding plan         13.
9 

   

Planforslag på høring 
(6 uker)   

       20.
9 

01.
11 

  

Merknadsbehandling             

sa m
f

un ns - sik ke rh et
 

og
 

be re ds ka p 
  Kommunestyrets 

behandling av plan  
          21.

12 

 
 
 
4.3 Medvirkning  

 
Utvikling av en strategisk næringsplan for Kvænangen må skje i tett samarbeid med næringslivet 
i kommunen. Formelle sammenslutninger for næringslivet i kommunen inviteres derfor med i 
prosjektgruppen. Det vil være naturlig å avholde større møter der næringslivet inviteres bredt, 
samtidig som det kan være nødvendig å få innspill på bedriftsnivå.  
Næringsaktører, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og befolkning inviteres til et 
næringsseminar i mai 2017. I tillegg avholdes tematiske workshops og gruppemøter ved behov.  
Det foreslåes at det avsettes midler i næringsfondet til gjennomføring av eventuelle utredninger 
og kreative prosesser. Plandokumentet sendes på høring og offentlig ettersyn i henhold til 
planlovens krav, samt som informasjon gjennom kommunens internettsider. Medvirkning fra 
lokale interesser ivaretas gjennom deltakelse i planprosessen og offentlig høring.  
 
Offentlige myndigheter sikres medvirkning ved høring av planprogram og planforslaget. I 
høringsperioden kan det gjennomføres drøftings- og informasjonsmøter med berørte 
sektormyndigheter som kommunen som planmyndighet eller sektormyndigheter finner det 
nødvendig.  
 

 

4.4 Adresseliste høringsinstanser 
 
Myndigheter med 
innsigelseskompetanse  

Berørt  e-postadresse  

Alta kommune  X  postmottak@alta.kommune.no 
Loppa kommune  X  postmottak@loppa.kommune.no  
Kautokeino kommune   e-post@kautokeino.kommune.no 

 
Nordreisa kommune  X  post@nordreisa.kommune.no  
Skjervøy kommune   post@skjervoy.kommune.no 

 
Fylkesmannen i Troms  X  fmtrpostmottak@fylkesmannen.no  
Fylkesmannen i Finnmark avd. reindrift   
Troms fylkeskommune  X  postmottak@tromsfylke.no  
Biskopen/  
Nord-Hålogaland bispedømmeråd 
Samisk kirkeråd   

X  
X  

nord-
haalogaland.biskop@kirken.no  
nord-haalogalang.bdr@kirken.no  
 

mailto:postmottak@alta.kommune.no
mailto:postmottak@loppa.kommune.no
mailto:e-post@kautokeino.kommune.no
mailto:post@nordreisa.kommune.no
mailto:post@skjervoy.kommune.no
mailto:fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@tromsfylke.no
mailto:nord-haalogaland.biskop@kirken.no
mailto:nord-haalogaland.biskop@kirken.no
mailto:nord-haalogalang.bdr@kirken.no
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Direktoratet for mineralforvaltning  X  mail@dirmin.no  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og  
beredskap  

X  postmottak@dsb.no  

Sivilforsvaret (Troms 
sivilforsvarsdistrikt)  

X  troms.sfd@dsb.no  

Fiskeridirektoratets regionkontor 
(Troms)  

X  postmottak@fiskeridir.no  

Kystverket  X  postmottak@kystverket.no  
Mattilsynet (Troms og Finnmark)  X  postmottak@mattilsynet.no  
Norges vassdrags- og energidirektorat  
(NVE) - region nord  

X  
X  

nve@nve.no  
rn@nve.no  

Oljedirektoratet  X  postboks@npd.no  
Troms Politidistrikt  X  post.troms@politiet.no  
Reinbeitedistrikter  
32- Silvvetnjárga 
40- Orda  
33 – Spalca  
34- Ábborášša 
35- Fávrrosorda  
Láhku  
Joahkonjárga  
Seakkesnjárga  
Ittunjárga  
 

  
jdgaup@hotmail.com 
distrikt40-orda@hotmail.com 
33spalca@gmail.com 
abborassa@hotmail.com 
favrrosorda@outlook.com  
henrikgaup@gmail.com 
 
aslakmturi@hotmail.com   

Riksantikvaren  X  postmottak@ra.no  
Sametinget  X  samediggi@samediggi.no  
Statens vegvesen, region Nord  X  firmapost-nord@vegvesen.no  
 
 
Eksterne og lokale myndigheter / 
organisasjoner uten innsigelseskompetanse  

 

Nord-Troms Museum  kontor@ntrm.no  
Nord-Troms regionråd  Berit.Fjellberg@ntroms.no 
Visit Lyngenfjord  georg@visit-

lyngenfjord.com 
Visit Alta  henriette@northadventure.

no 
Landbruk Nord  post@landbruknord.no  
Alta kraftlag   per@altakraftlag.no 
Ymber  kunde@tromskraft.no  
Nord Troms friluftsråd  hugo@utinord.no 
Styret for Kvænangsbotn- og navitdalen 
landskapsvernområder 

fmtrrub@fylkesmannen.no 

Rådet for funksjonshemmede Leder 
Eldrerådet  Leder  
Kvænangen Næringsforening  Leder  
Kvænangen bondelag  Leder 
Kvænangen fiskarlag  Leder  
Kvænangen skogeierlag  

mailto:mail@dirmin.no
mailto:postmottak@dsb.no
mailto:troms.sfd@dsb.no
mailto:postmottak@fiskeridir.no
mailto:postmottak@kystverket.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:nve@nve.no
mailto:rn@nve.no
mailto:postboks@npd.no
mailto:post.troms@politiet.no
mailto:jdgaup@hotmail.com
mailto:distrikt40-orda@hotmail.com
mailto:33spalca@gmail.com
mailto:abborassa@hotmail.com
mailto:favrrosorda@outlook.com
mailto:henrikgaup@gmail.com
mailto:aslakmturi@hotmail.com
mailto:postmottak@ra.no
mailto:samediggi@samediggi.no
mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
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Ungdomsrådet  Leder  
Idrettsrådet  Leder  
Kommunale enheter  Leder  
NAV  Leder  
Grendeutvalg   
Kvænangen kraftverk   
Marine Harvest  
Kvænangshagen Verdde AS  
Kvænangen næringsbygg AS  

 
Vedlegg  

Aktivitetsplan  
 
 Aktiviteter Framdrift  Ansvar  

1.  Etatsleder lager prosjektplan/ressurs -
og tidsplan for planoppgaven 

 JIK  

2.  Etatsledermøte forelegges 
prosjektplan/ressursplan/ tidsplan for 
planoppgaven   

21.02 JIK 

3.  Forslag til planprogram forelegges 
etatsledere pr. mail evt. møte 

Torsdag 02.03 JIK/ABB 

4.  Utarbeidelse av forslag planprogram 
for kommunedelplan næringsutvikling 

06.03    ABB 

5.  Formannskapet behandler forslag til 
planprogram  

22.03  FSK  

6.  Varsel og kunngjøring om 
planprosessen (Planprogram)  

29.03 ABB 

7.  Høring/offentlig ettersyn i 6 uker 
(Planprogram) Frist:  

10.05 ABB 

8.  Administrasjonen gjennomgår 
innkomne merknader til 
planprogrammet  

24.05   ABB 

9.  Formannskapet merknadsbehandler 
forslag til planprogram  

07.06 FSK  

10.  Kommunestyret behandler og 
fastsetter planprogrammet.  

21.06 KS  

11.  Adm. følger opp planprogrammet 
internt og eksternt med berørte parter 
(inkl. hovedutvalgene)  

Juni- September  ABB 

12.  Adm. utarbeider forslag til strategisk 
næringsutviklingsplan og forbereder 
politisk behandling  

25.09 ABB 

13.  Behandling i formannskapet  04.10 FSK 
14.  Forslag til strategisk 

næringsutviklings-plan sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn 
Frist 6 uker  

22.11   

15.  Administrasjonen går gjennom 
høringsuttalelser for behandling i FSK 
og KS  

 ABB 

16.  Formannskapet behandler og innstiller 
på godkjenning av strategisk 
næringsutviklingsplan 

29.11  FSK  
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17.  Kommunestyret godkjenner strategisk 
næringsutviklingsplan 

20.12.17 KS  

18.  Etterarbeid – offentliggjøring og utsendelse til berørte  ABB 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/170 -22 

Arkiv: F24 

Saksbehandler:  Unni Edvardsen 

 Dato:                 27.05.2017 

 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 08.06.2017 
36/17 Kvænangen kommunestyre 22.06.2017 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering 
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune: 

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering 
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.  

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) 
av eiendommen. 

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere 
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen 
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, 
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i 
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.  

2) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for 
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre 
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.  

3) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende 
antall pasienter.  

4) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.  

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på 
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:  

5) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart. 
6) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.   

 
 
 



 

Oppfølging utredning forsterket skjermet enhet 

Administrasjonssjefens innstilling 

7) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering 
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune: 

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering 
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.  

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) 
av eiendommen. 

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere 
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen 
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, 
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i 
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.  

8) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for 
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre 
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.  

9) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende 
antall pasienter.  

10) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.  

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på 
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:  

11) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart. 
12) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.   

 
 

 

Saksopplysninger 
Saken følger opp vedtak i PS 6/17 vedr. utredning av forsterket skjermet enhet, som ble 
behandlet i Utvalg for oppvekst og omsorg den 16.02.17 og i Formannskapet den 15.03.17. 
Administrasjonen ble her bedt om å utrede erverv av en nærliggende privat eiendom samt 
interkommunalt samarbeid. I etterkant fikk administrasjonen tips om en annen eiendom som 
muligens kan være aktuell til formålet, nemlig tidligere Alteidet skole. Etatsleder innhentet 
klarsignal i utvalg for oppvekst og omsorg om at også denne kunne utredes som et alternativ. Til 
slutt i saksframstillingen nevnes kort ytterligere to mulige alternativer.   
 

Nærliggende privat eiendom 
Nærliggende private eiendom har en grunnflate på 220 m2. I følge eier er det ikke aktuelt å selge 
eiendommen på nåværende tidspunkt, jf. tilbakemelding av 09.05.17.  
 
 
Oppfølging – Utredning interkommunalt samarbeid 
Hvilke tilbud de andre kommunene i Nord-Troms og Alta har, ble presentert i PS 6/17. 
Sektorlederne i de andre NT-6 kommunene har uttrykt interesse for et interkommunalt tilbud til 
denne pasientgruppen.  



På grunn av manglende avklaring når det gjelder mulig lokaliseringsalternativ i Kvænangen, 
synes det for administrasjonen mest hensiktsmessig å vente med videre sonderinger overfor 
nabokommuner inntil det er avklart hvorvidt vi vil kunne tilby egnede lokaler. For øvrig blir 
forsterket skjerma enhet et av temaene på neste sektorledermøte 12.06.17. 

Tidligere skolebygg - Alteidet skole 
Tidligere Alteidet skole ble bygd i 1955. Den ble nedlagt før nytt skoleår begynte i 2009. 
Bygget ble etter hvert overtatt av Stiftelsen Finnmarkskollektivet som brukte bygget til 
jobbtrening for klienter ved deres bo- og behandlingstilbud i Langfjordbotn fram til 31.07.13 da 
anbudsavtalen med Helse Nord utløp. Bygget ble benyttet bl.a. til aktivitetsrom, treverksted og 
syverksted, vedproduksjon, møter og kurs. Eiendommen ble i 2014 solgt til en privatperson fra 
Alta og en del av bygget brukes nå som fritidsbolig.  

Arealfordeling 
Tomten er på vel 10 daa. Den inneholder en liten (fotball)bane og grenser opp til skogs-
/utmarksareal på den ene siden. Bygningsmassens bruttoareal er på 801 kvm, fordelt på  

Etasje BTA m2 Anvendelse 
1. etasje 384 Undervisningsrom, sløydrom, lager og korridorer 
2. etasje 176 Skolekjøkken, lærerrom, vaskerom, garderobe, kontor, korridorer 
Loft 65 Lager/museum 
Kjeller 176 Verksted, lager, fyrrom, toalett 

 
 
Verdisetting 
Kjøpesum da Finnmarkskollektivet overtok 02.12.2011 var på kr 332.000. Markedsverdien er i 
verditakst av 15.08.13 anslått til kr 230.000. Denne er satt ut fra driftsresultatene de foregående 
årene. Takstmannen skriver: «Stort etterslep på behovet for modernisering og vedlikehold. 
Fyringskostnadene blir høye med vannbåren varme, med manglende muligheter for avstenging 
av deler av bygningsmassen.» Det anslås samtidig at anlegget har et potensiale i forhold til en 
eller annen form for terapi/behandling eller opplevelsestilbud.  

Teknisk verdi er i nevnte takst anslått til kr 5,56 mill. Det framgår av taksten at 
«Bygningsmassen har dels noe svakt vedlikehold, med unntak av tre rom som er oppgradert, ny 
el.kjel og strøminntak.»  
 
Pristilbud 
Nåværende eier er åpen for å selge eiendommen til kommunen. Vi har fått et pristilbud på kr 1,8 
mill. (tilsvarende ca. 1/3 av anslått teknisk verdi). Samtidig gir eier uttrykk for at han/familien i  
 
 
så fall ønsker å finne en annen høvelig tomt eller fritidseiendom i Kvænangen kommune, og 
hvis kommunen kan bistå i så henseende, kan prisen «vurderes vesentlig redusert» ifølge eier.  

Nærmere opplysninger om eiendommen 
Skolebygget har et meget stort bruttoareal (vel 3,5 ganger så stort som bolighuset). Det består av 
to fløyer. Den ene fløyen omfatter tre store klasserom (undervisningsrom) pluss en ganske bred 
korridor. Denne fløyen tenkes å kunne romme felles stue/kjøkken i det ene klasserommet, og 
pasientrom med bad i de to andre klasserommene. Basert på dette vil det bli plass til 4 
pasientrom á ca. 25 m2, alternativt 5 rom dersom noen av rommene er noe mindre. Hva angår 
sanitæranlegg, finnes det pr. i dag en enkel vask i hvert av klasserommene.    



I den andre fløyen rommer første etasje sløydsal og lager som kan brukes til tilrettelagt aktivitet. 
Det er kun denne fløyen som har 2. etasje. Her var det i sin tid skolekjøkken, bibliotek, lærerrom 
m.v. Denne etasjen ville kunne ombygges til boligareal for de som jobber der i medlever-turnus.  

Eiendommen har et stort uteområde som ligger forholdsvis skjermet til og kan tilrettelegges med 
sansehage, mv. Videre ligger den ligger rett ved utmarksområder som gjør det enkelt å ta 
brukere med ut på tur. 
 

Kostnadsoverslag og finansiering 
Kostnader vil påløpe til kjøp og ombygging. Kostnadsoverslaget under begrenser seg til 
ombygging av klasserommene til fire pasientrom med bad. Ombygging/renovering av 2. etasjen 
i den andre fløyen til boligrom til medlever-turnus er da ikke med.  

Kostnadsoverslag:  Finansiering:  
Kjøp av tidligere Alteidet skole 1 800 000 Låneopptak 1 925 000 
Renovering/ombygging til helseformål 2 050 000 Tilskudd fra Husbanken 1 925 000 
Sum investering 3 850 000 Sum finansiering 3 850 000 

Merknader: Det forutsettes at eksisterende strømtilførsler har tilstrekkelig kapasitet og at 
eksisterende vanntilførsler kan benyttes. Ventilasjon er ikke medregnet men må påregnes, dette 
gjelder for hele bygget. Utvendig avløpssystem er av eldre årgang og vesentlig oppgradering 
må påregnes, dette er ikke medregnet her. 
 
 
Driftskostnader  
Driftskostnader knyttet til driften av selve bygget omfatter bl.a. oppvarming/strøm, forsikring og 
kommunale avgifter. Når det gjelder medlever-turnus, så tenkes denne slik at vi har en viss 
grunnbemanning med fast ansatte medarbeidere. Ut over dette leier vi inn personale midlertidig 
til å ta «toppene» og for å sikre en mer fleksibel bruk av personale ift. å dekke individuelle 
behov.  

Når kommunen selv får på plass et tilbud om forsterket skjermet enhet, trenger vi ikke lenger 
kjøpe plass fra privat leverandør og vil spare en del på dette. Driftssamarbeid med andre NT-
kommuner, vil bidra til at driftskostnadene for den enkelte kommunen holdes lave. Alternativt 
vil salg av plasser gi inntekt og bidra til finansiere driften.   
 

Tilskudd fra Husbanken 
Det er mulig å få investeringstilskudd fra Husbanken til å fornye og øke tilbudet av plasser i 
sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

I 2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få 
tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 
prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen 
skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de neste årene.   

Anleggskostnadene pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er 3 144 000 kroner i landet 
utenfor pressområder. De maksimale tilskuddssatsene er 1 415 000 kroner for en omsorgsbolig 
og 1 730 000 kroner for en sykehjemsplass.  

Etablering av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal være innarbeidet i kommunens 
årsbudsjett eller fireårige økonomiplan, før Husbanken kan gi tilsagn til prosjektet. 



 

Ytterligere alternativer 

Et alternativ til å kjøpe og bygge om et eksisterende bygg, er å bygge et helt nytt bygg, et 
helsehus som i tillegg til forsterket skjermet enhet kan romme for eksempel heldøgns 
omsorgsboliger, dagsenter, hjelpemiddellager (dette mangler vi) og et visningsrom for 
hjelpemidler og velferdsteknologi, kontor for ergoterapeut og evt. psykolog (lovkrav om slikt 
tilbud fra 2020). Dette ville gitt nærhet til øvrige helse- og omsorgstjenester samt at vi da vil 
kunne få med inn i bygget andre tilbud som kommunen mangler.1     

Et annet alternativ som administrasjonen er blitt tipset om i 12. time, er mulig leie av 
Kvænangstunet (tidligere Varden skole) beliggende på Alteidet. Bygget er på om lag 500 m2 og 
fra 1990-tallet. Det er delvis ombygd med en leilighet, en hybelleilighet og 5 mindre/små 
soverom, et seminarrom + felles stue og kjøkken. I tillegg er det gymsal/festsal her og grillhytte 
ute. Administrasjonen har vært i kontakt med eier som er positivt innstilt til å leie ut (evt. på sikt 
selge) til kommunen, men betingelser knyttet til en mindre omfattende ombygging/tilpasning av 
bygget og husleie er ikke klar når saksframstillingen ferdigstilles. Dette vil muligens være klart 
når saken kommer til politisk behandling.     

 

Vurdering 
Den nærliggende eiendommen i Burfjord er for øyeblikket ikke til salgs. Dermed faller denne 
bort som et mulig alternativ. I realiteten gjenstår da bare ett alternativ for drift av forsterket 
skjermet enhet i eget eksisterende bygg. Dette er ved å overta og bygge om tidligere Alteidet 
skole.   

Administrasjonssjefen vurderer at denne eiendommen er godt egnet til formålet og har 
potensiale i denne sammenheng. Bygget er stort nok til å kunne romme 4 (evt. 5) pasienter samt 
boligkvarter til turnus-medarbeidere i medlever-turnus. (En slik turnusordning vurderes som 
nødvendig for at vi skal greie å rekruttere nok fagfolk. Medlever-turnus er også gunstig rent 
faglig ift. denne pasientgruppen siden det blir stor grad av kontinuitet og stabilitet.) At 
eiendommen ligger noen kilometer fra Gargo og legesenteret i Burfjord vurderes ikke som noe 
problem da det uansett bare ligger 10 min kjøretur unna. For familier/pårørende til pasienter vil 
det være en stor fordel at det kommer et tilbud i kommunen slik at det blir enklere å dra på 
besøk.   

Imidlertid vil en ombygging og renovering av tidligere Alteidet skole bli forholdsvis dyrt. Den 
totale kostnaden er ennå ikke beregnet, og det kan dukke opp uforutsette ting som må ordnes i et 
såpass gammelt bygg. Investeringskostnadene må sees i sammenheng med hvilke øvrige 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hvorvidt man skal bygge (forsterket) skjermet enhet innenfor sykehjem eller ha bokollektiv i små enheter utenfor 
institusjon, er et vurderingsspørsmål. I Norge er det første mest vanlig mens den svenske og kanadiske modellen er 
basert på det siste. Bygninger som er utformet med tanke på denne brukergruppen, har ifølge Ruths studie utvilsomt 
praktiske fordeler. (Kilde: Ruths, S. 2005. «Nytteverdien av skjermede enheter for demente,» i Tidsskriftet Medisin 
og vitenskap.)  



alternativer som foreligger, sannsynlig behov for forsterket skjermet enhet i årene som kommer, 
mulighetene for tilskudd fra Husbanken og muligheter for driftssamarbeid med nabokommuner 
eller salg av plasser.  

Den største økningen i antall personer 80 år og over i vår kommune kommer, ifølge 
befolknings-framskrivninger, i løpet av de nærmeste fire årene. Det haster med å bygge ut et 
tjenestetilbud til denne pasientgruppen, ellers kan vi fort komme i en situasjon der vi må kjøpe 
tjenester utenfor kommunen til enda flere pasienter. Valg av en av løsningene på Alteidet vil gi 
muligheter for tidligere oppstart enn dersom man går for en løsning i et nytt helsebygg. På den 
annen side, er forsterket skjermet enhet en tjeneste vi skal ha i mange år framover, så man bør 
tilrettelegge for en god og varig løsning.   

Dersom man velger en løsning med en egen separat enhet løsrevet fra andre kommunale helse- 
og omsorgsbygg på Gargo-flaten, bør vi samarbeide med nabokommuner for å sikre stabil drift. 
Gjennom å samarbeide om driften fordeles risiko og driftskostnader på deltakerne. Som utleier 
av bygget vil vi ha leieinntekt.  Alternativet er salg av plasser til kommuner i regionen.  

Regjeringen har varslet at de ønsker å øke tilsagnsrammen for investeringstilskuddet med 2,15 
milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet behandles i Stortinget i juni. Husbanken vil da 
få økt tilsagnsrammen med 2,15 milliarder. Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak 
for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem.  

Samtidig vurderes leie av tidligere Varden skole som et interessant alternativ, forutsatt en 
rimelig husleie. Dette ville muliggjort en tidlig oppstart og vært en anledning til å gjøre seg noen 
erfaringer med drift av en slik enhet før kommunen selv evt. investerer i eget bygg til dette.  
 
 
Tilråding 

Administrasjonssjefen anbefaler at  

1) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på 
etablering av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune: 

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering 
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.  

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) 
av eiendommen. 

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere 
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen 
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, 
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i 
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.  

2) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for 
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre 
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.  

3) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende 
antall pasienter.  

4) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.  

 

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på 
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:  

5) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart. 



6) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.   

 

 

 

 

 

 

 

5 vedlegg (deles ut i møte):  

pristilbud, kostnadsoverslag ombygging, verditakst, plantegning og bilder av skolen 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/461 -8 

Arkiv: C50 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/17 Kvænangen formannskap 06.06.2017 
37/17 Kvænangen kommunestyre 22.06.2017 

 

Godkjenning av prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet - 
Kvænangen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00085H 
2 Prosjektplan - KIK i Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vil delta i prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet. Prosjektet 
gjennomføres i henhold til fremlagt prosjektplan og avsluttes innen utgangen av 2018.  
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune vil delta i prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet. Prosjektet 
gjennomføres i henhold til fremlagt prosjektplan og avsluttes innen utgangen av 2018.  
 
 
 



Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har meldt sin interesse for å delta i prosjektet Kulturminner i 
kommunene. Troms fylkeskommune har anbefalt at. Kvænangen kommune har fått tildelt kr. 
100 000,- fra Riksantikvaren.  
 
Kvænangen kommune ønsker å engasjere Lise Brekmoe som prosjektleder for prosjektet. 
Det etableres en intern prosjektgruppe, bestående av representanter fra NUT og Oppvekst og 
kultur. Svein Bogstrand er kontaktperson i kommunen.   
Administrasjonssjefen vil være prosjektansvarlig og formannskapet er styringsgruppen for 
prosjektet.  
 
Prosjektet gjennomføres i 3 faser  
 
FASE 1: Forarbeid (01.06 – 20.08.2017) 
FASE 2: Registreringer (01.08-01.10.2017) 
FASE 3: Bearbeiding og presentasjon (01.07 – 01.11.2018 
 
Prosjektmålet for Kik    
 
 Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen 
 Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene  
 Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging 

og virksomhet  
 Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens målsettinger 
 
 
Kostnader i prosjektet  
  
Lønn prosjektleder                  90 000,- 
Arbeidsinnsats Kvænangen kommune     51 150, 
Arbeidsinnsats frivillige lag, organisasjoner m.fl.    35 250,- 
Reiser, prosjektleder            7 500,- 
Servering- møter                                                                                       2 500,- 
Møtelokaler            5 000,- 

Totalt          191 400,- 
 
 Inntekter 
 
Tilskudd fra Riksantikvaren                             100 000,- 
Egeninnsats, Kvænangen kommune                56 150,- 
Egeninnsats, frivillige lag, organisasjoner m.fl.    35 250,-   
Totalt          191 400,-   
 
Egeninnsats fra kommunen og frivillige utgjør 47,75% av det totale budsjettet 
 



Vurdering 
 
I planstrategien for Kvænangen kommune er det lagt opp til at det lages en kommunedelplan for 
kultur, idrett og friluftsliv. Kvænangen kommune har fått tilsagn om kr. 100 000,- til 
utarbeidelse av kommunedelplan for kulturminne. Administrasjonssjefen ser det som en fordel 
at kulturminner skilles ut av den foreslåtte kommunedelplanen og at det lages en egen 
kommunedelplan for kulturminner. På bakgrunn av det anbefaler administrasjonssjefen at det 
prosjektplanen godkjennes.  
 
I prosjektplanen legges det opptil at utarbeidelse av kommunedelplan gjøres innen rammen av 
tilsagnet fra Riksantikvaren. Uti fra ressurssituasjonen i administrasjonen foreslår 
administrasjonssjefen at det arbeidet gjennomføres av ekstern konsulent, og vil engasjere Lise 
Brekmoe til dette arbeidet. Lise Brekmoe har jobbet tidligere i Nord-Troms museum og driver 
nå et eget firma som blant annet jobber med kulturminneprosjekter med særlig fokus på Nord-
Troms. Hun har vært prosjektleder for kulturminneplan i Nordreisa, Skjervøy og Storfjord 
kommuner deltatt i prosjektets første runde.  
 
Prosjektet er planlagt startet i 2017 og avsluttes innen utgangen av 2018. Det er realistisk bruk 
av tiden. Kommunens egenandel i prosjektet er arbeidsinnsatsen til ansatte i NUT og Oppvekst 
og kultur.  
 



 
SAKSBEHANDLER INNVALGSTELEFON TELEFAKS
Sissel Carlstrøm +47 22 94 Q4 04

Å E postmottak@ra.no
V R R F- DERE5 REF- www.riksantikvaren.no
17/ooo37-102 DERE5 DATO

ARK. Forvaltningsarkivet
VÅR DATO

318.5 25.05.2017

Kvænangen kommune
Rådhuset
9161 BURFJORD

Kvænangen kommune. Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2017 kap. 1429 post 60
til arbeid med kulturminneplan i Kvænangen

Riksantikvaren viser til søknad fra Kvænangen kommune oversendt fra Troms fylkeskommune.

Vedtak
Riksantikvaren med dette et tilskudd over statsbudsjettet kapittel 1429 post 60 på inntil

Kr. 100  000

til arbeidet med 1<u1turmi1u1epIanfor Kvænangen kommune.

Begrunnelse
Kommunen har et politisk vedtak om å utarbeide en plan for kulturrninner, og har ikke tidlig-
ere mottatt midler fra Riksantikvaren til slikt arbeid. Riksantikvaren har et mål om at  90 %  av
alle kommuner har oversikt over viktige kulturminner og planer for forvaltningen av disse
innen 2020.

Vilkår
Riksantikvaren stiller følgende vilkår:

1. Arbeidet vil utføres som beskrevet i søknaden, etter anbefalingene gitt på Riksanti-
kvarens nettsider wwwranofkik og i samarbeid med frivillige, eiere, regional kultur-
minneforvaltning og andre relevante samarbeidsparter.

2. Tilskuddet gis under forutsetning av politisk vedtak om planarbeidet og at endelig
vedtatt plan ettersendes når den er vedtatt.

3. Ved vesentlige endringer av budsjett og fremdrift skal det sendes melding om dette til
Riksantikvaren og regionalfoivaltniilgeii.

4. Kommunen sender anmodning om utbetaling av kr.  100  000 til Riksantikvaren innen 15.
oktober 2017. Her skal det framgå hvilke gjennomførte aktiviteter og utgifter som skal

dekkes innenfor tilskuddsbeløpet, slik at dette kan overføres i sin helhet.
5. Kommunen skal rapportere årlig til Riksantikvaren frem til ferdig plan foreligger.

Rapporteringsskjema blir ettersendt. Vi ber å få navn og epostadresse til 'en kontakt-
person for arbeidet.

Riksantikvaren - Direktoratet for 1<u.lrLLrn1j.m1eforvaltni'ng A:  6746
Dronningensgate 13  -  Pb. 8196 Dep.  °  0034 Oslo  -  Tlf: 22 94 04  OO  -  Www.ra.no



k)

Vedlagt følger Retningslinjer og vilkår for tilskudd fra stntsbudsjettet kap.1429 post 60. Mottaker skal

sette seg godt inn i retningslinjene og vilkårene for tilskudd. Det er en forutsetning for utbetal-
ing av tilskuddet at vilkårene både i dette brevet og i vedlegget oppfylles.

Etter klagefristens  utløp anses vedtaket  om  tilskudd med tilhørende vilkår som akseptert av
tilskuddsmottaker.

Oppfølging
Fylkeskommunen vil være kommunens nærmeste rådgivere i planarbeidet, og vi anbefaler at
kommunen har tett kontakt med dem i arbeidet. Der det er relevant vil Sametinget være en
viktig samarbeid spart lokalt. Regionalforvaltningen holder jevnlig samlinger og møter med
kommunene og vi prøver å være tilstede  på  så mange som mulig av disse sarnlingene. Dette er
nyttige arenaer der kommunene kan lære av hverandre og vi får også ta del i erfaringer som
gjøres undervegs i arbeidet med planene. Dette er erfaringer vi vil bringe videre blant annet via
nettsider og kurs og veiledning.

Utbetaling av tilskudd
I  henhold til økonomiinstruks for staten skal tilskuddsbeløp utbetales for ådekke aktuelle
utgifter. Tilskuddsmottaker må senest sende skriftlig utbetalingsanmodning til Riksantikvaren
innen 15. oktober. Utbetalingsanmodning må angi hvem som skal være mottaker, hvilket
kontonummer utbetalingen skal skje til og inå. være underskrevet av prosjektansvarlig/
koirunrmen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker (jfr. Forvaltningsloven
§§ 28 og 29). En evt. klage skal stiles til klageinstansen, men sendes til Riksantikvaren innen tre
uker etter at dette brevet er mottatt.

Ta gjerne kontakt med oss ved behov.

Vennlig hilsen

Leidulf Mydland

Sissel Carlstrøm
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

Vedlegg: 1

Kopi  til: Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø

liiksaixtikv-areii - Direkloratel for kullurminiieforvaltnmg A:  6746
Dronningensgate 13  -  Pb. 8196 Den -  0034 Oslo ° Tlf.: 22 94 0-1 00  -  www.ra.no
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RETNINGSLINJER OG VILKÅR FOR TILSKUDD

FRA STATSBUDSJ ETTET KAP. 1429 post 60
Det er en forutsetning for utbetaling av tilskudd at arbeidene/tiltaket/prosjektet

gjennomføres som beskrevet i tilskuddsbrevet og at disse retningslinjer og vilkår følges.

informasionspiikt

Tilskuddsmottaker plikter å underrette Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget skriftlig
dersom noen av forutsetningene for prosjektet endrer seg.

Endringer i fremdrift eller andre uforutsette forhold skal varsles så tidlig som mulig, og prosjekt-

plan justeres i samråd med tilskuddsgiver.

Det må søkes om å omdisponere tilskuddsmidler til andre deler av prosjektet eller andre tiltak

enn det er gitt tilskudd til. En søknad om omdisponering må sendes Riksantikvaren/ fylkes-

kommunen/Sametinget før tiltaket iverksettes.

äiersikring

Bygninger, anlegg og fartøy som mottar tilskudd skal være forsikret.

I særlige tilfeller kan Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget frafalle kravet om forsikring

etter en enkel søknad.

Tilskuddet er tidsbegrenset

Tilskuddet er gitt for inneværende år.

Posten er ikke overførbar.

Ånskaffeiser

Betaling av varer og tjenester.

Alle betalinger av varer og tjenester skal skje via bank.

Større utstyr bør leies. Dersom det er mest lønnsomt å kjøpe utstyr, kan det gjøres etter nærmere

avtale med Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget.

Uthetaiing

Utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til vedtak om tilskudd.

Utbetaling av tilskudd til større anskaffelser skjer på bakgrunn av utbetalingsanmodning fra

tilskuddsmottaker. Anmoclningen skal inneholde dokumentasjon på at arbeidene/tiltaket/

prosjektet er igangsatt eller utført. Utbetalingen skjer så nær oppgjørstidspunktet som mulig.

Utbetaling av tilskudd til driften av en virksomhet utbetales kvartalsvis etter en status-

rapportering til Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget.

Utbetaling av tilskudd til lønn utbetales så nær tidspunktet for lønnsutbetaling som mulig.

Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget forbeholder seg retten til å holde tilbake hele

eller deler av tilskuddsbeløpet inntil sluttregnskap Og rapport er mottatt.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltrijng A:  6746
Dronningensgate 13 I Pb. 8196 Dep.  -  0034 Oslo  -  Tlf: 22 94 04 00  -  www.1a.no
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Etter at prosjektet er avsluttet, skal det sendes regnskap og sluttrapport innen fristen som er

angitt i vedtaket om tilskudd.

Rapporten skal inneholde relevant dokumentasjon som klart viser hvordan arbeidene/tiltaket/

prosjektet er gjennomført og om målene er nådd. Se tílskuddsbrevet for nærmere informasjon

om krav til rapportering. Rapporten skal inneholde opplysninger om samlet finansiering

spesifisert på:

ø  Riksantikvaren eller fylkeskommunen (kap. 1429 postene 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77  og

79).

ø  Andre departement eller direktorat.

ø  Tilskudd fra kommunen, eller andre tilskudd fra fylkeskommunen.

ø  Annen finansiering (spesifisert).

ø  Egeninnsats/egen finansiering.

En særattestasjon av prosjektregnskapet og evt. timelister bør inneholde følgende elementer:

ø  Overskrift som viser tilskuddsordningens navn, samt kapittel og post i statsbudsjettet.

ø  Angivelse av mottaker av særattestasjonen (Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget).

ø  Angivelse av hvilke opplysninger som i dette tilfeller skal attesteres og i hvilken

dokumentasjon opplysningene framgår.

ø  En presis angivelse av hvilke kontrollhandlinger som er utført.

ø  Formuleringer som oppsummerer revisors utførte kontrollhandlinger.

e  Angivelse av sted, dato, revisor og eventuelt revisorfirmas navn.

Nærmere retningslinjer for dette finnes i Finansdepartementets veileder:

https://www.regjeringen.no/globalassets/uploacyfin/vedlegg/okstyring/veileder etablering og

forvaltning av tilskuddsordningegidf under pkt. 5.8 Bruk av revisorattestasjon

will; 5  '_':v3( gm :Half :5‘; j ‘J V‘: f?

Riksantikvaren/fylkeskommunen/Sametinget tar forbehold om at tilskuddet kan bli krevet

tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker gir uriktige opplysninger.

Dette gjelder også dersom kostnadene viser seg å bli lavere enn budsjettert i søknaden, eller

dersom tiltaket ikke blir gjennomført etter forutsetningene.

i §g__;‘2": l 11:5,; .1-; we fr: m. 2.-: :i tir; i;

Under henvisning til Bevilgningsreglementets  §  10 gjør vi oppmerksom på at Riksantikvaren

har adgang til å føre kontroll med at tilskuddet brukes etter forutsetningene. Riksrevisjonen

har tilsvarende kontrolladgang hjemlet i lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004  §  12.

Riksa11tikvare11 — Direktoratet for kulturminneforizaltrttng A: 6746
Dronningensgate 13  °  Pb. 81% Dep. - 003-L Oslo - Tlf:  22  940-1  00  -  www.1'a.nc-
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Næring, utvikling og teknisk 
 

 
Kunnskapsløftet i Kulturminnevernet 
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Foto: Nord Troms Museum  

 

 

 

 

Lise Brekmoe  

Mai 2017 
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Bakgrunn  
 

Riksantikvaren lyste ut andre runde med midler til kommuners deltakelse i kunnskapsløftet i 
kulturminnevernet (KiK)  i februar 2017. Målet med KiK å styrke kompetansen om kulturminne i 
kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminne. Prosjektet legger til rette for dette 
gjennom arbeid med kommunale kulturminneplaner. 

I Nord-Troms har allerede Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommuner deltatt i prosjektets første 
runde. Nord-Troms museum gjennomførte arbeidet i Nordreisa og Skjervøy, gjennom en avtale om at 
prosjektmidlene (100 000,- per kommune) ble overført museet for arbeidsinnsatsen i prosjektet.  

Kvænangen kommune har meldt sin interesse for å delta i prosjektet KiK, og Riksantikvaren har 
bevilget kr. 100 000,- til Kvænangen kommune.   

 

Kompetanseløftet i kulturminnevernet i Kvænangen 
Resultatet av KiK skal være en kommunedelplan for kulturminner bestående av en kartdel til bruk av 
kommunens arealplanleggere, samt en skriftlig del særlig rettet mot kommunens innbyggere, 
besøkende og skoleverket. Dette er i tråd med Kvænangen kommunes planstrategi (2016-2019) 
Kulturminnedelplanens skriftlige del vil erstatte gjeldende skriftlige kulturvernplan forfattet av Kari 
Digre i 1989. Kvænangen kommune har i planstrategien  

KiK skal resultere i:  

• Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen 

• Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene  

• Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og 
virksomhet  

• Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens målsettinger 

 

Kommunedelplanen for kulturminner vil utarbeides i tråd med gjeldende lovgivning, relevante 
nasjonale mål, strategier og retningslinjer.  

Fremdriftsplan 
Oppstartsmøte for kommunene i Troms som skal delta i KiK er satt til 30. mai i Tromsø. Invitasjon til 
dette møtet har blitt sendt kommunen direkte fra Troms fylkeskommune. Det er et krav fra 
Riksantikvaren om at kommunen stiller med egen representant på møtet – dette bør helst være noen 
fra teknisk etat, men andre relevante etater kan stille dersom dette ikke er mulig. Fylkeskommunen 
dekker reiseutgifter i forbindelse med møtet, mens timene føres som kommunens egeninnsats i 
prosjektet.  

 

Andre milepæler i prosjektet  
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- Vedtak om oppstart av planarbeidet, 22. 06.2017 
 

- Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 28.06.2017  
 

- Utarbeidelse av kulturminnedelplan, oktober 2017 – juni 2018  
 

- Høring av kulturminnedelplan, juni 2018 
 

- Kulturminnedelplan vedtas i kommunestyret. Des 2018  

Se for øvrig vedlagt arbeidsplan.  

Aktiviteter og medvirkning 
I Kvænangen er det mange ressurser når det gjelder kunnskap om historie og kulturminner i 
kommunen. Det vil være viktig at alle får komme med sine innspill i dette arbeidet og at planen 
forankres i disse aktørene. Medvirkning av lokale aktører, organisasjoner, lag, foreninger m.fl. vil 
sikres gjennom hele prosessen gjennom folkemøter, møtevirksomheter, aktivt bruk av media og 
sosiale medier. Det vil også være aktuelt å organisere vandringer i kulturhistoriske områder samt 
kurs i kulturminneregistreringer.  

I utarbeidelsen av planen vil det være nødvendig å gjennomføre følgende aktiviteter: 

- Gå gjennom registrerte kulturminner i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden og 
vurdere type kulturminner og utbredelse samt potensielle områder hvor kunnskapen om 
kulturminner er mangelfulle.  

- Gjennom arkivstudier og lokalhistoriske kilder vurdere nyere tids kulturminner og -miljøer 
som er under kommunens forvaltningsområder (krigsminner, gruvedrift, kvenske 
kulturminner m.fl.) 

- Gjennomgang av Sefrak-registeret samt Sametingets registreringer fra 
bygningsvernprosjektet for å vurdere tilstand til bygninger datert til før 1945 i forhold til 
vurderingen gjort av Kari Digre i Kulturvernplan av 1989.  

- Foreta begrenset feltarbeid for å vurdere tilstand og tiltaksbehov for utvalgte kulturmiljøer 
og områder.  

Andre utvalgte aktiviteter i 2017 som naturlig hører sammen med kulturminneplanen 

- Registreringer av gamle ferdselsveger i Kvænangsbotn og Navitdalen LVO gjennomføres 
sommeren 2017 i regi av Fylkesmannen i Troms, gjennomføres av mitt firma.  

- Registreringer av huler, gammer og gjemmesteder tilknyttet tvangsevakueringa i 1944/45. 
Finansiert av Sametinget og Stiftelsen Fritt Ord og gjennomføres av mitt firma.  

- KULA (utvelgelse av kulturlandskap av nasjonal interesse i regi av Riksantikvaren. 
Gjennomføres av Troms fylkeskommune og Sametinget. I Kvænangen er Spildra, Skorpa og 
Nøklan inne til vurdering som denne typen landskap.  

- Tilrettelegging og formidling av kulturminnene på Spildra – BARK-prosjekt ved Sametinget og 
Troms fylkeskommune 

- Registreringer av kvenske kulturminner i regi av Troms fylkeskommune.  
- Sametingets bygningsvernprosjekt hvor hovedaktivitetene avsluttes høsten 2017.  
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Alle de overnevnte tiltakene vil føre til økt kunnskap om fysiske og immaterielle kulturminner i 
kommunen som igjen vil påvirke hva man anser som verneverdige kulturminner.  

 

Prosjektorganisering og ansvarsfordeling 
Prosjektleder: Lise Brekmoe engasjeres som prosjektleder til gjennomføring av dette prosjektet 

Prosjektansvarlig i kommunen er administrasjonssjefen. Kontaktperson i kommunen er 
kulturkonsulent.   

Intern prosjektgruppe består av kulturkonsulent, næringskonsulent, konsulent for landbruk og 
utmarksnæring og arealplanlegger.  

Styringsgruppen for prosjektet er planutvalget.  

Prosjektleder har det overordnete ansvar for gjennomføringen av planprogrammet. Dette innebærer 
samarbeid med kommunen, lokale aktører og interessegrupper, kommunikasjon med regional 
forvaltning og gjennomføringer av arkiv- og feltarbeid. 

Kommunens oppgaver vil være tilknyttet administrasjon så som utforming av saksfremlegg til 
kommunestyret, fakturering til Troms fylkeskommune og videresending av innrapporteringer fra 
prosjektleder.  

I tillegg vil det være naturlig at kommunens tekniske etat jevnlig oppdateres om fremgangen i 
prosjektet. Etaten vil også få ansvaret for å legge inn kartdata for prosjektet inn i kommunens 
systemer.  

Oppfølging fra kommunens side med tanke på potensialet i kulturminneplanen for næringsliv, 
skoleverket og kommunens innbyggere.  

Om ønskelig, kan kommunen vedta å nedsette arbeidsgruppe og styringsgruppe som følger opp 
prosjektet gjennom jevnlig rapportering og møtevirksomhet.  

 

Budsjett og finansiering  
 

Utgifter  

Lønn prosjektleder                  90 000,- 
Arbeidsinnsats Kvænangen kommune     51 150, 
Arbeidsinnsats frivillige lag, organisasjoner m.fl.                 35 250,- 
Reiser, prosjektleder            7 500,- 
Servering- møter                                                                                              2 500,- 
Møtelokaler           5 000,- 

Totalt          191 400,- 
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 Inntekter 
 
Tilskudd fra Riksantikvaren                     100 000,- 
Egeninnsats, Kvænangen kommune      56 150,- 
Egeninnsats, frivillige lag, organisasjoner m.fl.    35 250,- 
  

Totalt          191 400,- 
  
 

Egeninnsats fra kommunen og frivillige utgjør 47,75% av det totale budsjettet 
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Vedlegg Arbeidsplan  

Arbeidsplan 
Kunnskapsløftet i Kulturminneforvaltninga – Kvænangen kommune 

PROSJEKTFASE 1: FORARBEID (01.06 – 20.08.2017) 
ARBEIDSOPPGAVER METODE SAMARBEIDSPARTNERE ANSVAR  NÅR/TID/MILEPÆLER KOSTNADER* BEHOV 

 Forankring i kommunen og 
forberedelse av forslag til 
planprogram som legges 
frem for kommunestyret.  

 Vedtak i kommunestyret 
den 21.06.2017 

 Oppstart av planprogram 
på høring 

 
 

 Formulere målsetting, 
delmål  

 Prioriteringer av 
tema/område 

 
 
 
 
 
 
 
Medvirkning  
Hvordan engasjere folk til å bidra 
med innspill? 
 
 
 
 
 
 
 

Avtale om målsettinger 
Møtevirksomhet 
Saksbehandling 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomgang av 
registrerte 
kulturminner og 
definering av områder 
(geografiske eller 
tidsperioder) med 
manglende kjennskap 
til/kunnskap om 
representative 
kulturminner.  
 
 
Konsultasjoner og 
intervju om km. som 
bør registreres 
 
 
 
 
 
 

Kvænangen kommune og 
prosjektleder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Troms FK, Sametinget, relevante 
institusjoner, offentlige arkiv, 
Nord-Troms museum og 
bibliotek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lag og foreninger,  
ressurspersoner i lokalmiljøene 
 
 
 
 
 
 
 

Svein Bogstrand 
Jan Inge Karlsen 
Anne Berit Bæhr 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder 
Svein Bogstrand 
Jan Inge Karlsen 
Anne Berit Bæhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektleder 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.06.2017: vedtak i KS 
 
 
 
 
 
22.06.2017-04.08.2017 
 
 
 
Fullført 15.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pågår gjennom hele 
prosjektperioden 

Kommunen: 
3 dagsverk  
kr. 6 750,- 
Prosjektleder: 
2 dagsverk 
Totalt: 4 500,- 
 
 
 
 
Kommunen: 
12t á 300,- 
Totalt: 3 600,- 
Prosjektleder:  
3 dagsverk á 
kr.6 750,-  
 
 
 
 
 
 
Kommunen:  
6t á 300,- 
Totalt:  1 800,- 
Frivillige: 
30t á 300,- 
Totalt: 9 000,- 
Prosjektleder:  
3 dagsverk á 
6750,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Askeladden, 
kulturminnesøk, 
QGIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtelokaler 
Kart 
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OPPSUMMERING, FORARBEID: 
I forbindelse med forarbeidet skal KiK forankres i kommunen administrativt og politisk gjennom en utarbeiding av endelig prosjektskisse og politisk vedtak. Prosjektleder har det overordnete 
ansvaret for gjennomføring av alle prosjektets aktiviteter med bidrag fra kontaktpersoner i kommunen.  
 
Kostnadene er fordelt på følgende måte (se for øvrig også budsjett bakerst i arbeidsplanen): Lønn til prosjektleder, inklusive kilometergodtgjørelse, dekkes av tilskuddet fra RA/FK. 
Kommunens egeninnsats er de timene kommunalt ansatte benytter på prosjektet innenfor de ulike aktivitetene. Kommunen vil også bistå med andre tjenester som møtelokaler for folkemøter 
og andre arrangement i prosjektet.  
 
Egeninnsatsen fra kommunene er satt til 300,- per time, noe som er normalt i forbindelse med offentlige tilskudd og beregning av egeninnsats. 
 
Overordnet mål for forarbeidsfasen:  

- Detaljplan for områder med behov for feltarbeid grunnet manglende kunnskap. 
- Utvelgelse av kulturminner for registrering 
- Samarbeid med lokale lag, foreninger og ressurspersoner etableres, også med tanke på registreringer i landskapet (se neste del av arbeidsplanen).  
- Politisk vedtak om oppstart av planprogram.  

 
 
Gjennom et samarbeid med lokalavisa Framtid i Nord vil prosjektet sikres medieomtale. Kvænangen vil jobbe mot en tilsvarende dekning som det som ble gjennomført i samarbeid med 
Nordreisa, Skjervøy og Stofjord kommuner med ukens kulturminne eller tilsvarende.  
 

PROSJEKTFASE 2: REGISTRERINGER (01.08-01.10.2017) 
ARBEIDSOPPGAVER METODE SAMARBEIDSPARTNERE ANSVAR I 

KOMMUNEN 
NÅR/TID/MILEPÆLER KOSTNADER BEHOV 

 
Befaring, innmåling, beskrivelse av utvalgte 
kulturminner og miljøer.  
 
 
 
 

Enkeltpunkt med GPS, 
foto og reg. skjema jf. 
registrerings-håndboka 
 
 

Prosjektleder, frivillige, 
lag og foreninger, 
kommunen.  
 
 
 

Prosjektleder  
Kontaktperson i 
kommunen 
 
 
 

01.08 til 01.10.2017 
01.06-01.07.2018 
 
 
 
 

Kommune: 
40t á 300,- 
Totalt: 12 000,- 
Prosjektleder 
2 ukesverk 
Totalt: 22 500,-  

GPS, Kamera, 
Kompass + div 
feltutstyr  
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Registreringskurs Sammenfaller med 

registreringer 
Historielag, frivillige, 
kommunalt ansatte 

Prosjektleder August 2017 
Frivillige: 
50t á 300 
Totalt: 15 000,- 

OPPSUMMERING, REGISTRERINGER: 
Kvænangen kommune har et rikt omfang av kulturminner med bakgrunn i en norsk, samisk og kvensk historie. Det er registrert 486 kulturminner i kommunen, hvorav 333 er automatisk 
fredete kulturminner. Disse er ofte konsentrert til enkelte områder, så som Sørstraumen og Spildra, mens andre områder i liten grad har vært gjenstand for arkeologiske befaringer. Med tanke 
på kommunens geografiske utstrekning, må antallet kulturminner ansees som relativt lavt.  
 
En viktig del av registreringsfasen blir å registrere utvalgte kulturmiljøer som dekker geografiske områder og/eller tidsperioder hvor det ikke er gjennomført slike registreringer. Dette gjelder 
særlig kvenske kulturminner, kulturminner tilknyttet krigen og gruvedrifta i kommunen. Grunnet prosjektets omfang vil det være viktig å foreta nøye vurderte utvalg av områder som skal 
registreres da det ikke vil være mulig å totalregistrere kommunens kulturminner. Størstedelen av feltarbeidet vil forsøkes gjennomført i 2017, men grunnet relativt sent oppstart i forhold til 
kommunens barmarksesong er det lagt opp til muligheter for å gjennomføre ytterligere feltarbeid også sommeren 2018 ved behov.  
 
Det vil legges opp til lokal deltakelse på feltarbeidet slik at man forankrer prosjektet lokalt. Registreringsarbeidet vil sees i sammenheng med øvrige prosjekter som pågår i kommunen i 
prosjektperioden, for eksempel Fylkesmannen i Troms sin gjennomgang av gamle ferdselsveger i Kvænangsbotn samt prosjektleders registreringsprosjekt tilknyttet evakueringens 
kulturminner som vil medføre økt kunnskap om hittil uregistrerte kulturminner.  
 
Behovet for innmåling med totalstasjon må vurderes fortløpende da Kvænangen kommune selv ikke har slikt utstyr og må leie dette inn av Nordreisa kommune.  
 
Overordnet mål for registreringsfasen 

- Å gjennomføre registreringer som dekker manglende kunnskaper i kommunen 
- Involvere frivillige lag, foreninger og ressurspersoner slik at prosjektet er forankret i kommunen 
- Utarbeide gode beskrivelser, fotografier og kartfestinger av utvalgte kulturminner og kulturmiljøer 
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PROSJEKTFASE 3: BEARBEIDING OG PRESENTASJON (01.07 – 01.11.2018 
ARBEIDSOPPGAVER METODE SAMARBEIDSPARTNERE ANSVAR I 

KOMMUNEN 
NÅR/TID/MILEPÆLER KOSTNADER BEHOV 

 
Sammenfatning av feltundersøkelser, 
tidligere registreringer og kilder som 
grunnlag for verdivurdering 

 Nord-Troms museum, 
kommunen, frivillige 
 
 
 
 

Prosjektleder 
 

Delrapport 1: 
15.10.2017 
Delrapport 2:  
15.07.2018 
Endelig rapport: 
15.08.2018 

Prosjektleder 
100t á 300,- 
Totalt: 30 000,- 
 

QGIS 
Tekst- og 
fotobehandling 

Verdisetting og vekting av kulturminner RAs retningslinjer Prosjektleder, 
kommunen, frivillige 

Prosjektleder 
Svein Bogstrand 
Jan Inge Karlsen 
Anne Berit Bæhr 

15.08-01.09.2018 Kommunen: 
3 dagsverk á kr.  
6 750,- 
Prosjektleder: 
2 dagsverk Totalt: 
4 500,- 

 

Innlegging av data i kulturminnesok.no www.kulturminnesok.
no 

Prosjektleder, frivillige Prosjektleder Okt. 2017 – Okt 2018 Prosjektleder:  
3 dagsverk á  
Kr 6 750,- 
Frivillige: 1 
ukesverk á kr.  
11 250,- 

 

Kulturminneplan og handlingsplan 
ferdigstilles 

Saksbehandling, 
ferdigstilling av 
dokument i word eller 
tilsvarende.  

TFK, Sametinget, 
frivillige. 

Prosjektleder 
Kontaktperson i 
kommunen 

15.10.2018 Prosjektleder:  
1 ukesverk á  
kr.11 250,-  
Kommunen: 
3 dagsverk á kr.  
6 750,- 

 

Kulturminneplan på høring    Medio oktober 2018   
Kulturminneplan behandles av KS   Prosjektleder 

Kontaktperson i 
kommunen 

Kommunestyremøte 
november/desember 
2018 

Prosjektleder: 
1 dagsverk  
2 250,- 
Kommunen: 
1 dagsverk 
2 250,- 

 

Kart overføres kommunens systemer   Arealplanlegger 
i kommunen 

Oktober – November 
2018 

Kommunen: 
37,5t á 300,- 
11 250,- 

 

Rapportering til TFK og RA   Prosjektleder Delrapport høsten Prosjektleder:  
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Svein Bogstrand 
Jan Inge Karlsen 
Anne Berit Bæhr 

2017 og Sluttrapport 
høsten 2018 

2 dagsverk 
Totalt: 4 500,- 

Oppsummering: 
Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre alt feltarbeidet i 2017, vil feltarbeidet avsluttes den 01.07.2018. En feltrapport utarbeides etter endt feltsesong 2017 og 
eventuelle nyregistreringer etter dette vil rapporteres innen 15.07.2018. Det legges opp til at innlegging i kulturminnesok.no gjøres kontinuerlig og at feltarbeidet er 
organisert på en slik måte at eventuelle behov for registreringer i 2018 ikke forsinker prosjektfremgangen på et overordnet plan.  
 
Med forbehold om forsinkelser er målet en politisk vedtatt kulturminneplan i slutten av 2018, eventuelt på nyåret 2019. 
 
Overordnete mål i fasen: 

- Utarbeide en kulturminneplan og handlingsplan forankret i lokalbefolkningen og politikere i kommunene. ¨ 
- Overføre informasjon til kommunens arealplanlegging 
- Oppdatere Askeladden og kulturminnesøk slik at de reflekterer ny kunnskap om kommunens historie. 
- Gjennom handlingsplanen sørge for at det foreligger gode strategier for videre bruk av data samt forvaltning og skjøtsel av kulturminner 
- Gjøre kunnskapen tilgjengelig for lokalbefolkningen, skoleverket, reiselivet og andre interesserte parter. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/147 -9 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen 

 Dato:                 06.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/17 Kvænangen kommunestyre 22.06.2017 

 

Utredning salg av Kjækan skole 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Kart 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune selger eiendommen 31/20 i Kjækan 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommunestyre vedtok i sak 25/17 at Kjækan skole legges ned i fra høsten 2017. 
Administrasjonen ble videre bedt om å legge fram en sak om salg av eiendommen 31/20. 
 
Kjækan skole og gymsal er et gammelt bygg (1954) og der er en god del bygningsmessige 
mangler, som må utbedres og rettes opp. Tilstandsrapporten som ble utarbeidet i 2014, anslår og 
en renoveringskostnad på vel 18 millioner kroner. Dette for å tilfredsstille dagens tekniske krav. 
Eiendommen 31/20 har et areal på i overkant av 21 mål. 
 
Skal bygget brukes til et annet formål en skole, må det søkes om en bruksendring av ny eier. Jmf 
Plan-og bygningsloven § 20-1 og Byggesaksforskriften § 2-1. Dette vil ofte sette krav til 
utbedring av den byggetekniske standarden. Dette vil si at et salg med klausul om at det f.eks 
skal være til turist/overnattings formål, må eier gjøre de nødvendige bygningsmessige endringer, 
slik at bygget tilfredsstiller de tekniske krav for byggets formål. 
 
 
 
 



 
 
 
For 2016 så var budsjettet: 
 
 
Strøm   140000,-  
Forsikring    24000,-   
Vann/avløp    80000,- 
Avskrivninger               65000,-  
Brannvarslingsanlegg   15000,- 
Vedlikehold                  65000,- 
   389000,- 
 
(Lønnskostnader er ikke medtatt) 
 
 

Vurdering 
Blir ikke bygget i Kjækan solgt og kommunene fortsatt står som eier, vil store deler av utgiftene 
fortsatt påløpe. Store utgifter på et bygg som står tomt er ikke økonomisk å foretrekke og bygget 
vil forringes fort. Vi må blant annet ha på varme for å unngå frostskader på 
sentralvarmeanlegget. Store deler av vannrørene er gamle og en fullstendig nedtapping er derfor 
ikke heldig. Ved tilkobling av vannet igjen, vil det mest sannsynlig oppstå lekkasjer. Dette på 
grunn av korrosjon.  
 
Det er tatt en salgstakst på skolen og barnehagen. Taksten vil bli lagt fram i kommunestyremøte. 
 
 



07.06.2017kilden.nibio.no

Kart fra Kilden
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1. MÅLSETTING

‘NORD-TROMS REoioNRÅD  DA FUNGERE SOM ET  SAMLENDE

ORGAN OG  JOBBE AKTIVT  FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR

IJTVIKLINGEN AV N om)-TR0Ms._ g_

Nord-Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med
saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og
rikssammenheng.

Selskapets målsetting er på denne bakgrunn  å  ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses
på et interkommunalt plan i forbindelse med utviklingen av næringslivet og offentlig service i
regionen.

2.  ORGANISERING
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997.

Eiere
Kvænangen kornmune
Nordreisa kommune
Käf] ord kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver.

Organisasjonskart

Representantskap

18 mcdlcrnmcri
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. i R°d a  -
Daglig leder i Étælgås J

N  ‘d T N0rd_-noms i Mangeårig leder av representantskapet, Werner
Stmdf mltns g Ungdomsråd, prosjekter Kiil, takkes av på representantskapsmøtet i april.

u iesen er . ‘
RUST
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Selskapets øverste organ er representantskapet, som består av  18  medlemmer (tre kommunestyre-
representanter fra hver eierkommune). Representantskapet ledes av Irene Toresen (Skjervøy) og
nestleder Jenny Fyhn Olsen (Kvænangen) (begge valgt i 2016). Representantskapet avholder møte en
gang i året, etterfulgt av rådsforsamling (representantskap, ordførere og rådmenn). Hovedteina for
rådsforsarnling 2016 var Szyríngs- og strategidokument for perioden  2016-2019.

Styret består av ordførere i regionen, med varaordførere som vararepresentanter. Styret har avholdt
seks møter i 2016.

‘T

få»

 ̀i

Smet har følgende sammensetning

Øyvind Evanger, Nordreisa, styreleder Olaug Bergset, personlig vararepresentant
Dan-Håvard Johansen, Lyngen, nestleder Line van Gemert, personlig vararepresentant
Knut Jentoft, Storfjord, styremedlem Hanne Braathen, personlig vararepresentant
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy, styremedlem Irene Toresen, personlig vararepresentant

Svein  O.  Leiros, Kåfjord, styremedlem Ludvig Rognmo, personlig vararepresentant
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen, styremedlem Ronald Jenssen, personlig vararepresentant

Rådmannsutvalflet har avholdt seks møter i 2016

Frank Pedersen, Kvænangen, leder

Anne-Marie Gaino, Nordreisa

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Leif Lintho, Lyngen
Einar Pedersen, Kåfjord

Trond-Roger Larsen, Storfiord

Regionrådet har også et arbeidsutvalg som forbereder møtene i rådet. Arbeidsutvalget består av
rådsordfører, leder av rådmannsutvalget og daglig leder. Det har vært fem møter i utvalget i 2016.

3.  ANSATTE

Sekretariatet/RUST
Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er regional ungdomskonsulent i 50 % stilling.
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Nord-Troms Studiesenter
Kristin Vatnelid Johansen er leder og Daniel Johnsen er studieadministrator.

Prosjektstillinger
Nærings- og utviklingsplanfor Nord—T roms er Troms fylkeskommunens satsing på Nord-Troms.
Planen er realisert gjennom tre satsinger: Kompetanseløft, entreprenørskapssatsing og boligutvikling.

Kompetanseløftet i Nord-Troms har to prosjektstillinger, der Lisbeth Holm har vært ansvarlig for
strategisk kompetanseutvikling i kommunene i deltidsstilling og Jan F. Fjære har vært ansatt som
prosjektleder i full stilling for strategisk kompetanseutvikling i bedrifter.

Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ består av tre delprosjekter med egne prosjektledere i
deltidsstillinger (Regionrådet er prosjekteier for grunnskole og unge gründere):

0  HopplDÉ grunnskole, prosjektleder Tonny Mathiassen, Skjervøy vertskommune, kontorsted

Burfjord

0  HoppIDÉ videregående skole, prosjektleder Trude Indrebø, prosjekteier Halti næringshage
0  HOppIDÉ unge gründere, prosjektleder Rune Steinsvik, Halti næringshage

Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er

Torbj øm Tuoremaa.

4.  AKTIVITET  I 2016

Satsingsområder
4.1 Politisk og administrativt samarbeid
4.2 Ungdomssatsingen  RUST
4.3 Nord-Troms Studiesenter
4.4 Kompetanseløñ Nord-Troms
4.5  Entreprenørskapssatsingen HOppHDÉ
4.6  Boligprosj ekt Nord-Troms

4.7  Forskningsnode Nord-Troms
4.8  Mastergradsstipend Nord-Troms
4.9  NUNT  -  Forum for næringsutviklere

\

Nord-Troms

. . l '  MSN dl l5.l0.l6,k b" rt d
Dette er alle satsinger som er forankret 1 1£::e:enns1:_r]:::‘af:eranSen%rH3:Stad_ om me me
Regionrådets Styrings- og strategidokumenl
for perioden  2016-2019.

4.1 Politisk og administrativt samarbeid
Nærings- og utviklingsplan for Nord-T roms har også i 2016 vært en av de store oppgavene vi har
jobbet med. At Nord-Troms Regionråd har vært i førersetet på dette arbeidet, har gjort at vi har fått en
forsterket satsing på Nord-Troms Studiesenter og en konkret oppfølging av satsinger med bakgrunn i
Omdømmeprosjektet (boligutvikling og næringsutvikling, se mer om dette under  4.4-4.6).

2016 var som året før et år med mange store vegprosjekter i regionen. Dette er satsinger Regionrådet
har jobbet politisk med over år i samarbeid med andre gjennom innspill og prioriteringer i Nasjonal
Transportplan. Følgende prosjekter er i gang:

1. E6 Sørkjosfiellet
2. E6 Nordnes

3. E6 Kvænangsfjellet (utbedringsarbeid i sluttfasen, planarbeid tunneler startet)
4. I tillegg er arbeidet med Langbakken F V 866 startet opp.

5

Årsrapport 2016  ~  Nnrd-Trcuns Regionråd  DA



ll. november 2016 hadde vi møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets Regionråd, der et av
temaene var infrastruktur.

z  l
H i l  I  l

'i

Kent Gudmundsen, Kgfsbgrg, Tove Berit Fjellberg, Svein LClFOS, MCVlk Og Qrjan Albrigtsen.

Karoline Knutsen og Martin Henriksen.

I  Martin Henriksen, Britt Elin Steinveg, Yngve Voktor, Jarle Aarbakke, Øyvind Evanger og Knut Jentoft.

Politiske uttalelser
0  Uttalelser til Nasjonal Transportplan 2018-2029

Høring: Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019

Høring: Stortingsmelding nr. 10 En konlcurransekrafiig sjømatindustri

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Uttalelse: Nasjonalt skredsenter til Kåfjord

Uttalelse: Langtidsplani forsvarssektoren

Innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Høringsuttalelse: Innretning på havbruksfondet

Regional høring: Nasjonal Transportplan 2018-2029

Høring vedr. planprogram for regional bibliotekplan 2016-2027

Innspill: Regional plan for reindrift

Uttalelse vedrørende nedlegging av skattekontor Nord-Troms

Uttalelse vedrørende fortsatt behov for fleksibel lærerutdanning
Høring: Struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt

Administrativt samarbeid
0  Rådmannsutvalget hovedansvar  -  egen handlingsplan, fordelt arbeidsområder mellom seg

Startet arbeidet med gjennomgang av alle interkommunale samarbeidsordninger høsten 2016

Samarbeid om tj enesteproduksj on, egne stillinger (innkjøp, IT-leder, brannsjef)

Prosjektsamarbeid (blant annet velferdsteknologi og barnevern)
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Vedtakssaker — Nord-Troms Regionråd DA
Økonomi

Regnskap 2015 og perioderegnskaper 2016

Økonomisk garanti- 16. mai Nordreisa/dekning av underskudd

Søknad fra Kâfjordkoret om økonomisk støtte

Budsjett 2017
Organisasjon.

Engasjement av regnskapsfører
Styrets årsberetning og rapport 2015

Oppnevning av representant til styringsgruppe HopplDÉ  -  delprosjekt grunnskole

Oppnevning av representant til styringsgruppe HopplDÉ  -  delprosjekt unge gründere

Strategi og handlingsplan 2016-2019

Kommunikasj onsstrategier Nord-Troms Regionråd

Samarbeid i Nord-Troms, videre prosess/prosessplan fremtidig organisering

Møteplan og årshjul 2017

Engasjement vikariat regional ungdomskonsulent 2017

Andre  saker

FoU-satsing Nord-Troms

Helhetlig strekningsstrategi Nord-Troms

Interkommunalt skadefellingslag

Sak vedrørende sprâkpris trekkes
Overordnet styrings- og strategidokument 2016-2019

Samferdselsutredning Nord-Troms/strategisk utredning Nord-Troms/RUP~s9aknad
Møte med Tromsbenken og Finnmarksbenken på Stortinget

Henvendelse fra Tromsø-områdets Regionråd vedrørende felles møter

Revisjon av retningslinjer mastergradsstipend

Oppnevning av stipendstyre
Samarbeidsavtale og minimumsstandard for studiebibliotekene

Yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms

Nærings- og utviklingskonferanse Nord-Troms

Møter/orienteringer, konferanser
Møte med Helse Nord vedrørende sykestuesenger, Storslett 08.01.16

Fylkesmannens januannøte, Tromsø 1 1.-1  3  .01 .16

Møte med fylkesrâd for samferdsel, Olderdalen 03.02.16

Møte med fylkesrådsleder Troms og regionråd Troms  ~  ulike ungdomstema, Tromsø 02.03.16

Møte med fylkesrådet i Troms  -  tema regional planstrategi, Sørkjosen 03.03.16

Kick-off entreprenørskapssatsingen HopplDÉ, Olderdalen 08.03.16

Møte med UNN ved samhandlingsenheten og helse- og omsorgsledere Nord-Troms,
(helseløftet, samhandlingsavtaler, samhandlingsbarometer), Olderdalen 29.03.16

Møte vedrørende politireformen, politimesteren, regionlensmann, lokal politileder og
prosjektleder, Olderdalen 29.03.16

F orskningsseminar stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle, Olderdalen 07.04.16

Møte administrasjonen Troms fylkeskommune, Storslett 13.04.16

Samferdselsforum Troms, Tromsø 19.-20.04.16

Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø 31.05.16

F orskningsnode Nord-Troms, medarrangør disputas UiT, Storslett 15.06.16

Møte med samferdselssjef Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, helhetlig
strekningsstrategi Nord-Troms, Sørstraumen 21.06.16

Arbeidslivsdagen UiT, Tromsø 08.08.16

Møte fylkesrådet i Troms vedrørende regionreformen, Tromsø 23.08.16
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Sjømatsseminar, Skjervøy 06.09.16

Møte rektoratet UiT, Tromsø 07.09.16

Møte med redaktør Framtid i Nord, tema lokalavisas rolle i regionen, Sørkjosen 22.09.16

Skredseminar Kåfjord, Olderdalen 29.09.16

Møte med Studiesenteret på Finnsnes, Storslett 30.09.16
Reztenk næringskonferanse, Harstad 14.10.16

RUST Regional ungdomskonferanse Nord-Troms, Storslett 21.10.16

Tromskonferansen, Tromsø 31 .10.-01 .l 1.16

Møte med Tromsbenken og Tromsø-områdets Regionråd, Tromsø 1 1 .l 1.16

Møte med Fylkesmannen i Troms, tema plan, landbruk og miljø, Olderdalen 05.12.16

Arena Troms, regionale satsinger, fellesmøte Troms fylkeskommune, Tromsø 13.12.16

Representasjon

 

OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Anne-Marie Gaino (Nordreisa),
Cissel Samuelsen (Skjervøy, vara)

Råclmannsforum Troms-KS: Frank Pedersen (Kvænangen)

OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord)

Oppfølgingsteam unge lovbrytere: Einar Pedersen (Kåfjord)

Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg (styremedlem)

Representant til styringsgruppen for Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående skole:
Svein  O.  Leiros (Kåfjord)

Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms Studiesenter: Øyvind Evanger
(Nordreisa), Svein Leiros (Kåfjord, vara)

Representant til styringsgruppe Newtonrom: Knut Jentoft (Storfjord)

Representanter regionutvalg Statskog: Knut Jentoft (Storfjord) og Øyvind Evanger

(Nordreisa)

Representanter til styringsgruppen, prosjekt Nye politidistrikter Troms: Dan-Håvard Johnsen
(Lyngen) og Ørjan Albrigtsen (Skjervøy)
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Nord-Troms-gjengen under Arbeidslivsdagen på UiT 8. september  -  en rekrutteringsarena!
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4.2 Ungdomssatsingen  RUST

OM UNGDOM

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal
være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD OG  F  AGRÅD  2016

Kommune Ungdomsråd Fagråd

w Silje Lyngra Anette Holst

i' Fredrik Nilsen

W Tonje Nilsen, nestleder Maria Figenschau, leder

J. Sigve Nilsen

Magnus Mathiassen, leder Gerd Steinnes Nilsen

L Sindre Furuseth

w) Vilde Marie Karlsen Eldbjørg Ringsby, nestleder

i Hannah S. Larsen

W Ronja E Bergland Pål Haugsnes

i Mathias Kaspersen Roger Aronsen

HW Tara Markussen Marit Boberg

i Astrid Engebretsen

Saksområder
Entre renørska  0  nærin

HoppIDÉ  ~  Tonje Nilsen (Storfjord), Hanna S. Larsen (Skjervøy)
Prøv sjøl!  — Fredrik Nilsen (Lyngen)
Bolig, hybel og borteboer

Magnus Mathiassen (Kåfjord), Silje Lyngra (Lyngen), Tara Markussen (Kvænangen), Astrid

Engebretsen (Kvænangen)

Skole og utdanning

Magnus Mathiassen (Kåtj ord)
Kultur og idrett

Sigve Nilsen (Storfjord), Mathias Kaspersen (Nordreisa)

Helge
Hanna Larsen (Skjervøy), Vilde Karlsen (Skjervøy)

MllÆ
Hanna Larsen (Skjervøy)

 

Bemanning og organisering
Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen

Saksordfører: Eirik L. Mevik

Lisa Solbakken sluttet i jobben som regional ungdomskonsulent ved årsskiftet. Lise Jakobsen overtok
stillingen, og har kontorsted sammen med Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms Studiesenter på

Halti i Nordreisa.
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Møter
Nord-Troms ungdomsråd har hatt fem møter og behandlet 23 saker i 2016. Det har vært avholdt AU-
møter i forbindelse med tiltak. Fagrådet har hatt tre møter i tillegg til oppfølgende kontakt via e-post
og lyd/bilde-møte.

26.-2 7. januar, Tromsø

Ungdommens fylkesråd Troms arrangerte ungdomskonferanse del 1 for ungdomsråd fra hele fylket.

Flere av ungdomsrådene fra Nord-Troms deltok på opplæring og kurs i ungdomsrådsarbeid. Dag 2
foregikk på Vitensenteret under Artic Frontiers Young (AFY). «AF Y provides an  innovative  platform

for  engaging and involving young participants  with  an  interest in Arctic  issues.» Dagen inneholdt
gruppearbeidet Klimakapselen og foredrag med klimaforskere om miljø og klimaendringer i arktiske
strøk.
19. februar, Olderdalen
Møte i RUST - Nord-Troms ungdomsråd og fagrådet. Møtet var avslutning for Lisa Solbakken og
introduksjon for ny regional ungdomskonsulent. Magnus Mathiasen og Tonje Nilsen ble valgt som
leder og nestleder i ungdomsrådet. Saksomrâder ble fordelt mellom representantene. Det ble vedtatt
møte- og handlingsplan for 2016 samt behandlet søknad til Prøv Sjøl-fondet fra Storslett LAN.
I  fagrådet ble Maria Figenschau leder og Eldbjørg Ringsby nestleder. Fagrådet drøftet oppfølgings-
kurs i Kompetansehevingsprogram for ungdoms- og klubbarbeider i Nord-Troms.
3. mars, Reisafiord hotell, Sørkjosen
Leder i Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, deltok på dialogmøte om fylkesplanstrategi
med fylkesrâd for plan og økonomi, Gerd Kristiansen.
7. mars

Regional ungdomskonsulent, leder og nestleder i F agrådet hadde lyd/bilde-møte for å følge opp saken

om Kompteansehevinsgprogram for ungdoms- og klubbarbeidere.
8. mars Olderdalen
HopplDÉ kick-off. HopplDÉ er en samsatsing mellom kommunene i Nord-Troms og Troms fylkes-
kommune med helhetlig, samordnet og målrettet innsats på entreprenørskap fra grunnskolen (6-16 år)
til unge gründere (19-35 år).
16. mars UiT Tromsø
Regional ungdomskonsulent deltok på Peter F. Hj ort-seminaret og arbeidsøkt om oppgavesamarbeid

mellom virksomheter, studenter og fagmiljø.

7. agríl Olderdalen
Stedsutvikling, lokal mobilisering og forskningens rolle. Regional ungdomskonsulent deltok på
stedsutviklingsseminar i regi av F orskningsnode Nord-Troms.
13. april, Tromsø
Møte i RUST — Nord-Troms ungdomsråd. Iforbindelse med UFRs ungdomskonferanse del  2  ble det
holdt lunsjmøte i Nord-Troms ungdomsråd på Egon i Tromsø. Saker som ble tatt opp var deltakelse på
T romskonferansen 9. mai, Forskningsdagene og Dyrøyseminaret i september, samt felles hørings-
uttalelse til råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjons-
nedsettelse. Det ble også lagt inn besøk og omvisning på Nye Tvibit  ~  kompetansesenter for bredde og
prosfesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet.

14.  agril,  Tromsø
Generasjonskonferanse - kontakt på tvers av generasj onene. Tema: kommunikasjon på tvers av alders-
grense, sikkerhetstiltak og fremtidens Troms. Flere av ungdomsrådene fra Nord-Troms deltok på
konferansen.
26. agril, Storflord
Regional ungdomskonsulent presenterte RUST på representantskapsmøte i Nord-Troms Regionråd.
2. mai
Møte i RUST  ~  Nord-Troms ungdomsråd via lyd/bilde. Saker som ble tatt opp var søknader om støtte
til regionale ungdomsarrangement i Lyngen, Storfjord og Nordreisa, samt søknad til Prøv Sjøl-fondet
fra Kåfjord LAN.
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3. nzai, Nordkjosbotn
Møte om HopplDE Innovasj onscamp på Nordkjosbotn videregående skole høsten 2016. Regional
ungdomskonsulent deltok sammen med Tonje Nilsen, representant for saksområclet entreprenørskap
og næring.

9. mai Tromsø
Lederi Nord-Troms ungdomsråd, Magnus Mathiassen, og regional ungdomskonsulent skulle delta på
Troms konferansen. Den ble dessverre avlyst pga. hotellstreik.
20. mai
Nord-Troms ungdomsråd leverte felles høringsuttalelse til Kommunal- og modemiseiings-

departementet om råd i kommuner og fylkesskommuner for ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse.
31. mai Tromsø
Sammen med daglig leder i Nord-Troms Regionråd, Berit Fjellberg, deltok regional ungdomskonsulent
på Arena Troms. RUST og Regionrådets øvrige satsinger innen næring og entreprenørskap, bolig-
utvikling og kompetanse ble presentert for ledere og prosjektledere i de andre regíonrådene i Troms.
21 _[uni

Forhåndsinvitasjon til kommunene i Nord-Troms til oppfølgingsmodul  i  Kompetansehevingsprogram
for ungdoms- og klubbarbeidere. Arrangør: RUST og Nord-Troms Studiesenter.
5. juli
AU-møte om søknad til NUNT om påfyll til Prøv Sjøl-fondet. Representantene med fagområde
entreprenørskap og næring, Tonje Nilsen (Storfjord) og Fredrik Nilsen (Lyngen), deltok i møtet
sammen med Berit Fjellberg og Lise Jakobsen.
8. september
HoppIDÉ Innovasjonscamp på Nord-Troms videregående skole.
12. september, På taket kafé, Nordreisa
Møte i RUST. Saker som ble tatt opp var gjennomgang av halvårsrapport, vedtak om revitalisering av
Prøv Sj øl-fondet og søknad til kommunene, vara til styringsgruppe for HoppIDÉ videregående skole
samt valg av AU til ordførerturen og RUST-konferansen. RUST-konferansen ble flyttet til 21. oktober.
13. september
HopplDE Innovasj onscamp på Nordkjosbotn videregående skole.
26. september
Forskningsdagene i Nord-Troms i regi av Halti næringshage med arrangement i alle kommunene.
RUST deltok i padlekonkurranse på Reisaelva og kom på 6. plass.
27. september, Nordreisa
AU-møte om RUST-konferanse på Halti og via Skype.
4. oktober
Skoleklasse fra VG2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Nord-Troms videregående skole
besøker Halti og jobber med oppgaver om stedskvaliteter i Nord-Troms og får informasjon om Prøv
Sjøl-fondet. Rekrutterings- og tilsettingsprosess for vikariat i stillingen regional ungdomskonsulent.

Tilsettingsutvalget består av Magnus Mathiassen (leder i Nord-Troms ungdomsråd), Berit Fjellberg

(daglig leder) og Lise Jakobsen (regional ungdomskonsulent).
15. oktober
Ansatte i Regionrådet og Studiesenteret deltok på Reztenk næringskonferanse i Harstad.
1 7. oktober Nordreisa
AU-møte om RUST-konferanse på Halti.
21 . oktober
RUST-konferansen på Halti i Nordreisa. Om lag 30ungdommer fra alle kommunene i Nord-Troms
deltok. Foredragsholdere var Kjetil Nielsen Skog fra Framtid i Nord, fylkesråd Gerd Kristiansen,
Victoria Mathiassen fra UFR og RUSTs Saksordfører Eirik L. Mevik.
25.-26. oktober

 

 

 

Kursmodul  4  i Kompetansehevingsprogram for ungdoms- og klubbarbeidere i Nord-Troms avlyst pga.
for få påmeldte.
28.-29. oktober
Ungdommens fylkesting Troms.

Mfifl..
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8.—9. november
Sjumilsstegkonferansen, Fylkesmannen i Troms.
15. november
Prøv sjøl-fondets søknadsfrist for elev- og ungdomsbedrifter.
28. november
Møte i Nord-Troms ungdomsråd via Skype for åbehandle søknader til Prøv Sjøl-fondet fra WiFrii UB
og Trash lt UB.

Tildelinger fra Prøv Sjøl-fondet i  2016
o  19. februar: Storslett LAN v/Sigvart Andersen tildelt kr 5000,-

0  2. mai: Kåfjord LAN v/I-Ians Emil Mathisen tildelt kr 5000,-
0  28. november: Trash It UB og WiFrii UB tildelt kr 10 000,- hver

Andre aktiviteter å»  '  ,. ', I
Itillegg har RUST nå fått oppdatert egne “  l" J}, . _ i

hj emmesider på Nord-Tromsportalen med V“ i »
vedtekter, informasjon om representanter,
kontaktinformasjon og søknadsskjema til
Prøv Sjøl-fondet. Her er også link til alle , _
de kommunale ungdomsrådenes hjemme- J t*
sider og Facebook-sider.  I  samarbeid med ‘.
Nord-Troms Regionråd har RUST jobbet ' "
med fotograf Eili Braastad Johannessen om
en serie foto som skal brukes i markeds-
føring og kommunikasjonsarbeid.  
Lise Jakobsen går uti ett års permisjon fra
ll. januar. Hege Elisabeth Liland overtar
stillingen i permisj onstiden.
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4.3 Nord-T roms Studiesenter

STYRKE SAMFUNNS- OG  NÆRINGSUTVIKLINGEN I REGIONEN VED  Å  GI

UTDANNINGSTILBUD SOM KAN  BIDRA  TIL  Å  REKRUTTERE, VIDERE-

UTVIKLE OG BEHOLDE KOMPETENT ARBEIDSKRAFT.

Nord-Troms Studiesenter er en kompetanseiiifrastruktur for de seks kommunene i Nord-Troms og har
som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning gjennom å gi fleksible tilbud. Studiesenteret

har en aktiv samarbeidsavtale med UiT  — Norges arktiske universitet, og driver i tillegg utdannings-
virksomhet på flere nivå, formelt og uformelt, basert på kunnskapsbehov som er til stede for å utvikle
regionen.

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet iht. føringene i Strategisk plan 2 0] 4-201 8. Studie-
senteret har satt i gang prosjektet Koiiipetanseløfi i Nord-Fonts. Dette har vært med på å skape et
sterkere fokus på kompetanse som et av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virk-
somhet, som får tilgang til kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for
utvikling av eget personale.

Ressursutvalg/styringsgruppens arbeid

Nord-Troms Studiesenter har ressursutvalg/styringsgruppe med eget mandat. Gruppen består av
representanter fra UiT, Troms fylkeskommune, næringslivet og kommunene i regionen, videregående

skole og studiebibliotekene.

Ressursutvalget har hatt to møter i 20l6:

ø  18. mars i Olderdalen
I dette møtet ble årsrapport og regnskap for 2015 behandlet. Dessuten fikk ressursgruppen
fremlagt status for utviklingsprogrammet Kontpetaitseløflet, og utfordringer og prioriteiinger

fremover ble drøftet. Ressursgruppen la særlig vekt på Studiesenterets betydning for Nord-
Troms.

0  26. oktober på Storslett
I dette møtet drøftet ressursgruppen hvilken struktur NTSS skal ha i fremtiden, status for
Konzpetaziseløfl i Nord-T roms og strategier videre i prosjektet, halvårsrapport og regnskap.

Drift
Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at
kompetanse settes på dagsordenen. Vi jobber tett opp mot utdanningstilbydere for å få gode og
fleksible løsninger for studenter fra Nord-Troms. Studiesenteret etablerer og følger opp studier, kurs
og praksisplasser i tett samarbeid med kommunene og næringslivet i regionen. Vi jobber aktivt med
rekruttering av studenter til ulike studier gjennom informasjon til elever på videregående skole og i
egne infomøter (eks. DSU), annonsering på hjemmeside, i aviser og ved deltakelse på karriere-

veiledningsdager. En del av den daglige driften gjenspeiles også iKompetanseløftets Motor-Megler-
Møteplass.

Aktiviteter i 2016
o  Fulgt opp desentralisert sykepleierutdanning, aktiv omsorg og BED-emner

v  Oppfølging av studenter
0  Forhandlet frem avtale på studier for studieåret 2016/2017

0  Planlagt og gjennomført kurs
o Å skrive gode tekster i sosiale medier
o Dokumentasjon helse
o HACCP

soft?
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Coachende ledelse

Vertskaps- og lokalkunnskap
Praksisveiledning
Coachende ledelse del  II  (23 deltakere)
Økonomi for ikke-økonomer (2 kurs/29 deltakere)

o Ungdom og selvmord (avlyst pga. få påmeldte)
o  Deltatt i ViN-nettverket på Mo i Rana i mai og i Tromsø i september

0  Rapportering og søknader
Avholdt eksamener på våren og i november/desember

o  ll studenter har tatt til sammen 17 eksamener

Kick-off nytt studieår —— september

Deltakelse og innlegg om internship på Sjømatkonferansen på Skjervøy 6. september

Deltakelse med stand på Arbeidslivsdagen ved UiT 8. september

Deltakelse på Reztenk næringskonferanse i Harstad 14. oktober

Forhandlet frem avtale om praksiskoordinator for Helsefakultetet ved UiT

Møter gjennom året med ulike institutter ved UiT for å få i gang studier i Nord-Troms

Arbeid opp mot politikerne på fylket og i KUF-komiteen i forbindelse med finansiering av
Nord-Troms Studiesenter

OOOOO

Statistikk studier og kurs  2016  og totalt

Antall Antall studenter/deltakere Antall studiepoen

Studier 16 83 1  200
Eksamener 14 29 *)
Totalt studier  2006-2016  131 **) 1 022 21  015
Kurs 11 248

Totalt kurs  2006-2016 1  193

*) Vi arrangerer ikke eksamen for desentralisert sykepleie. Kull 13 avsluttet i desember  2016.  Kull 15 pågår.
**) Studiepoenggivende studier. En person kan ha tatt flere studier.

4.3.1 Utviklingsprogrammet Kompetanselaft i Nord—Troms

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

i idol-rå o Ms
.  . . x  ,  _...

'l_ , .,_..-..._._,....__ , .__‘

  ' EGLER/"' STRATEGISK
j» KQMPE * . NÆOTC? KOMPETANSE V

V N'¢1:§JfLA55 . UTVIKLING f
2 " í/ \~.\ I  BEDRIFTER
i 5,/ x\ ;

i .f fi i
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Kap. 4.3.2 Kap. 4.3.4 Kap. 4.3.3

Faser i arbeidet
0  Få kunnskap om rekrutterings- og kompetansebehov i kommuner og næringsliv.
0  Identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av kommuneorganisasjoner og næringsliv

i regionen, slik at Nord-Troms kan ta del i veksten som forutsettes  å  komme.
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0 Skape arenaer for kommuner og bransjer der strategier for rekruttering og kompetanse-
utvikling settes på dagsordenen.

0 Utvikle Nord-Troms Studiesenter som et verktøy for et kompetanseløft for regionen.

Utarbeide regionale planer for rekruttering og kompetanse.
«Megle» treffsikre kunnskapstilbud til regionen av formell og uformell karakter og på ulike
nivå (fagutdanninger/høyere utdanning osv.).

0 Metoder og verktøy som utvikles i løpet av prosjektperioden skal kunne nyttiggj øres andre
gjennom spredning av kunnskap, årlig rapportering osv.

4.3.2 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

a T~«~»—+»'a  
92

I  Helse- og omsorgskonferansen  i  Tromsø 2. november.  I  Dokumentasjon helsehjelp 2.  samling i januar.

Første prioritet: Satsingsområde helse- og omsorgssektoren

0 FASE 1: Behovskartlegging. UiT v/RESULT bidro sammen med NTSS og kommunene. Over
900 stillinger innen helse kartlagt (2014/2015).

0 FASE  2:  Analyse og strategier. UiT v/RESULT bidro. Flere nivå i kommunene ble koblet inn
for  å  legge strategier sammen med NTSS (2015).

0 FASE 3: Kompetansetiltak iverksettes i 2016.

Rekrutterings- og kompetanseplan  2016-2020  Helse- og omsorgsomrâdet  i  Nord—Troms
Prosjektmedarbeider for strategisk kompetanseutvikling i kommunene har i løpet av våren utarbeidet
Regional  rekrutz‘erings- og kompetanseplan for helse- og omsorgsområdet i Nord- Troms i tett
samarbeid med helse- og omsorgslederne i de seks kommunene i Nord-Troms.

Planen ble sendt ut på høring 14. september. Etter høringsfristen ble høringsuttalelsene bearbeidet og
sendt de seks kommunene til politisk behandling. Planen er vedtatt av alle kommunene.

Kunnskap om Regional rekrutterings- og kompetanseplcm  og rapporten som ligger bak arbeidet med
planen, Levende studie- og læringssentra? Varsel om. en  mulig krise (Grepperud/Danielsen/Roos  2016),
ble fonnidlet i kommunene ved arrangementet Helsedag 3  og på to helsekonferanser iTromsø í
november (stand og innlegg).

Annet

0 Planlagt og gjennomført etterutdanning/kurs
o Aktiv omsorg
o Dokumentasjon helsehjelp
o Praksisveiledning

Begynt arbeidet med  å  mekle frem Videreutdanninger innen helse i regionen

Program for helsefagarbeidere

Planlegging av temadager irmen helse

Arbeidsgruppen helse videreføres som ledernettverk

T5]
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Helsefagarbeiderløftet er et selvstendig prosjekt med egne prosjektmidler. Mål for dette prosjektet er

at kommunene gjennom konkrete tiltak skal bli dyktige læringsarenaer for utdanning og rekruttering
av helsefagarbeidere. NTSS har hatt det faglige ansvaret for prosjektet, som har hatt samme
arbeidsgruppe/referansegruppe som  Regional  rekrutterings- og konzpetanseplan.

Neste satsingsområde for strategisk kompetanseutvikling i kommunene er videreutdanning av lærere i
samarbeid med Regionkontoret (jfr. Styringsgruppen 20.06). Skisse til strategier ble lagt høsten 2016,

behandlet i ledernettverk oppvekst 15. desember. Hver kommune kartlegger behov for videre-
utdanning av lærere innen l. februar 2017.

4.3.3 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter

I  Vertskaps- og lokalkunnskapskurs i juni. I  Kurs i Coachende ledelse i oktober. I

Aktiviteter i 2016

Arbeid med kompetanseplan for næringslivet. Kompetanse- og kursplan versjon 2 ble
ferdigstilt basert på innspill fra kommunenes næringsmedarbeidere og sentrale aktører i
næringsforeningene. Konkretisering og videreutvikling av denne vil fortsette.

Møter og telefonsamtaler med sentrale personer i regionens næringsforeninger. Dette har gitt
viktig tilbakemeldinger fra næringslivet om aktuelle satsingsområder.

Møter og telefonsamtaler med NUNT-lnedlemmer for åavdekke hvor det er behov for tiltak
med tanke på både rekruttering og kompetanse.

Samordningsmøte om kurs og kompetansetiltak med Halti næringshage.

Arrangert kurs.
Evaluering og dokumentering av vertskaps- og lokalkunnskapskurset for at det skal bli et
opplegg som enkelt skal kunne gjennomføres og videreutvikles i årene fremover.

Arrangement om potensialet for reiselivet i nasjonalpark— og verneområdene ble arrangert på
Halti og Ovi Raishiin med 10 deltakere fra reiselivsnæringen. ll informert i etterkant. Det er
aktuelt med lignende arrangementer knyttet til verneområdene i Kvænangen og Lyngen i løpet
av 2017.

Alle kompetansetiltak evalueres fortløpende i samarbeid med deltakerne etter gjennomføring.
Ulike verktøy for kvalitetssikring og evaluering av kurs er testet ut.

Etablert en god og nær samarbeidsstruktur med UiT, særlig med hensyn til internship-
programmet.

Jobbet direkte mot havbruksnæringen i regionen med tanke på rekruttering av internship.

Produsert og publisert referanseartikler for to av årets gjennomførte internship: Tina
Pettersen hos Lyngsfjord Adventure og Ragnhild Olsen Fossrnark hos Skardalen
Settefisk/Wilsgård.

Utlysning av internship for Lyngsfj ord Adventure. Fire søknader ble oversendt bedriften.

Flere møter om anbudsproblematikk relatert til bygg- og anleggsbransjen og til
offentlige/kommunale prosjektledere.
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Arena/nettverksbygging — nye bransjer/næringer
Tema det har vært jobbet med etter innspill fra næringsmedarbeidere og næringsforeninger:

4.3.4

l
Møte med UiT 21.10.16 om samlingsbasert lærerutdanning.  I I

Rekrutteringsutfordringer/kompetansebehov på fiskemottak i regionen, både selvstendige
fiskemottak og mottakene som er del av den desentraliserte mottaksstrukturen i Nord-Troms,
som de fleste kommunene har økonomiske interesser i. Blandet mottakelse, undersøkes

videre.

Bygg- og anleggsbransjens utfordringer med hensyn til å vinne lokale og regionale anbud og
offentlige anskaffelser. Både kommunale prosjektledere og næringsaktører har behov for mer

kompetanse innen disse områdene. Det arbeides med et kursopplegg for offentlig sektor og et

annet for aktuelle næringsaktører.

Lederne for regionens fiskarlag har kommet med innspill som bearbeides videre for å vurdere
om etterspurte tiltak er egnet som tilbud fra Studiesenteret.

Ledere av regionens bondelag og bonde- og småbrukarlag har kommet med innspill om
aktuelle tiltak. Denne dialogen fortsetter inn i 2017, også med de ansvarlige for landbruks-
eller jordbrukssaker i kommunene.
Kompetansetilbud rettet spesielt imot handelsnæringen er et tredje område det er arbeidet med
ultimo 2016.

En videreføring av økonomikurset for ikke-økonomer er aktuelt, særlig rettet mot spesielle
behov i reiselivsnæringen.

Fokus på økt lønnsomhet i bedrifter planlegges i starten av 2017.

Fellesområdet motor-megler-møteplass

Avslutning desentralisert sykepleierutdanning.  I

Aktiviteter  i 2016

Gjennomført møter med alle kommunene, UiT Campus Tromsø og Alta, Innovasjon Norge,
næringslivet, Regionrådet, infomøte videregående skole, ressursgruppen, Finnsnes studiesenter.

Deltatt på P.F. Hjort seminar, Stedsutviklingsseminar, Reztenk og Tromskonferansen.

Gjennomgang av hovedavtalen med rektoratet ved UiT, møte 7. september.

Deltatt med stand på Arbeidslivsdagen i Tromsø 8. september.

Innlegg om internship på Sjømatseminar på Skjervøy 6. september.

Gjennomført studier og kurs.

Skaffet praksisplasser i kommunene for studieåret 2016/2017 for Helsefakultetet.

Nytt kull desentralisert sykepleierutdanning. Opptak i desember, oppstart januar 2017.
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0 Vært med og fått lærerutdanningen  i  gang igjen  i ..—-—-.-,
regionen fra høsten 2017. Prekvalifiseringskurs i i .
matematikk og norsk starter opp 16. januar 2017. - '

0 Jobbet frem ny avtale for praksiskoordinator.
Arbeidet frem ny Samarbeidsavtale om studiebibliotek

som ble vedtatt  i  kommunene i november—desember.
0 Fulgt opp Kompetanseløftet jevnlig ved interne og

eksterne møter.

. .-

Media/markedsføring

0 Artikkel i FiN 2. februar: «Økt kompetanse skal føre til
økt kvalitet».

Ny hjemmeside ble lansert 19. august.

0 Kronikk i Nordlys i mai: «Nord-Troms-kommunene tar

grep».

0 Artikkel i FiN 27. oktober om fleksibel
masterutdanning for lærere.

0 Annonser på nettsiden, Facebook og FiN Om Studier og Helse- og omsorgskonferanse i Tromsø,
kurs november 2016.

0 Deltatt på Helsekonferansen med stand.

0 Deltatt i NRK Nordnytt radio 29. november om  Regional rekrutterz'ngs— og kompetanseplan  —
helse.

0 Deltatt på Samhandlingskonferansen til UNN med stand og innlegg.

is
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Del A:6—l 6  år (Grunnskole)
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd

Porsjektledelse: Regionkontoret for N-T
Hovedmålzsryrlte framtidig '  ,  nng

ved â bli kjent med og se mulighrer i egen

region.

Tiltakene skal bidra til konipetanseutvlldlng.
øke bolystog srln-iulerietil entreprenlrslta,

og gründerutvltling. Dette skal oppnås
gjennom utarbeidelse av en felles regional

plan for pedagogisk entreprenørskap, lokale
læreplaner samt okt samarbeid med

næringsliv.

Finansleringi Troms fylkeskommune,

egenandel deliakerkommuner

Viktige andre aktører: UE, kommunene,

næringsliv, skolesjefer, NUNT, regionale

kompetans eaktorer (som lritek Lvnoen, Nord-from
Studiesenter, Senter for nordlig! folk m.fl.)

Program

10.00

10.15

4.4 Entreprenarskapssatsingen HoppIDÉ

Del 8316-19 år (VG opplæring)
Prosjekteier og prosjektledelse:

Halti Næringshage AS
,  .._ swrke

mer ngsutvikling og utvikle

entreprenørskap kultur iegen region.

Delmål:
Entreprenørskap skal inn i lokale læreplaner.

og videregående skole i regionen skal bli
kjent for satsing på entreprenørskap.

Virkemidler: lnnovasjonscamp, kvaiifisering
lærere, UB på tvers av studieretning.

Fokus på helse, havbruk og reiseliv

bedrifts- og

Finansiering: Troms f-,'“'°<' eget

arbeid VGS og eget arbeid og eksterne midler
fra sarnarbeidsaktorer.

Viktige andre aktører: VGS, NUNT, RUST  ,

RKNT, næringsliv, NHD, UE, Opplærings-

kontor. ,' '  r :r

Åpning ved Willy Ørnebakk, Tvorn: íyllinltoi-iirriuno

Presentasjon w  HopplOE, Tonny Mathiassen og Marius Jnham-an

Del Cil 9-35 år (Unge gründere)
Prosjekteier: Nord-Troms lkgionrâd

Prosjektledelse: Halti Næringshage AS
Hovedrnl, Økt etablering og utvikling av en

pilotrnodell for distrikter med opplæring og

oppfølging, som involverer hele

hjelpeappa

Prosjekter har 3 fokusområder. Gjennom

innsamling, utprøving og utvikling skal det

ende opp med en kvalitetslkret standard for

etahlereropplæring, etablereroppfølging og
tilrettelegging av regionens "hjelpeapparat"

for gründere.

.' ,x, Troms fyllr= lf- -e og

kommunale næringsfond

Viktige andre aktører: TFK. k mmunerie, IN,

NUNT, næringsliv. UE, NAV, regionale

' '  og finansinstitusjoner

SMAKHUH  R  FHA NORD [POMS

Storfjord: Thomas 5I~ppolI— North Etporionoo A5

Nordreisa. Silja Hamil!  -  Frismlson Sakai

?‘~','.'.wnlngIn. Bjlm Hellevik -  Moonlight Maunuingaar

Siju-my Hanne Hog-.t:d~ Pi Hiornot Cafe

Lyngen, Honríka Wktoria Lünngrori -  Magic Mountain Lodge

Kålierd, Karoline Tveitt-in Trollvik~ Riddu Riddu

  

 
[KSIHIN INSPIRASJON

13.00

13.30

14.00

 

SÅMMI-Nlll Nfll N SKOI

Helena Høiland, lllidl AS -  Fra etudnntbodriít til AS15.00
isen
15.25  -
16.30 var hjgm!

Matbow Lynch, :“ a  ' '

Max Goudian, MBtO Creative -  No rnahe up -  hvordan or det egentlig å var: gründer?

Ida Rishaug, Moment Norway -  Fra last anser: til ogori sjef.
y ._ _n—r.\
5  "I-:5

i  Østfold - E “Y made ""r

 *T3§;,.r‘

NHll'l'Rl NI6R!aKAl’ 

Tioi-nri '',‘L '

 

  
 

Lino Bjerkli, Ungt entreprenørskap -  lnnovatnror trengs overalt -  hvordan trene krontivirctsniusltolon.

f ,  ved nriiiy i' L  '
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4.4.1  Entreprenarskapssatsing i Nord—Troms 2016-2018 —- delprosjekt  A

STYRKE FREMT]])IG N./ERINGSUTVIKLINGTVED §:l;I:I KTLIENTV man ble sit

.MUPÉGHETFR I EGENF:E._9I0N<

Andre mål
0  Felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv

læring. Entreprenørskap skal inngå  i  lokale læreplaner og implementeres i grunnskolene.

0  Kunnskap om og bevisstgjøring av regionens stedskvaliteter som fortrinn i fremtidig utvikling

og entreprenørskap.
0  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktive, og gjennom satsing på

entreprenørskap gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle
bedrifter i Nord-Troms.

Aktivitetsmäl
Tiltakene skal bidra til kompetanseutvikling, â  øke bolyst og stimulere til entreprenørskap og gründer-
utvikling. Tiltakene (opplæringen) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne til å se og bruke
disse i fremtidig gründervirksomhet og i arbeidslivet som gode arbeidstakere.

Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og
muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten for at de bosetter seg på hjemstedet. Det vises også
til at elever som deltar i elevbedrifær/ungdomsbedrifter har minst dobbel så stor sannsynlighet for å
etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.

Hva er gjennomført første prosjektär?
Det har vært fokus på opplæring/kursing og forankring av satsingen i alle kommuner/skoler i 2016.
Flere skoler er kommet i gang med ulike programmer (se oversikt nedenfor).

Kommune 'Status  _ i i .

Kvænangen Har gjennomført nesten alle programmene på alle trinn.

Nordreisa To av seks skoler har så vidt startet gjennomføring, to nye skoler planlegger oppstart i
februar/mars. Forventer solid forbedring når vi oppsummerer året. To skoler er ikke
med ennå.

Storfjord Ungdomsskolene i gang, ingen program ennå på barneskolene.

Lyngen Skolene har ventet på at prosjektet skal komme til dem, varsler oppstart snarlig.

Skjervøy Har ventet på at de skal få opplæring. Én skole er ikke med ennå.

Kåfjord Har ventet på at de skal få opplæring.
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4.4.2 Unge  entreprenører i videregående skole  -  delprosjekt  B

STYRKE  FREMTIDIG  BEDRIFTS- OG NÆRINGSUTVIKLING  OG  UTVIKLE

ENTREPRENØRSKAPSKULTUR I  EGEN  REGION.

Aktiviteter i  2016
0 Kurs for lærere  -  planleggingsdag august

Camp Nord-Troms 8. september i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE)

Camp Nordkjosbotn llseptember i samarbeid med UE

Opparbeide nettverk av veiledere og sponsorer på innovasjonscamp

Kreativ prosessdag elever entreprenørskap

Salgskurs elever entreprenørskap

Salgspitch mot bedrifter: Trash It UB og WiFrii UB

Sponsing av ungdomsbedrifter

Mentor for ungdomsbedrifter

Samarbeid lærer entreprenørskap, samarbeid med UE, «Sett sjøbein»
Opplæiingsdag på Lerøy Aurora for entreprenørskapsklasse

Opplaeringstimer med Fiskebåt Nord og Hermes for entreprenørskapsklasse

Elever fra Nord-Troms vant marin innovasjonscamp på Hell  ©

4.4.3 Unge gründere  -  delprosjekt C

ØKT ETABLERJNG OG UTVIKLING AV EN PILOTMODELL FOR DISTRIKTER
MED OPPLÆRING oG OPPFØLGING SOM INVOLVERER HELE HJELPE-
APPARATET.

Delmål 1: Etablereropplæring

Utvikle et tilpasset gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for
etablerere basert på eksisterende verktøy.

Delmål 2: Etablereroppfølging
Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over tid (fra idé til veletablert
bedrift) og skaper en gründerkultur.

Delmål 3: Tilrettelegging
Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «gründerkultur» og

investeringsvilje.

Status
0 Noe forsinket oppstart grunnet nye ordførere og NUNT-medlemmer.

0 Hovedsakelig fulgt innvilget prosj ektskisse, tradisjonell kursform pluss oppfølging av
prosjektleder og mentorer.
Fire gründerkvelder.

Fem kurs i kursrekke, fokus på utvikling av forretningsmodell.

Gründere: 19/7/6/3.
I gang med <<struktur»—arbeid av hjelpeapparatet.

Gründennetodikk Nord-Troms: Vi må finne ut hva som fungerer.

Har møtt på utfordringer på fleksibilitet i arbeidet sett i forhold til defmerte aktiviteter i
innvilget prosj ektskisse. Endringssøknad under utarbeidelse.
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4.5 Boligprosjekt Nord- Troms
Boligprosjektet er et vertskommuneprosjekt med Storfjord som vertskommune. Prosjektleder er

Torbjørn Tuoremaa.

Prosjektet har følgende mål:
Å bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene.

At økt boligpolitisk fokus og kompetanse skal bidra til boligutvikling og utbygging i
kommunene.

Å  tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging som innebærer næringsutvikling,
kompetansetilførsel, levende og attraktive bomiljøer osv.

Å  bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere fimksjoner, som f.eks. base for
kommunale tjenester, kompetanseutvikling, opplæringsarena osv.
At kommunene i regionen skal etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold med
alliansepartnere og sarnfimnsaktører som Husbanken, næringslivet osv.

Hva har vii  2016  oppnådd av prosjektmålet?

4.6

Boligbygging skjer i dag på etablerte boligfelt med naturlig stedsutvikling i kommunene. Nye
boligfelt som planeres blir mer nøysomt planert med tanke på fremtidig stedsutvikling.
For at kunne realisere byggeprosjekter i kommunene, må kommunenes politiske og adminis-

trative ledelse jobbe mot samme mål. Det har gått bra i de fleste kommuner, og vi har fått i
gang flere prosjekter.

Kommunene jobber videre med Samfunnsplanlegging, der den boligpolitiske handlingsplanen
er viktig.
Det planlegges en del prosjekter med hensyn til institusjonelle boligarealer.

Vi har etablert et godt samarbeidsforhold med utbyggere og Husbank samt en del av det
lokale næringslivet.
Vi har fått oppstart på ca. 41 leiligheter hittil i år, og det planlegges 37 leiligheter i 2017.

F  orskningsnode Nord- Troms
F orskningsnode Nord-Troms er et treårig prosjekt hvor Nord-Troms Regionråd og Halti næringshage

sammen med UiT  -  Norges arktiske universitet setter forskning på den regionale dagsordenen.

Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen, vil vi avholde forskningsseminarer og forestå
forskningsformidling som er relevant for forvaltning, nærings- og kulturliv. Hensikten er å bringe
forskning om regionen tilbake til regionen og å få frem ideer til ny forskning. Ikke minst vil prosjektet
prøve å få til dialoger om forskningsbehov med ulike aktører i regionen.

Prosjektet har følgende målsettinger:

Etablere en vedvarende arena for kontakt  mellom  forskning og næringsaktører i Nord-Tronis,
samt fretnbringe konkrete forskningsresultater som både skal være initiert og forankret
regionalt. Kunnskapen skal styrke konkurranseevlien og bidra til verdiskaping lokalt.

Styrke et regionalt utvi/clingsmilja gjennom etablering og utvikling av en faglig arena som
trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i forskningen.
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4. 7 Mastergradsstipend Nord-T roms
I 2016 ble det avsatt kr 40 000,- på Regionrådets budsjett til mastergradsstipend. Da arbeidsutvalget
skulle iverksette ordningen, ble mulighetene for en forsterking/utvidelse av stipendordningen
diskutert. Arbeidsutvalget ønsket å invitere andre regionale aktører i Nord-Troms til samarbeid.
Begrunnelsen var at en styrking av stipendordningen ville kunne gi større oppmerksomhet og bidra til
ny kunnskap med relevans for regionen samt at fondet ville øke i størrelse slik at man kunne dele ut
flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet i regionen knytter kontakter med studenter
som kan være potensielle arbeidstakere etter studiene.

Følgende regionale aktører ble med på samarbeidet:
o  Sparebank 1 Nord-Norge

0  Ymber  AS
0  Halti-miljøet (Halti nasjonalparksenter, Statskog, Nord-Troms Museum, Halti

kvenkultursenter og Halti næringshage)

Det var enighet om å prøve ut ordningen over to år med påfølgende evaluering før eventuell videre-
føring. Stipendfondet beløper seg til kr 100 000,- som søkbart beløp per år i to år (2016 og 2017).
Regionrådet bidrar med kr 40 O00,- per år.

Iseptembermøtet ble retningslinjene (fra 2013) justert til å omfatte næringsutvikling i tillegg til
kommune- og regionsperspektivet. Regionrådet oppnevnte også et stipendstyre:

o  Rådsordfører, leder av styret (Øyvind Evanger)

0  Regionbanksjefi styremedlem (Hege Olaussen)

0  Representant fra UiT, styremedlem (Inger-Ann Hanssen)

Stipendordningen ble lyst ut første gang i høst, med søknadsfrist 15. oktober 2016. Ved søknads-
fristens utløp var det kommet inn seks søknader. Stipendstyremøtet valgte å tildele to stipend i 2016.

4.8  N UN T  - forum for næringsutviklere Nord- Troms
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd som består av en

næringsmedarbeider fra hver kommune. Utvalget ble opprettet høsten 2014 med følgende målsetting:

N UNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser med
blant annet sainordnet strategisk næringsplanlegging. Næríngsutvalget i Nord-T roms skal
være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og skal fremme Nord-T roms Regionråd sine
satsinger på næringsutvikling.

Det har vært liten aktivitet iNUNT de tre første kvartalene i 2016, siden flere av stillingene har stått

vakante siden 2015. Men i siste del av 2016 har forumet konstituert seg og valgt Silja Karlsen til leder

og Jens Kristian Nilsen til nestleder. NUNT har valgt å prioritere entreprenørskapssatsingen HoppIDE

som en av satsingsområdene i 2017.

23

Årsrapport 2016 - Norcl-Trams Regionråd DA



5.  REGNSKAP

Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes, ansatt på engasjement i deltidsstilling. Selskapets revisor er
IP Revisjon AS (Skjervøy).

2016-regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA er gjort opp med et årsoverskudd på kr 64 284,-.

Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede.

 
styremedlem

'lÖÉrÉan Albrigtsen”
styremedlem

Nord-Troms, 2  8. mars 2017
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Øyvind Evan ger
styreleder

Dan- åvard Joíh nsen
iiestledeñ
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Svein O. Leiros

styremedlem
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styremedlem
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Nord-Troms Regionråd DA

Til kommunestyrene i Nord-Troms

Orienteringssak - regionalt samarbeid Nord-Troms

1. Bakgrunn
I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede

framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å gjøre en totalgjennomgang av alle

interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye

samarbeidsområder.

Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av

innsamlet materiale vil gjennomføres parallelt for begge dimensjoner. Ã velge ut samarbeidsområder

og skape modeller for interkommunale tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU.

Regional samhandling på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets
styre (ordførerne  i  de 6 kommunene).

Administrativ dimensjon

Pr dato har man 22 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles

tjenester), utenom regionrådet. Det er utarbeidet en status for samarbeidet. RU setter fokus på at

det fins mange typer interkommunale samarbeid og at det er ønskelig å bedre strukturene - rydde

opp blant annet i måter å organisere disse på, og utarbeide metode for felles prosedyrer ved

igangsetting og avvikling av tiltak. Viktige avklaringer vil være rådmennenes rolle inn i alle

prosjektene; hvem bør sitte i styringsgrupper, hvordan flyter informasjonen, interessenter og
legitimitet, forankring inn i kommuneorganisasjonene og kontrollfunksjon.

Politisk dimensjon

Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av

administrativ karakter). Regionrådet kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på valgte

politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad - stå sterkere. Drøfting av

arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om hvordan man kan komme I

posisjon /være i forkant i de politiske prosessene må tas. Videre bør man diskutere hvordan man

forankrer saker  i  kommunestyret i den enkelte kommune  —  og hvordan man skaper legitimitet for

arbeidet.

2. Mål

POLITISK: Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming -

prioritering av politikkområder - utviklingsområder, samt K-styrenes

«innflytelse» på dette.

ADMINISTRATIVT: Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og

administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere

gode strukturer for gjennomføring.

ORGANISATORISK: En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk

og administrativt.
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3. Milepæler og framdrift

Høsten 2016: Innsamling av informasjon/kartlegging

1. kvartal 2017: Drøftinger i styret i regionrådet og rådmannsutvalget (flere møter)

25. april 2017: Rådsforsamling (representantskap og styre) - Politisk verksted: Forankre mål og

prosess i øverste organ  i  regionrådet.

Juni-sept 2017: Utarbeide saksdokumenter med forslag til endra organisering av regionrådet

5. september: Vedtak  i  regionrådet

Sept-nov: Vedtak i kommunestyrene

I  9. ma/ 2077

Berit Hel/berg

Dag/ig leder
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K-Sekretoriotet

K0mRev NORD EKS
v/Knut  T eppan Vik
9008 Tromsø

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler:
16517' Odd Kr. Solberg

429.5.5:'f.)S E—postadresse:

Q\LL’_1\.1\fl~-_11£‘

DRØFTING OG  BESTILLING AV  NESTE

PROSJEKT —— OPPFØLGING A V  POLITISKE

Telefon:
77  71 61 14

Vlohiiz
48  02 64  62

SA  KSUTREDNINGER TIL FOLKEVALGTE

I kontrollutvalgsmøte 4. mai 2017 i sak 16/17 ble “folgende vedtatt:

Dato:

26.5.2017

FORVALTNINGSREVISJONS-

VEDTAK OG KVALITET PÅ

l. Kontrollutvalget bestiller forvaitningsrevisjonsprosjektet (.)ppfbZging av  p()!ifi.s‘ke

vedtak og kvaiirer på .saksutrednínger til r folkevalgte av KomRev NORD. basert på K~
Sekretariatets bestillingsforslag.

2. K0mRev NORD bes utarbeide en overordnet prosjektskisse, som K-Sekretariatet

oversender kontrollutvalgets medlemmer for godkjenning for prosjektet igangsettes.

Med vennlig llílsen

l  i 4<'1"::'/"1'/./“ .-

Edd‘ Kr Solberiz I
rådgiver

Vedlegg: Saksutredning sak 16/17

Bestillingsskjema

Kopi: Rådmannen i Kvænangen kommune

Postadresse: Hovedknn lar: Avdelingskontor:

K—Sekretariatet IKS Fylkeshusex Postmottak

Postboks 6600 Strandvn, E3. ÉFRONISØ 9479 HARSTAD
9296  TROMSO  Tlf. 77 78 Ro  43 TH. 77  02  61 66

Avdelingsimntor:

Fossen

9144 SA;’~1LJ'l';L.SBER(_i

"Hf 77 716114

Awüelingsknntor:

cm Lenvik kommune

G306 FINNSNES

T1F_77 971065

Organisasjonsnr:

988 064 920
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K-Sekretanatet

Utvalg: Saksnummer:  Møtedato:  Saksbehandler:

KontroílutxfalgeziKvænangen I6/2017 24.5.2017 Martin Krane
kornmune

DRØFTING  OG  BESTELLING AV NESTE FORVALTNINGSREVIS.l()NS-
PROSJEKT  -  OPPFØLGING  AV  POLITISKE VEDTAK  OG  KVALITET  RÅ'
SAKSUTREDNINGER  TIL  FOLKEVALGTE

Innstilling til v e  d  t  a  k:

Saken gjelder:

Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonspmsjekt  i  Kvænangen kommune.

Vedlegg til saken:
A:  Trykte  vedlegg: Bestillingsskjema  — forvaltningsrevisjon (utkast)

B:  Utiykte  vedlegg: Kontrollutvalgssakene 39/ l  6  og S/17

Saksutredning:

Kontrollutvalget behandlet i  møtet 7.12.2016  sak  39/16  -  Overordna!  analyse  og pian  fin"

“fbrvaliningsrevisjon z' Kvænangen kommune 2016-2020. Utvalget gjorde i saken slikt vedtak:

Komrollutvalget  får kommunestyret til amftzltejàlgende vedlaks

I. K0mmzme.x' rer  viser til  overordnet  analvse or  v‘ennun1 brim av
.» _ Ö . .

forvalrningrrevisgjon  í  Kvænangen kommune 20] 6~2020.

2. Komrvzuizesryrei  vedtarfélgende  plan/brA,r’brvalmi11gsrevf_gj0nfbr perioden 2!}/6%»
2020:



Ix)

.Prioritering:  Prosjekt:

1 Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på saksutreclnênger tit

folkevalgte

2 Kvalitet i grunnskoleopplæringen  -  herunder undersøkelser

knyttet til elevenes psykososiale miljø i skolen (forebygging og

bekjempelse av mobbing),

Offentlige anskaffelser

Ressursbruk og økonomistyring i  pleie  og omsorg

Forvaltning, drift  og vedlikehold  av kommunale  bygg

(Jr-BU)

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget ciforeta endringer i planperíotfert, jff
farskrifi‘ am kontrollutvalg § 10, J.  ledd.

Saken ble 13.12.2016 oversendt ordfører for framlegging i kommunestyret. men has‘ i

skrivende stund ikke blitt behandlet av kommunetyret.

Kontrollutvalget stadfestet i forbindelse med fastsetting av årsplan for 2017 for utvalget t i

rnøtet 15.2.2017, jf. sak 5/ 17) prioriteringen gjort i planen, i det det frarngår' i iirsplaiiezi at

utvalget forventer forvaltningsrevisjon rettet mot koinmunens ogsvpfiilging av imo/friske vca’r.:;:/1'
og kvalitet på saicsurrewininger' rilfolkevalgre initiert og igangsatti løpet av  2017.

i den overordnede analysen som lå til grunn for kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon

inneværende periode ble forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av politiske vedtak
og kvaliteten på saksutredninger til folkevalgte foreslått prioritert på bakgrunn blant annet av

at disse områdene skåret høyt i spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med
analysen, saintidig som det hadde gått ni år siden forrige gang temaet hadde vaert gjenstand for

forvaltningsreisjon.

De folkevalgtes overordnede styring i kommunen er viktig for  à  ivareta den deniokifatiske
funksjonelt kommunestyret er ment å ha i lokalsamfunnet. Pâ den bakgrunn er det derfor
vesentlig at administrasjonen i kommunen taktisk iverksetter politikernes vedtak  -- og

dessuten gir politikerne tilbakemelding om de ix-'erksatte vedtakene iht. til forutsetninger og

tidsfrister i vedtalcene. Et viktig aspekt er også at saksutredningene fra 'administrasjonen
uttiares på en kvalitetsmessig forsvarlig måte. slik at politikerne blir gitt et mest niulig korrekt

og utfyllende grunnlag for sine beslutninger.

Et formål med fiorvaltningsrevisjonsprosjektet vil kunne være å få kunnskap om hvorvidt
administrasjonen iverksetter politikernes vedtak som forutsatt i kommuneloven., hvortfidt
disse tilbakemeldes som forutsatt, og hvorvidt administrasjonens saksutredninger

kvalitetsmessig holder mål med tanke på å sikre forsvarlig politisk behandling i kommunens
folkevalgte organer.

Etter K-Sekretariatets vurdering vil aktuelle problemstilling i prosjektet kunne were

ri) Iverkseltes  politiske vedtak?
b) Blir  iver/{sat/e vedtak  tilbakemeldz ri! politikerne .S‘0I71f(Jf"Z1ISCIIf?

e) Er .sakene Sam .i'egge.s'fian-2fi)i‘f0[keva!gIe 0/»‘ganer_f€;r.s‘var[ig 2.m*edet?
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Kontrollutvalget vil i møtet drøfte aktuelle innfallsvinkler og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet.

K~Sekretariatet vil på bakgrunn av clrøftingene i motet utarbeide en bestilling av prosjektet til

KomRev NORD. KomReV NORD vil deretter utarbeide en overordnet prosjektskisse basert

på bestillingen  -  som kontrollutvalget i sin tur skal vurdere - for prosjektet igangsettes
endelig.

Vedlagt følger bestillingsskjemaet som sekretariatet vil fylle ut på bakgrunn av diskusjonen i

niøtet.

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Tromsø, den 12. mai  Z017

Martin S. Krane

seniorrådgiver



K-Sekretariotet

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Bestilling til: KomRev NORD

Arbeidstittel: Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på
saksutredninger til folkevalgte

Kommune: Kvænangen kommune

Saksbehandler: Martin S. Krane

.B k r rm! r s'_e et 

Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på .saksutredninger til folkevalgte  er prioritert  øverst i
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon  i  Kvænangen kommune for perioden 2016-2020.
I den overordnede analysen som lå til grunn for planen ble forvaltningsrevisjon rettet mot
kommunens oppfølging av politiske vedtak og kvaliteten på saksutredninger til folkevalgte
foreslått prioritert på bakgrunn blant annet av at disse områdene skåret høyt  i
spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med analysen. samtidig som det hadde
gått ni år siden forrige gang temaet hadde vært gjenstand for forvaltningsreisjon.

De folkevalgtes overordnede styring i kommunen er viktig for  â  ivareta den demokratiske
funksjonen kommunestyret er ment å ha i lokalsamfunnet. På den bakgrunn er det derfor
vesentlig at administrasjonen i kommunen faktisk iverksetter politikernes vedtak  -  og dessuten

p gir politikeme tilbakemelding om de iverksatte vedtakene iht. til forutsetninger og tidsfrister i
i vedtakene. Et viktig aspekt er også at saksutredningene fra administrasjonen utføres på en
i kvalitetsmessig forsvarlig måte, slik at politikeme blir gitt et mest mulig korrekt og utfyllende
ågrunnlag for sine beslutninger.

 
Et formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet vil kunne være å få kunnskap om hvorvidt
administrasjonen iverksetter politikernes vedtak som forutsatt i kommuneloven, hvorvidt disse
tilbakemeldes som forutsatt. og hvorvidt administrasjonens saksutredninger kvalitetsmessig
holder mål med tanke på å sikre forsvarlig politisk behandling i kommunens folkevalgte
organer.



Mli r  lmilin  r:

a) Iverksettes  politiske vedtak?

b) Blir  iverksatre  vedtak tílbakemeldt til politikerne som forutsatt?
C) Er  sakene som legges fiam_ for folkevalgte organer forsvarlig utredet?

 

Neste møte  i  kontrollutvalget er  satt til:  l 28.9.2017 i

Vedlegg: Kontrollutvalgsak 16/ l  7

Dato: 12.5.2017

Sign: Martin S. Krane

N)
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