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 Kvænangen kommunestyre  

 

Budsjettkontroll pr 30. april 

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

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 
Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reversering av innsparing i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 450 000,-  
Feilbudsjettering avløp 250 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Økning av budsjett til strøm for kommunale formålsbygg 80 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 170 000,-  
Feilbudsjettert integreringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Reduserte rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Midler fra Havbruksfondet 2018  2 953 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  350 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag  1 500 000,- 
Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 700 000,-  
Sum 5 298 000,- 5 298 000,- 

 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
 
Jfr delegasjonsreglementet pkt 22.7.1 skal det avlegges økonomirapport for drifta til 
kommunestyret to ganger i året. 
 
Økononomireglementet 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 kan tyde på at drifta i stor grad har tilpasset seg det vedtatte driftsbudsjettet for 2018. Det er 
allikevel områder hvor vedtatte innsparinger enda ikke har hatt noen virkning og mye tyder på at 
disse heller ikke får virkning i inneværende budsjettår. Denne rapporten tar opp de vesentligste 
avvikene med en oppsummering for å gjøre nødvendige reguleringer slik at budsjettbalanse kan 
gjenvinnes. 
 
Sentraladministrasjonen 
Det er vedtatt en innsparing i sentraladministrasjonen på 450 000,-. Mye tyder på at denne 
innsparingen ikke lar seg gjennomføre i inneværende budsjettår og det foreslås derfor å 
reversere dette tiltaket. 
 
I tillegg er det vedtatt et innsparingstiltak på IT-avdelingen som så langt ikke ser ut til å ha hatt 
noen effekt. Det er mye mulig at det i løpet av budsjettåret lar seg gjøre å hente inn noe av 
avviket på avdelingen slik at innsparingen allikevel i noen grad lar seg gjennomføre. Dette 
avviket blir derfor i denne omgang kun omtalt til orientering og eventuelle forslag på 
reguleringer på avdelingen vil i tilfelle først komme på en senere rapportering. 
 
Kommunestyret har i PS 31/18 Ramme for kommunalt næringsfond 2018 vedtatt en overflytting 
av tilskudd til driftsutgifter fra næringsfond til kommunens driftsbudsjett for de respektive 
formål. Dette dreier seg om tilskudd til interkommunalt regionråd, tilskudd til VTA bedrift og 
tilskudd til Halti kvenkultursenter. Dette vedtaket hadde ikke med noen henvisning til hvor disse 
tilskuddene skulle belastes på de respektive postene og da det heller ikke finnes budsjettmidler 
til formålene i vedtatte driftsbudsjett for 2018 forslåes derfor med dette en regulering til disse 
formålene. 
 
Oppvekst og kultur 
Det kan tyde på at sektor for oppvekst og kultur har kontroll på sine vedtatte rammer for 2018. 
Det er noe merforbruk innenfor skole, men dersom de vedtatte innsparingstiltakene for skolen 
gjennomføres slik planlagt fra høsten så er det realistisk å anta at sektoren ut fra dette vil holde 
seg innenfor sine tildelte rammer for budsjettåret. Det forslås derfor ingen reguleringer for 
sektoren i denne omgang. 
 
Helse og omsorg 
På samme måte er det mye som tyder på at også helse og omsorg har kontroll på sine vedtatte 
rammer for 2018. Det knytter seg imidlertid en del usikkerhet til det vedtatte innsparingstiltaket 
angående kjøp av pasienttjenester fra private. Dette tiltaket vil uansett i tilfelle det lar seg 
gjennomføre bli betydelig forsinket og vil derfor ikke gi den opprinnelige innsparingen. Mye 
tyder allikevel på at sektoren selv kan regulere deler av dette innenfor sine egne rammer. Det 
foreslås derfor heller ingen reguleringer for denne sektoren i denne omgang. 
 
Næring, utvikling og teknisk 
Sektoren har i stor grad god budsjettkontroll. Det er imidlertid en feilbudsjettering på de to 
selvkostområdene vannverk og avløp. Her har det sneket seg inn en feil hvor sektoren 



fremkommer med et overskudd men hvor dette er ulovlig da vann og avløp uansett skal gå i 
balanse både i budsjettet og i regnskapet. Begge disse områdene foreslås derfor regulert slik at 
de kommer mest mulig i balanse i årsbudsjettet.  
 
Slik kommunestyret har vedtatt i PS 31/18 Ramme for kommunalt næringsfond 2018 skal 
kostnadene til næringskonsulent finansieres av midler fra næringsfondet. Dette foreslås derfor 
regulert som en inntekt på næringsavdelinga som en refusjon fra næringsfondet. 
 
Bygg og anlegg 
Sektoren har i stor grad god budsjettkontroll. Vedtatte innsparingstiltak angående mindre 
driftsutgifter ved salg av Kjækan skolebygg lar seg ikke gjennomføre da kommunestyret i et 
senere møte har vedtatt at skolebygget allikevel ikke skal selges. Det foreslås derfor å regulere 
kostnader til drift av Kjækan skolebygg tilbake i sektorens rammer for budsjettåret. I tillegg 
tyder mye på at budsjetterte midler til strøm er underbudsjettert. Det foreslås derfor en 
budsjettregulering til strømutgifter til sektoren. Det er også vedlikeholdsutgifter til gamle bygg 
som Gargo sykestue og omsorgsboliger hvor det for inneværende budsjettår ikke er tilstrekkelig 
budsjett. Kommunestyret har imidlertid vedtatt et større beløp til utbedring og opprustning av 
kommunale bygg på investeringsbudsjettet med finansiering av egenkapital fra 
disposisjonsfondet. Det kan bli nødvendig med en regulering av deler av disse midlene fra 
investeringsregnskapet til driftsregnskapet da det arbeidet som så langt er gjort er rene 
driftskostnader. Dette vil i tilfelle komme som et forslag til regulering ved en senere 
rapportering. 
 
Skatt og rammetilskudd 
Det er i RNB lagt som en forutsetning at kommunene vil få lavere driftskostnader på bakgrunn 
av årets moderate lønnsoppgjør. Dette har som resultat at kommunens frie inntekter vil bli noe 
mindre enn i opprinnelig budsjett og på denne bakgrunn foreslås en regulering av årets 
rammetilskudd. 
 
Introduksjonstilskudd fra IMDI kommer i en periode over flere år, hvor tilskudd i år to er større 
enn de øvrige årene. Budsjettåret 2017 hadde en stor andel bosatte i år to. Ved en feil ble disse 
inntektene videreført også i inneværende budsjettår. Basert på vedtak fra IMDI ser vi nå at våre 
anslag for introduksjonstilskudd for 2018 var for høy og det foreslås derfor en regulering for å 
tilpasse de faktiske inntektene. 
 
Ifølge opplysninger fra Troms fylkeskommune angående Havbruksfondet og 2 % tildelingen er 
prognosen for 2018 at Kvænangen ligger an til å motta et større beløp. Dette er imidlertid ikke 
bekreftet med noe tilsagnsbrev, men basert på fjorårets tildeling og fylkesmannens omtale av de 
samme midlene så foreslås det i denne sammenhengen å regulere inn i budsjettet det beløpet 
som salderer summen av de reguleringer som her foreslås. 
 
Det er viktig å slå fast at den overordnede målsetningen er at alle slike ekstraordinære inntekter 
som tildelinger fra Havbruksfond etc burde ha vært avsatt til disposisjonsfond for å benyttes til 
utvikling av nye prosjekter og tiltak og ikke til generell drift av kommunebudsjettet. Men på 
bakgrunn av den trange økonomiske situasjonen er det at det allikevel foreslås å benytte midler 
fra Havbruksfondet til å saldere reguleringene. 
 
Renter og øvrige forhold 
Det ble i 2016 vedtatt å forskuttere bygging av kunstgressbane. Forskutteringen ble finansiert 
med delvis bruk av disposisjonsfond. I følge finansieringsplanen skulle Burfjord Idrettslag 
betale en egenandel som nå i 2018 i sin helhet er tilbakebetalt til kommunen. Dette beløpet 
forslås budsjettregulert tilbake til disposisjonsfondet i sin helhet. 



Årets låneopptak til blant annet finansiering av nytt skolebygg vil ikke skje før i løpet av høsten 
på grunn av tilstrekkelig likviditet. Ved å utsette låneopptaket vil også belastningen av renter og 
avdrag bli noe mindre enn budsjettert og på denne bakgrunn foreslås derfor en regulering av 
dette. 
 
Det er vedtatt av generalforsamlingen i Avfallsservice AS et utbytte fra selskapet til eierne for 
2018 hvor Kvænangen kommune sin andel er på 200 000,-. Dette foreslås i sin helhet avsatt til 
disposisjonsfond for senere bruk. 
 
Investeringsregnskapet 
Det er så langt ikke rapportert om noen større avvik angående årets investeringsprosjekter som 
vil få konsekvenser for årets vedtatte investeringsrammer. Kommunestyret har i løpet av 
budsjettåret gitt klarsignal til nødvendig arbeid med prosjektering av både inventar og uteareal i 
forbindelse med nytt skolebygg, men dette vil først få budsjettmessige konsekvenser i senere års 
budsjettrammer. 
  
Basert på denne rapporten foreslås med dette følgende reguleringer av budsjettet: 
Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reversering av innsparing i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 450 000,-  
Feilbudsjettering avløp 250 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Økning av budsjett til strøm for kommunale formålsbygg 80 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 170 000,-  
Feilbudsjettert integreringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Reduserte rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Midler fra Havbruksfondet 2018  2 953 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  350 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag  1 500 000,- 
Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 700 000,-  
Sum 5 298 000,- 5 298 000,- 

 
 
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/18 -6 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Tore Li 

 Dato:                 25.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/18 Kvænangen formannskap 12.06.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Nytt økonomisystem 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innhenter tilbud på nytt økonomisystem. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nåværende økonomisystem ble anskaffet i 2012 i samarbeid med flere av de andre kommunene 
i Nord-Troms. Forutsetningen den gang var i første omgang å få anskaffet et felles 
økonomisystem med sikte på at det i neste omgang skulle utredes den mest hensiktsmessige 
organiseringen av økonomifunksjonen i Nord-Troms. Det har så langt ikke vært noen initiativ på 
å få sett nærmere på organiseringen av økonomifunksjonen og det antas at dette momentet ikke 
lenger er særlig aktuelt. 
 
På grunn av at nåværende Agresso økonomisystem nå må oppgraderes til ny versjon med de 
kostnadene dette innebærer er det naturlig at det i denne anledning vurderes andre løsninger som 
eventuelt kan være bedre systemer for Kvænangen kommune. 
 
Agresso økonomisystem har en relativt høy brukerterskel som gjør at det i stor grad må benyttes 
kjøp av konsulenttjenester fra leverandøren for å få utført selv små endringer og tilpasninger av 
regelverk og satser etc. 
 
Det er derfor ønskelig å få undersøkt om det finnes andre systemer som kan være like gode eller 
bedre og som medfører større grad av forutsigbarhet av oss som bruker systemet. 
 
Kvænangen kommune innhenter tilbud enten alene eller i fellesskap med andre kommuner.



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/242 -8 

Arkiv: 212 

Saksbehandler:  Tore Li 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/18 Kvænangen formannskap 12.06.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Godkjenning av årsregnskap 2017 og anvendelse av regnskapsmessig 
mindreforbruk 

Henvisning til lovverk: 
 
Komuneloven 

Vedlegg 
1 Årsregnskap 2017 
2 Revisors beretning 2017 
3 Revisjonsbrev nr 19 2017 ikke signert RF1022 kontrolloppstilling 
4 Revisjonsbrev nr 20 2017 budsjettreguleringer 
5 Saksprotokoll fra kontrollutvalget 
6 Kontrollutvalgets uttallelse om Kvænangen kommunes årsregnskap 2017 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2017 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2017 godkjennes.  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk med kroner 445 682,70 avsettes til disposisjonsfond for senere 
bruk. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Resultatet av årets drift viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 445 682,70. Dette etter at 
kommunestyrets vedtatte avsetning til disposisjonsfond for 2017 er postert med 1 589 109,00. 
 
Det at regnskapet kommer ut med et mindreforbruk skyldes flere forhold. Pensjonskostnadene 
ble lavere enn budsjettert, avdrag på lån ble lavere enn budsjettert, skatteinntektene ble noe 



høyere enn budsjettert, tilskudd fra IMDI ble høyere enn budsjettert og ikke minst bidraget fra 
havbruksfondet som for første gang ble utbetalt i 2017.  
 
Inntekter fra salg av konsesjonskraft ble mindre enn budsjettert. Dette ble allikevel ikke så mye 
mindre som antatt da inntektene steg betydelig utover høsten. Eiendomsskatten for verker og 
bruk ble noe mindre enn budsjettert. Dette skyldes betydelige utgifter til medhjelper i 
forbindelse med klagebehandling og taksering i forbindelse med en klagesak og en lavere takst 
og derfor lavere skatteinntekter. 
 
Bygg og Anlegg har et lite merforbruk på grunn av tap av husleieinntekter for egne boliger som 
disponeres av kommunen i rekrutteringssammenheng. Det ble også en forsinkelse i sommer på 
utleie av nye OPS-boliger som kommunen leier av privat selskap og tilbyr som framleie til 
lokalt leiemarked. 
 
Næring, Utvikling og Teknisk har et merforbruk på grunn av feilbudsjetteringer på 
selvkostområdene som budsjettmessig fremkommer som en inntektspost for sektoren uten 
inntekter i regnskapet. 
 
Helse og omsorg har et merforbruk som skyldes de tre avdelingene legekontoret, Gargo 
sykehjem og TU-tjenester for utviklingshemmede. 
 
Det har vært en underbudsjettering på legekontoret, delvis på grunn av ekstraordinære 
kostnader. Legekontoret har i påvente av rekruttering av fast stilling som kommunelege II hatt 
behov for i perioder å tilsette legevikarer på til dels veldig kostbare vilkår.  
 
Gargo sykehjem har en feilbudsjettering på et alt for høyt beløp som inntekt for 
sykelønnsrefusjon fra NAV. Dette sammen med at de heller ikke har klart å selge tjenester i den 
grad som ble forutsatt fremkommer som et merforbruk på grunn av manglende inntekter. 
 
TU har en betydelig svikt i refusjoner for ressurskrevende brukere fra staten i forhold til 
budsjettert. Dette skyldes et for høyt krav mot staten for regnskapsåret 2016 som når korrigert 
refusjonsbeløp ble utbetalt sommeren 2017 så måtte denne mindreinntekten utgiftsføres i 2017. 
Også TU har en feilbudsjettering med et alt for høyt beløp som forventet inntekt for 
sykelønnsrefusjon fra NAV. I tillegg har avdelingen også noe merforbruk på lønn til vikarer og 
til overtid. 
 
Oppvekst og kultur har et merforbruk da det blant annet mangler inntekter på voksenopplæringa. 
Her var i utgangspunktet budsjettert med salg av tjenester til private, men dette har ikke latt seg 
realisere i løpet av budsjettåret. Barnevernet har et merforbruk på grunn av kostbare tiltak som 
det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Ellers har barnehagen et merforbruk på grunn av stort 
vikarbruk.  
 
Sentraladministrasjonen har et lite merforbruk som i hovedsak skyldes for lite avsatte midler til 
IT-drift generelt og til konsulentkjøp for drift og vedlikehold av økonomisystemet spesielt.  
 
Basert på budsjettkontrollene både pr 30. april og 31. august 2017 har det blitt vedtatt noen 
budsjettreguleringer som har bidratt til at drifta har unngått å komme i ubalanse på enda flere 
områder. Vedtatte budsjettreguleringer har derfor i stor grad hatt betydning for årets gode 
resultat. 
 
Generelt er det på alle sektorene flere avdelinger med noe mindreforbruk som til sammen gjør at 
hver enkelt sektor totalt sett kommer bedre ut enn de ovenfor nevnte merforbrukene tilsier. 



 
Av andre vesentlige momenter må det nevnes at vi nå ser ut til å ha fått kontroll på faste 
lønnsutgifter på de fleste sektorene. Flere avdelinger mangler imidlertid realistiske budsjett til 
vikarutgifter som en ikke kommer utenom. I tillegg er det også det forholdet at vi generelt sett 
har for høye forventninger til inntekter og refusjoner.  
 
Investeringsregnskapet er fullfinansiert i tråd med kommunestyrets vedtak om bruk av delvis 
egenkapital fra disposisjonsfondet og ellers bruk av lånemidler for å finansiere løpende 
prosjekter. Årets låneopptak i henhold til kommunestyrets vedtak er på 40 355 000,-. 
 

Vurdering 
 
Revisjonsberetningen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrift.  
 
Det tas imidlertid forbehold om budsjettet da revisjonen blant annet påpeker at det ikke er 
tilstrekkelig dokumentasjon av utførte administrative budsjettreguleringer. Dette forholdet er tatt 
opp i et eget revisjonsbrev til kontrollutvalget.  
 
I tillegg har revisjonen tatt opp i et eget revisjonsbrev til kontrollutvalget at de ikke har funnet 
det mulig å signere RF1022 – kontrolloppstillingen mellom lønn og regnskap da denne har 
uavklarte differanser. 
 
Begge disse forholdene vil for ettertiden bli viet spesiell oppmerksomhet fra Kvænangen 
kommune sin side slik at dette blir ifølge regelverk og uten differanser. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse angående årsregnskapet følger vedlagt. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/18 Kvænangen formannskap 12.06.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 

Vedlegg: 
1. Forslag til selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA 
2. Forslag til utvidet samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 
 
Tidligere behandling av saken: 

1. 22.09.16 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd (oppstart av prosess) 
2. 25.04.17 Behandling i Rådsforsamlingen (representantskapet + styret) Diskusjonsnotat 

– regionalt samarbeid i Nord-Troms 
3. 19.05.17 Orienteringssak til kommunestyrene i Nord Troms: Regionalt samarbeid Nord-

Troms 
4. 05.09.17 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd (ny organisering) 
5. Oktober-november 2017 behandling i kommunestyrene ny organisering av Nord-Troms 

Regionråd 
6. Utvidet samarbeidsavtale behandlet i regionrådsmøte 20.03.18 og i 

representantskapsmøte 24.04.18 

 
 

Ordførers innstilling 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms 

Regionråd. 
  
2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen 

angir prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Selskapsavtale: 
 
Regionrådet har arbeidet for å styrke det politiske lederskapet og foreslått ny organisering som 
følge av dette. Ny organisasjonsmodell ble behandlet av kommunestyrene høsten 2017, hvor alle 
eierkommunene ga sin tilslutning til forslaget. Den nye modellen medfører i korte trekk at 
ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør «representantskapet». Endringene er 
tilpasset forslaget til «ny kommunelov» som vil gjelde fra neste valgperiode. 
 
Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til 
målene for politisk og administrativt samarbeid: Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom 
samskapt politikkutforming, prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt 
kommunestyrenes innflytelse på dette. Overordnet mål for det administrative samarbeidet er å 
bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom interkommunalt 
samarbeid.   
 
Forslag til endringer i § 4 (første og andre avsnitt) 
 
§ 4 Representantskapsmøte 
 
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-
Troms Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i 
deltakerkommunene. Hver kommune har 5 stemmer i representantskapet.  
Om en deltaker er forhindret fra å delta på representantskapsmøtet, kan vedkommende la seg 
representere av en fullmektig med skriftlig fullmakt. 
Tidligere bestod representantskapet av 3 valgte kommunestyremedlemmer fra hver av 
eierkommunene. 
 
Forslag til endringer i § 5 (første avsnitt) 
 
§ 5 Styre 
 
Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret, som består av 6 medlemmer og 6 
varamedlemmer. Styret betegnes som «Regionrådet».  
Tidligere ble styret kun betegnet som «styret», som foreslås endret til «Regionrådet». 
 
 
Utvidet samarbeidsavtale: 
 
Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som styrker et regionalt politisk lederskap, samt 
hvordan man kan komme i posisjon og være i forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne 
fram.  
 
Oppsummert: 
- Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder 
- Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker 
regionen) 
- Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut) 
- Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til 
- Strategisk bruke andre aktører som bygger opp under  
 



For å lykkes med dette er det viktig å avklare forventninger til samarbeidspartene. Det er 
grunnlaget for forslaget til utvidet samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen er behandlet i 
regionrådet og drøftet i representantskapet. Hensikten med samarbeidsavtalen er å trekke opp 
prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i 
samarbeidet og arbeidsmetoder. 

Vurdering 
Selskapsavtale: 
Som følge av at eierkommunene har gjort vedtak om ny organisasjonsmodell må 
selskapsavtalen revideres. Ny organisering medfører behov for endringer i «§ 4 
Representantskapsmøte» og «§ 5 Styre». I vedlagte forslag til selskapsavtale for Nord-Troms 
Regionråd er endringene innarbeidet. 
 
 
 

Utvidet samarbeidsavtale: 
Ordførernes syn på regionrådet som en arena for samskapt politikkutvikling på valgte 
politikkområder, sammenfaller med intensjonen som ligger i forslag til ny kommunelov: 
«Regionråd er en politisk samarbeidsform mellom kommuner som i hovedsak befatter seg med 
generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 
representerer, og da spesielt regionalpolitiske saker.» 
Ordførerne i regionen har lagt til grunn at det er viktig i denne type saker å ha en felles holdning 
utad for stå sterkere. 
Vi vet at Nord-Troms har en del samfunnsutfordringer som er felles for de 6 kommunene. Her 
kan nevnes demografi, kompetanse, etc. Sentrale politiske prosesser påvirker regionens framtid. 
Hvordan kan kommunene sammen styrke regionenes posisjon og påvirke debatten?  Aktuelt nå 
er for eksempel styrking av regionenes posisjon mot sterke bysentra eller sett i forhold til 
storfylket når Troms og Finnmark slås sammen. 
Regionrådets politikkområder vil derfor være på områder som ikke kan løses kommunevis. Et 
god indre dialog er forutsetning for å lykkes. Gjennom å utarbeide en samarbeidsavtale og 
behandle denne i kommunestyrene vil det kunne bidra til å forankre regionrådets arbeid på en 
bedre måte. 
I tillegg til kjøreregler for samarbeidet, skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om. 
Det er tatt utgangspunkt i dagens hovedsatsinger i regionrådet som omhandler politisk 
samarbeid, interkommunalt oppgavesamarbeid, regionalt utviklingsarbeid, Ungdomssatsingen 
RUST og Nord-Troms Studiesenter. Disse satsingene er foreslått som grunnpilarer i det videre 
samarbeidet. 
Når grunnlagsdokumentene for ny organisering av regionrådet er på plass er det klart for å starte 
arbeidet med strategiutforming. Planen er at det skal utformes 4-årige strategiplaner med 
økonomiplan i starten av hver valgperiode. Denne behandles av representantskapet 
(formannskapene) i april og i kommunestyrene i juni for 4-årsperioden. Dette vil skje første 
gang etter valget i 2019.  
 
 



 

 

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regianrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

 

Behandlet i regionrådet 20. mars 2018 

UTVIDET SAMARBEIDSAVTALE 

  

MELLOM KOMMUNENE 

KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN 

 

Om samfunnsutvikling gjennom: 

 

POLITISK SAMARBEID 

INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID 

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID 

UNGDOMSSATSING RUST 

NORD-TROMS STUDIESENTER 

 

                                   (foto: Jan R. Olsen) 
 

 

Denne avtalen er forankret i selskapsavtalen til Nord-Troms Regionråd. 

 

 

http://www.nordtromsportalen.no/
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1 BAKGRUNN 

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 har 

stått på agendaen i regionrådet. Det har også vært diskutert hvordan man forankrer 

saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet 

for arbeidet. 

 

Med bakgrunn i dette har kommunestyrene høsten 2017 vedtatt endringer i 

selskapsavtalen, hvor ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør 

representantskapet. Endringene er tilpasset forslaget til ny Kommunelov, som vil 

gjelde fra neste valgperiode, høsten 2019.  

«I forslaget til ny lov foreslås det å ta inn en ny organisasjonsform beregnet for 

«produksjonssamarbeid», og at slikt samarbeid skal kalles kommunalt oppgavefellesskap. 

Videre foreslås det å regulere regionråd i kommuneloven. Begrepet regionråd har i dag ikke noe fast 

juridisk innhold. Utvalget foreslår at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler 

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

skal ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da de andre interkommunale samarbeidsformer 

må velges (eksempelvis produksjonssamarbeid).» 

 

2 MÅLSETTINGER 

Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i 

forhold til målene for politisk og administrativt samarbeid. 

Hensikten med denne avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og 

samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og 

arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om. 

 

 

3 PRINSIPPER FOR SAMARBEID OG SAMHANDLING 

 Samfunnsutvikling skal vektlegges. Vi skal bygge egen kompetanse/utvikle 

arbeidsplasser i regionen fremfor å shoppe tjenester utenfor regionen 

 Samhandlingen skal bidra til å øke iderikdommen og gi gjensidig læring 

 Sikre god politisk forankring gjennom involvering og deltakelse 

 Bygge samarbeidet rundt sikre suksesser – la stridsspørsmålene modnes 

 Partene forplikter seg til å holde hverandre løpende orientert om 

samarbeidsplaner og faktiske samarbeid med kommuner utenfor Nord-

Troms-samarbeidet 

 Arbeide med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye  

 Markedsføring av resultater som regionale i felles fronting – regional 

identitetsbygging 

 Raushet for å se regionens beste 

 Fleksible og distribuerte modeller for skal ligge til grunn for samarbeidet 
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4 HOVEDSAMARBEIDSOMRÅDER 

 

POLITISK SAMHANDLING:  

Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, 

prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes 

innflytelse på dette. 

 

INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID: 

Overordnet mål er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 

administrativt gjennom interkommunalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere 

gode strukturer for gjennomføring. 

 

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID: 

Vi skal ha fokus på samfunnsutvikling i Nord-Troms, og særlig vektlegge bolyst, 

kompetanse og regional utvikling, med ungdom og kvinner som prioriterte 

målgrupper. 

 

Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging skal ligge til 

grunn for arbeidet. Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i 

grunnsatsene for utviklingsarbeidet: 

 På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt 

 Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers 

møte 

 Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne 

 

UNGDOMSSATSING RUST 

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 STUDIESENTER 

Studiesenteret skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 

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

arbeidskraft. 
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5 ARBEIDSFORMER 

 

Bevisst bruk av ulike arbeidsformer på de ulike samarbeidsområdene skal redusere 

ressursbruk og gi raskere ønskede resultater for kommunene og Nord-Troms 

regionen. Dette skal skje gjennom: 

 Å forberede saker og sette disse på dagsorden.  Dette kan skje via 

enkeltkommuner, aktører i omverdenen eller av regionrådet selv. 

 Politisk tilstedeværelse, lobbyisme og politiske vedtak. Lobby med en 

stemme; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivt bruk av saksordførere. 

Gjennom samling eller felles vedtak oppnå større innflytelse. 

 Informere og forankre regionrådets arbeid i eierkommunene, for å sikre 

legitimitet og forpliktelse. 

 Strategisk samarbeid, partnerskap, arena- og nettverksbygging.  

 Fremstå, fronte og feire sammen 

 Informasjon, planlegging, gjøre seg tilgjengelig for innspill og råd. 

 Administrativ samling og prioritering.  Gjennom samhandling oppnå større 

gjennomføringsevne og endringsmulighet. 

 Prosjektrettet arbeid i fellesskap. 

 En kombinasjon av to eller flere arbeidsformer ovenfor. 

 

I tillegg til avtalen skal etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet 

strategiplan for en fireårsperiode.  

 

Representantskapet arrangerer en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er 

å utvikle regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i 

regionens øverste samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt 

arrangement vil være å sette dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for 

et konkret samarbeidstiltak. 

 

 

6 VARIGHET 

Avtalen er forankret i selskapsavtalen for regionrådet og følger samme vilkår for 

oppsigelse som denne. 
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     Nord-Troms ……………………. 2018 

 

 

 

Kvænangen kommune     Nordreisa kommune 

 

……………………………………    ……………………………………… 

 

Skjervøy kommune      Kåfjord kommune 

 

……………………………………    ……………………………………… 

 

Storfjord kommune      Lyngen kommune 

 

……………………………………    ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nord-Troms Regionråd DA 

Hovedveien 2 – 9151 Storslett 

Tlf. 77 58 82 79 – Org.nr. 979 470 452 
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§ 1 Foretaksnavn og deltakere 

Selskapets foretaksnavn er Nord-Troms Regionråd DA og selskapsloven gjelder for selskapet.  

 

I henhold til selskapsloven § 1-1 femte ledd kan ikke kommuner, fylkeskommuner eller 

interkommunale selskaper delta i ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper. Nord-Troms 

Regionråd DA ble opprettet før lov om interkommunale selskaper trådte i kraft, og kan fortsette å være 

organisert som et DA etter selskapsloven.1 Det er dog ikke mulig å ta inn nye kommuner som 

deltakere.  

 

Deltakere i Nord-Troms Regionråd:  

- Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet 

- Storfjord kommune, 9046 Oteren 

- Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen 

- Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy 

- Nordreisa kommune, 9151 Storslett 

- Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 

 

Samarbeidet i Regionrådet skal skje etter denne selskapsavtalen. I tillegg til selskapsavtalen er det 

utarbeidet en samarbeidsavtale mellom kommunene.  

 

§ 2 Formål 

Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med 

saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og 

rikssammenheng. 

 

Hovedmålsetting: 

 

NORD-TROMS REGIONRÅD SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN OG 

JOBBE AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV 

NORD-TROMS-REGIONEN 

 

§ 3 Hovedkontor 

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Nordreisa kommune. 

 

§ 4 Representantskapsmøte 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-Troms 

Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i deltakerkommunene. 

Hver kommune har 5 stemmer i representantskapet.  

 

Om en deltaker er forhindret fra å delta på representantskapsmøtet, kan vedkommende la seg 

representere av en fullmektig med skriftlig fullmakt. 

 

Det avholdes representantskapsmøte årlig innen utgangen av mai måned.  

 

Innkalling med saksliste sendes med 4 ukers varsel. Kopi av innkallingen og protokoll fra møtet 

sendes administrasjonssjefene i kommunen og pressen. 

                                                        
1 IKS-loven trådte i kraft 1. januar 2000. 
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Deltakerne, et styremedlem eller forretningsfører kan når som helst innkalle til representantskapsmøte 

for behandling av en sak. For at en deltakerkommune skal kunne innkalle til representantskapsmøte, er 

det krav om flertallsvedtak i formannskapet. 

 

Vedtak i representantskapsmøtet treffes med alminnelig flertall. For voteringer i plenum må et flertall 

av medlemmene være til stede før representantskapet er beslutningsdyktig.  

 

Styre og daglig leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtet når det ikke er åpenbart 

unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. 

 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen. 

 

Det føres protokoll fra representantskapsmøtet. Det enkelte medlem av representantskapet som ikke er 

enig i det som besluttes, har rett til å få sin oppfatning innført i protokollen.  

 

§ 5 Styre 

Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret, som består av 6 medlemmer og 6 

varamedlemmer. Styret betegnes som «Regionrådet».  

 

Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år, og utgjøres av ordførerne i 

deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer, som er deltakerkommunenes varaordførere.  

 

Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst styreleder eller 

nestleder og 3 styremedlemmer er til stede. Som beslutning gjelder det som flertallet av de 

tilstedeværende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Det føres 

protokoll fra styremøtene.  

 

Styrets leder innkaller styret til møte med 14 dagers varsel. Kopi av innkallingen og protokoll fra 

møtet sendes administrasjonssjefene i kommunen og pressen. 

 

Styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en framtredende 

personlig eller økonomisk særinteresse i saken, jf. selskapsloven § 2-17. 

 

§ 6 Regionrådets interne virksomhet 

Regionrådet behandler regionale saker som ikke er lagt til andre regionale organer, herunder 

samferdselssaker, delegerte forvaltningssaker, felles høringsuttalelser mv.  

 

For øvrig er det ingen faste regler for hvilke saker som kan/skal behandles av Regionrådet eller dets 

organer, utover det som er pålagt etter lover, forskrifter, selskapsavtale m.m.  

 

Det skal utarbeides årsmelding som sendes til de deltakende kommuner.  

 

§ 7 Sekretariat 

Nord-Troms Regionråd skal ha et sekretariat med permanent bemanning.  

 

Styret ansetter daglig leder og øvrig personell etter vedtak om hjemmel for slik(e) stilling(er) av fast 

eller midlertidig karakter i representantskapsmøtet.  
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Sekretariatet skal foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for Regionrådet, også foreta 

utredninger og administrere prosjekter i tråd med Regionrådets intensjoner og beslutninger.  

 

Sekretariatet skal i den utstrekning Regionrådet finner det tjenlig også fungere som sekretariat for 

permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som arbeider innen Nord-Troms 

Regionråds virkefelt.  

 

Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, skal behandles av styret.  

 

§ 8 Eier- og ansvarsandel 

Hver av deltakerne har ved oppstart betalt inn kr 12 500,- i selskapet, til sammen kr 75 000,-.  

 

Ansvarsandelene i selskapet: 

- Lyngen kommune: 1/6 

- Storfjord kommune: 1/6 

- Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune: 1/6 

- Skjervøy kommune: 1/6 

- Nordreisa kommune: 1/6 

- Kvænangen kommune: 1/6 

 

§ 9 Tilskudd til drift  

Deltakerkommunene gir tilskudd til drift etter vedtatt fordelingsnøkkel (40 % flatt og 60 % etter 

folketall).  

 

Regionrådet kan i tillegg vedta handlingsbudsjett som omhandler enkelttiltak og prosjekter. Disse 

finansieres særskilt og etter vedtak i representantskapet/Regionrådet.  

 

Hver kommune dekker møte- og reiseutgifter for sine representanter i representantskapsmøtet. 

 

§ 10 Selskapets signaturrett/låneopptak/fond m.m. 

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. Styreleder og daglig leder tildeles prokura.  

 

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak kan ikke overskride kr 500 000,-.  

 

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven.  

 

Representantskapsmøtet kan treffe vedtak om oppbygging av interne fond på nærmere bestemte vilkår.  

 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 

forpliktelser.  

 

§ 11 Uttreden, oppløsning, avvikling 

Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i Nord-Troms Regionråd med ett års skriftlig 

varsel med uttreden fra det nærmest påfølgende årsskifte.  

 

Oppløsning av selskapet eller deler av det kan skje etter at representantskapet har fattet vedtak om 

dette med minimum 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av hele eller deler av selskapet skal legges 

fram for eierkommunene til avgjørelse hvis minst 2/3 av eierkommunene stemmer for slik oppløsning.  
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§ 12 Endring av selskapsavtalen  

Endring av selskapsavtalen som gjelder selskapets firma, angivelse av deltakere, formål, plassering av 

hovedkontor, antall styremedlemmer, innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, eierandel, ansvarsdel, 

antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner 

samt annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen, skal vedtas av kommunestyrene. Andre 

endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapsmøtet.  

 

§ 13 Ikrafttredelse 

Denne avtalen trer i kraft når den er godkjent av de deltakende kommuners kommunestyrer og signert.  

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

Sted/dato 

 

 

 

 

 .................................... .................................... .................................... 

 Lyngen kommune Storfjord kommune Gáivuona suohkan/  

   Kåfjord kommune 

 

 

 

 .................................... .................................... .................................... 

 Skjervøy kommune Nordreisa kommune Kvænangen kommune 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/61 -14 

Arkiv: 481 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 04.06.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/18 Kvænangen formannskap 12.06.2018 

Bredbåndsutbygging, søknad på tilskudd for 2018 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det settes av kr 20 000 til forarbeid bredbåndssøknad. Beløpet belastes 14910.190.190 
(reserverte tilleggsbevilgninger).  
 
Saksopplysninger 
Viser til brev fra Troms fylkeskommune datert 12.04.18 om ny tilskuddsordning for 2018. 
Søknadsfristen er 15/6.  
Vi har bygd ut bredbånd med fiber i alle bygdene på fastlandet. Det som gjenstår er 
ytterdistriktene. Spildra har i dag bredbånd via radioløsning med 20 Mbit/s, som teoretisk sett 
kan utvides. De har dermed en ganske god løsning selv om den er mindre enn minimums-
hastighet på bredbåndsløsninger som vi kan få støtte til (30 Mbit/s). Reinfjord, Seglvik og Valan 
har ingen løsninger i det hele tatt, der er det kun mobilnett som er aktuelt.  
Vi har vært ute og undersøkt hva slags løsninger som er mulig og hva dette vil koste. Det er 
ingen av de aktuelle selskapene som kan si noe klart om dette uten at de først må gjøre en liten 
kartleggingsjobb med dette. Begge selskapene (El-Tele i Alta og 3Net i Nordreisa) anslår at de 
trenger kr 15 – 20 000 for å gjøre en slik jobb. For å få en god nok søknad må vi ha eksakt 
kostnadsoverslag og en skisse for hvordan dette er tenkt bygd opp. Verken Bredbåndsfylket eller 
Alta Kraftlag bygger ut bredbånd med radioløsninger.  
Det er veldig vanskelig å si hva dette vil koste. Dersom vi skal ruste opp forbindelsen til Spildra 
og bygge ut til Reinfjord, Seglvik og Valan vil man nok komme opp i kr 1 mill (men dette er et 
helt usikkert tall). Vi vil nok kunne få 50 % støtte til utbyggingen. Om vi klarer å få med oss 
privat selskap til å finansiere noe av utbyggingen er usikkert da det i disse områdene er få 
abonnenter og dyrt vedlikehold (utrykning til master plassert på øde fjelltopper er kostbart).  
Ved mange av utbyggingene på fastlandet var Alta Kraftlag med og delte på utbyggings-
kostnadene. Ved de siste rundene var fordelingen slik: Tilskudd 50 %, AK 38 % og kommunen 
12 %.  
Dersom vi får ja på en søknad om utbygging må kostnadene til dette settes av i budsjettet for 
2019.  



TROMS  fylkeskommune Næringsetaten

ROMSSA  fylkkasuohkan 
'  Kvænangen kommune

Postmottak

Alle kommuner i Troms

V/ bredbåndsansvarlige / næringskonsulenter APR

Til behandling  h  i i

Saksbehandler: fV\

Til orienterinz '  9  B J

Éderins

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
18/3 237-5 Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV

Løpenr.: Tlf.  dininnvalg: Deres  ref.: Dato:
25878/18 77  78 81 94 11.04.2018

Bredbåndsutbygging -  Ny tilskuddsordning 2018, oppdaterte retningslinjer

og ny frist

Det vises til brev datert 19.03.2018, vår ref. 18/3237-3 med informasjon om tilskuddsordning
til bredbåndsutbygging i regi av Samferdselsdepartementet / Nasjonal kommunikasjons-
myndighet (Nkom).

Samferdselsdepartementet har 10.04.2014 oppdatert retningslinjene og Nkom har orientert om
dette i brev til fylkeskommunen i brev av 10.04.2018 (vedlagt). De viktigste endringene er:

0  Alle prosjekter som kan få støtte må bidra til et tilbud om bredbånd med en
nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s.

0  Det kan ikke settes som vilkår at bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen
skal kunne oppgraderes til 100 Mbit/s i løpet av  2 -  3 år.

0  Ny generell frist for innsending av innstillinger fra fylkeskommunene til Nkom er satt
til 1. september 2018.

Øvrige prinsipp/vilkår/retningslinje for å kunne få støtte til bredbåndsprosjekt over ordning
med retningslinjer er beskrevet i brev fra Samferdselsdepartementet til Nkom av 10.04.2018
som del av vedlagte brev fra Nkom.

Som følge av justering av retningslinjene for ordningene og ny frist for fylkeskommunen til å
sende sine prioriteringer til Nkom er frist for kommunen til  â  søke Troms fylkeskommune om
støtte over ordningen fredag 15.juni 2018. Søknaden skal sendes inn på
wwwregionalforvaltnin9.n0, ordning «Bredbåndsutbygging» De fleste vilkår for øvrig er
uendret i forhold til brev av 19.03.18.

Lykke til!

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77  78 80  O0 4700 04 00064 864870732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

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



Med vennlig hilsen

Gunnar Davidsson

ass. næringssjef Kjetil Helstad
spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:

Nkom, Oppdaterte retningslinjer for bredbåndsstøtte 2018 og ny frist, 10.04.18 med
vedlagt brev fra Samferdselsdepartementet til Nkom av 10.04.18 T ilskuddsordning
bredbåndsutbygging

Likelydende brev sendt:

Kopi:

Balsfjord kommune, Rådhusgt. 11, 9050 STORSTEINNES

Bardu kommune, Postboks 401, 9365 BARDU

Berg kommune, 9385 SKALAND

Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN

Gratangen kommune, Nergårdveien 2, 9471 GRATANGEN

Harstad kommune, Postmottak, 9479 HARSTAD

Ibestad kommune, Rådhuset, 9450 HAMNVIK

Karlsøy kommune, Rådhuset, 9130 HANSNES

Kvæfjord kommune, Bygdevn. 26, 9475 BORKENES

Kvænangen kommune, Postboks 114, 9161 BURFJORD

Kåfjord kommune/ Gáivuona suohkan, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN

Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 TENNEVOLL

Lenvik Kommune, Postboks 602, 9306 FINNSNES

Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET

Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 MOEN

Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN

Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY

Skånland kommune, Postboks 240, 9439 EVENSKJER

Storfjord kommune, Hatteng, 9046 OTEREN

Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 SØRREISA

Torsken kommune, Herredshusveien 11, 9380 GRYLLEFJ ORD

Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 VANGSVIK

Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 9299 TROMSØ

Bredbåndsfylket Troms AS, Stakkevollvegen 33, 9010 TROMSØ
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Vår ref.:1706109~18  -  40
Vår dato:  10.4.2018

Se adresseliste

Deres ref.:

Deres  dato:

Saksbehandler: Torstein  Olsen

Oppdaterte retningslinjer for bredbåndsstøtte  2018  og ny frist
Vi  viser til vedlagte brev fra Samferdselsdepartementet med oppdaterte retningslinjer og

begrunnelse for hvorfor det er nødvendig å gjøre visse forenklinger i retningslinjene for støtte til

bredbåndsutbygging. De viktigste endringene er

o Alle prosjekter som kan få støtte må bidra til et tilbud om bredbånd med en

nedlastningshastighet på minimum  30  Mbitls

o  Det kan ikke settes som vilkår at bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen

skal kunne oppgraderes til 100 Mbitls i løpet av 2-3 år.

o  Ny generell frist for innsending av innstillinger fra fylkeskommunene til Nkom er satt til 1.

september  2018.

De økonomiske rammene som er tildelt hvert fylke står fast. Rammene innebærer at Nkom ikke

behøver å behandle innstillingene fra alle fylker samtidig, men behandle innstillinger fra hvert

fylke fortløpende. Nkom vil derfor oppfordre fylkene til å sende inn sine innstillinger snarest

mulig slik at prosjektene kan iverksettes raskere.

Nkom vil også minne om at alle prosjekter det søkes støtte til, må ha vært gjennom en offentlig

høring for å avdekke om det er planer om kommersiell utbygging i de aktuelle områdene. En slik

offentlig kunngjøring må legges ut på kommunens hjemmesider, gjeme også på

fylkeskommunens hjemmesider.  I  tillegg kan Nkom, på oppfordring fra prosjekteier, lenke til

kunngjøringen på våre hjemmesider. En oversikt over aktuelle utbyggere finnes også på Nkom

sine hjemmesider.

På grunn av endringene i retningslinjene vil ferdigstillelsen av skjemaet som skal følge

innstillingene fra fylkeskommunene bli noe forsinket. Tilsvarende vil gjelde for skjemaet som

fylkeskommunen kan be prosjekteierne anvende.

Nasjonal Postadresse: Tel: 22  82  46 09 \}O SM 445 ST*

kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 52  46 40 w\mv.n.K<3n1.:1o

Besøksadresse' 479‘: LILLES/IWD firmapost@nkom.no
Nygiird ‘=. Lillesand
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Flere har påpekt at antall husholdninger som mangler tilbud om minimum 10 Mbit/s er forskjellig

i hhv. kartdataene og i fordelingsnøkkelen som er anvendt, jamfør vårt brev av 27. februar d.å.

Forskjellen skyldes at det ene datasettet har definert bredbåndstilgang med mobildekning

innendørs (kartene) og det andre har definert tilgangen med utendørs mobildekning. Dette vil

samstemmes neste år, men kartene vil kunne brukes også i år mht. hvilke områder som skal

prioriteres, altså områder som ikke har tilbud om minimum 10 Mbit/s.

Med hilsen

Bjørn Erik Eskedal

fungerende avd .direktør

Torstein Olsen

fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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Mottaker Kontaktperson Adresse Poststed Land

Akershus Postboks 1200 0107 OSLO Norge

fylkeskommune Sentrum

Aust-Agder Postboks 788 4809 ARENDAL Norge

fylkeskommune Stoa

Buskerud Postboks 3563 3007 Norge

fylkeskommune DRAMMEN

Finnmark Fylkeshuset 9815 VADSØ Norge

fylkeskommune Postboks 701

Hedmark Postboks 4404, 2325 HAMAR Norge

fylkeskommune Bedrlftssenteret

Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Norge

fylkeskommune

Møre og Postboks 2500 6404 MOLDE Norge

Romsdal

fylkeskommune

Nordland Fylkeshuset 8048 BODØ Norge

fylkeskommune

Oppland Postboks 988 2626 Norge

fylkeskommune LILLEHAMMER

Østfold Postboks 220 1702 Norge

fylkeskommune SARPSBORG

Rogaland Postboks 130 4001 Stavanger Norge

Fylkeskommune Sentrum

Sogn og Askedalen 2 6863 Norge

Fjordane LEIKANGER

fylkeskommune

Telemark Postboks 2844 3702 SKIEN Norge

Fylkeskommune

Troms Postboks 6600 9296 TROMSØ Norge

fylkeskommune Langnes

Trøndelag Fylkets 7735 Norge

fylkeskommune husPostboks STEINKJER

2560

Vest-Agder Postboks 517 4605 Norge

Fylkeskommune Lundsiden KRISTIANSAND

S

Vestfold Postboks 2163 3103 Norge

fylkeskommune TØNSBERG

3
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Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Norge
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DET KONGE LIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

iii'

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Postboks 93

4791 LILLESAND

Deres  ref Vår ref Dato

15/3709-19 10. april 2018

Tilskuddsordning bredbåndsutbygging

Samferdselsdepartementet viser til vårt brev til Nkom 21. februar 2018 om tilskudd til

bredbåndsutbygging 2018. I brevet fremgår hvilke prinsipper departementet mener skal

legges til grunn for tilskudd til bredbånd i 2018 og inntil videre. Som Nkom er kjent med, har

departementet hatt dialog med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om i hvilken grad

nevnte prinsipper er forenlige med statsstøttereglene. NFD har også konsultert Eftas

overvåkningsorgan (ESA) om saken.

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra NFD, har departementet kommet til at det er behov for

å gjøre enkelte justeringer i prinsippene.

Den viktigste justeringen er at all støtte som skal gis under ordningen må innebære

utbygging av tilbud om såkalt NGA-bredbånd, dvs. bredbånd med minst en

nedlastningshastighet på 30 Mbit/s eller høyere. Videre kan det ikke settes som vilkår at

bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal gi mulighet for oppgradering til 100

Mbit/s i løpet av 2-3 år. Disse endringene innebærer at det ikke vil være behov for å definere

såkalt grunnleggende hvite områder i ordningen. Alle områder som ikke har tilbud om 30

Mbit/s eller høyere defineres som hvite NGA områder. Departementet vil likevel fortsatt

beholde vilkåret om at områder som ikke har tilbud om 10 Mbit/s skal prioriteres ved at minst

halvparten av midlene innenfor det enkelte fylket skal brukes i områder som mangler slikt

bredbånd.

1. Justerte prinsipper for forvaltning av midler over kap. 1380, post 71
(bredbå nd)

Postadresse Kontoradresse Telefon' Avdeling Saksbehandler
Postboks 8010 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Luft- post- og Halvor Ødegaard
0030 Oslo Org no. teleavdelingen 22 24 48 31
postmottak@sd.dep.no wvwv.sd.dep.no 972 417 904



Departementet fastsetter justerte prinsipper for bredbåndstilskudd for 2018 og inntil videre

som følger:

Overordnede prinsipper

1. Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd  i  områder

som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite NGA

områder.

2. Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at prosjekter innen eget fylke

gjennomføres i tråd med ordningen

Prosess

3. Nkom fastsetter en økonomisk ramme for hvert fylke basert på en fordelingsnøkkel.

Fordelingsnøkkelen baseres på siste tilgjengelige tall for bredbåndsdekningen der antall

husholdninger i fylket uten tilbud om bredbånd med nedlastningshastighet på minst 10

Mbit/s og antall husholdninger i fylket som kun har tilbud om bredbånd med

nedlastningshastighet i intervallet 10 til 30 Mbit/s vektes likt.

Nkom informerer den enkelte fylkeskommune om de økonomiske rammene.

Den enkelte fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og

utarbeider en innstilling over hvilke prosjekter som skal få støtte i fylket.

6. Fylkeskommunens innstilling oversendes Nkom innen 3 måneder etter at Nkom har

informert om rammen. Nkom kontrollerer at prosjektene er i tråd med ordningen

fortløpende ettersom innstillinger mottas.

7. Eventuelle overskytende midler, som følge av at en eller flere fylkeskommuner ikke

benytter seg av hele sin tildelte ramme innen fristen på 3 måneder, gjøres tilgjengelig for

andre fylkeskommuner som kan fremme søknader om ytterligere prosjekter innen en

nærmere angitt frist.

8. Fylkeskommunene innhenter akseptskjema fra de ulike kommunenelprosjekteierne og vil

eventuelt bidra med felles utlysninger av de aktuelle prosjektene etter en standard mal.

Når de formelle akseptene foreligger, kan Nkom utbetale de økonomiske støttebeløpene

til fylkeskommunene.

9. Fylkeskommunene må sørge for at prosjekter som har fått innvilget støtte lyses ut innen

ett år fra den dato innstilling er oversendt Nkom.

10. Fylkeskommunene rapporterer bruk av midlene til Nkom (på samme måte som i tidligere

ordning.)

91.4*

Vilkår

11. Støtten som gis under ordningen skal være i tråd med gruppeunntaket for

bredbàndsstøtte (GBERl).

1 General Block Exemption Regulation (httg://euroga.eu/ragid/press-release MEMO-14-369 en.htm)
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12. Minst  50  %  av midlene som er avsatt til det enkelte fylket skal benyttes til utbygging av

bredbånd  i  områder som mangler tilbud om bredbånd med 10 Mbitls eller høyere, gitt at

det fortsatt finnes slike områder i fylket?

13. Lokale bidraga skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene for

prosjektene (samlet) som fylkeskommunen søker om støtte til.

14. Utbygging av bredbånd gjennom ordningen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30

Mbit/s (NGA).

15. Prosjektene som søker om støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks.

ikke stilles krav om fiberbredbånd.

16. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris

som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobilt som fastnett med

ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast

bredbånd).

17. Prosjektet som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbuds til _a_ll_e_ husstander

og bedrifter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, dvs. 100 prosent

dekning innenfor det aktuelle områdets.

Dette betyr f.eks. at dersom det søkes om støtte til utbygging av bredbånd i et gitt

geografisk område, skal prosjekter som mottar slik støtte etablere et reelt tilbud om NGA-

bredbånd til alle innbyggere og virksomheter i det aktuelle geografiske området som ikke

har slikt tilbud fra før. Vi viser i denne forbindelse til at i noen tilfeller vil etablering av

statsstøttet bredbånd føre til at allerede etablert bredbåndstilbud i det aktuelle området

blir ulønnsomt og lagt ned. Kravet om full dekning innenfor det geografiske området skal

derfor sørge for at sluttkunder skal ha et tilstrekkelig godt bredbåndstilbud dersom det

viser seg eksisterende tilbud blir lagt ned.

18. Utbyggere med offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg på det aktuelle

nettet for å tilby bredbånd i tilgrensende områder til rimelige vilkår.

2. Utsatt frist i 2018

På grunn av at det nå gjøres justeringer i prinsippene etter at Nkom har formidlet den

økonomiske rammen for støtte til fylkeskommunene for inneværende år, finner

departementet at det i 2018kan gis generelt utsatt frist for oversendelse av fylkeskommunal

innstilling over prioriterte prosjekter til 1. september.

2 Dette betyr at kravet 50 % kan fravikes dersom det omsøkte prosjektet etablerer tilbud til alle de gjenværende
områdene som ikke har tilbud om 10Mbit/s eller høyere, eller det ikke finnes flere slike områder i fylket.
3  Lokale bidrag kan være bI.a. kommunale bidrag, finansiell støtte fra private aktører, dugnadsinnsats mm, men
omfatter ikke utbyggers medfinansiertng.
4  Ref. f.eks. Telias tilbud i Danmark: httos:/lmeremobil.dk/2017/11!telia-lancerer—4q-hiemmev
5Med reelt bredbåndstilbud menes at husstanden eller bedriften, etter utbygging av nettet, skal kunne koble seg
til nettet innen en frist på 3 mnd. og til ordinære tilknytningsvilkår.

6  Unntak kan gjøres i saerlige tilfeller, herunder dersom det det er avdekket at det ikke er etterspørsel etter
bredbånd i enkelttilfeller.
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Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)

avdelingsdirektør Halvor Ødegaard

seniorrådgiver

Dokumentet er eiektronisk signen‘ ag har derfor ikke hándskrevne signaturer
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/339 -18 

Arkiv: T00 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 29.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/18 Teknisk utvalg 07.06.2018 
45/18 Kvænangen formannskap 12.06.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Vedtak fra NVE om bestemmelser for allmenn ferdsel med kjøretøy på 
anleggsvegen i Kvænangsbotn 

Henvisning til lovverk: 
Forvaltningsloven kap. 6. 
 

Vedlegg 
1 Vedtak fra NVE datert 16.05.2018 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det legges frem to alternativer til innstilling 
 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 



ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
Alternativ 2: 
Kvænangen kommune påklager ikke vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering 
av bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Norges vassdrags- og energidirektorat har gjort vedtak om nye bestemmelse for allmenn ferdsel 
med kjøretøy på anleggsvegen som Kvænangen kraftverk har i Kvænangsbotn. Vegen går fra 
kraftverket i Gardelvågen og inn til Suioikajavri med avstikkere. Vedtaket sier at vegen skal 
være stengt ved veitunellen på nordsida av Småvannan i perioden fra snøen smelter og frem 
til 15. august.  NVE skal være vedtaksmyndighet for å behandle eventuelle dispensasjoner.  
 
Bakgrunn: 
Tillatelse til utbygging av Kvænangen kraftverk ble gitt ved kgl.res. 15.05.64. Anleggsveien fra 
Kvænangsbotn til kraftverket ved Suoikajavri var åpen for allmenn ferdsel fra anlegget stod 
ferdig, men ble etter noen år stengt. Gjennom årene er det fattet ulike vedtak om ferdsel på 
anleggsveien. Store deler av tiden har den vært stengt ved tunnelen nord for Småvannan, mens 
det på dispensasjonsbasis ble gitt tillatelse til å kjøre på veien etter 10. september i forbindelse 
med jakt og fiske.   
 
Etter en lengre prosess ble det i 2014 besluttet at det skulle gjennomføres en treårig 
forsøksordning med å holde vegen åpen opp til Lassojavri fra 1. juli. Reindriftsutøverne i 
Abborassa reinbeitedistrikt har hele perioden vært svært kritisk til åpning av veien i 
beitesesongen.  
 
NVE har nå evaluert forsøksordningen, og på bakgrunn av dette her de fattet nytt vedtak. 
Vedtaket kan påklages til Olje og energidepartementet. Klagefristen er normalt tre uker, men 
kommunen har fått utvidet klagefrist frem til 1. juli for å kunne behandle saken politisk.  
 
Forvaltningsloven sier følgende om utforming av klage:  
Erklæring om klage skal: 

a) fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er tillatt, 
skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan; 

b) være undertegnet av klageren eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i 
forskrift, eller i medhold av forskrift, jf. § 15 a; 

c) nevne det vedtak som det klages over, og om påkrevet gi opplysninger til bedømmelse av 
klagerett og av om klagefrist er overholdt; 

d) nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over. 
Erklæringene bør også nevne de grunner klagen støtter seg til. 
   
Kart over området kan hentes her:  
https://kilden.nibio.no/?X=7742322.03&Y=778310.98&zoom=7&lang=nb&topic=arealinforma
sjon&bgLayer=raster_cache&catalogNodes=226&layers=basis_utvalgte_veger 
 

https://kilden.nibio.no/?X=7742322.03&Y=778310.98&zoom=7&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=raster_cache&catalogNodes=226&layers=basis_utvalgte_veger
https://kilden.nibio.no/?X=7742322.03&Y=778310.98&zoom=7&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=raster_cache&catalogNodes=226&layers=basis_utvalgte_veger


Vurdering 
Kommunen har hele veien jobbet for å øke allmennhetens mulighet til å bruke vegen. Da veien 
første gang ble besluttet stengt på 70-tallet, så gjennomførte kommunen en juridisk 
gjennomgang av saken gjennom advokat i Landssammenslutningen for vassdragskommuner. 
Rapporten fra 1978 er også drøftet med nåværende advokat i LVK, og vurderingene er fortsatt 
like aktuelle. Vedtaket hadde flere juridiske svakheter, og var strengt tatt i strid med 
konsesjonsvedtaket, men det er likevel ikke urimelig at konsesjonsmyndigheten tar hensyn til 
reindriftsnæringa når bruksregler for slike veganlegg fastsettes. Etter dette har vegen har vært 
stengt på ulike plasser i tråd med nye vedtak som har kommet. Dette har vært til stor irritasjon 
blant befolkningen i Kvænangen, og det har skapt et stort engasjement og konflikt i over 40 år. 
Konsekvensene av kraftutbyggingen rammer lokalmiljøet sterkest. Økt tilgang til fjellet ble 
derfor sett på som en viss kompensasjon for tørrlagte elver, reduserte fiskebestander, ising på 
fjorden og andre ulemper knytta til kraftutbyggingen. Det har også vært en debatt om 
lokalbefolkningen burde ha rett til å bruke veien selv om den ikke er åpen for hele allmennheten. 
 
Reindriftsutøverne i område har hele perioden ønsket å begrense ferdselen. Dette er begrunnet 
med at vegen går inn i sentrale deler av distriktet og ferdselen i tilknytning til denne medfører 
store forstyrrelser av reinen sin bruk av området. Abborassa reinbeitedistrikt er et forholdsvis 
kompakt og avgrenset område, så store deler av distriktet gjøres vesentlig mer tilgjengelig for 
friluftsliv når vegen er åpen. Vegen går også gjennom mye av de lavereliggende områdene som 
har rike «grønnbeiter» med høyt innslag av næringsrike beiteplanter, mens i sør og vest er det 
mer høyereliggende arealer med mye blokkmark og mindre vegetasjon.  
 
Dersom vedtaket skal påklages så må det vurderes hva det skal klages på, og klagen må 
begrunnes. Det er flere forhold som kan være av betydning.  
 
Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som ønsker å 
komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne tilgangen er et 
viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel i Kvænangen. Dette hensynet er i stor 
grad tilsidesatt i vedtaket som foreligger. Vegen åpner først etter de fleste er ferdig med ferien 
sin, og sportsfiske på røye og til dels ørret blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  
 
De opprinnelige konsesjonsvilkårene fra 1964 gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel av hensyn til reindrift. Det er meget uryddig av forvaltningen å stenge veien i strid med 
vilkårene som ble satt for utbyggingen. Bedre tilgang til fjellet var en del av totalvurderingen av 
fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble innvilget.   
 
Mange reinbeiteområder har en del ferdsel i forbindelse med friluftsliv. Det finnes også andre 
veianlegg til kraftutbygginger som går opp i viktige reinbeiteområder. Flere av disse har fastsatt 
åpningstid for allmennheten har tidligere åpningsdato. Det er en omfattende prosess å gå i 
dybden på hvilke kriterier som ligger til grunn, og hvordan de ulike interessene er vektet for 
beslutninger om stengning og åpningstider til det enkelte anlegg. Det kan likevel virke som om 
reindriftsinteressene er vektet forholdsvis tungt i forbindelse med vegen i Kvænangsbotn.  
Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for reindrifta. Unnvikelsesadferd fra reinen 
på selve biltrafikken er begrenset, så utfordringen knytter seg trolig mest til ferdsel til fots i 
området rundt vegen og videre innover. De færreste brukergruppene beveger seg langt fra 
vegen, så hovedtyngden av forstyrrelsene er trolig konsentrert i de vegnære områdene rundt det 
største utfartsparkeringene. Totalt sett utgjør dette en begrenset andel av sommerbeiteområdet. 
Det må også påpekes at disse forstyrrelsene ikke pågår hele tiden, og reinens bruk av disse 
områdene begrenses bare i perioder av beitesesongen. Generelt så var trafikken i 
forsøksperioden nokså liten. I hvert fall om vi sammenligner med andre lignende veganlegg. 
Eksempel på dette er anleggsvegen til Guolasjavri i Kåfjord, eller vegen til Adamselv kraftverk i 



Lebesby, eller Tverrelvdalen i Alta. Samtidig er det relativt lite folk som bor i Kvænangen, og 
derfor er det gjerne naturlig at det ikke blir så mye ferdsel her.  
 
Saken gjelder i stor grad interesseavveiing mellom reindriftsinteressene og allmennhetens 
tilgang til fjellområdet. NVE har gjort sin vurdering og kommet til at vedtaket som foreligger gir 
en best mulig avveiing mellom disse to synene. Saken legges frem med to alternativ til 
innstilling. Utvalgene og kommunestyret må ta stilling til om kommunen skal påklage vedtaket 
eller ikke.   
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Kvænangen kraftverk - endelig plassering av bom og bestemmelser om 

ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvei Kvænangsbotn - Lassajavre - 

Suoikkatjavre, Kvænangen kommune, Troms fylke. 

 

Innledning 

Denne saken gjelder vedtak om permanent plassering av bom og fastsettelse av bestemmelser for ferdsel 

med motorkjøretøy på anleggsveien Kvænangsbotn – Lassajavre – Suoikatjavre. Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) viser til Olje- og energidepartementets (OED) vedtak i klagesak av 10 juli 2014. 

Her fremgår det at ordningen med bom plassert ved Lassajavre skal praktiseres som en forsøksordning i 

tre år, og permanent ordning skal vedtas av NVE etter erfaringer fra forsøksperioden. NVE ba i brev av 

28. september 2017 om erfaring fra prøveperioden fra berørte parter.  

 

Vedtak  

NVE vedtar at:  

1. Kvænangen kraftverk AS skal reetablere bom ved innløpet til tunnel nord for Småvatnan. Denne 

bommen skal stenge for allmenn ferdsel med motorkjøretøy fra veien er farbar etter vårløsning 

til 15. august. Etter 15. august og frem til veien stenger av snøfall, skal den være åpen for fri 

ferdsel med motorkjøretøy. 

2. NVE vil fortsatt være myndighet til å behandle søknader om dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

Vedtaket er truffet med hjemmel i vilkårene post 9 i konsesjon gitt Kvænangen kraftverk ved kgl.res. 15. 

mai 1964. 

 

Bakgrunn    

Anleggsveiene knyttet til vannkraftutbygging er som hovedregel åpen for fri ferdsel for allmennheten 

med motorkjøretøy. Veiene er private og eies av vedkommende kraftselskap. Veiene holdes i den stand 
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som eier synes er formålstjenlig for eget bruk til vedlikehold av sine anlegg. Det er ikke bestemte krav 

fra myndighetene til standard på veier tilhørende kraftanlegg eller til vedlikehold av disse. Der det er et 

vilkår fra myndighetene om at anleggsveiene skal være åpne for allmennheten, påhviler det eier et 

ansvar for sikkerheten overfor tredjeperson. Skulle det inntreffe ulykker eller skader på kjøretøy som 

følge av at private anleggsveier er åpne for fri ferdsel med motorkjøretøy, er det et privatrettslig forhold. 

Myndighetene fører tilsyn med at kraftselskapene vurderer fare for tredjeperson ved anleggene, men det 

er kraftselskapene selv som må vurdere sikkerhetstiltak og gjennomføre disse. Private anleggsveier i 

fjellet er som regel stengt i vinterhalvåret. Anleggsveier regnes som utmark når de er snødekket. 

Anleggsveien tilhørende Kvænangen kraftverk er et unntak fra hovedregelen om fri ferdsel med 

motorkjøretøy. Årsaken til dette er å finne i bakgrunnen for konsesjonen, og erfaringene med fri ferdsel 

de første årene etter kraftverket kom i drift. Under behandlingen av konsesjonen uttalte 

reinbeitedistriktet at de kunne tillate kraftutbyggingen dersom det ble stilt vilkår om stengning av vei for 

å begrense forstyrrelsene i kalve- og beiteområde. 

Etter at reindriftsnæringen hadde tatt opp spørsmålet om stengning av anleggsveien, fattet NVEs 

hovedstyre et vedtak 30. juni 1975 om at anleggsveien Kvænangsbotn – Suoikatjavre skulle stenges for 

allmenn ferdsel inntil videre. Dette vedtaket ble påklaget av Kvænangen kommune og daværende 

Departement for industri og håndverk fattet et nytt vedtak i saken 18. mai 1977 om at veien skulle være 

åpen for fri ferdsel etter 15. juni på strekningen Kvænangsbotn - Lassajavre. Med hensyn til natur-

verdiene skulle ny bom ved Lassajavre holde permanent stengt deler av veien frem til Suoikajavre. 

Hensynet til reindriften mente man var ivaretatt ved at bommen ved Småvatnan først ble åpnet 15. juni 

hvert år. I brev fra Olje- og energidepartementet (OED) til Kvænangen kraftverk 31. juli 1979, stadfestes 

det at tidligere vedtak er å betrakte som endelig løsning angående adgang til å benytte anleggsveien. 

Denne ordningen fungerte noen år. Etter hvert begynte noen å kjøre rundt bommen samt at det ble utført 

hærverk på bommen. Kommunen anmodet så OED om at veien burde åpnes på hele strekningen til 

Suoikatjavre, eventuelt at bommen ble flyttet ned til tunnelen nord for Småvatnan. 

Etter en høring vedtok OED 16. juli 1987 at bommen skulle flyttes ned til tunnelen nord for Småvatnan. 

Kvænangen kommune hadde i 10-års perioden fra 1987 til 1997, delegert myndighet til å gi 

dispensasjon til de med gyldig jakt- eller fiskekort til å passere bommen med kjøretøy etter en angitt 

åpningsdato som ble fastsatt av NVE, som regel i slutten av august. 

Etter 1997 har åpningen av bommen vært knyttet til starten på småviltjakta 10. september. NVE har 

behandlet søknader om dispensasjoner med særlig grunn til å passere bommen før denne datoen. 

Representantene for de to berørte reinbeitedistriktene 34. Abborassa og 33. Spalcca har hele tiden 

tilkjennegitt motstand mot åpen vei og motstand mot plassering av bom ved Lassajavre. Ubegrenset 

motorferdsel gjennom sentrale deler av et avgrenset kalveland er ikke forenlig med hensynet til simler 

og kalver. Dersom det skal være en hensikt med bomstengning så må denne være plassert nærmest 

mulig starten på anleggsveien og være stengt i de periodene da motorferdsel er i stor konflikt med 

reindrift. 

I 2004 fikk NVE en anmodning fra Kvænangen kommune om at anleggsveien til Suoikajavre kunne 

holdes åpen for allmenn ferdsel etter at veien er farbar på forsommeren. Kommunen ønsket å flytte 

dagens bom ved tunnelen til et egnet sted ved Lassajavre for å regulere videre ferdsel på veien. Bommen 

ønsket kommunen å holde stengt, når dette var nødvendig for å ivareta reindriftsinteressene. NVE traff 

vedtak 18. oktober 2004 om at anleggsveien skulle holdes åpen for allmennheten på strekningen tunnel 

nord for Småvatnan til Lassajavre i perioden 15. juni til snøen legger seg, og at det skulle etableres bom 

på egnet sted ved Lassajavre. NVEs vedtak ble påklaget av Reinbeitedistrikt 34 Aborassa. 
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I brev av 18. juni 2007 anmodet Kvænangen kommune om at saken om flytting av bommen på 

anleggsveien Kvænangsbotn – Suoikatjavre ble prioritert. NVE sendte ut saken på ny høring i 2010, og 

traff på bakgrunn av denne høringen og møter nytt vedtak i saken i 2011.  

NVE fattet 4. juli 2011 vedtak om åpning av anleggsveien på strekningen tunnel nord for Småvatnan til 

Lassajavre. Det er en forutsetning for vedtaket at bommen flyttes opp til Lassajavre. NVEs vedtak ble 

påklaget av Reinbeitedistrikt 34 Abborassa i brev av 26. juli 2011 og av Reindriftsforvaltningen Vest-

Finnmark i brev av 1. august 2011. Saken ble oversendt til OED for klagesaksbehandling.  

OED traff vedtak i klagesaken 10. juli 2014. OED stadfestet NVEs vedtak med enkelte endringer, slik at 

vedtaket lød:  

«Anleggsveien på strekningen tunnel nord for Småvatn - Lassajávri skal holdes åpen for allmenn ferdsel 
i tidsrommet fra l. juli -forutsatt at veien er kjørbar, og til snøen legger seg. Kraftverket og kommunen 
fastsetter de endelige datoer hvert år utfra vær- og føreforhold og etter at Ábborássa reinbeitedistrikt 
har fått anledning til å uttale seg. 
 
Det må etableres parkeringsplass på egnet sted ved, eller like før bommen. 

 
NVE er dispensasjonsmyndighet for ferdsel forbi bommen og videre innover ved Lassajávri. 
 
Vilkår: 

 Det skal settes opp skilt om hastighets- og parkeringsrestriksjoner langs veien og 
informasjon om at all kjøring skal ta hensyn til rein i området. 

 Dersom spesielle forhold har betydning for reinens situasjon eller opphold i området, 
skal dato for åpning av veien hensynta dette. 

 Ordningen praktiseres som en forsøksordning i tre år, og permanent ordning vedtas av NVE 
etter erfaringer fra forsøksperioden.» 

 

Mottatte merknader fra høringen 

NVE sendte brev til Kvænangen kommune, Kvænangen kraftverk, berørte parter og andre med interesse 

for saken den 28. september 2017, med invitasjon til å komme med erfaringer fra prøveperioden med 

plassering av bom ved veien mot Suoikatjavre. 

Følgene merknader er mottatt; 

Kvænangen kraftverk AS. Kraftverket har bare positive erfaringer med flytting av bommen og ønsker å 

gjøre dagens plassering permanent. Trafikken er størst i forbindelse med start av småviltjakta (uke 37), 

med 49 registrerte kjøretøyer i uken. Registrerer positive tilbakemeldinger fra publikum. 

Kvænangen kommune. Registrerer bare positive tilbakemeldinger fra brukere/lokalbefolkning. 

Registrerer størst bruk under småviltjakta i september. Ser at det kan oppstå konflikter mellom bruk av 

deler av beiteområder langs anleggsveien i juli og august. Det vil si at turgåere forstyrrer beitende rein. 

Kommunen ønsker ikke å ha noen oppsynsrolle, men vil ha en ordning som kan fungere over tid uten for 

mye konflikter mellom lokalbefolkning og reindriftsutøvere. Ønsker primært veien helt åpen frem til 

Suoikatjavre etter 1. juli. 

Kvænangen Qven- og Sjøsameforening. Mener erfaringene med flytting av bommen har vært gode. 

Mindre gnisninger mellom brukerne. Åpningstid 1. juli er praktisk med hensyn til isgang og kalvingstid. 

Ønsker primært veien åpen helt frem til Suoikatjavre. Ber om at dagens prøveordning gjøres permanent. 
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Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg. Vil at veien skal være åpen for fri ferdsel frem til Suoikatjavre 

hele året. Ønsker å være med i beslutningsprosessen og vil være representert gjennom leder Ragnhild 

Enoksen. 

Fylkesmannen i Finnmark v/reindriftsavdelingen. Ber om å bli holdt orientert under 

evalueringsprosessen. Ber om at Reinbeitedistrikt 34 – Abborassa blir involvert i evalueringen. I 

tidligere uttalelse i 2014 bemerket Fylkesmannen at flytting av bom til Lassajavre vil føre til økt 

forstyrrelse av reinsdyrflokken i sommerhalvåret. Det ble presisert at plassering av bom ikke forhindrer 

allmennhetens ferdsel i området. 

Reinbeitedistrikt 34 Àbborassà v/Mikkel Mathis Hætta. Har dårlige erfaringer med flytting av bommen i 

prøveperioden. Redusert sommerbeite på grunn av flytting av bommen. Ikke tilfredsstillende ro for 

simler med kalv som benytter nordlige del av området, nærmere Småvatnan og tunnelen. Mange 

kjøretøyer bruker veien som går gjennom kalvelandet. Distriktet krever at veien holdes stengt i perioden 

5. mai til 10. september. Bommen bør plasseres permanent ved start på veien ved kraftverket for å 

hindre hærverk. Det går ikke an å kombinere fri ferdsel (med kjøretøy) langs veien, med beiteområde for 

rein. I prøveperioden er det registrert påkjørt/skadet rein. Krever at anleggsveien stenges for allmenn 

ferdsel og at veibommen flyttes til veiens start ved fylkesveien ved Gardelvågen. 

Statskog Troms v/regionsjef Kåre Rasmussen. Statskog er grunneier i området og Statskog Fjelltjenesten 

har god oversikt over trafikken i området. Registrerer størst trafikk langs veien i forbindelse med 

småviltjakta, ca. 50 biler i uke 37. Ingen tvil om at det er konflikter mellom fri ferdsel og reindrift i 

området. Mai måned (kalvingstiden) er mest sårbar, men også den perioden i august da reinen skal 

samles og drives sørover mot høst-/vinterbeite. Det er vanligvis ikke rein i området når småviltjakta 

starter 10. september. Statskog er positiv til at veien er åpen for alle, men har stor forståelse for at den 

må stenges i de mest sårbare tidene for reindriften. 

Begrunnelse 

Det er to motstridende interesser i spørsmålet om og når anleggsveien skal være bomstengt. 

På den ene siden er det lokalbefolkningen og allmennheten for øvrig som har hatt forventninger om 

lettere tilgang til nye områder for jakt, fiske og friluftsliv. På den annen side er det reindriftsnæringen 

som ønsker å beskytte grunnlaget for sin næring. NVE har forståelse for begge synene i saken, og viser 

til at det må gjøres en avveining av fordeler og ulemper for begge parter. I dette tilfellet mener NVE at 

hensynet til utøvende næring veier tyngre enn hensynet til lokalbefolkningens behov for å benytte 

motorisert ferdsel for å komme til fjells. NVE har kommet til denne beslutning etter en grundig 

vurdering av innkomne merknader og innspill under møtet på Kvænangen rådhus 22. november 2017.  

NVE legger til grunn at vedtaket skal fattes med hjemmel i konsesjonen gitt ved kgl.res 15. mai 1964, 

post 9, som lyder; «Veger, bruer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal stilles til fri avbenyttelse for 

så vidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlig ulempe for anlegget.» I dette tilfellet er det 

etter NVEs syn ulempen for reindriftsutøverne som veier tyngre enn hensynet bak hovedregelen om at 

veiene som regel skal holdes åpne for allmennheten. 

Kalvingsområdet og sommerbeitet til reinbeitedistrikt 34 Abborassa er avgrenset av terrenget og 

nabodistrikter, og gir derfor liten mulighet for å flytte rein til områder uforstyrret av trafikk på 

anleggsveiene. Anleggsveien går ikke i utkanten av beiteområdet, men skjærer gjennom sentrale deler 

av det beste sommerbeitelandet. Dette ble godt og utfyllende forklart under møtet i Kvænangen. NVE 

legger avgjørende vekt på reinbeitedistriktets argumenter om at beiteområdet er sterkt begrenset av 

topografien mot Kvænangsbotn i øst og sperregjerder i nord, vest og sør. Anleggsveien skjærer gjennom 

de mest verdifulle beiteområdene og simlene med kalv har få eller ingen rømmingsmuligheter. Det kan 
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dokumenteres at distrikt 34 Abborassa produserer dyr med høyere slaktevekt enn gjennomsnittet og er 

en viktig næring med stor produksjon. 

For å opprettholde det gode forholdet som alltid har vært mellom reindriften og lokalbefolkningen i 

Kvænangen har reinbeitedistrikt 34 Abborassa delvis imøtekommet kravet fra lokalbefolkningen om at 

veien skal være mest mulig åpen. På møtet i Kvænangen rådhus uttalte Mikkel Mathis Hætta at distrikt 

34 kunne akseptere en åpning noe tidligere enn 10. september og at det ikke var behov for egen bom mot 

Suoikatjavre, dersom ny bom ved tunnelen ble holdt stengt frem til en nærmere bestemt dato i august. 

Det var opp til NVE å bestemme når denne datoen i august skulle være. NVE bestemmer at denne 

datoen skal være 15. august. Det er ikke den optimale løsning for innbyggerne i Kvænangen kommune, 

som ønsker at fjellet skal være mest mulig tilgjengelig mens det er sommer og folk har ferie. Det er 

heller ikke den beste løsning for reindriften, som vanligvis starter arbeidet med å samle flokken for 

høsttrekket fra midten av august. 

Annet 

Noen av foreningene som representerer lokalbefolkningen i Kvænangen anmoder NVE om å få 

igangsatt en prosess som kan avklare rettighetsspørsmålene og hindre fremtidige lokale stridigheter om 

veien. Dette faller utenfor NVE sitt myndighetsområde, og vi kan ikke se at hvem som har de 

privatrettslige rettighetene i området har noen betydning for spørsmålet om plassering av veibom. 

Det ligger utenfor NVEs myndighet å avgjøre om den kvenske og sjøsamiske befolkning i Kvænangen 

har historiske rettigheter til jakt og fiske i utmarka i Kvænangen. NVE sitt vedtak er likevel ikke til 

hinder for den kvenske og sjøsamiske befolkningens eventuelle historiske rettigheter til jakt eller fiske i 

utmarka i Kvænangen. I SP artikkel 27 heter det at de som tilhører etniske, religiøse eller språklige 

minoriteter ikke skal «nektes retten til å dyrke sin egen kultur». Vedtaket knyttet til veien berører ikke 

gruppenes eventuelle rettigheter til jakt og fiske i området. Dette er rettigheter som i tilfelle gjelder 

uavhengig av plassering av bom og bestemmelser om ferdsel på anleggsveien. NVE oppfatning er derfor 

at statens folkerettslige forpliktelser ikke er relevant å vurdere i denne saken. 

Klage på vedtaket 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av partene i saken og andre med 

rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunktet denne underretning er kommet frem, jf. 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til nve@nve.no. 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

direktør 

Mari Hegg Gundersen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:  Referat fra møte på Kvænangen rådhus 22. november 2017 

 

 



 
Side 6 

 

 

 

  

Mottakerliste: 

Abborassa (Aborassa) reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 34, Vest-Finnmark 

Abborassa (Aborassa) reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 34, Vest-Finnmark v/Mikkel Mathis Hætta 

Abborassa (Aborassa) reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 34, Vest-Finnmark v/Trond Pedersen Piti 

Foreningen indre Kvænangen allmenning 

Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Kvænangen kommune 

KVÆNANGEN KRAFTVERK AS 

Kvænangen Qven- og Sjøsameforening 

Kvænangsbotn Grendehus 

Spalca (Spalcca) reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 33, Vest-Finnmark 

Statskog SF - Troms 
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Troms - Plan, reindrift og samfunnssikkerhetsavdelingen, Seksjon reindrift 

KAI PETTER JOHANSEN 

Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg v/Ragnhild Enoksen 

Landbruks- og matdepartementet 

Nord-Troms friluftsråd 

Olje- og energidepartementet 

Statens naturoppsyn 

Statskog SF - Troms v/Kjetil Bjørklid 

Statskog SF - Troms v/Kåre Rasmussen 

Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune - Kulturetaten 

Troms politidistrikt - Tromsø v/Jim-Hugo Hansen 

 



Referat fra møte om evaluering av forsøksperiode 

på anleggsvegen i Kvænangsbotn 
Tidspunkt: 22.11.2017 

Sted: Rådhuset i Burfjord 

Til Stede: 

Mikkel Mathis Hætta (Abborassa) 

Ørjan Brygghaug (Kvænangen kraftverk) 

Kåre Rasmussen (Statskog) 

Kjetil Bjørkli (Statskog Fjelltjenesten) 

Jan Helge Jensen (Kvænangen kommune) 

Frank Pedersen (Kvænangen kommune) 

Jan Inge Karlsen (Kvænangen kommune) 

Dag Åsmund Farstad (Kvænangen kommune) 

Åsmund Austarheim (Kvænangen kommune) 

Ragnhild Enoksen (Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg) 

Trond Blomlie (NVE) 

 

Juridisk virkning av kommende vedtak NVE: 

Uklart om det vil være klagerett på det, eller om det er en del av departementets vedtak fra 2014.  

 

Gjennomgang av innkomne merknader:  

Trond Blomlie gikk i gjennom de innkomne merknadene, og det kom følgende kommentarer til 

merknadene: 

o Reindrifta og kraftverket står for en størsteparten av trafikken.  

o Reindriftshytter ved begge ender av Abbojavri og ved Sarvesjavri.  

o Det er viktige grønnbeiter i området Corrovarri og opp til Lassojavri, særlig på første 

del av sommeren. Forstyrrelsene i dette området fører til mye uro for dyra og er 

ugunstig for beitemønsteret gjennom dagen.    

o I august sprer reinen seg mer både i fjellet og i skogen (sopp).  

o Området er vanskelig å gjete i pga kupert terreng.  

o Merking ved sankthans ved Abbojavri.   

o Det er bedt om utsatt frist for å komme med ytterligere uttale. 

o Bom nede ved gardelvågen er svært uønsket og vil begrense muligheten for folk å ta 

småturer opp til tunellen. Grendeutvalget har fått penger til å sette opp bord og 

benker ved tunellen. Det er mange som ikke reiser lenger enn opp til tunellen.  Man 



vinner også mange høydemeter og får et vesentlig bedre utgangspunkt for utflukter 

oppe ved tunellen enn fra Gardelvågen.  

o Dersom det skal settes opp automatisk bom så må man ha tilgang til strøm og 

oppsyn. Da vil plassering helt nede være enklest.  

o Det er planlagt å etablere en ferist for å hindre reinen i å komme inn i tunellen. Det 

er viktig at den utformes på en måte som ikke er til fare for reinen.  

o Reinbeitedistriktet er ikke fornøyd med nøkkelordningen. Det er ikke tilstrekkelig 

antall nøkler. Distriktet må levere revidert nøkkelliste til kraftverket. 

Reinbeitedistriktet har bruk for 25 nøkler.  

 

NVE  har som mål å bli ferdig med et vedtak innen utgangen av januar.  

Generell diskusjon: 

Innspill fra Kjetil Bjørkli: Bomavgift som kan finansiere avbøtende tiltak. Kraftverket ønsker at de bør 

gå til veivedlikehold. De skal ikke knyttes til jak og fiskekort, men til bruken av vegen.  

Hvordan skal dette administreres og kreves inn?  

Innlegg fra Kåre Rasmussen:Andre plasser i Troms er de fleste veiene åpne, også i viktige 

reindriftsområder. Eksempelvis Altevann, Kåfjord. Ut i fra allmennhetens hensyn så er det ønskelig at 

veien er åpen for alle uavhengig av geografisk tilhørighet. Vi må samtidig ta hensyn til reindrifta. Det 

må derfor inngås kompromisser.  I grove trekk så bør dagens ordning videreføres eventuelt med 

bomavgift.  Mikkel Mathis Hætta mener de andre anleggene ikke kan sammenlignes dette området. I 

Kvænangsbotn er det veldig trangt, og liten andel grønne beiter.  

Det står i konsesjonspapireneat det var en forutsetning for bygging at veien skulle være åpen. Tilgang 

til å bruke veien kan også være en del av en kompensasjon for de tapene lokalsamfunnet har som 

følge av kraftutbygging med tørrlagte elver, isforhold på fjorden mm. 

Ragnhild Enoksen mener et vedtak ikke bør være så statisk at det ikke kan endres i takt med 

fremtidig samfunnsutvikling, eventuell trafikkøkning og endringer i reindriften. Ragnhild Enoksen 

mener det må være såpass tidlig åpning at det monner, eksempelvis 10. august. Mikkel Matthis 

Hætta er uenig og mener datoen må settes i slutten av måneden.  

I Juni og Juli er reinen i stor grad samlet og den trekker gjennom døgnet mellom snø og beite. De er 

også svært sky når kalvene er små. På denne tiden er også grøntbeitene særlig viktige.  

Trond Blomlid foreslår at bommen flyttes ned i hvert fall til tunellen og så åpner hele vegen inn til 

Suiokajavri en gang i august. Partene vil ikke ta stilling til dette i møtet, men det er noe som kan 

diskuteres.  

Dersom det skal innføres bomavgift for avbøtende tiltak så bør det settes opp relevante tiltak før 

vedtak.   

Distriktet ønsker mer skilting om at det er rein på veien. Området ved Corrovarri har vindforhold som 

medfører at reinen oppholder seg mye her.  

En enighet er viktig for å få ro i saken slik at vi kan få slutt på den evige uenigheten.   



Veien fra Lassojavri og videre innover holder lav standard. Det bør orienteres om dette slik at ikke 

folk med lave biler legger ut på denne vegen. Vegen til sørenden av Abbujavri er skadet og veieier 

bør reparere eller stenge denne.  

 

Referent: Åsmund Austarheim 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/338 -3 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Eirik Losnegaard Mevik 

 Dato:                 31.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
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Bidrag til konserten - "Mitt Syria" 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Konserten «Mitt Syria» er et samarbeid mellom Nord-Troms museum og bosatte flyktninger fra 
Syria. Det er en blanding av Nord-norsk, kvensk og syrisk kultur og en beretning om reisen fra 
Syria til Norge.  
 
Det koster 15.500,- å gjennomføre konserten. 
 
Det vises for øvrig til vedlegg og link nedenfor. 
 
http://www.ntrm.no/Aktuelt/Velkommen-til-skolekonserten-Mitt-Syria 
 

Vurdering 
Denne konserten hadde jeg håpet kunne bli en del av sommeravslutningen til kommunestyret, 
men da våre lokale bosatte er på tur med andre bosatte fra Alta og Loppa dagen vi har 
kommunestyremøte. 
 
Det er en fin anledning for at lokalbefolkningen vår og våre bosatte kan møtes og gjennom 
kultur og historier se hverandre på en ny måte. Det er et godt tiltak i integreringssammenheng. 
 



Norsk folkehjelp Kvænangen har en del ressurser til å få til slike arrangementer. De presumtivt 
eie arrangementet og gjennomføre tiltaket. 
 
I e-post av 01.06.2018 skriver Ragnhild Enoksen: 
 
«Tror du at kommunen kunne strekke seg til inntil kr. 7.500,- med mitt Syria. Jeg tenkte ikke på 
utgiftene til husleie. Det blir husleie til flerbrukshuset, regner jeg med. Forøvrig regner jeg med 
følgende budsjett: 
 
Utgifter 
Honorar musikere kr. 15.000,- 
Husleie                  kr.   1.000,- 
Innkjøp                  kr.   4.000,- 
I alt                        kr. 20.000,- 
 
 
Inntekter 
Norsk folkehjelp            kr. 7.500,- 
Salg                              kr. 5.000,- 
Kvænangen kommune kr. 7.500,- 
I alt                               kr. 20.000,-« 
 
Det må også formelt hos Norsk folkehjelp Kvænangen avklares at de står som arrangør. 
 
Det kan derfor være hensiktsmessig at Ordfører får fullmakt til å gi et bidrag på inntil 7.500kr til 
konserten «mitt Syria».  



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/78 -4 

Arkiv: 080 

Saksbehandler:  Lise Jacobsen/ Eirik L. 
Mevik 

 Dato:                 04.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Politisk rådgiver for ungdomsrådet 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Som politisk kontakt for Kvænangen ungdomsråd for kommunestyreperioden 2015-2019 velges 
……. 
 
Valg av politisk kontakt for ungdomsrådet legges inn i rutinene som fast valg i forbindelse med 
konstituering av nytt kommunestyre.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Se vedlegg.  
 

Vurdering 
Se vedlegg. 
 



 
 

1 
 

 

POLITISK RÅDGIVER FOR UNGDOMSRÅDET 

 

RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at 

ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske 

rådgiver» i kommunestyret.  

Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at 

ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere 

hører på ungdom og at deres meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å 

få på plass en ordning som øker involvering og medvirkning av ungdom i 

samfunnsutviklinga.  

Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet får velge sin politisk 

rådgiver – gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og 

engasjement for ungdom er viktig. 

 

Mål:  

I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der 

beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle 

saker angår ungdom og framtida. 

 

Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til 

kommunestyret og til ungdommens fylkesting. 

 

Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune 

skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt.  

 

Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk. 

En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene 

mindre sårbare ifht voksenressurs.  

  



 
 

2 
 

Oppgaver: 

Involvere ungdomsrådet i politiske saker. Støtte og sørge for at ungdom er med der 

beslutninger tas.  

 

Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak. 

 

Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i 

samfunnsutviklingen i kommunen. 

 

Ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og 

kommunestyret.  

 

Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til 

ungdomsrådet. 

 

Oversette «politikerspråk». 

 

Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere 

enn kommunestyret. 

 

Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferansen 25.-26.oktober 2018. 

 

Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med 

ungdomsrådet. 

 

 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/78 -5 

Arkiv: 080 

Saksbehandler:  Eirik Losnegaard Mevik 

 Dato:                 04.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Framtidig drosjenæring - henvendelse fra Norges taxiforbund avd. Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Se vedlegg 

Vurdering 
En eventuell liberalisering av ordningen med taxiløyver vil potensielt ramme Kvænangen og 
andre distriktskommuner hardt. Saken legges fram til drøfting i formannskapet. 





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/113 -7 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Eirik Losnegaard Mevik 

 Dato:                 31.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
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Søknad om støtte til deltakelse på Norway cup 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Se vedlagte søknad.  

Vurdering 
Det å legge til rette for idrett, kultur og friluftsliv har kommunen mye igjen for.  
 
Det er det viktig å skape motivasjon til å være i fysisk aktivitet (folkehelseperspektivet). 
 
Vi ser at det at ungdom og folk oppvokst i Kvænangen lykkes også utenfor kommunen gir 
samhold og et positivt omdømme. Det er  
 
Saken legges fram uten innstilling, men jeg vil forslå at Kvænangen kommune gir en plass 
mellom 5. – 10.000 kr fra reserverte tilleggs bevillinger. 



 Burfjord idrettslag /  Øksfjord idrettslag

SØrØy Glimt I L

 25.04.2018

Søknad om støtte til deltakelse på Norway cup 2018

Klubbene Burfjord, Sørøy Glimt og Øksfjord idrettslag har meldt på 1 lag for  deltakelse i årets

Norway cup som arrangeres i tidsrommet 27.juli-4.august. Laget er et guttelag i årsklassene

2002 - 2003og de er 10 gutter.

Klubbene har hatt samarbeid  over  flere år, og guttene  har  deltatt i seriespill  og turneringer i

Troms  og Finnmark. Disse er, og har  vært gode representanter  for  sine klubber  og

hjemsteder.

Foruten om deltakelse  i  årets  Norway cup, så skal guttene delta  i noen  turneringer i Troms.

De  har  fellestreninger ukentlig, samt opplegg enkelte helger.

Klubbene  har  gjennom mange år hatt idrettsutøvere som har reist rundt på ulike

arrangementer i det ganske land, og representert lagene, kommunene  og våre

samarbeidspartnere på en god måte. (omdømmebygging)

For å holde hjulene i gang kreves det stor 'UV

ri'

egen- og dugnadsinnsats av spillere  og

foreldre.
_ _

Deltakelsen i  Norway cup med reise,

opphold  og bespisning alene er beregnet til

ca. 110 000,-

For  å finansiere dette, så prøver  vi  på ulike

tiltak 08arrangementer- Gurre/agerpá trening 25.04.2013



I tillegg til dette, så tillater vi oss å spørre om støtte i fra dere, og håper dere kan ha mulighet

til å støtte årets deltakelse.

Om vi imøtekommes med støtte fra dere, så vil vi etter nærmere avtale kunne komme

tilbake til eventuelle gjenytelser.

Gjenytelser kan være bruk av logo/ reklame for dere på klær, skilt etc. samt reklamere på

deres felles facebook side

Kontonummer 4910.15.29656 (eier Sørøy Glimt)

Håper på en velvillig behandling.

Med vennlig hilsen for klubbene

Burfjord idrettslag/ Øksfjord idrettslag/ Sørøy Glimt

Oddrun Johansen

Foreldrerepresentant

Email: oddrun-ioha@hotmail.com

Tlf: 95 79 70 45

Hege Karlsen

Foreldrerepresenta nt

Email: hege.karlsenl974@gmail.com

Tlf: 47 28 03 95
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Fra NHF Kvænangen Handikapforening, 18.04.2018

Fiskeplassen på Alteidet,

Prosjektleder Håkon Thomassen (Nå leder av NHF Kvænangen) -‘ Kvænangen kommune

Kvænangsveien 4952, Postmottak

9161 Burfjord. _

l  B APR 2918
Kvænangen Kommune, ~ ̀

V/Formanskapet, T" b°h“"d“”“ o
Saksbehandler:  O  (1 A  ;,,,u/‘,(

Til orientering in...“/0

Gradering J

9 1 6 1 Burfiord.

Stopp av brøytingen av vegen til Låvan.

Vi ber Kvænangen kommune oppheve vedtaket, om å ikke brøyte vegen fra Mølnelva og

til Låvan.

Dette i kjent  i  oppslag i avisen Fremtid i Nord av 13 februar 2018. Mølnelva renner ved

naustet til Reidun Thomassen og på andre siden naustet til Håkon Thomassen (g,nr./br.nr.9/6)

Fra nevnte elv firmes det en fiskerikai med stor båt, 19 hus og hytter, 3 spikertelt og 4  íjøser.

En fiskebedrift, som har investert og solgt en hytt, bygd om en fjøs, nylig med en kostnad på

en million. Bilighus til utleie til fisketuristene. En levende bygdedel, hvor det er bygd hytter

og tatt vare på fraflyttede hus og eiendommer. En har bygd en skogsbilveg opp til platået mot

Kopparelva. Alle disse er med på å skape liv i kommunen og bidrae med å handle på
matbutikker og materialhandelen i kommunen.

En uvilje fia kommunen kan ramme nemiiljøet, med at de slutter å handle. Det er også noen
som har tatt utflytting til kommunen.

I tillegg så har vi opparbeidet en grill og fiskeplass, med fiskekai, lysthus/grillstue båtlavo,

fått lagt asfalt på vegen til fiskeplassen, sammen med kommunen, hvor vi skalfet til veie kr,
450.000,-- Fylt ut mot sjøen for flere parkeringsplasser. Som også samtidig er med på å

forsterke vegen mot sjøen.

Fiskeplassen er åpen hele året for alle.

En stenging av vegen, eller en privat brøyting, må en regne med at vi må betale minst kr.
l0,000,-- for året. Det kan også kanskje bli satt opp bom eller kreve betaling fra oktober til og

med mai, for de som vil bruke vegen, dersom ikke den som brøyter får nok betaling.

Det vil også sikkert bli innført eiendomsskatt i kommunen, når det endelige oppgjøret for alle

investeringene, og nye planlagte investeringene er gjennomført. Da vil jo alle som har
investert i hytter i kommunen måtte betale ganske mye til sammen.

I areealplanen av utvalgssak 2014/3 og tidligere argumenter fra kommunen på hvor viktig
hyttebyggingen er for næringslivet og kommunen med hytter og hyttefolk. Noen bruker jo

0  gså arbeidsfolk i kommunen. Så som fiskebedriften i Låvan, da de bygde den nye hytta for

salg.

Vi håper derfor at kommunen vil sette pris på at det er et levende samfunn i Låvan, og

at  vi  som har investert masse penger og arbeid på fiskeplassen kan få vegen brøytet.

Med  '  en (-7 _

låØvfifåWL/ff'
Håkon Thomassen



ÅRSMELDING 2017

FISKEPLASSEN PÅ ALTEIDET. NHF  KVÆNANGEN  HANDIKAPFORENING.

10 ÅRS  JUBILEUMSÅR 2007  -- 2017

OM  PLASSEN:
Plassen ble åpnet 13 september  2007, med et oppmøte av ca. 200 personer. Da hadde vi fått

fylt ut området mot sjøen. Bygd en kai på  60  m2. En båtlavo med 6 oppreiste robåter og en

do` med  3  oppreiste speilbåter av tre. Siden har vi fått utfylt flere ganger mot sjøen for å

forsterke området. Vi har også fylt ut flere ganger mot sjøen, for å få større parkeringsplass.

Bygd en grillstue/lysthus, som brant ned, bygd opp en ny, litt større 21 m” Fått asfaltert 1,5
km av vegen til fiskeplassen. Alt dette med tilskudd fia det offentlige og private bedrifter. Og

ikke minst med en masse dugnadsarbeid fia medlemmer og ikke medlemmer.
Alt dette er dokumentert i jubileurnsheftet med bilder, prosjektberetninger og årsberetninger.

Jubileurnshefte er levert med takk til alle som har støttet oss økonomisk med tilskudd, alle

medlemmer og dugnadsfolk. Samt NHF sentralt og regionkontoret. Også lokalavisene.
Plassen brukes hele året av alle aldersgrupper, folk fifa kommunen og resten av landet og

verden. Samt av bedrifter og TU`s  sterkt funksjonshemmede i kommunen, også tilreisende.

OM ÅRETS AKTIVITETER:
Planlegging av jubileumsdagen 15. juli, jubileurnsheftet og klargjøringer/skriv til kommunen

om utfyllinga begynte allerede i februar.

Skriv til kommunen, fylkeskommunen, regionkontoret rn,flere iapril, om de ville uttale seg

om plassen. Svarene i sin helhet finnes i jubileumsheftet.

JUBILEUMSHEFTET:
Det ble trykket  250  stk. hefter. Det kan høres mye ut, men å få flere eksemplarer koster ikke

så mye, Totalprisen ble på kr. 16.705.—I-Ieftet ble satt opp ferdig til trykk av meg, så her ble

det slik. Bjørkmanns trykkeri i Alta ville bruke sine desainere, men da hadde det blitt kr.

35.000,-- dyrere. Etter søknad til kommunen fikk vi kr.  4.000,-- av kommunens kulturmidler,

og kr. 5.000,-- i omdømmemídler, som kan tilskrives tilskudd til heftet.

Det er nevnt en del om heftet innledningsvis ovenfor.

T SKJORTER:
For å synliggjøre, og som en takk til de som arbeidet på jubileurnsdagen og de som solgte
lodder ute i kommunen før dagen, ble det kjøpt inn  30  stk. gule T skjorter, med motiv fira
fiskeplassen. Kjøpt og trykt av Bjørkmanns til en pris av kr. 4.987,--

JUBILEUMSDAGEN 15. JULI:
Dagen ble feiret med ca. 100 oppmøtte. Været var fint. Det ble solgt grillmat, kaker og drikke

for kr. 15.662,-- Ansvaret for forarbeidet med maten og grillingen var Alf Jonny og Gro.
Øvrigere hjelpere Ann- Sylvi, Glenn, Helene, Helge, Torfinn ,sarnt 4 stk fi^a Latvia, som

arbeider på Jøkelljord Laks.  En  stor takk til de.
Loddsalget ga en inntekt på kr.  29.030,-- Dette på grunn av at vi uker før dagen hadde dyktige

selgere av lodd ibygdene. Her må nevnes Gro, Toril og Lilly, som til sammen solgte for kr.

12.000; før dagen. I tillegg solgte flere bøkene sine før dagen og på dagen. Disse var Håkon,

lotteriansvarlig, Saxe, salg og regnskap, Gerd, Sølvi, Berit, Aslaug, Svein.

Parkeringshjelpere, Vegard og Karl (Kalle). For å få plass til alle bilene. Totalt var det 22 stk

som var i arbeid på dagen.  En  stor takk til alle hjelpere til arrangementet.

Mange fine gevinster. Blant a. tre hotellopphold i Tromsø. Riib tur til isen i Jøkelijord,

gevinster gitt av bedrifier i kommunen, og ikke minst av forretninger iAlta. 58 gevinster
totalt.  En  takk til alle som ga gevinster. (Beretningen fortsetter på neste side.)



Taler, av prosjektleder Håkon Thomassen, som fortelte om plassens historie. Ordfører Eirik

Losnegård Mevik og LHL leder Berit (Vilkokk) sa noe. Alf Jonny overrekte en sjekk påkr

l50.000,-- fra Marine Harvest til utvidelse/fylling til flere parkeringsplasser.

Totalt ga arrangementet et overskudd på kr. 36.475;-

En stor takk til alle nemte og ikke nemte.

UTFYLLING TIL PARKERINGSPLASS:
Som nemt ovenfor, så fikk vi kr. l50.000,-- fia Marine Harvest til utfylling av

parkeringsplassen. Her fikk vi fylt ut nær båtlavoen, slik at det ble greit å stå nært med

matbiler og aggregat. Fylte så videre, slik at vi fikk forsterket omrâdet sjøen tærte på.

Parkeringen ble forlenget mot Låvan og Alteidet. Vi kunne gjerne fått fylt ut mer, da alle

parkeringsplassene var opptatt på jubileumsdagen.

15/5 begynte Øyvind Boberg å fylle med to hjullasere, to gravemaskiner og lastebil, for kr.

l50.000,-- Skikkelig store steiner og et godt arbeid. En stor takk til Øyving og Marine

Harvest.

ØVRIG VEDLIKEHOLD M.M.
l år ble alle benker og bord smurt. I tillegg ble kaia, 60 m2 slipt og smurt. Det ble også laget

14 nye benker og bord. 10 oppmøtedager, med til sammen 132 dugnadstimer. Dugnadsfolk,

Alf Jonny, Saxe, Torfinn, Håkon og Terje. Totalt vedlikeholdskostnader kr. 12.179,-—

Her fikk vi et tilskudd fra Kvænangen Kommune på kr. l0.000,-- som også omfattet kjøp av

skjortene kr, 4.987,--. En stor takk til kommunen for all støtte til arrangementet.

PLAN  OG  TANKER FOR 2018:
Alt må smørres med deksolje og tjeraliri. Kaia må også smørres hvert år for å unngå slipingen.

Ved er et spørsmål. Jo mer ved det er jo mer brukes plassen. Vi fikk 3 m3 med ved fra KP,

Kvænangen produkter. Dette varte i 1,5 måned på sommeren. Behovet ligger på rninst 8 m3.

Noe har vi skaffet og noe er kjøpt. Litt ved bør det være alltid, men vi garanter ikke at det er

ved bestandig. Ta med ved eller grillkull. En annen sak er at, av de som kjøpte lodd var det
spurt om pengene gikk til fiskeplassen. Det bekreftet vi, og med et så stort loddsalg, vil det, at

det er ved der nede, være det største, i tillegg til plassen vi kan gi tilbake.

Hadde vi fått penger så kunne det vært fylt ut for flere parkeringsplasser. Her må vi takke
familiene Tordis og Kari Lilleng for at vi får bruke så mye av grunnen vederlagsfritt.

Plassen er ellers så mye brukt at de faktisk kan være behov for en liten grillstue/lysthus.

Noen kjører derfra fordi grillstua er opptatt.

Arbeidsutvalg: Håkon, prosjektleder, Helene, Saxe, kasserer, Gro, Alf Jonny og Torfinn.

En takk til alle som har hjulpet til på fiskeplassen, men som ikke er nevnt.
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NÅR DU SKAL BRUKE FISKEPLASSEN.

TA MED: TENNBRIKKER, TENNVED, VED, GRILLKULL,

TENNVESKE.

STEARINLYS, KUBBELYS.  ELLER
OPPLADBART LYSORGEL. LEGG DET OPPUNDER
TAKHYLLA OG  LA  DET LYSE OPPETTER TAKET.

IKKE BRENN:

BRUS OG ØLBOKSER. PLASTFLASKER, BESTIKK,
PAPP  ELLER PLASTTALERKNER, BEIN ELLER

MATRESTER.

GRILLEN:

IKKE SLOKK VEDEN MED VANN. DA BLIR DET

OS  OG GJØRME I ASKESKUFFA.  DU KAN  TRYGT
F ORLATE PLASSEN.  LA  BARE VEDEN BRENNE.

FORLAT PLASSEN I EN  SLIK  STAND, DU VILLE SE DEN

NÅR DU  KOM.

HUSK AT ALT ARBEID MED PLASSEN GJØRES PÅ DUGNAD.

VI ØNSKER ALLE ET HYGGELIG OPPHOLD.

VELKOMMEN TIL BAKE.
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