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1. gangs høring av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven (kapittel 11) 
 
Vedlegg 
1 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur - Hoveddokument 
2 Vedlegg 1 - Handlingsprogram for anlegg 
3 Vedlegg 2 - Anleggsregisteret 
4 Vedlegg 3 - Overordnede føringer 
5 Vedlegg 4 - Begrep 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslag til kommunedelplan for idrett, 
friluftsliv og kultur for Kvænangen kommune ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. 
Dette er første høringsrunde i det pågående planarbeidet. 
 
Høringsfristen settes til 31.oktober 2018.   
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommunestyre vedtok i sak 58/17, å bygge ny flerbrukshall tilknyttet Kvænangen 
barne- og ungdomsskole. Jmf. Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet», vil man kunne søke om spillemidler for en slik hall, men det betinger 
at anlegget er beskrevet og plassert i en godkjent kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk 
aktivitet og friluftsliv.  
Kvænangen kommune hadde på dette tidspunktet ikke godkjent kommunedelplan på temaet. 
Oppstart av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur ble vedtatt 20.12.17 i Kvænangen 
kommunestyre. Som ledd i planprosess skal nå utarbeidet plan på høring.  

Vurdering 
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1 Innledning 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur består av hoveddokument, Vedlegg 1 –

Handlingsprogram, vedlegg 2 – Anleggsregisteret, vedlegg 3 – Overordnede føringer og veiledere, 

vedlegg 4 – Begrep og definisjoner.  

Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og kultur er hjemlet i Plan - og bygningsloven § 4-1. I henhold til 

§11- 1 kan det utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, tema eller virksomhetsområdet. 

Loven legger rammer for organisering og behandlingsprosedyrer. Kommunedelplan for idrett, 

friluftsliv og kultur er en tematisk plan som hovedsakelig ivaretar kommunens egne, men også 

regionale og nasjonale interesser. Kommunedelplan er uten juridisk hjemmel når det gjelder 

arealdisponering og må derfor knyttes til Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner for å oppnå 

hjemmel. 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur skal ta utgangspunkt i Kvænangen kommunes 

langsiktige mål: 

 

 

 

 

I kommunen skal det være aktiviteter til hele befolkningen! 

1.1 Formål med planen 

Planen skal ved siden av å være et styringsredskap for politikerne også benyttes i administrasjonens 

daglige virke for oppfølging av alt innen idrett, friluftsliv og kultur. Målet med planarbeidet er at 

kommunen i samarbeid med hele befolkningen, næringsaktører og andre brukere skal få en oversikt 

over anlegg og områder for kultur og fysisk aktivitet. Planen skal legge grunnlaget for en behovsstyrt 

utvikling og prioritering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og aktivitets- og friluftsområder i kommunen. 

Årlig fordeles spillemidler og andre tilskudd til slike kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, 

bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Planen er derfor dokumentasjon for 

å søke statlige spillemidler og andre tilskudd og skal dekke Kulturdepartementets krav til plangrunnlag 

for at kommende anlegg og anleggsrehabiliteringer kvalifiserer for spillemiddeltilskudd. 

1.2 Avgrensinger  

Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og kultur skal ta for seg kommunens idretts-, friluftsliv- og 

kulturpolitikk. Planen skal vise hvilke anlegg som er operative og status, ha en handlingsplan for disse 
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og en prioritering av fremtidige anlegg.  Kulturminner blir holdt utenfor denne planen da den er 

ivaretatt i egen kommunedelplan for kulturminner. Samtidig vil synliggjøring og tilrettelegging rundt 

kulturminner og kulturlandskap måtte sees i sammenheng med strategier og tiltak i Kommunedelplan 

for idrett, friluftsliv og kultur, og motsatt. 

1.3 Minstekrav til planinnhold fra Kulturdepartementet 

o Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

o Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv. 

o Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. 

o Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. 

o Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. 

o Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. 

o Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte anlegg. 

o Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. 

o Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for 

planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart. 
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2 Planprosess 

Planprosessen skal avdekke status i kommunen, synliggjøre udekte behov og avklare om disse kan 

dekkes og utarbeide strategier for hvordan dette eventuelt kan gjennomføres. 

2.1 Medvirkning og samråd 

Jamfør pbl §5-1 er det lagt opp til en bred medvirkningsprosess hvor alle interesserte og berørte parter 

involveres og får anledning til å komme med innspill både til planprogrammet og selve 

kommunedelplanen. Medvirkning i planprosesser har flere hensikter, det gir viktige bidrag av kunnskap 

og fremmer kreativitet i planleggingen, noe som øker kvaliteten på arbeidet. Det gir også økt forståelse 

om ulike interesser og kan dermed virke konfliktdempende. Ikke minst vil en god medvirkningsprosess 

gi større forankring og eierskap til plan. Kommunen plikter å tilrettelegge for en aktiv medvirkning. De 

formelle prosedyrekravene er å anse som minstekrav til saksbehandling og medvirkning. Det vil bli 

gjennomført både formelle høringer (jfr. pbl § 5-2), seminar og dialogmøter. Medvirkning fra 

kommunens innbyggere, både som enkeltpersoner og gjennom dialog med lag, foreninger og 

organisasjoner er viktig, ikke minst når det gjelder å avdekke behov, men også i arbeidet med å utforme 

strategier. Dette er avgjørende for at planen skal kunne gjenspeile og reflektere status og behov 

innenfor idrett, friluftsliv og kultur i Kvænangen kommune. 

 

2.1.1 Barn og unges interesser 
Barn og unge er et nasjonalt satsingsområde, og innspill fra denne gruppen prioriteres. Rikspolitiske 

retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen har krav til den 

kommunale planleggingsprosessen, hvor kommunene skal: 

o vurdere konsekvenser for barn og unge etter plan- og bygningsloven. 

o foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i 

kommuneplanarbeidet. 

o utarbeide vedtekter, bestemmelser og retningslinjer om omfang og kvalitet av arealer og 

anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt. 

o organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram 

og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 

I denne planprosessen er barn og unges interesser ivaretatt gjennom: 

o Ungdomsrådet har hatt et eget møte for å drøfte egne innspill til plan sammen med en 

representant fra den interne arbeidsgruppa i kommuneadministrasjon. 

o Skolen, med elevrådet, ble oppfordret til å drøfte temaet og komme med barn og unges ønsker 

for kultur, idrett og friluftsliv i kommunen. Skolen har tydeliggjort behovet for et 
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nærmiljøanlegg som kan benyttes i og utenfor skoletid, som skal dekke aktivitetsbehov for 

barn og unge i alderen 6 – 19 år. 

o Barnetråkk - Gjennom Barnetråkks digitale verktøy har barn og unge registrert og kartfestet 

hvordan de bruker sitt nærmiljø. Registreringen viser at de er ivrige brukere av nærområdene, 

men også fjellområder i frilufts- og rekreasjons-sammenheng. Friluftsliv er viktig for alle 

aldersgrupper. I planprosessen er viktige elementer som turstier, skiløyper, toppturmål, 

rasteplasser ol. kartlagt. Slike elementer må ikke bygges ned. Resultatene brukes i kommunal 

planlegging. 

 

2.1.2 Seminardag for lag, foreninger og organisasjoner 
Kommunen inviterte til en seminardag for lag, foreninger og organisasjoner, for i felleskap å drøfte 

situasjon i kommunen. Slik ble det tilrettelagt for at disse skulle få komme med sine innspill på et tidlig 

tidspunkt i planarbeidet. 

Lag, foreninger og organisasjoner (listen er ikke uttømmende) 

o Rådet for funksjonshemmede 

o Eldreråd 

o Idrettslag 

o Skytterlag 

o Rideklubb 

o Grendeutvalg  

o Grende- og bygdelag  

o Trim- og turlag 

o Jeger- og fiskeforening 

o Scooterforeninger 

o Historielag 

Nærmere 30 representanter fra ulike lag, foreninger og andre organisasjoner møtte på seminardagen 

den 27.04.18. Det ble gjennomført en kort presentasjon av bakgrunnen for og av planarbeidet før 

deltagerne ble plassert i arbeidsgrupper. De utarbeidet forslag til målsetninger, både overordnede og 

for de ulike temaene. Deres kunnskap om lokalsamfunn og kommunen som helhet ble brukt til å 

dokumentere tilstanden og dagens bruk av anlegg og områder. Til slutt ble ønsker og tanker om 

fremtiden notert. 

Enkelte tema gikk igjen 

o Tilrettelegging for eldre og funksjonshemmede 

o Nye nærmiljøanlegg 

o Parkeringsplasser ved utfartsområder 

o Søppelhåndtering 

o Toalett 
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2.2 Fremdriftsplan 

Prosess 
2018  

J F M A M J J A S O N  

Varsel og oppstart av planarbeidet og 

vedtak om høring av planprogram – 

Formannskapet. 

(Minimum 6 uker til offentlig ettersyn)  

2
9

.jan
 

           

Oppstart av intern prosess, etablering av 

prosjektgruppa. 

            

Høringsfrist   

1
4

.m
ar 

         

Oppsummering av merknader og 

fastsetting/vedtak av planprogram – 

Kommunestyret. 

   

2
5

.ap
r 

        

Ferdigstille utredning 

(Kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder) 

            

Utarbeiding av planforslag til 1. gangs 

behandling.  

Medvirknings- og samarbeidsmøter med 

berørte parter. 

Seminar 

Dialogmøter  

            

Første gangs høring av kommunedelplan 

- Formannskapet. 

(Minimum 6 uker til offentlig ettersyn) 

        

1
2

.sep
t 

   

Høringsfrist          

3
1

.o
kt 

  

Sluttbehandling - Kommunestyret 

 

           

1
9

.d
es 
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3 Rammer og forutsetninger 

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske 

retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger m.m.  

3.1 Sentrale føringer 

3.1.1 Idrettspolitikk   
Kulturdepartementet er forvalter av idrett, kultur, frivillig virksomhet, pengespill og lotteri. Som 

begrunnelse for medvirkning og støtteordninger til idrettsformål, har staten tradisjonelt framhevet at 

idrett og fysisk aktivitet har en egen- og nytteverdi. Beskrivelsen av idrettens egenverdi tar 

utgangspunkt i helseperspektivet, glede, mestring og deltakelse i et sosialt fellesskap. Det overordnede 

mål for statlig idrettspolitikk formuleres gjennom visjonen «idrett og fysisk aktivitet for alle». Alle som 

ønsker det skal ha mulighet for å drive med idrett og fysisk aktivitet. Stortingsmelding 26 (2011-2012) 

Den norske idrettsmodellen slår fast at staten gjennom idrettspolitikken har et særlig ansvar for barn 

(6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år), personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive. Idrettspolitikken 

skal bidra til lokal forankret aktivitetstilbud, både organisert og egenorganisert idrett. 

3.1.2 Friluftslivspolitikk  
Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv og har ansvaret for blant annet 

tilskuddsordninger og lovverk. Gjennom Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde 

til helse og livskvalitet ønsker regjeringen å bidra til at flere driver med friluftsliv. Prioriterte grupper 

og områder er nærmiljøet, barn (6 – 12 år) og unge (13 – 19 år), inaktive, de med nedsatt funksjonsevne 

og personer med innvandrerbakgrunn. Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets 

naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen. 

3.1.3 Helsepolitikk 
Stortingsmelding 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen representerer nasjonale myndigheters 

oppfølging av føringene i folkehelseloven og er en samlet strategi for å utvikle en bærekraftig 

folkehelsepolitikk. Det å bruke fysisk aktivitet i det forebyggende helsearbeidet er en god strategi som 

vil kunne gi mere overskudd, trivsel, velvære og mindre sykdom. Stortingsmelding 19 (2015-2016) 

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter peker på nærmiljøet som en viktig arena for videre 

folkehelsearbeid. 

3.1.4 Kulturpolitikk 
Kulturdepartementet er forvalter av kultur, idrett, frivillig virksomhet, pengespill og lotteri. Kulturlivet 

skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss 

selv og det samfunnet vi lever i. Vi tvinges til å reflektere, kommentere, kritisere og utfordre. Nasjonalt 
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satses det på kultur. Gjennom «Den kulturelle skolesekken» får alle skoleelever i Norge møte 

profesjonell kunst og kultur av alle slag. 

3.1.5 Frivillighetspolitikk 
Norge er verdensledende på frivillig arbeid. Innsatsen de frivillige gjør har stor betydning for 

enkeltmennesker, men også for samfunnet som helhet. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i 

nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivillighet har en sentral plass i regjeringens 

plattform og er essensiell for Kvænangen kommune. Samarbeid og samhandling har vært og er viktig 

for å ta vare på de frivillige og dugnadsånden også i fremtiden. 

3.2 Regionale føringer 

Fylkeskommunen og kulturetaten skal bidra til regional utvikling og legge til rette for deltakelse og 

opplevelser av høy kvalitet i Troms innenfor hele bredden av kunst- og kulturfeltet, noe som også 

inkluderer folkehelse, idrett og friluftsliv. Samisk og kvensk kultur er en naturlig og integrert del av 

kulturtilbudet som utvikles. Fylkeskommunen skal være en sentral tilrettelegger for fysisk aktivitet for 

alle. Fylkeskommunen har laget en handlingsplan med visjon om Et Aktivt Troms og har som hovedmål 

at Alle skal ha mulighet til å drive idrett og friluftsliv som trivselsskapende, helsefremmede og 

miljøvennlig aktivitet både i idrettsanlegg, i nærmiljøet og i naturen for øvrig. I dette arbeidet er barn 

(6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år) prioriterte målgrupper. Troms fylkes regionale plan for friluftsliv, vilt 

og innlandsfisk 2016-2027 er et annet dokument som gir viktige føringer for Kvænangen kommune. 

3.3 Kommunale føringer 

I Kvænangen kommune er det flere aktive lag og foreninger som organiserer ulike tilbud innen kultur 

og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Tilrettelegging av de gode møteplassene, slik at disse kan drive 

og utvikle den kulturell virksomheten, idretten og friluftslivet i kommunen, er svært viktig. Ildsjeler og 

frivillige er de beste utviklingsaktørene i lokalsamfunnet. Ved å involvere og anerkjenne deres rolle 

som samfunnsutviklere kan kommunen styrke sin utviklingskapasitet og kompetanse betraktelig. Dette 

vil bidra til bolyst og aktive lokalsamfunn! 

Kommunen skal fremheve arealer med gode kvaliteter, ulik grad av tilrettelegging og god 

tilgjengelighet. Det omfatter både arealer i nærmiljøet, frilufts- og naturområder i og ved sjø- og 

vassdrag, friluftsområder som er spesielt tilrettelagt for alle, parkeringsplasser og helt inngreps- og 

støyfrie naturområder. Nærmiljø er et prioritert felt. I planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel 

understrekes det at friluftsliv er viktig for folk i Kvænangen. I den forbindelse vil det bli gjennomført 

en kartlegging av kommunens friluftsområder og bruken av disse.  

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur må sees i sammenheng med Kommuneplanens 

samfunns- og arealdel, Kystsoneplan, og andre temaplaner for kommunen. 
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3.3.1 Avsatte areal i Kommunens arealplan 

Idrettsanlegg 
B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BIA 01 Alteidet Skytebane 
(riflebane) 

1400 Idrettsanlegg Nåværende 

BIA 10 Jøkelfjord 1400 Idrettsanlegg Nåværende 

BIA 11 Alteidet skytebane 
(leirduebane) 

1400 Idrettsanlegg Framtidig 

BIA 12 Burfjord – 
fotball/friidrett/ski 

1400 Idrettsanlegg Framtidig *) 

BIA 13 Badderen – fotball  1400 Idrettsanlegg Framtidig *) 

BIA 14 Navit – motocross 1400 Idrettsanlegg Framtidig 

*) Eksisterende virksomhet stadfestes i plan 

Uteoppholdsareal 
B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

BUT 01 Kvænangsbotn - lekeplass 1600 Uteoppholdsareal Framtidig 

BUT 02 Sørstraumen – Visitor point 
verneområder 

1600 Uteoppholdsareal Framtidig 

 

Parkering 
B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

SPA 01 Jøkelfjordeidet 2080 Parkering Framtidig  

SPA 02 Låvan 2080 Parkering Framtidig  

SPA 03 Burfjord 2080 Parkering Framtidig 

SPA 04 Bankenes 2080 Parkering Framtidig  

SPA 05 Olgola 2080 Parkering Framtidig 

SPA 06 Sørstraumbrua 2080 Parkering Framtidig 

SPA 07 Nordbotn – Gerbikveien 2080 Parkering Framtidig  

SPA 08 Rundvannsbekken 2080 Parkering Framtidig  

SPA 09 Kvænangsbotn v/Saga 2080 Parkering Framtidig  

SPA 10 Kvænangsbotn - Limpaveien 2080 Parkering Framtidig 

SPA 11 Gardelvågen 2080 Parkering Framtidig 

SPA 12 Toppelbukt 2080 Parkering Framtidig 

 

Friområde 
B-kode Navn SOSI-kode Formål Status 

GF 01 Jøkelfjord 3040 Friområde Nåværende 

GF 02 Burfjord 1 3040 Friområde Nåværende 

GF 03 Sætra 3040 Friområde Nåværende 

GF 10 Alteidet 3040 Friområde Framtidig 

GF 14 Olgolanesset 3040 Friområde Framtidig 
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3.3.2 Avsatt areal i Kystsoneplan 
B-kode Lokalitet Formål Kommentar 

FRI 1 Klubben Friområde Området brukes mye, men det er ikke tilrettelagt (bl.a. ikke 
utedo). Fin fiskeplass og mye O-skjell på vestsiden av dette 
området. 

FRI 2 Olgolaneset Friområde Dette er et fint og lett tilgjengelig turområde, delvis tilrettelagt. 
På tilstøtende landområde er det mange minner/rester fra 
okkupasjonstida som fergeleie og kanonstillinger, samt to 
restaurerte gammer fra middelalderen. Dette er et mye brukt 
turområde som kan videreutvikles. Fin fiskeplass. 

FRI 3 Et lite område nord for 
Burfjord 

Friområde Området er ikke tilrettelagt. Det foregår fiske fra land etter både 
sjøørret og annen fisk og har et båtutsett. Området er delvis 
privat. 

FRI 4 Isfjorden Friområde Dette er et område som er spesielt i forhold til Jøkelfjordbreen. 
Verdien av området er vurdert til det estetiske, og blir brukt i 
turistnæringen. Dette er en fin fiskeplass i tillegg til de kvaliteter 
som er nevnt ovenfor. Det er en del laks i Isfjorden. Området 
ønskes ikke spesielt tilrettelagt pga. rasfare. 

FRI 5 Geitstein Friområde Dette er en universelt utformet tilrettelagt fiskeplass med god 
adkomst og parkering. Området har gapahuk, benker og bord, 
grillstue, toalett og innlagt vann. 

FRI 6 Høgholman (området 
mellom holmene 

Friområde Dette er et yndet utfartsområde som benyttes mye av 
allmennheten både til fiske, bading etc. 

N1 Utløpet av Burfjordelva Naturområde Munningsområdet har i seg selv en viktig verdi. 

N2 Labukta/Alteidet Naturområde Dette er et viktig naturområde, samt trekk og hekkeområder for 
sjøfugl. Området er også en fin fiskeplass fra land 

N3 Nordbotten Naturområde Området inkluderer munningsområdet både til Kvænangselva og 
Nordbottenelva. Området er et deltaområde som er et viktig 
område for vadefugl, andefugl og gjess. Begge vassdrag er varig 
verna mot kraftutbygging, og det er viktig å ivareta 
munningsområdene. Området er også et attraktivt 
friluftsområde. 

N4 Gardelvågen Naturområde Dette er delvis et deltaområde og ellers et gruntvannsområde. 
Munningen av elvene Abojohka og Niemejohka ligger innenfor 
området. Videre er området viktig for vadefugl, andefugl og 
gjess. Det er også fiskeplasser fra land etter anadrom laksefisk. 

N5 Navit Naturområde Et nydelig område som er munningsområde for Navitelva, som 
er varig verna mot kraftutbygging. Det er oppgang av anadrom 
laksefisk, og utløpet av elva er brukt som fiskeplass. Videre er 
det en gammel, rekonstruert vannsag i området. Denne vurderes 
av arbeidsgruppa for miljø og grønne interesser som et 
kulturminne. 

N6 Leira (ved 
Sørstraumen): 

Naturområde Dette er et gruntvannsområde som er et viktig trekkområde for 
vadefugl, andefugl og gjess. 

N7 Segelvik Naturområde Den gamle moloen er et gammelt havneanlegg som var ferdig i 
1902. Området er et av få minnesmerker man har for å 
synliggjøre gamle driftsformer for å ilandsette båter. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3.4 Økonomiske virkemidler  

Det er en rekke midler og tilskuddsordninger som er tilgjengelig å søke på for tiltak som retter seg mot 

idrett, friluftsliv og kultur. Man kan søke til det offentlige, men også gjennom fond og legat. Det gjøres 

oppmerksom på at tilskudd er søknadspliktige og kan komme med særskilte rammer og vilkår i form 

av hvem som kan søke, søknadsgrunnlag/ formål og vilkår til utbetaling. Ved tildeling av midler er søker 

ofte bundet til et sett bestemmelser tilknyttet det utbetalte tilskuddet. 

Eksempler på hvor man kan søke midler og tilskudd følger (listen er ikke uttømmende). 

3.4.1 Spillemidler – anlegg til idrett og fysisk aktivitet i kommunene 
Innenfor denne ordningen gis det tilskudd til følgende anleggstyper: 

o Ordinære anlegg: Dette er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert 

aktivitet. 

o Nærmiljøanlegg: Dette er utelukkende anlegg til utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk 

aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. 

Nærmiljøanlegg skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og 

fremst for barn og unge (6 – 19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget 

kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet 

skal ha førsteprioritet. 

Staten har som mål å bidra til at det tilrettelegges for at flest mulig kan drive med idrett og fysisk 

aktivitet. Der det er gjort en behovsvurdering av anlegg kan tildeling av spillemidler være et slikt bidrag.  

Spillemidler er den delen av overskuddet fra Norsk Tipping AS som skal brukes for tilrettelegging og 

stimulering av fysisk aktivitet, kultur- og idrettsanlegg. Kulturdepartementet forvalter den delen av 

overskuddet som er avsatt til idrettsformål og fysisk aktivitet, mens Fylkeskommunen forvalter 

overskuddet som skal gå til lokale kulturarenaer. Spillemidler til anlegg er hjemlet i lov om pengespill 

m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer. Spillemidler til bygging og 

rehabilitering av idrettsanlegg vil kunne øke befolkningens mulighet til å drive både egenorganisert 

aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Den viktigste målgruppen for bruk 

av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og unge (13 – 19 år), de med nedsatt funksjonsevne 

og de som i dag er fysisk inaktive. Hvem som kan søke, hvordan man søker og krav til søknad m.m. kan 

leses i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og Idrettsfunksjonell 

forhåndsgodkjenning – Veileder for kommunale saksbehandlere, oppdatert 10/2016 (Ny veileder vil bli 

gjeldene i løpet av høsten 2018). 

Gå til https://www.anleggsregisteret.no/ for mere informasjon om tilskuddsmidler til idrett, 

fysisk aktivitet, lokale kulturarenaer, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter! 

https://www.anleggsregisteret.no/
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3.4.2 Idrett 
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet til medlemsbaserte 

lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er 

arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. 

Kvænangen idrettsråd fordeler LAM til idrettslagene etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra 

NIF. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte. 

Spillemidler til utstyr forvaltes av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

Lag og foreninger, inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. 

Se www.idrettsanlegg.no og www.idrettsforbundet.no for mere informasjon! 

3.4.3 Friluftsliv 
Det satses bredt på friluftsliv. Miljødirektoratet har en rekke tilskuddsordninger som kan søkes. Blant 

annet driftstøtte til interkommunale friluftsråd, sikring av friluftslivsområder, skilting og merking av 

turløyper og tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. Kulturdepartementet har tilskudd for 

løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Landbruksdirektoratet har midler gjennom regionalt 

miljøprogram og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL midler).  

Se www.frifo.no og www.soknadssenter.miljodirektoratet.no for mere informasjon! 

3.4.4 Kultur 
Gjennom Kulturdepartementet, Fylkeskommunen, Sametinget og Kulturrådet kan man søke midler og 

tilskudd for ulike små og store kulturprosjekter.  For eksempel kan tilskudd bidra til kunst- og 

kulturarenaer, både inne- og utendørsanlegg. Til flerbruks- eller spesiallokaler som bibliotek, bygg for 

museum og konsertsal. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, 

men ikke til vedlikehold eller drift. 

Se http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/ for 

mere informasjon! 

3.4.5 Kommunale midler 
Kommunens oppgave er å veilede i forbindelse med anleggsutbygging og foreta en løpende vurdering 

av anleggsbehovene ut fra geografiske og befolkningsmessige forhold. Kommunen utlyser årlig 

tilskuddsmidler til ulike formål. Eksempler på slike tilskuddsmidler følger. 

Tilskudd til lag, foreninger og samfunns- og grendehus i Kvænangen kommune 

Lag, foreninger, samfunns- og grendehus kan søke om tilskudd til utstyr, aktiviteter og arrangementer 

innen idrett, friluftsliv og kultur. Målet er å skape nye tilbud og å opprettholde og videreutvikle allerede 

eksisterende tilbud. Aktiviteter og arrangementer rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom 

http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.frifo.no/
http://www.soknadssenter.miljodirektoratet.no/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/
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laget eller foreningen integrerer og aktiviserer eldre eller de som er psykisk- og/eller fysisk 

utviklingshemmet tas dette med. Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene er skal 

brukes til.  

Tilskudd til nærmiljøtiltak  

Kommunestyret har avsatt særskilte investeringsmidler til nærmiljøtiltak. Nærmiljøtiltak skal motivere 

og oppmuntre til investeringer og tilrettelegging eller opprustning av sosiale møteplasser i nærheten 

der folk bor, som for eksempel park, bålplasser, uteområder, lekeområder, turområder og turstier.  

Tiltaket skal bidra til å ivareta og styrke stedskvaliteter i nærmiljøet, nye og/eller eksisterende anlegg, 

og legge til rette for tilgjengelige rekreasjons- og friluftsområder i nærmiljøet. Det stilles krav om at 

anlegget skal være åpent for allmennheten. Støtte til nærmiljøtiltak skal være et bidrag til investeringer 

og tilrettelegging av anlegg i nærmiljøet. Det forutsettes egeninnsats og egenaktivitet (dugnad) fra 

søkerens side. Søker er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Søker må innhente nødvendige 

godkjenninger fra grunneier og plan- og bygningsmyndighet før igangsettelse. Disse midlene er 

øremerket til investeringer og kan ikke brukes på drift. Formannskapet står fritt til å fastsette størrelsen 

på støtte inntil kr. 75 000,- pr. tiltak/ prosjekt, og kan gjennom det enkelte vedtak knytte særskilte 

vilkår til utbetalinger.  

3.4.6 Kommunalt informasjonsarbeid  
Kvænangen kommune skal aktivt synliggjøre de ulike aktivitetstilbud, leke- og idrettsanlegg og tur- og 

fritidsområder gjennom kommuneplaner, hjemmeside og sosiale medier. Informasjonsarbeidet skal 

gjøres i samarbeid med lag og foreninger, organisasjoner, privatpersoner og andre som står ansvarlige 

for de ulike tilbudene. 
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4 Befolkningsutvikling i kommunen 

Bosettingsstrukturen i Kvænangen kommune kjennetegnes av små bygder og spredt bosetting. 

Tjenestetilbudet i bygdene reduseres, i takt med nedgang i innbyggertallet som per 01.01.2018 er 1224 

personer. Befolkningsframskrivingen fram mot 2040 viser en ytterligere nedgang. År 2020 - 1212 

personer, år 2030 - 1147 personer og år 2040 - 1102 personer. Den eldre befolkningen 75+ øker jevnt 

og trutt, mens den yrkesaktive delen av befolkningen går ned. Fødselsoverskuddet har vært stabilt 

negativt i flere år. Mot 2040 ventes det at antall barn vil gå gradvis ned, med størst nedgang de 

nærmeste årene. Denne utviklingen gjør det nødvendig å gjennomføre en behovsundersøkelse hva 

gjelder de fremtidige tjenestetilbudene og fordeling av ressursene mellom bygdene. 

Kvænangen har en stor andel sesongbeboere i forhold til innbyggertallet. I følge tall fra 

Landbruksdirektoratet, har rundt 400 personer tilknyttet reindriften sommerboplass i kommunen.  I 

tillegg er det 378 registrerte fritidsboliger i kommunen, som utgjør bortimot 800 personer. Disse 

anslagene kan tyde på at kommunen kan ha et tilskudd av innbyggere på inntil 1200 personer.  Disse 

oppholder seg i kommunen og tar del i lokalsamfunnet, men er ikke registret som kommunens 

innbyggere. 

 

Årlige befolkningsendringer i Kvænangen kommune 1999 - 2017, Statistikkbanken – SSB 
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Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, statistikkvariabel og år, Statistikkbanken - SSB 

Tendensen er at innbyggertallet nord for Baddereidet har stabilisert seg, med en liten oppgang i 

Burfjord, mens innbyggertallet sør for Baddereidet har hatt størst nedgang. Befolkningsendringene i 

kommunen må legges til grunn for vurdering av videre utvikling av kommunen. I prosessen for 

kommuneplanens arealdel (2015) har bosetningsstruktur vært et sentralt spørsmål. I denne prosessen 

ble følgende overordnet mål definert:  

 

 

 

4.1 Folkehelse 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.         

Befolkningens helse påvirkes av følgende faktorer:                                                                                                       

o Biologiske faktorer (vekt, blodtrykk, kolesterolnivå og blodsukkernivå) 

o Livsstilsfaktorer (kosthold, fysisk aktivitet, røykevaner, alkoholbruk og annen rusbruk) 

o Nærmiljøfaktorer (støy, helsefarlige stoffer, negative livshendelser, stress og lite sosial støtte)                  

o Faktorer på samfunnsnivå (sosial ulikhet og arbeidsledighet) 
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Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens 

helse gjennom å svekke de nevnte faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til 

bedre helse. 

Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale 

helseforskjeller. Strategiene retter seg mot hele befolkningen. I tillegg til helsesektorens innsatser, 

ligger positive påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer. Positive påvirkningsfaktorer er utdanning, 

arbeid, bo- og nærmiljø, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelveier, fysisk aktivitet i skolen, turstier 

og friluftsliv, for å nevne noen. 

4.1.1 Hovedutfordringer - Utdrag fra Folkehelseoversikten for Kvænangen kommune 

Befolkningssammensetning – Noen av de største utfordringene:  

 Befolkningsnedgang – At befolkningsgrunnlaget opprettholdes er viktig for at 
Kvænangen fortsatt skal kunne bestå som et fullverdig samfunn og demokrati.  

 Økende andel og antall eldre, særlig over 80 år. Flere eldre vil sannsynligvis føre til 
en økning i aldersrelaterte sykdommer og økt behov for HO-tjenester. 

 Færre i yrkesaktiv alder. Få barnefamilier (kun ca. 20 prosent av husholdningene har 
barn under 18 år) og få ungdommer.  

 Stor andel sesong-innbyggere knyttet til reindrift og fritidsboliger.  

 Spredt bosetting er en utfordring med tanke på kommunale tjenester og sosialt 
fellesskap.  

 

Oppvekst og levekår – Noen av de største utfordringene:  

 Stor andel lavinntekts-husholdninger. Andelen barn som lever i lavinntekts-familier 
er større enn landet og fylket. Aleneboende er den vanligste husholdningsformen. 

 Generelt lavt utdanningsnivå. Dette gir utfordringer for den enkelte med hensyn til 
å få seg jobb, og kan virke begrensende på etablering av arbeidsplasser.  

 En betydelig lavere andel av elevene i Kvænangen er fornøyd med lokalmiljøet, 
skolen og helsa, enn landsgjennomsnittet 

 Få arbeidsplasser i private sektor.  

 Manglende universell utforming av omsorgsboliger, for få tilrettelagte boliger til 
boligsosiale målgrupper, og et svært lite privat boligutleie-marked 

 

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø – Noen av de største utfordringene:  

 Veldig få gang- og sykkelstier. Svært få tilrettelagte turstier/-veier for 
funksjonshemmede/barnevogner.  

 Forsøpling i utfartsområder. Manglende søppelbokser og toalett ved 
parkeringsplasser og utfarts-/turområder. 

 Lite tilrettelagt sentrumsområde og manglende infrastruktur for uteaktiviteter i 
sentrum. Det finnes ingen lekeplasser i boområder. 

 Få kulturtilbud og sosiale møteplasser. 
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Skader og ulykker – Noen av de største utfordringene:  

 Fallskader hos eldre – Trenger helse- og omsorgstjenester en lang periode. Hvert 
hoftebrudd koster samfunnet i snitt ca. 500 000.  

 Selv om færre dør i ulykker, er ulykker med personskader den største 
dødsårsaken blant personer under 45 år. 

 

Helserelatert atferd/levevaner – Noen av de største utfordringene:  

 84% av ungdommene i Kvænangen bruker mer enn to timer foran en skjerm hver 
dag. 

 En betydelig andel av befolkningen er ikke aktive nok.  

 Overspising og dårlig kosthold.  

 Inaktivitet og overvekt gjør folk etter hvert mer utsatt for uhelse og psykisk og 
fysisk sykdom. Mindre mulighet til å oppleve mestring ifm. fysisk aktivitet. 

 

Helsetilstand – Noen av de største utfordringene:  

 Høy andel med livsstilsykdommer som type 2-diabetes, hjerte-/kar-sykdommer, 
og muskel- og skjelett-relaterte diagnoser. 

 Lavere forventet levealder (enn landsgjennomsnittet) 
 

4.2 Fremtidig folkehelsearbeid i kommunen 

Overvekt, livsstilssykdommer, inaktivitet, muskel/skjelettplager, lav levealder, mistrivsel, mobbing, lav 

inntekt/barnefattigdom, psykiske lidelser, lav utdanning, stønadsmottakere, aleneboende, skader og 

ulykker, synkende og aldrende befolkning. Kvænangen har mye å ta tak i, og tilrettelegging for aktivitet 

bør være nøye gjennomtenkt utfra hvilke helsemessige utfordringer en stor del av befolkningen har. 

Folkehelsearbeid kan ikke begrenses til kommunens helsetjeneste. Arbeidet vil kreve løsninger på tvers 

av sektorer, på ulike forvaltningsnivå og ikke minst i samarbeid med private og frivillige organisasjoner. 
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5 Resultatvurdering av forrige plan 

Forrige kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skulle være gjeldende for perioden 2012 – 2016. 

Siden den gang har planarbeidet generelt i kommunen ligget brakk av ulike årsaker. Kommunedelplan 

for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2016 har derfor fungert som et styringsverktøy frem til nå. 

5.1 Anlegg vurdert 2012 - 2016 
ANLEGG UTBYGGER KOMMENTAR STATUS 2018 

Nærmiljøanlegg/Stadion BIL/Kommunen Påbegynt Ferdigstilt 

Garasjeanlegg BIL Planlagt Ferdigstilt 

Anlegg for  motorsport Kvænangen scooterforening Ikke planlagt Areal avsatt i ny KPA 

O-kart Kvænangen kommune Tilknytte skolene Ikke påbegynt 

Utvidelse skytebane KV Skytterlag/Pistolklubb Under planlegging Grunnerverv pågår 

Idrettshall Kvænangen Kommune Ikke planlagt Vedtatt 

Alpinanlegg Jøkelfjord grendeutvalg Driver utredning Utredning gjennomført 

Turstier/sanitæranlegg Kvænangen skogstuer AL Tilknyttet skogstuer Status ukjent 

Tursti (Saltnes) Jøkelfjord bygdelag Oppgradering Stien er gjengrodd 

Tursti (Skalsa – Lfjhamn) Jøkelfjord bygdelag Ikke planlagt Ønsker oppgradering 

Utbygging klatrevegg Jøkelfjord bygdelag Planlagt Ferdigstilt 

Rehabilitering av lysløype Jøkelfjord bygdelag Ikke planlagt Ønsker oppgradering 

Løyper scooternett Kvænangen Kommune  - Forarbeid igangsatt 

Lekeplasser Grendelag/kommune  - Ikke gjennomført 

Treningslokaler Jøkelfjord samfunnshus AL Ikke planlagt Ferdigstilt 

 

5.2 Vurdering av behov 2012 – 2016 

Stadion / nærmiljøanlegg 

Stadion ved sentralbaneanlegget i Burfjord er på det nærmeste ferdig. En del gjenstår og det kan være 

aktuelt å sette av midler til dette i årene som kommer. Dette arbeidet må imidlertid ses i sammenheng 

med utvikling av nærmiljøanlegg (sykkelbane, skileik, skicrossbane, klatrevegg, garasjeanlegg etc). 

Anlegg for motorsport 

Anlegg for motorsport er utbygget og drives i privat regi i Burfjorddalen. 

Hoppbakker 

Hoppsporten i kommunen ligger nede og behovet for anleggsutbygging er derfor ikke tilstede. 

O-kart 

I likhet med hoppsporten har heller ikke O-sporten hatt grobunn i kommunen. Behovet for 

utarbeidelse av reviderte O-kart er imidlertid tilstede, spesielt med tanke på skolenes undervisning. 
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Modernisering skytebane Alteidet 

Kvænangen skytterlag ønsker en ombygging av skytebanen og ta i bruk elektroniske skiver. 

Idrettshall/flerbrukshall 

Idrettshall har vært vurdert tidligere både som en separat hall og som utvidelse av gymnastikksal ved 

Kvænangen barne- og ungdomsskole. Når en ser på bruksfrekvensen av gymnastikksalen kan en 

kanskje forsvare realisering av hall. 

Alpinanlegg 

Et ordinært alpinanlegg krever millioninvesteringer og store driftsutgifter. I overskuelig framtid synes 

dette urealistisk i vår kommune. Det finnes imidlertid enklere løsninger, såkalte ski-tau, som kan 

vurderes i forbindelse med lysløyper eller nærmiljøanlegg. 

Turstier – løyper - hytter 

En opprustning av de turstier samt hytter åpne for allmennheten bør vurderes. Dette bør imidlertid 

skje i samarbeid med grendelag, lag/foreninger og reiselivsnæringa. Tilrettelegginga må være skånsom 

og ikke virke skjemmende på naturen. Det bør også vurderes å få laget et friluftskart for kommunen. 

Lekeplasser - nærmiljøanlegg 

For å bedre barns oppvekstsvilkår, er dette sannsynligvis anleggstyper det bør satses på de nærmeste 

årene. Utbygging bør skje i samarbeid med skoler/barnehager, idrettslag, grendeutvalg etc. 

Treningsstudio 

Det er etablert treningsstudio ved Kvænangen barne- og ungdomsskole.  

Rehabilitering av gressbane 

Det arbeides med bygging av kunstgressbane. 

5.3 Handlingsprogram for anleggsutbygging 2012 - 2016 

Anleggsnr Anlegg Lokalitet 
Total 

øk 

2013 2014 2015 2016 Kommentar 
2018 K S P K S P K S P K S P 

29810 Kunstgress Burfjord 5000 900 2500 900 200   500             Ferdigstilt  

21541 
Skytebane 

1 
  370       90 155 55 70 90 155       

 Ikke 
igangsatt 

21542 
Skytebane 

2 
  1400             160 580 80 200   40 Ferdigstilt 

????? Garasje Burfjord 400     400                   Ferdigstilt  

????? Idrettshall Burfjord  15000        700                 
Ikke 

igangsatt 

Handlingsplan, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2016. 

Av anleggsutbygging i handlingsplan for 2012 – 2016 ble Kvænangen sentralidrettsanleggs gressbanen 

fjernet til fordel for ny kunstgressbanen og garasje for tråkkemaskin oppført (2015). 100 meters banen 

ved Koppi skyteanlegg ble ferdigstilt i 2017. 
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5.4 Andre tiltak som er finansiert, igangsatt og ferdigstilt 

Prosjekter som gjennomføres av Verneområdestyret 

o Rundvannet – Rasteplass og universell utforming: I samarbeider med Nord-Troms Friluftsråd 

oppgraderer og utvider Verneområdestyret den eksisterende rasteplassen ved Rundvannet i 

Kvænangsbotn LVO. Her opparbeides adkomst og rasteplass med ny gapahuk, ny bålplass, 

toalettfasiliteter og treplattinger rundt og ned til vannkanten. Alt med en universell utforming. 

Prosjektet startet i 2017 og er i prosess per 01.08.18. 

o Kvænangsbotn - Restaurering av kjørespor: Verneområdestyret har finansiert deler av et prosjekt 

som har til formål å gjøre forsterknings- og eller restaureringstiltak på kjørespor som er tilknyttet 

befaring og vedlikehold av sperregjerder for reindrifta. 

o Sørstraumen – Innfallsport til landskapsvernområdet: Dette har vært et samarbeidsprosjekt 

utviklet og finansiert av samarbeidspartnere, Statskog, Troms Fylkeskommune og 

Verneområdestyret. Kommunen, Næringshagen, Friluftsrådet, Kvænangshagen Verdde og 

Verneområdestyret har vært og er involvert i prosjektet. På Sørstraumen blir det utviklet et 

utstillingsrom inne i Næringshagen med toalettfasiliteter og et uteanlegg med rasteplass, bålplass, 

informasjonstavler om landskapsvernområdet og informasjonstavler om friluftsliv i Kvænangen 

kommune generelt. Prosjektet har pågått siden 2013 og ferdigstilles i 2018. 

 

5.5 Konklusjon av resultatvurdering 

Det har vært liten aktivitet når det gjelder utbygging av nye og rehabilitering av eldre anlegg de siste 

årene, og aktiviteten er fortsatt lav. Noe er gjennomført, mye gjenstår og innspill fortsetter å komme 

inn. I videre planarbeid er det viktig at kommunen synliggjør muligheter, stimulerer og veileder i 

søknadsprosesser for tilskudd til nye anlegg og utviklings- og/eller rehabiliteringsplaner for 

eksisterende anlegg.  

Den frivillige innsatsen som blir gjort gjennom lag, foreninger og ressurspersoner må videreføres og 

samkjøres med øvrig tilretteleggingsapparat som verneområdene, friluftsrådet, kommunen og andre 

instanser. Måloppnåelse vil kun skje gjennom samarbeid. 

Tidligere anlegg og planer som ikke er gjennomført, men som gjennom oppdaterte 

behovsundersøkelser, viser seg fortsatt relevante vil bli tatt med i planarbeidet for kommende periode. 
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6 Anlegg og aktivitet – Status og vurdering 

Kapitel 6.1 – 6.4 viser oversikt over anlegg, aktiviteter og områder for idrett, friluftsliv og kultur. Her 

presenteres status og vurderinger for ulike anlegg og aktiviteter i Kvænangen kommune.  

Et av kravene for anlegg som det skal søkes spillemidler for, er at det må være registrert i 

Anleggsregisteret. Det er kommunen som har ansvaret for å holde anleggsregisteret oppdatert. I 

registeret vil anleggene få tildelt et eget nummer - Anleggsnr. I anleggslistene som følger er det anlegg 

med og uten nr. Anlegg som i tabellene ikke har et nummer er ikke registrert i anleggsregisteret og er 

ikke finansiert med spillemidler.  

 

 

 

 

6.1 Samfunns- og grendehus 

I Kvænangen kommunen er det mange samfunns- og grendehus. Disse er sentrale både i bruk og 

lokalitet i de ulike lokalsamfunnene spredt rundt i Kvænangen. De er fantastiske samlings- og 

kulturarenaer og har et bredt utvalg av bruksområder. Festligheter, begravelser, møtevirksomhet, valg, 

kurs, trening, skytebane, kulturtilbud og kafé. Slik dekker de mye av befolkningens behov og skaper 

levende og bærekraftige samfunn. De er hjertet i bygdene! 

Anleggsnr Grendehus Lokalitet Eier 

????? Kvænangsbotn grendehus Kvænangsbotn Kvænangsbotn grendehus 

????? Badderen grendehus Badderen Badderen bygdelag 

22945 Alteidet samfunnshus Alteidet Alteidet samfunnshus 

28702 Jøkelfjord samfunnshus Jøkelfjord Jøkelfjord bygdelag 

25128 Sørstraumen grendehus Sørstraumen Sørstraumen grendehus 

????? Reinfjord samfunnshus Reinfjord Reinfjord bygdelag 

????? Spildra grendehus Spildra Spildra grendelag 

????? Segelvik Velhus Segelvik Segelvik velforening 

????? Stajord Velhus Stajord Stajord Bygdelag 
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6.2 Idrett 

I Kvænangen er det flere lag, foreninger og ildsjeler som organiserer idrett og fysisk aktivitet i 

kommunen: 

o Samfunns- og grendelag 

o Burfjord idrettslag (NIF) 

o Badderen idrettslag 

o Kvænangen jeger- og fiskerforening 

o Kvænangen skytterlag 

o Kvænangen pistolklubb (NIF) 

o Spildra skytterlag 

o Kvænangsbotn Grendehus 

o Kvænangen Rideklubb (NIF) 

o Capoeira No Topo Do Mundo 

 

 

 

 

I tillegg til organisert og registrert aktivitet i lag og foreninger kommer egenaktivitet blant befolkningen 

i Kvænangen kommune. Uorganisert aktivitet i befolkningen er vanskeligere å kartlegge. Nivået av 

uorganisert aktivitet i kommunen finnes det ikke spesifikk statistikk på. Dersom man ser på den 

nasjonale statistikken over deltagelse på ulike treningsaktiviteter, ser man at aktivitetsnivået har økt 

de siste årene, vi trener mer og vi beveger oss ut i fri natur mer enn før. Det gjelder unge som eldre. 

Hvor i landet vi bor har lite å si for treningsvanene (Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017). På bakgrunn 

av dette kan vi anta at uorganisert aktivitet er relativt høy i vår kommune også. Likevel vil det være et 

behov for å kartlegge uorganisert aktivitet i kommunen før neste rullering av kommunedelplan. 

 



18 
 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016 

6.2.1 Kvænangen Idrettsråd 
Idrettsrådet består av alle idrettslag i kommunen som er medlemmer av Norges Idrettsforbund. 

Kvænangen kommune har tre idrettslag som er registrert i NIF. Kommuner med flere enn tre idrettslag 

registrert i NIF skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. Idrettsrådet skal jobbe for best mulig forhold 

for idretten i kommunen og skal være en samarbeidsarena mellom lag, idrettskrets og kommune. I 

tillegg til å fordele Lokale aktivitetsmidler (LAM), formidler de idrettslagenes behov for anlegg til 

kommunale myndigheter. 

6.2.2 Idretts- og flerbrukshall 
I sammenheng med bygging av ny skole i Kvænangen kommune, vil behov for nybygg av 

gymsal/idrettsanlegg for undervisning være til stede. Dette må sees i sammenheng med for få og for 

små lokaler til organisert og uorganisert aktivitet ellers i kommunen. En idrettshall/flerbrukshall har 

vært et tema i kommunen over flere år og må prioriteres.  

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

32570 Fleraktivitetssal/ Gymsal Burfjord Kvænangen kommune Revet 

73556 Flerbrukshall Burfjord Kvænangen kommune Vedtatt 

 

 

0 20 40 60 80

Drevet med friidrett
Drevet med kampsport

Drevet med organisert dans
Spilt basketball

Spilt ishockey, bandy eller innebandy
Spilt golf

Spilt volleyball
Spilt tennis, squash eller badminton

Gått på skøyter
Spilt fotball

Drevet med annen trening eller mosjon
Gått på gruppetrening, aerobic, yoga eller trim

Kjørt slalåm, telemark eller snowboard
Drevet med svømming

Trent spinning, på tredemølle eller med treningsapparat
Drevet med langrenn eller gått på skitur

Drevet med sykling eller vært på sykkeltur
Vært på joggetur

Drevet med styrketrening
Gått raske turer

D E L T A K E L S E  P Å  U L I K E  T R E N I N G S A K T I V I T E T E R  ( 2 0 1 6 )
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6.2.3 Svømmehall 
Svømmehallen som ligger i tilknytning til idrettshallen og Kvænangen barne- og ungdomsskole i 

Burfjord ble totalrenovert i 2006/07. Svømmehallen er stengt i 2017/18, men skal åpne igjen i 2019.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

32569 Burfjord Kvænangen kommune Står tom i 2017/2018, åpner med ny skole i 2019 

 

 

Nytt svømmebasseng stod ferdig november 2007 

6.2.4 Friidrettsanlegg 
Det er løpebane rundt kunstgressbanen, Kvænangen sentralidrettsanlegg. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

29808 Burfjord Burfjord Idrettslag Grus 

 

6.2.5 Fotballbaner og ballbinger 
I 2015 ble gressbanen i Burfjord fjernet til fordel for ny kunstgressbanen. Ballbingen som tidligere har 

stått i tilknytning til Kvænangen barne- og ungdomsskole er midlertidig demontert. Ny skole skal stå 

ferdig på samme lokalitet i 2019. Ballbingen skal til da være montert. 
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Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

49212 Ballbinge Burfjord Burfjord Idrettslag Midlertidig demontert (2018) 

????? Ballbinge Badderen Ukjent  

23705 Fotballbane Burfjord Burfjord Idrettslag Grusbane 

29809 Fotballbane Burfjord Burfjord Idrettslag Grusbane 

29810 Fotballbane Burfjord Burfjord Idrettslag Kunstgress (ikke garderobeanlegg) 

28701 Fotballbane Jøkelfjord Alteidet ungdoms- og idrettsforening Grus, tilstand ukjent 

22941 Fotballbane Alteidet Alteidet ungdoms- og idrettsforening Grus, tilstand ukjent 

 

 

Kvænangen sentralidrettsanlegg, foto av Jan Roar Karlsen 

6.2.6 Nærmiljøanlegg 
Nærmiljøet er de omgivelsene vi lever i og bruker mesteparten av tiden. Det som finnes i våre 

omgivelser har derfor stor betydning for livskvalitet. Grønne områder og sosiale møteplasser i 

nærmiljøet inkluderer og skaper trivsel og trygghet. Kvænangen kommune ønsker å tilrettelegge for 

økt fysisk aktivitet og sosiale møteplasser i nærmiljøene i samarbeid med grendelagene, lag og 

foreninger. Antall nærmiljøanlegg i kommunen må opp. Da spesielt i tilknytning til skole og barnehager, 

men også i tilknytning til bo- og aktivitetsområder rundt i kommunen. Dette er tilrettelegging for 

uorganisert aktivitet som vil være et viktig satsningsområde også sett i et fremtidig 

folkehelseperspektiv. Anlegg for uorganisert aktivitet og sosiale møteplasser vil kunne løfte 

lokalsamfunnet og gi den tilhørighet og bolyst som kommunen ønsker. 

Det er få nærmiljøanlegg som er tilrettelagt for barn, unge, eldre og de med nedsatt funksjonsevne i 

kommunen. Av de anleggene som finnes er tilstanden til flere dårlig og trenger oppgradering. I Kjækan 
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er lek- og aktivitetsområdet i tilknytning til gamle Kjækan skole mye brukt. Men på grunn av 

usikkerheten for fremtidig bruk av tilbudet på grunn av salg av skolen, vil det kunne bli et behov for et 

nytt nærmiljøanlegg i Kjækan.    

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

22839 Flerbruksområde Alteidet 
Alteidet ungdoms- og 

idrettsforening 
Ukjent 

????? Flerbruksområde Lilledamsplass, Alteidet Kvænangen kommune 

Her er det lovet opparbeidelse 

av aktivitetsapparater ved 

gapahuken 

????? Flerbruksområde Kjækan skole Kvænangen kommune   

????? Flerbruksområde Badderen Barnehage Kvænangen kommune  

????? Flerbruksområde Burfjord Barnehage Kvænangen kommune  

32571 Nærmiljøkart Burfjord Kvænangen kommune Gamle, utdaterte 

56584 Liten ballløkke/-bane Sætra, Badderen ???  

29811 Liten ballløkke/-bane Burfjord Kvænangen kommune Ukjent 

12679 Liten ballløkke/-bane Burfjord Kvænangen kommune Ukjent 

73557 Flerbruksområde 
Kvænangen barne- og 

ungdomsskole 
Kvænangen kommune Planlagt 

 

 

 

 

6.2.7 Hoppbakke 
Hoppsporten i kommunen ligger nede og behovet for anleggsutbygging er derfor ikke tilstede.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

15853 Burfjord Burfjord Idrettslag Revet 

22942 Alteidet Alteidet ungdoms og idrettsforening Ikke i bruk 

 

6.2.8 Klatrevegg 
Klatreveggen innendørs i Jøkelfjord samfunnshus er et svært populært tilbud. Veggen trenger jevnlig 

vedlikehold og oppgradering som Jøkelfjord grendelag tar seg av. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Jøkelfjord Jøkelfjord grendelag Innendørsvegg – Krever kontinuerlig vedlikehold  

????? Jøkelfjord Ukjent Utendørsvegg – Ukjent tilstand 
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6.2.9 Ridebane 
Kvænangen Rideklubb er den eneste rideklubben i kommunen. 

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

29806 Stall Badderen Kvænangen Rideklubb  

29807 Ridebane Badderen Kvænangen Rideklubb  

 

6.2.10 Skyteanlegg 
Det er flere etablerte skytebaner i Kvænangen. Leirduebanen i Kvænangsbotn mangler sikker bakgrunn 

og skal i løpet av 2018 flyttes til Koppi skytebane på Alteidet. Koppi skytebane har tidligere vært brukt 

til rifleskyting, men får nå også en leirduebane. På Koppi har man en svært godt egnet lokalitet. Der 

er det en topografi som sikrer en trygg og god bakgrunn, samtidig som man får samlet skytingen 

på ett område, og dermed får færre områder som belastes av støy. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Spildra Spildra skytterlag  Ukjent 

21541 Alteidet (Koppi) Kvænangen skytterlag og Kvænangen Jeger- og fiskeforening 
200 m bane under 

planlegging 

21542 Alteidet (Koppi) Kvænangen skytterlag og Kvænangen Jeger- og fiskeforening 
100 m bane ferdigstilt i 

2017 

29804 Kvænangsbotn Kvænangen Jeger- og fiskeforening Leirduebane nedlagt 

29805 Kvænangsbotn Kvænangen Jeger- og fiskeforeningen Klubbhuset fortsatt i bruk 

21541 Sørstraumen Kvænangen skytterlag Innendørsbane 

23707 Badderen Kvænangen Pistolklubb Nedlagt 
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6.3 Friluftsliv 

Friluftsliv er en ramme for møte mellom menneske og natur, og mellom mennesker i natur. 

Betydningen for den enkelte vil avhenge av tidsepoke, tilhørighet, bosted, klasse, kjønn, livsfase og 

livssituasjon. Kvænangen er en friluftskommune med nærhet til flott natur. Friluftsliv tilbyr viktig 

aktivitet og trivselsfaktor, noe som ofte trekkes fram i samfunnsdebatten, og som skal vektlegges i 

framtidig samfunnsutvikling. En av befolkningens hovedaktivitet er gåturer både i nærterreng og i 

utmark. Befolkningen i Kvænangen kommune har forholdsvis god tilgang til rekreasjonsareal og 

nærturterreng i sitt lokalmiljø, selv om disse arealene ikke er tilrettelagt i større grad. Friluftsliv og 

aktivitetsmuligheter i nærmiljøet er viktig for god folkehelse, og mulighetene her må spilles videre på 

og utvikles på en god måte. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 

Alle skal inkluderes, og det skal legges til rette for at ulike brukergrupper skal kunne få et tilbud. Dette 

kan gjennomføres ved tilrettelegging og gjennom aktivitetsfremmende tiltak. Eksempler på slike 

aktiviteter er «Ut i Nord», «ut på tur med hjul» og «aktiv på dagtid». Gjennom tiltak og prosjekter i 

skole og barnehage kan barn og unges interesse og engasjement for natur og fysisk aktivitet bygges 

opp. Den frivillige innsatsen som blir gjort gjennom lag, foreninger og ressurspersoner må videreføres 

og samkjøres med øvrig tilretteleggingsapparat som verneområdene, friluftsrådet, kommunen og 

andre instanser som jobber med friluftsliv. 
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Vært på ridetur i naturomgivelser

Vært på jakttur

Stått på skøyter på islagte vann eller vassdrag

Stått alpint, snowboard eller telemark

Vært på lengre skitur i skogen eller på fjellet

Vært på tur i kano/kajakk/robåt

Vært på kortere skitur i skogen eller på fjellet

Vært på tur med sykkel i naturen

Vært på bær- eller sopptur

Vært på fisketur

Vært på tur i motor- eller seilbåt

Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet

Badet i salt- eller ferskvann

Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet

Vært på kortere spasertur

D E L T A G E L S E  P Å  U L I K E  F R I L U F T S A K T I V I T E T E R  ( 2 0 1 7 )
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6.3.1 Friluftslivskartlegging 
I arbeidet med kommunedelplanen vil friluftsområdene i kommunen kartlegges, herunder foreta en 

vurdering av hvilke områder som skal prioriteres for gjennomføring av tilretteleggingstiltak (for 

friluftslivet generelt og med tanke på universell utforming). Ved vurdering av tilretteleggingstiltak tas 

det også hensyn til spesielt sårbare områder (spesielle naturtyper og artsforekomster) og 

samfunnssikkerhet (flom- og skredområder). Denne kartleggingen gjennomføres parallelt med 

arbeidet med kommunedelplan og er planlagt ferdigstilt 2018/19. Kartleggingen skjer etter veiledere 

Kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, 2017 og Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder, 2013. 

6.3.2 Nord-Troms Friluftsråd - Friluftsliv for alle til alle årstider! 
 

er et interkommunalt samarbeid (Kommuneloven §27) mellom 

kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjærvøy. Nord-

Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik 

måte at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. Resultater som 

kommunene vanskelige kan oppnå alene og uten et interkommunalt samarbeid. Sammen arbeides det 

mot et allsidig og miljøvennlig friluftsliv, til det beste for befolkningens trivsel og helse. 

I Kvænangen kommune gjennomfører Nord-Troms Friluftsråd en rekke tiltak og arrangement: 

o Ut i Nord 

o Ut og Plukk 

o JuleSPREK 

o Ordførerturer 

o Friluftsskoler 

o Friluftslivs arrangement for alle grupper i samfunnet 

o Folkehelsearbeid 

o Marin forsøpling og strandrydding 

o Skilting og merking av turløyper 

o Anlegg og tilrettelegging av friluftsliv 

Gå til http://www.utinord.no/ for mere informasjon! 

6.3.3 Landskapsvernområder 
Kvænangen kommune har tre Landskapsvernområder: 

o Kvænangsbotn landskapsvernområde/ Bađaávžži ja gearbbet suodjemeahcci/ Niemenaikun 

ja kärpikän suojeluala 

o Navitdalen landskapsvernområde/ Návetvuomi suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala 

o Skorpa-Nøklan Landskapsvernområde med plantelivsfredning 

http://www.utinord.no/
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Kvænangsbotn landskapsvernområdet, foto Rune Benonisen. 

Landskapsvernområdene ligger i et område som har vært, og er, preget av samiske og kvenske 

naturbrukstradisjoner, noe de offisielle navnene for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO bærer preg av. 

Disse områdene er godt egnet for friluftsliv, jakt og fiske. Det drives småviltjakt og elgjakt innenfor 

områdene både i Kvænangsbotn og Navitdalen. I Kvænangsbotn LVO renner Kvænangselva gjennom 

og er lakse-førende opp til Stuoragorži/Storfossen/Isokoski. 

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO forvalter verneområdene. De har ansvaret 

for skjøtsels- og tilretteleggingsarbeidet. Prosjekter i og i tilknytning til områdene gjennomføres i 

samarbeider med kommune, grunneiere, friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og 

reinbeitedistrikt. 

Gå til http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/ for mere informasjon! 

 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/
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6.3.4 Hytter 
Flere plasser i kommunen finnes det hytter som kan lånes eller leies av allmennheten.  

Anleggsnr Navn Lokalitet Eier Tilstand 

????? Gærbethytta Gearbbet Statskog SF  

????? Jeger- og fisk hytta Nordbotn Kvænangen jeger- og fiskeforeningen  

????? Limpastua Kvænangsbotn Kvænangen skogstuer  

????? Langdalshytta Polvannet/Langdalsvannet Alteidet ungdoms- og idrettsforening  

????? Lappasriidiihytta Lappasriidii 
Statskog SF/Forening for Lappasriidii 

vel 
 

????? Dalstuen Kvænangsdalen Statskog SF  

????? 
Kvænangen 

skogstue 
Kvænangsdalen 

Kvænangen skogstuer/ Nord-Troms 

Museum 
 

 

6.3.5 Gammer 
Gammer var en vanlig bygningstype i distriktet fra gammelt av. Mange plasser finner vi spor etter eldre 

gammer. Blant reindriftsutøverne var gammer brukt i forbindelse med gjeting, både i Navitdalen og 

ved Storsvingen på Kvænangsfjellet, fram til nyere tid. Her står gammene fortsatt, men det har vært i 

forfall etter de ble tatt ut av bruk. Gammen i Navit restaureres gjennom et prosjekt av 

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO i 2018. På Olgolaneset og på Spildra er det 

bygd opp gammer i nyere tid for å ta vare på de gamle byggetradisjonene.    

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Hvalvannsgammen  Ukjent Brukbar, men noe fuktig 

????? Storsvingen, Kvænangsfjellet  D-35 Fávrrosorda I dårlig forfatning 

????? Olgolanesset Navuona gammestyret Mangler toalett og søppelfasiliteter 

????? Spildra  Ukjent   

????? Navitdalen Ukjent Restaureringsarbeid pågår 

 

6.3.6 Turløyper 
Det er turløyper over hele kommunen. I nærmiljøet, langs med fjæra, til ei strand, til skogs og høyt til 

fjells - Opp, opp til en topp! Det finnes en tur for alle i kommunen, med forskjellig vanskelighetsgrad.  

 

Nord-Troms Friluftsråd er tilrettelegger og arrangør for Ut i NORD turene. På UT.no, som er en tjeneste 

fra Den norske turistforeningen, finner man kart over alle Ut i NORD turene med beskrivelse. Alle Ut i 

http://www.ut.no/
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NORD turene er skiltet. De røde og gule skiltene står så lenge turen er med i turkassetrimmen. De 

grønne turskiltene er permanente.  Skiltene følger nasjonal standard og turene er gradert etter 

vanskelighetsgrad grønn tur (lett), blå (middels), rød eller svart (vanskelig). Stadig nye turer kommer 

til hvert år.  

Ut i NORD 2018 

Nr Lokalitet Starter 

58 Innervikselva Jøkelfjord 01.jun 

59 Vassnes Alteidet 01.jun 

60 Skogtrimmen Burfjord 01.jun 

61 Svanevannet Burfjord 01.jun 

62 Stuora Riidevárri Burfjord 15.jun 

63 Daumannstind Baddereidet 15.jun 

64 Olderbakkfjellet Jøkelfjord 15.jun 

65 Klubben (Beaski) Burfjord 15.jun 

66 Mikkaltinden Jøkelfjordeid 01.jun 

67 Sørstraumdalen Sørstraumen 01.jul 

68 Geitfjelltinden Navit 01.jul 

69 Naiggácohkka Kvænangsfjellet 01.jul 

70 Kulturstien Spildra 01.jun 

71 Staurhammeren Spildra 01.jun 

72 Dalstuen Kvænangsbotn 15.mai 

73 Lillestrømmen Kvænangsbotn 15.mai 

74 Gárgovárri Burfjord 15.mai 

75 Riidevárrivannet Baddereidet 15.jun 

76 Lysløypa i Sætra Badderen 15.mai 

77 Moldvikøra Badderen 01.jun 

78 Dingalbukta Burfjord 15.mai 

79 Halsen Burfjord 01.jun 

 

Det finnes mange turløyper i kommunen som ikke er en del av Ut i NORD, men som er opparbeidet og 

vedlikeholdt av bygdelag, turlag, idrettslag og andre foreninger.   

Anleggsnr Lokalitet Tilstand 

????? Svanefjellet rundt, Burfjord Ukjent 

????? Mefjellet (Linken), Alteidet Ukjent 

????? Saltnes, Jøkelfjord Igjengrodd, ønskes opprustet 

????? Gearbbetvárri, Kvænangsbotn Ukjent 

????? Lillestraumen, Toppelbukt Ukjent 

????? Mathisdalen, Kjækan Ukjent 
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????? Skaga, Spildran Ukjent 

????? Varden, Spildra Ukjent 

????? Fjorden rundt, Reinfjord Ukjent 

????? Vannberget, Reinfjord Ukjent 

????? Haretoppen, Reinfjord Ukjent 

????? Kaffesteinen, Reinfjord Ukjent 

????? Varden, Segelvik Ukjent 

????? Mathisvannet, Segelvik Ukjent 

????? Slaberget, Segelvik Ukjent 

 

Kvænangen kommune er kalvingsområde for reindrifta. I 2018 blir turløyper som ligger i tilknytning til 

kalvings- og oppvekstområde skiltet og oppstart utsatt for å vise hensyn. For mere informasjon om 

reindriftas arealbruk se: 

https://kilden.nibio.no/?X=7764306.99&Y=766020.00&zoom=4&lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=g

raatone_cache 

 

Skilt ved turløyper i tilknytning til kalvings- og oppvekstområder - VIS HENSYN! 

Informasjon til befolkningen og andre brukere skal også være et prioritert arbeid. Dersom man 

forholder seg til gjeldende regelverk og har en hensynsfull framferd, så vil brukerkonfliktene reduseres, 

og det vil bidra til mer trivsel. Dette kan gjøres i form av oppslag på startpunkt, nettside, sosiale media 

og informasjonsmateriell.  Natur- og kulturstier er viktige informasjonskanaler og kan ha tema som:  

o Hensynsfull framferd med tanke på kalvingsområde, beitedyr og vilt 

o Forsøpling, ulovlig motorferdsel, båndtvang og forebygging av skogbrannfare 

o Natur 

o Kulturverdi og –historie 

o Områdehistorikk 

 

https://kilden.nibio.no/?X=7764306.99&Y=766020.00&zoom=4&lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=graatone_cache
https://kilden.nibio.no/?X=7764306.99&Y=766020.00&zoom=4&lang=nb&topic=reindrift&bgLayer=graatone_cache
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6.3.7 Skiløyper 

Over hele kommunen finnes det tilrettelagte skiløyper. I Sætra og i Burfjord har vi lysløyper som er i 

bruk. Løype i Burfjord driftes av idrettslaget som disponerer egen tråkkemaskin. Løypenettet her gir 

muligheter både for klassisk og skøyting i tillegg til lange turløyper opp på Baddereidet.  

Både på Alteidet, Kvænangsbotn og i Kjækan har det vært løyper med lyssetting tidligere, men de er 

ute av drift/avviklet. Løypenettet i Kvænangsbotn er på ca. 20 km, det meste i lett skogsterreng. 

Løypene prepareres med snøscooter og sporplog.       

Anleggsnr Lokalitet Eier Lysløpe 

21055 Burfjord Burfjord Idrettslag Ja 

49215 Burfjord Burfjord Idrettslag Ja 

49217 Burfjord Burfjord Idrettslag Ja 

22943 Alteidet Alteidet ungdoms- og idrettsforening Nei 

????? Kjækan skole - Svineryggen Lokale innbyggere og hyttebeboere   Nei 

21056 Kvænangsbotn Kvænangsbotn grendehus Nei 

????? Jøkelfjordeidet Sydnatur Nei 

????? Spildra Spildra grendelag Nei 

23706 Sætra, Badderen Badderen Idrettslag Ja 

????? Segelvik-Andsnes Segelvik velforening Nei 

????? Reinfjord-Olderfjord Reinfjord bygdelag Nei 

 

6.3.8 Fiskeplasser 
Fiskemuligheter har Kvænangen mye av, både i sjø, elv og fjellvann. Geitstein ute ved Låvan er en 

tilrettelagt fiskeplass for havfiske og sosiale sammenkomster. Her finnes både gapahuk, grillhytte, 

benker og bord. Alle kaier brukes som fiskeplass. Ellers finnes det en rekke andre områder som 

lokalbefolkningen og besøkende bruker til fiske fra land, både ved sjø og fjellvann, som ikke er 

tilrettelagt. 

6.3.9 Gapahuker og grillhytter 
Gjennom en rekke tiltak i regi av lag, foreninger og privatpersoner er det gjort mye 

tilretteleggingsarbeid. 

Anleggsnr Type Lokalitet Eier Tilstand 

????? Gapahuk Storsavvan, Badderelva Badderen elvelag  

????? Gapahuk Vangen, Kvænangsbotn  
I god stand med 

parkeringsmuligheter 

????? Gapahuk Rundvannet 
Styret for 
landskapsvernområdet/ Statskog 
SF 

Blir restaurert og 
universelt utformet – 
midler bevilget 

????? Gapahuk Kjækan skole Kvænangen kommune  
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????? Gapahuk Alteidet 
Alteidet ungdoms- og 

idrettsforening 
 

????? Gapahuk Burfjord KBU skole  

????? Gapahuk Mittavarri, Burfjorddalen Kvænangen scooterforening  

????? Gapahuk 
Myrdalskulpen, 

Kvænangselva 
Bjørkenes Camping  

????? Gapahuk Fjordbotn, Reinfjord Reinfjord bygdelag Settes opp sommeren 
2018 

????? Gapahuk Svineryggen, Baddereidet 
Kvænangen jeger- og 

fiskeforeningen 
 

????? Grillhytte Jonasbekken, Burfjord 
Kvænangen jeger- og 

fiskeforeningen 
 

????? Gapahuk/Grillhytte Låvan Handikappforeningen «Geitstein»  
Universelt utformet 

????? Grillhytte Rundhammaren, Spildra Spildra grendelag Behov for vedlikehold 

????? Grillhytte Sørstraumen Sørstraumen grendeutvalg? Behov for toalett 

????? Grillhytte Løkeng Stajord bygdelag  

????? Grillhytte Nordstraumen   

 

6.3.10 Benker 
Det er satt ut noen benker rundt i kommunen. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Burfjord 
Burfjord grendelag/ Kvænangen 

kommune 
 

????? Spildra Spildra grendelag   

????? Reinfjord Reinfjord bygdelag   

????? Segelvik Segelvik velforening   

????? Gardelvågen Kvænangsbotn grendehus Ved tunnelåpningen - Ikke satt opp 
ennå, men kommer til våren 2018. 

????? Svanevannet KVBU skole   

????? Sætherkulpen, Kvænangselva Statskog SF  

 

6.3.11 Bade- og flytebrygger 
Svanevannet er et lite vann sentralt i Burfjord. Dette vannet brukes av lokalbefolkningen og skolen som 

badeplass på varme sommerdager. Her er det plassert ut en badebrygge. 

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Svanevannet Kvænangen barne- og ungdomsskole Badebrygge 

????? Spildra Kvænangen kommune Kombinert fiske- og fritidsbåt havn 

????? Badderen Kvænangen kommune Kombinert fiske- og fritidsbåt havn 

????? Burfjord Kvænangen kommune Legges ut hver sommer 
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6.3.12 Rasteplasser og utkikkspunkt 
Det er flere flotte kultur- og naturskjønne rasteplasser i kommunen.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Kvænangsfjellet Statens vegvesen Burde vært toalettfasiliteter 

????? Næringshagen, 

Sørstraumen 

Styret for Kvænangsbotn og 

Navitdalen LVO Ferdigstilles 2018 

????? Løkviknesset Statskog Ukjent 

????? Storbukta, Kjækan Kvænangen kommune Minnestein (150 års markeringen) 

????? Kvænangsbotn Kvænangen kommune Minnestein (150 års markeringen) 

????? Seglvik Kvænangen kommune Minnestein (150 års markeringen) 

 

6.3.13 Parkeringsplasser 
Kommunen må legge til rette for en målrettet og god arealforvaltning som ivaretar friluftslivet og gjør 

friluftsområder tilgjengelige. Det er viktig å sikre allmenne friluftsområder og adkomst til disse, legge 

til rette for bruk av friområder, sikre trygg utfartsparkering ved viktige attraksjoner og severdigheter 

(herunder kulturminner og kulturlandskap), utfartsområder og scooterløyper. Dette vil gjøre 

friluftsaktiviteter mer tilgjengelig og redusere interessekonflikter. Adkomst kan forbedres gjennom 

etablering av dedikerte parkeringsplasser og transportårer i kulturlandskap og bebyggelse. Det er viktig 

med helhetlige prosesser i forhold til berørte parter når parkeringsplasser og ferdselsårer etableres og 

tilrettelegges. I tillegg er skilting og informasjon sentrale element. 

Opplevelsesnæring og E6 

Kvænangen ønsker å satse på natur- og kulturturisme. En økning i turistnæring vil gi behov for en 

infrastruktur som er tilrettelagt dette. Parkeringsplasser i områder med attraksjoner og severdigheter 

(herunder bautaer, kulturminner og kultur- og naturlandskap) og behovet for en pust i bakken ved 

gjennomreise Kvænangen vil være viktig for å kunne legge til rette for og ta vare på turistnæringen og 

resten av befolkningen i kommunen.   

Parkering ved utfartsområder og scooterløyper 

Parkering er nødvendig når man skal ut på tur. Dette er en utfordring mange plasser, særlig på vinteren 

når man også er avhengig av brøyting. Mange steder er det fysisk plass, men det er behov for 

avklaringer av bruken, og ordninger for brøyting og handtering av eventuell søppel og toalettfasiliteter. 

Flere plasser er det også behov for å etablere nye parkeringsplasser eller utvide kapasiteten ved 

eksisterende. I dag har vi en dedikert parkeringsplass til friluftsformål. Den ligger på Saltnes i Jøkelfjord, 

og er startpunkt for utflukter inn til breen. Utover dette har vi en rekke snuplasser, parkeringslommer 

i tilknytning til offentlig og privat veg, massetak og andre plasser som benyttes til parkering i 

forbindelse med friluftsliv. Vi har en særlig stor utfordring for å legge til rette for parkering ved 
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startpunktene til scooterløypene, da man trenger stor plass til å parkere biler med tilhengere. I 

forbindelse med Kommuneplanens arealdel, som er under utarbeidelse og skal ferdigstilles høsten 

2018, er det foreslått en rekke områder som skal settes av til parkeringsformål og som eventuelt kan 

videreutvikles og tilrettelegges, se kapittel 3.3.1 Kommuneplanens arealdel. 

Andre utfartsområder med behov for parkering er:  

Scooterløype Turområde 

Alteidet Burfjorddalen 

Kjækan Baddereidet 

Kvænangsbotn   

Navit   

Burfjord  

Badderen  

 

6.3.14 Toalett og søppelhåndtering 
Dette er et tema med flere innspill. Befolkningen ønsker flere søppel- og toalettfasiliteter. Det er 

spesielt ønskelig i tilknytning til godt brukte utfartsområder og scooterløyper, rasteplasser og 

utkikkspunkt, områder med attraksjoner og severdigheter (herunder bautaer, kulturminner og natur- 

og kulturlandskap), E6, Burfjord sentrum, Kvænangsfjellet og ny planlagt rasteplass ved Sørstraumen 

brua. 

I sammenheng med sentrumsplan ønskes det å etablere en sterkere sentrumsprofil. Muligheten for å 

etablere en kultur- og sentrumsarena med aktivitetsanlegg og sosiale samlingsplasser vil gi økt behov 

for søppel og toalettfasiliteter i sentrum. Dersom det i tillegg skal være mulighet for korttidsplasser for 

bobiler i sentrum gir dette en ekstra pågang for gode toalett og eventuelt dusjmuligheter. 

Det finnes gratis bobiltømming i Burfjord sentrum. Likevel skjer slik tømming på parkeringsplasser 

langs E6. For å få bukt med dette må det vurderes å settes opp informasjonsskilt om muligheten i 

Burfjord, eventuelt sette opp et ekstra anlegg. Informasjon, forebygging og holdningsendring vil være 

viktig på alle områder der folk ferdes.  

Søppel- og toalettfasiliteter bør alltid vurderes i områder som skal tilrettelegges og utbedres og i 

tilknytning til nye anlegg. 

Anleggsnr Type Lokalitet Eier Tilstand 

????? Toalett Saltnes, Jøkelfjord Kvænangen kommune  

????? Toalett Ventebua på kaia i Burfjord Kvænangen kommune  

????? Toalett/dusj Innfallsporten, Sørstraumen Kvænangen kommune Under oppbygging 

????? Toalett/dusj Turistinformasjon, Burfjord Kvænangen kommune  
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????? Toalett Geitstein, Låvan Handikappforeningen  

????? Bobiltømming Burfjord Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Burfjordlandet Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Baddereidet Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Rakkenes Kvænangen kommune  

????? Søppelkonteiner Sandnesdalen Kvænangen kommune  

 

6.4 Kultur 

Forenklet oversikt av hvordan ordet «kultur» brukes (Nasjonal digital læringsarena): 

o Kultur som åndsliv og produkter av slik aktivitet, både «finkultur» og «ukultur»: litteratur, 

billedkunst, musikk, teater, fjernsyn og andre skapende aktiviteter.  

o Kultur som aktiviteter, det «utvidede» kulturbegrep, som innebærer at det er et kulturelt 

aspekt ved alle aktiviteter, redskaper og gjenstander: idrett, fritidsaktiviteter, undervisning, 

sosialarbeid, mat, verktøy, klesdrakt.  

o Kultur som arv og minne: tradisjoner, kulturlandskap, kystkultur, kulturgjenstander. Det gamle 

er bærer av identitet: språk, religion, eventyr, sagn. 

o Kultur som livsform, som en særlig måte å leve på eller være på: steinalderkultur, 

indianerkultur eller annen befolkningskultur som f.eks. samisk og kvensk. 

o Kultur som meningsfellesskap: mønster av mening, koder, ideer, verdier, normer, identitet.  

Det er ikke skarpe grenser mellom disse betydningene. Kultur er menneskeskapt. 

Kulturen i dag i Kvænangen er en smeltedigel av eksemplene over. Spesielt preget av menneskelig 

mangfold og kulturarv. Kommunen er et gammelt tre kulturelt område (norsk, samisk og kvensk) der 

levesett, tradisjoner og kulturuttrykk er blitt formet og farget av alle kulturene. Kommunen har 

kulturarenaer både inne og ut med kulturtilbud til alle aldersgrupper i befolkningen. Her kan nevnes 

fotball, ski- og sykkel-aktiviteter, fiskekonkurranser både sommer og vinter, skyting, motocross, 

turmarsjer, tur-renn, oppmerkede løyper til fjells og ved fjordene, ulike bygdedager, sommer- og 

julemarkeder, aktiviteter i 4H, strikkekafeer, husflidskvelder, konserter, kafeer, festligheter, 

temakvelder og lignende som arrangeres av ulike frivillige lag og foreninger. Av faste arrangementer 

kan vi nevne ulike bygdedager (Segelvik, Spildra, Reinfjord, Badderen og Kjækan), kirkehelg på Skorpa, 

Verddeturneringen og Paaskiviikko. 

I kommunal regi har vi Kulturskolen med sine opplæringstilbud og fremvisninger, Biblioteket med 

tilbud innen litteratur, dikt og utstillinger, Frisklivstilbud for alle, Fritidsklubb, Kunst- og kulturfag i 
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grunnskolen medregnet Den Kulturelle Skolesekken, og vi har også tilbud innen Den Kulturelle 

Spaserstokken med konserter, utstillinger, temakvelder og forestillinger fra profesjonelle kunstnere.  

Kultur betegnes også som en menneskelig fysisk aktivitet med bearbeidelse av naturen og annet 

råmateriale som vi omgir oss med. Kvænangen er en kommune som er ufattelig rik på fabelaktig og 

mangfoldig natur. 

 

 

 

 

6.4.1 Flerbrukshuset 

Flerbrukshuset er et andelslag som leies ut til alt fra barnedåper, konfirmasjoner, bursdager, bryllup, 

begravelse, sal trening, kafeer, pubkvelder, konserter, møter, kulturskoleaktiviteter, 

teaterforestillinger, forelesninger, kommunale temadager, festligheter osv. Flerbrukshuset har også et 

magasin for Nord-Troms Museum i kjelleren hvor det er klimaregulert for oppbevaring av eldre 

gjenstander. Museet har også en del av huset til kontorer og utstillinger. Flerbrukshuset drives av 

leieinntekter og søker støtte fra kommunen på lik linje med de andre samfunns- og kulturhusene i 

kommunen. Huset er et viktig sted for alle som vil leie det til sine aktiviteter. Vedlikehold blir gjort stort 

sett på dugnad, og annet tilsyn og regnskap blir gjort av styreleder på eget initiativ. Booking og ut-

/innlevering av nøkkel blir av hensiktsmessige årsaker gjort av kommunens servicekontor på rådhuset.  

Anleggsnr Anleggstype Lokalitet Eier Tilstand 

31992 Flerbrukslokale til kultur Burfjord Kvænangen kommune  
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Frisklivssentralen i aksjon i salen på Flerbrukshuset 

6.4.2 Kulturskolen 

Kulturskolen er et kommunalt lovpålagt tilbud etter Opplæringslovens § 13-6 Musikk- og kulturskoler. 

Her tilbys allsidig opplæring innen teater, sang, samspill, instrumentopplæring, visuell kunst og 

matkultur. Foreldre/foresatte søker sine barn inn hver høst på de tilbud som ønskes, og det betales en 

semesteravgift inn til kommunen for høst- og vårsemesteret. Undervisningen skjer på ettermiddags- 

og kveldstid i ulike undervisningsrom på Kvænangen barne- og ungdomsskole og også på 

Flerbrukshuset. Stort sett holdes det semesterkonserter/utstillinger og forestillinger til hvert 

semesterslutt, pluss andre opptredener gjennom året. Et uttalt mål for kulturlivet i Kvænangen og også 

for kulturskolen, er at barn og unge får opplæring i de ulike fagene de har interesse for, samt at de får 

oppleve mestring, samhold og trening i å vise seg og sitt talent fram for andre. 

 

 

 

6.4.3 Bibliotek 

Kvænangen Folkebibliotek på kommunehuset i Burfjord har åpent tre dager i uken, med litt ulik 

åpningstid for vinter og sommer. Biblioteket har en søkbar bokdatabase. Man kan også låne bøker ved 
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Servicekontoret på Sørstraumen Handel og Spildra Landhandel i butikkenes åpningstider. Utlån på 

biblioteket er gratis. Du bruker et nasjonalt lånekort som kan benyttes ved de fleste bibliotek i landet, 

barn har et lokalt lånekort. Det er utlån på bøker, film, tidsskrifter, pc-spill og språkkurs. Kvænangen 

folkebibliotek er også studiebibliotek hvor studenter kan reservere møterom til selvstudie og/eller 

grupperom. Her er trådløst nettverk og muligheter for kjøkken. På dagtid er det også muligheter for 

kopiering. Biblioteket er behjelpelig med informasjon, veiledning, søk i baser og bestilling av litteratur. 

6.4.4 Kvænangen språksenter  

Språksenteret eies av kommunene, men er organisert som egen enhet. Senteret finansieres med 

eksterne midler fra Sametinget og Kulturdepartementet. Målet er å revitalisere det samiske og kvenske 

språket og kultur ved å tilby opplæring og skape andre språkarenaer. 

6.4.5 Nord-Troms Museum 

Museet har et magasin/lager for oppbevaring og gjennomfører periodevise utstillinger i 

Flerbrukshuset. Kvænangen kommune er medeier i selskapet og har et styremedlem. 

6.4.6 Kunstutstillinger 

Kvænangen kommune bestiller og mottar tilbud av ulike kunstutstillinger i regi av Biblioteket, Den 

Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken og via Nord-Troms Museum. Disse utstillingene 

henger/er utstilt på dertil egnede steder tilpasset hver enkelt utstilling. Her kan man bruke lokaler i 

Flerbrukshuset, Kvænangen næringsbygg, Kommunehuset, Gargo, Kvænangen barne- og 

ungdomsskole, i barnehagene osv til å sette opp utstillinger for kortere og lengre tid. Vi har også faste 

installasjoner/glassmonter av lokale kunstnere med kunst som er innkjøpt spesielt. 
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Kunst av barna i barnehagen 

6.4.7 Kultursti 

På Spildra øy er det en kultursti som er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Spildra 

Grendeutvalg, Sametinget og Tromsø Museum. Denne stien går fra enden av veien ved Rapvika og til 

Skagevågen, en avstand på 3 km i lett terreng. Spildra har mye historie med blant annet bjørnegraver, 

hulegraver og tufter. Kvænangsbotn har også en kultur- og historiesti fra Rundvannet til Kvænangen 

Skogsstuer, en avstand på 4 km, som omhandler kvenenes historie fra 1700-tallet og utover. Kvenenes 

eksistens var tuftet på naturressurser som jord, hav, skog og utmark.  

Anleggsnr Lokalitet Eier Tilstand 

????? Kvænangsbotn Nord Troms Museum  I bruk, trenger oppgradering 

????? Spildra Troms fylkeskommune og Sametinget  Nyåpnet 2018 

 

6.4.8 Halti kvenkultursenter 

Kvænangen kommune er medeier og betaler en årlig sum i driftsstøtte.  

6.4.9 Frivillighetssentral  

Kommunestyret har vedtatt av det skal etableres en frivillighetssentral. Denne er under utvikling, 

plassering ennå ikke avklart. 
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7 Strategier og satsningsområder 
o Folkehelse og folkehelsearbeid 

o Barn og ungdom (6 – 19 år) skal prioriteres ved anleggsutbygging.  

o Tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne og eldre (en økende del av befolkningen) skal 

alltid vurderes i forhold til anleggsutbygging. 

o Flerbruksområder og – anlegg: Tilpasset flere brukergrupper og fokus på sosiale møteplasser. 

- Flerbrukshall 

- Nærmiljøanlegg 

- Kultur- og sentrumsarena 

o Spesialanlegg:  

- Annen organisert aktivitet som hestesport, skyting, skianlegg, klatring, etc. må vurderes 

rehabilitert og oppgradert dersom behov ytres og synliggjøres. 

o Dugnadsarbeid og den frivillige innsatsen 

o Mer skilting og informasjon 

o Flere og bedre parkerings-, søppel- og toalettfasiliteter 

o Opplevelsesnæringen 

o Kartlegge den uorganiserte aktiviteten i kommunen 

o Grunneierorganisering på jakt og fiske 

o Andre kommunale planer 

o Utarbeide oversiktskart anlegg 

8 Oppfølging av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Punkter som i denne planen viser seg å inneholde feil, er mangelfulle, eller mangler helt, skal 

registreres fortløpende, slik at de kan inngå ved første rullering.  
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Kvænangen kommune 
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD  
Telefon 77 77 88 00  
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Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Vedlegg 1 - Handlingsprogram 

 

2018 

KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Handlingsprogram for anlegg 
Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og kultur skal benyttes som et informasjons- og 

styringsverktøy. Kommunedelplan skal sees i sammenheng med Kommuneplanens samfunns- og 

arealdel, Kystsoneplan, og andre kommunedelplaner for kommunen. 

Gjennom drøftinger og behovsanalyser legges grunnlaget for et 4-årig handlingsprogram. Her gjøres 

konkrete prioriteringer vedrørende utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Kvænangen 

kommune. Handlingsprogrammet inneholder en prioritert liste over tiltak med kortsiktige behov og en 

liste over tiltak som på sikt ønskes utviklet, sistnevnte er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.  

Handlingsprogrammet skal revideres årlig, og ta utgangspunkt i tiltakene som fremgår av 

kommunedelplanens handlingsprogram for anlegg. Vesentlige endringer i kommunedelplanens 

hoveddokument skal legges til hovedrullering hvert 4. år. 

Spillemiddelsøknad er ikke nødvendigvis satt opp med samme år som utviklingsåret, noe som blant 

annet har sammenheng med at frist for spillemiddelsøknader er 15. januar og at det da i enkelte 

tilfeller er hensiktsmessig å søke spillemidler etter at tiltaket er igangsatt. Dette forutsetter at 

prosjektet er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggestart/prosjektstart. På grunn av etterslep 

på utbetalingen av spillemidler er det kun et fåtall av prosjektene som får utbetalt spillemidler i 

søknadsåret, for alle søknader som ikke får tilsagn må søknaden gjentas/fornyes året etter helt til 

tilsagn blir gitt. 

Den årlige rulleringa av handlingsprogrammet skal ta hensyn til anleggenes status, slik at godkjente 

søknader for ferdige planlagte anlegg vil rykke foran ikke godkjente søknader. Finansieringen i tabellen 

tar utgangspunkt i den foreslåtte finansieringsplanen til søkeren, ikke den endelige offentlige 

bevilgninga. Kommunale tildelinger vil være avhengige av kommunens vedtatte årsbudsjett og 

økonomiplan. 

 

 

 



1 Anleggsprogram og finansiering 
K = Kommunale midler 

S = Spillemidler 

P = Private midler 

(Alle beløp i 1000 kr) 

 

1.1 Kortsiktige behov for nye anlegg, områder og aktiviteter 2019 - 2022 

Nr Tiltak/Anleggstype Lokalitet Prosjekteier Kommentar 

1 Idretts/ Flerbrukshall Burfjord  Kvænangen kommune  

2 Nærmiljøanlegg Kvænangen barne- og ungdomsskole, Burfjord  Kvænangen kommune  

3 
Kultur- og sentrumsarena med 
aktivitetsanlegg 

Sentrumsområdet, Burfjord  Kvænangen kommune 
Universelt utformet sti langs elva, med benker og 
bord, utescene, aktivitetsanlegg, mm 

4 Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Opplevelsesnæring / E6  Kvænangen kommune  

5 Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper  Kvænangen kommune  

 

Finansieringsplan 

Anleggsnr Anlegg Lokalitet Total øk 
2019 2020 2021 2022 

K S P K S P K S P K S P 

73556 Idrettshall/ Flerbrukshall Burfjord 38000 22000 16000 - - - - - - - - - - 

73557 Nærmiljøanlegg 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, Burfjord 

5000 2500 2500 - - - - - - - - - - 

73559 Kultur- og sentrumsarena Burfjord 10000 1000 1000 - 3000 3000 - 1000 1000 - - - - 

????? Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Opplevelsesnæring/ E6 4000 500 - 500 500 - 500 500 - 500 500 - 500 

????? Parlering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  
Friluftsliv, utfartsårer og 
scooterløyper 

800 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 

Sum investeringer 2019-2022 26100 19500 600 3600 3000 600 1600 1000 600 600 - 600 

 



1.2 Langsiktige behov for nye anlegg, områder og aktiviteter 2019 – 2030 

Tiltak/Anleggstype Lokalitet Søker(e) Kommentar 

Lekeplass/Aktivitetsanlegg Kjækan 
Kjækan og Kvænangsbotn 
grendeutvalg 

Nytt innspill 

Raste- og fiskeplass med universell utforming Sørstraumen  Kvænangen kommune Nytt innspill 

Lekeplass/Aktivitetsanlegg Barnehagen, Badderen   Nytt innspill 

Lekeplass/Aktivitetsanlegg Lilledamsplass, Alteidet 
Kvænangen kommune/Alteidet 
grendelag 

Nytt innspill 

Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter Opplevelsesnæring/E6   Nytt innspill 

Parkering/ Søppel/ Toalett fasiliteter  Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper   Nytt innspill 

Turløyper – Skilting og merking Generelt  
Eksisterende - 
Oppgradering/tilrettelegging/vedlikehold 

Grillhytte Spildra Spildra grendelag Eksisterende - Trenger restaurering 

Lekeplass/ Aktivitetsanlegg Spildra grendehus Spildra grendelag Eksisterende - Trenger restaurering 

Nærmiljøkart/ O-kart Burfjord 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole 

Nytt innspill 

Utvidelse av samfunnshus Jøkelfjord Jøkelfjord grendelag 
Eksisterende - Behovet må sees i sammenheng 
med ny flerbrukshall 

Flere tilrettelagt fiskeplasser 
Eks. Laukviknesset/ Kvænangselva/ 
Badderelva etc. 

 Nytt innspill - Universelt utformet 

Ombygging av naust Jøkelfjord Jøkelfjord Dykkeklubb 
Eksisterende - Legge opp til luftkompressor og 
annet dykkerutstyr 

Grillhytte Seglvik velhus Seglvik velforening Nytt innspill 

Lekeplass/ Aktivitetsanlegg Seglvik velhus Seglvik velforening Nytt innspill 

Klatrevegg Spildra Spildra grendelag Nytt innspill 

Klubbhus Kvænangen sentralidrettsanlegg Burfjord IL 
Eksisterende – Trenger oppgradering 
(garderober, dusj, etc.) 

Rulleskianlegg Kvænangen sentralidrettsanlegg Burfjord IL Nytt innspill 

Friidrettsanlegg Kvænangen sentralidrettsanlegg Burfjord IL 
Nytt innspill (Hoppgrop, kulestøt, løpebane med 
dekke, etc.) 

Grillhytte Badderen Badderen bygdelag Nytt innspill – universelt utformet 

Parkeringsplass Badderen grendehus Badderen grendelag Eksisterende – utvidelse av parkeringsplass 

Bobiltømming Sekkemo  
Eventuelt vurdere informasjonsskilt her om 
tømmingsmulighet i Burfjord sentrum. 

View-point Vassnestinden Isbresenteret AS Nytt innspill – Planlegges 



Gapahuk Gambukta Isbresenteret AS Nytt innspill – Planlegges 

Leirplass Skalsa Isbresenteret AS Nytt innspill – Planlegges 

Skiløype m/lysanlegg Jøkelfjorddalen  Nytt innspill 

 

Finansieringsplan 

Anleggsnr Anlegg Lokalitet Total øk 
2019 2020 2021 2022 

K S P K S P K S P K S P 

                

                

                

                

                

Sum investeringer 2019-2022             
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Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Vedlegg 2 - Anleggsregisteret 

 

2018 

KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Anleggs- 
nummer 

Anleggsnavn Sted Eier Anleggskategori Anleggstype 
Anleggs- 
klasse 

73556  Burfjord Kvænangen kommune 
Idrettshaller og 
aktivitetssaler Flerbrukshall 

Ordinært 
anlegg 

73557  Burfjord Kvænangen kommune 
Mindre 
aktivitetsområder 

Flerbruksområde 
(ute) 

Nærmiljø 
anlegg 

73559 
Kvænangen kultur- og 
sentrumsarena Burfjord Kvænangen kommune  

Flerbruksområde 
(ute) 

Nærmiljøa
nlegg 

5820 Burfjord samfunnshus Burfjord samfunnshus Burfjord samfunnshus 
Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

12679 Burfjord Løkkebane 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 

Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

15853 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
Skolehoppbakke 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord idrettslag Ski- og alpinanlegg Hoppbakke 

Ordinært 
anlegg 

21055 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
skiløype 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord idrettslag Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

21056 Kvænangsbotn lysløype Kvænangsbotn lysløype 
Kvænangsbotn 
grendehus Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

21541 Koppi skytebane Koppi skytebane Kvænangen skytterlag Skyteanlegg Riflebane (ute) 
Ordinært 
anlegg 

21542 Koppi skytebane Koppi skytebane Kvænangen skytterlag Skyteanlegg Riflebane (ute) 
Ordinært 
anlegg 

22839 Alteidet Aktivitetsanlegg Alteidet aktivitetsanlegg 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening 

Mindre 
aktivitetsområder 

Flerbruksområde 
(ute) 

Nærmiljø 
anlegg 

22941 Alteidet fotballbane Alteidet fotballbane 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Fotballanlegg Fotballbane grus 

Nærmiljø 
anlegg 

22942 Alteidet hoppbakke Alteidet hoppbakke 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Ski- og alpinanlegg Hoppbakke 

Ordinært 
anlegg 

22943 Alteidet lysløype Alteidet lysløype 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

22944 Alteidet løkkebane Alteidet skole Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 
Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 



22945 Alteidet samfunnshus a/l 
Alteidet samfunnshus 
a/l Alteidet samfunnshus 

Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

23705 Badderen fotballløkke Badderen fotballbane Badderen idrettslag Fotballanlegg Fotballbane grus 
Ordinært 
anlegg 

23706 Badderen lysløype Badderen fotballbane Badderen idrettslag Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 
Ordinært 
anlegg 

23707 Badderen skytebane Badderen skytebane Kvænangen pistolklubb Skyteanlegg Riflebane (ute) 
Ordinært 
anlegg 

25127 Sørstraumen fotballbane Sørstraumen grendehus 
Sørstraumen 
grendeutvalg Fotballanlegg Fotballbane grus 

Ordinært 
anlegg 

25128 Sørstraumen grendehus Sørstraumen grendehus 
Sørstraumen 
grendeutvalg Kulturarena 

Flerbrukslokale 
for kultur 

Nærmiljø 
anlegg 

27905 Reinfjord, løkkebane Løkkebane, Reinfjord Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 
Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

28701 Jøkelfjord fotballbane Jøkelfjord fotballbane 
Alteidet ungdoms- og 
idrettsforening Fotballanlegg Fotballbane grus 

Ordinært 
anlegg 

28702 Jøkelfjord samfunnshus Jøkelfjord samfunnshus Jøkelfjord bygdelag 
Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

28703 Jøkelfjord skytebane Jøkelfjord skytebane 
Kvænangen Jeger- og 
fiskeforening Skyteanlegg Riflebane (ute) 

Ordinært 
anlegg 

29804 Kvænangen leirduebane Kvænangen leirduebane 
Kvænangen Jeger- og 
fiskeforening Skyteanlegg 

Leirduebane 
(ute) 

Ordinært 
anlegg 

29805 Kvænangen leirduebane Kvænangen leirduebane 
Kvænangen Jeger- og 
fiskeforening 

Idrettshus og 
servicebygg Klubbhus 

Ordinært 
anlegg 

29806 Kvænangen rideanlegg Kvænangen rideanlegg Kvænangen Rideklubb Hestesportanlegg Stall 
Ordinært 
anlegg 

29807 Kvænangen rideanlegg Kvænangen rideanlegg Kvænangen Rideklubb Hestesportanlegg Ridebane 
Ordinært 
anlegg 

29808 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
friidrett grusbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Friidrettsanlegg 

Friidrettsstadion 
grus 

Ordinært 
anlegg 

29809 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
fotball grusbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Fotballanlegg Fotballbane grus 

Ordinært 
anlegg 



29810 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
fotball gressbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Fotballanlegg 

Fotballbane 
gress 

Ordinært 
anlegg 

29811 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
ballbane 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Kvænangen kommune Mindre ballanlegg 

Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

31992 Kvænangen Flerbrukshus 
Kvænangen 
Flerbrukshus Kvænangen kommune Kulturarena 

Flerbrukslokale 
for kultur 

Ordinært 
anlegg 

32569 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, svømmehall 

Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune 

Svømme- og 
stupeanlegg 

Opplæringsbasse
ng (inne) 

Ordinært 
anlegg 

32570 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, Gymnastikksal 

Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune 

Idrettshaller og 
aktivitetssaler Fleraktivitetssal 

Ordinært 
anlegg 

32571 
Kvænangen barne- og 
ungdomsskole, skolekart 

Kvænangen barne- og 
ungdomsskole Kvænangen kommune Kart Nærmiljøkart 

Nærmiljø 
anlegg 

49212 Burfjord ballbinge 
Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Mindre ballanlegg Ballbinge 

Nærmiljø 
anlegg 

49215 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
Lysløype 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Ski- og alpinanlegg Langrennsanlegg 

Ordinært 
anlegg 

49217 
Kvænangen sentralidrettsanlegg, 
lysløype 

Kvænangen 
sentralidrettsanlegg Burfjord Idrettslag Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 

Ordinært 
anlegg 

56584 Sætra løkkebinge Sætra nærmiljøanlegg   Mindre ballanlegg 
Liten balløkke/-
bane 

Nærmiljø 
anlegg 

 

 



 

 

1Kart over anlegg registrert i Anleggsregisteret 
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Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Vedlegg 3 – Overordnede føringer og veiledere 

 

2018 

KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Overordnede føringer 
Ved utarbeidelse av kommuneplaner må det tas hensyn til lover og forskrifter, stortingsmeldinger, 

regionale- og lokale planer, retningslinjer og rundskriv. Utforming av statens politikk på feltet idrett, 

friluftsliv og kultur er det tre departement: 

o Kulturdepartementet har ansvaret for utforming av politikk på kultur- og idrettsområdet. 

o Klima- og miljøverndepartementet har ansvaret for utforming av politikk på friluftsområdet. 

o Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for utforming av politikk for statens 

helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Nasjonale føringer  

o Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

o Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet 

o Stortingsmelding nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen 

o Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Folkehelsemeldingen - mestring og muligheter 

o Stortingsmelding nr. 8 (2007 – 2008) Kulturell skulesekk for fremtiden 

o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015  

o Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020  

o Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder fra Kulturdepartementet, 2014)  

o Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 

o Lov om planlegging og byggesaksbehandling  

o Lov om friluftslivet  

o Lov om forvaltning av naturens mangfold  

o Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

o Lov om folkehelsearbeid  

o Lov om reindrift 

o Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd 

o Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

Regionale føringer  

o Fylkesplan 2014-2025 

o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 

o Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

o Kulturarvplan for Troms 2011 – 2014 

o Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 

o Strategi for visuell kunst i Nord-Norge - Nordnorsk kunstliv mot 2020 

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2087/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027-vedtatt-170320-ny-layout.pdf
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/kultur/fylkesbibliotek/plan-og-utvikling/
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1837/den_nordnorske_kulturavtalen_2014-2017-m-vedlegg.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1838/strategi_for_visuell_kunst_nord-norge.pdf


o Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 

o Den kulturelle spaserstokken  

o Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020 

Kommunale føringer 

o Planstrategi Kvænangen kommune 2016-2019 

o Kommuneplan 

o Vedtak om friluftskartlegging for Kvænangen kommune, Formannskapet 28.09.11 (sak 53). 

 

Nyttige veiledere og nettsider 

o Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, Revidert utgave 2014 

o Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 

o Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning – Veileder for kommunale saksbehandlere, oppdatert 

10/2016 (Ny veileder vil bli gjeldende fra høsten 2018) 

o www.idrettsanlegg.no 

o www.anleggsregisteret.no 

o www.frifo.no 

o www.soknadssenter.miljodirektoratet.no 

o http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/ 

o www.utinord.no 

 

  

http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.anleggsregisteret.no/
http://www.frifo.no/
http://www.soknadssenter.miljodirektoratet.no/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-kulturarenaer/
http://www.utinord.no/
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Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 
Vedlegg 4 – Begrep og definisjoner 
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KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 



Definisjoner 
Begrepene som favner temaområdene idrett, friluftsliv og kultur i planen er definert i veilederen 

Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2014) og gjeldende Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet, utarbeidet av Kulturdepartementet. 

1.1 Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten. 

1.2 Fysisk aktivitet 

Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 

aktiviteter preget av lek. 

1.3 Friluftsliv 

Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, 

med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 

1.4 Idrettsanlegg 

I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg: 

o Ordinære anlegg

o Nærmiljøanlegg

o Nasjonalanlegg 

1.4.1 Ordinære anlegg 
Med ordinære anlegg menes anlegg i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet 

for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i 

konkurransereglene til det enkelte særforbund. 

1.4.2 Nærmiljøanlegget 
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig 

beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 

utendørsanlegg. Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert 

fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen forøvrig. 

Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg. 

1.4.3 Nasjonalanlegg 
Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling 

av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er 

Kulturdepartementet som etter uttalelsene fra Norges Idrettsforbund (NIF) gir et anlegg denne 

statusen. 



1.5 Friluftsområder og friområder 

Begrepet Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er 

tilgjengelige for allmennhetens frie ferdsel. Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som 

omfattes av allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for 

bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. I kommuneplanens arealdel 

er friluftsområdene oftest avsatt under landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-område). I 

reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder for friluftsliv (jf. pbl § 12-

5, nr.5). Friområder er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for 

allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet og 

vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg 

og badeplasser. Inngrepsfrie naturområder i nærmiljøet, f.eks. koller, sletter og bakker kan også 

defineres som friområder. I kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på 

kartet, da de betraktes som en del av dette formål. I reguleringsplansammenheng er friområder en 

egen kategori (jf. pbl § 12-5, nr. 3).  
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Innsigelsesbehandling - Endring og fremdrift i kommuneplanens arealdel 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 
Vedlegg 
1 Referat - Dialogmøtet med Fylkesmannen 29.06.18 
2 Referat - Dialogmøtet om Honka hyttefelt 30.08.18 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal følgende endringer gjennomføres: 
o Ta ut av arealplan: 

 BFR 14 Honka – Fritidsbebyggelse 

 BFT 19 Mikkaltinden – Fritids- og turistformål 

o Redusere arealet: 

 BFR 27 Mikkaltinden – Fritidsbebyggelse 

 
 

Saksopplysninger 
Oppdatering i forhold til rullering av kommuneplanens arealdel. 

Arbeidet med rullering av kommuneplanens areadel er i en tidlig sluttfase. Planen har vært ute 

på 2. gangs høring og behandlingen av merknadene er snart ferdigstilte. Det pågår dialogmøter 

i forbindelse med innsigelsene som er kommet inn etter 2. gangs høring. 

 

Dialogmøtet med fylkesmannen 29.06.18 ga foreløpig avklaring (ikke offisielt bekreftet): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71


o BKB 03 – Navit: Fylkesmannen trekker innsigelsen. 

o BRU 15 – Jøkelfjord: Fylkesmannen trekker innsigelsen dersom kommunen i bestemmelsene 

krever avbøtende tiltak og tydeligere avgrensninger. 

o BFR 14 – Honka: Fylkesmannen opprettholder innsigelse. 

o BFR 27 og BFT 19 Mikkaltinden: Fylkesmannen opprettholder innsigelse. 

Etter dialogmøtene med fylkesmannen, innspillshaverne og interesseparter som nå er avholdt 

er mangelen på samfunnsplan igjen tydelig. Fylkesmannen påpeker at kommunen ikke har 

strategier for de arealene vi har avsatt og at kommunens interesse derfor ikke kan veies tyngre 

enn, i disse tilfellene, reindriftsnæringen. 

Per i dag er kommunen bakpå når det gjelder planarbeid. Resursene for å jobbe med planarbeid 

internt i kommunen er små og må derfor brukes strategisk for å få mest mulig effektive 

prosesser med å bygge det beslutningsgrunnlaget kommunen trenger for fremtiden. Arbeidet 

med samfunnsplan må starte så snart som mulig for å synliggjøre den retningen som kommunen 

ønsker ta i årene som kommer. Planbeskrivelsen for arealdelen gir et stykke på vei grunnlag, 

men er ikke tungtveiende nok. 

BFR 14 – Honka 

 
Kartutsnitt av BFR 14 - Honka som foreslås tatt ut av kommuneplanens arealdel 

Fritidsbebyggelse i Honka har vært et ønske fra flere innbyggere og ble tatt inn i plan på grunn av ønske 

om etablering av fjellnære fritidsboliger i tilknytning til eksisterende snøscooterløype. Den tids valg av 



plassering kom blant annet av innspillshavernes tilhørighet til området og mulighet for plassering på 

kommunal eiendom. Kommunen har per i dag ingen avsatte arealer til fritidsbebyggelse som er fjellnære 

og samtidig ligger i tilknytning til scooterløype. 

Tiltaket slik det er plassert i dag vil ha stor innvirkning på inngrepsfrie naturområder (INON), da slikt 

areal vil reduseres med en kilometer. Tiltaket ligger også inne i verneplan for vassdrag for Badderelva. 

Økt aktivitet, generert av fritidsboligene, vil føre til økte forstyrrelser i omkringliggende områder. 

Hyttefeltet er plassert i et område som er avsatt som vår og sommerbeiteområde og presser opp mot 

andre viktige reinbeiteområder (flyttlei like nord for planlagt felt benyttes av flere distrikter). Tiltaket 

vil dermed ha betydelig negativ effekt på reindriften. Feltet følger heller ikke kommunens egen strategi 

om kjerneområder for fritidsbebyggelse.  

 

Etter møtet med fylkesmannen 29.06.18 ble to strategier utarbeidet av administrasjon vurdert og 

presentert innspillshaverne 30.08.18: 

o Opprettholde plassering av Honka hyttefelt, med redusert areal og tak for antall hytter (svært 

få) i bestemmelsene. 

o Trekke området fra arealplan.  Kjøre prosess i ettertid der alternative plasseringer blir belyst og 

vurdert. En slikt prosess bør sees i sammenheng med opprettelse og fastsettelse av scooterløyper 

i kommunen og ha forankring i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil da settes i gang på et 

senere tidspunkt. 

For å imøtekomme innspillshaverne og igjen få deres innspill og vurderinger i saken inviterte 

kommunen til et dialogmøte 30.08.18. I dialogmøtet med innspillshaverne kom det frem at de 

fortsatt ønsker et tilbud for fritidsbebyggelse i tilknytning til fjell og scooterløype da dette er et 

tilbud som mangler i kommunen. En slik mulighet burde være tilgjengelig også for flere av 

kommunens innbyggere. På spørsmål om de er tilbøyelige til å se på andre løsninger og plasseringer 

er svaret ja. Grunneier sør for elva opplyser om at de ikke ønsker etablering av hyttefelt på egen 

eiendom. 

Vurdering: Administrasjon er enig i at man burde se på muligheten for å etablere et tilbud om 

et fjellnært hyttefelt i tilknytning til scooterløyper, men Honka hyttefelt slik det er plassert i dag 

er ikke gunstig. Ut over det som tidligere er vurdert er arealet lite og terrenget legger opp til 

svært få hytter (under 10 hytter), noe som gjør dette til et tilbud svært få vil nyte godt av. Det 

viser seg at dagens plasseringen ligger på Statskog grunn, med noe usikkerhet tilknyttet 

eiendomsgrenser. Etablering av Honka kunne måtte kreve avbøtende tiltak som fjerning av 

hyttefeltet Jenshumpen som ligger vest for Honka feltet. Ny prosess vil kunne gi en bredere 

medvirkning slik at kommunen kan kartlegge det reelle behovet for et slik tilbud, samtidig som 

alternative plasseringer kan blir belyst og vurdert. En slik prosess bør sees i sammenheng med 



opprettelse og fastsettelse av scooterløyper i kommunen og ha forankring i kommuneplanens 

samfunnsdel. 

Konklusjon: Trekke området fra arealplan.  Kjøre en prosess i ettertid der alternative 

plasseringer blir belyst og vurdert. En slik prosess skal sees i sammenheng med opprettelse og 

fastsettelse av scooterløyper i kommunen og ha forankring i kommuneplanens samfunnsdel. 

Dette vil da settes i gang på et senere tidspunkt. 

Denne vurderingen fremmes blant annet som etterspill av dialogmøtet med fylkesmannen 

29.06.18 (vedlegg 1) og dialogmøtet med innspillshavere og interesseparter om Honka hyttefelt 

30.08.18 (vedlegg 2). 

 

BFT 19 og BFR 27 – Mikkaltinden 
Areal for fritidsbebyggelse ligger inne i gjeldende arealplan (samme avgrensing som L 19 og 

BFR 03). 

 
L 19 og BFR 03 var areal avsatt i gjeldende plan som Fritidsbebyggelse 

Opprinnelig innspill til arealplan var å sette av areal til hytteområde langs med veien opp til 

Mikkaltinden med mulighet for et større anlegg, hyttekompleks, skisenter, kafe, hotell mm. på 

det flateste partiet dersom noen kunne tenke seg å utvikle et slikt konsept. 

Fritidsbebyggelse i gjeldende plan 

(94)



 
Opprinnelig arealavgrensing fra innspillshaver Håkon Thomassen 

I forbindelse med rullering av arealplan har kommunen kommet med et forslag om å dele arealet 

i gjeldende plan, opprettholde halve som BFR 03 – fritidsbebyggelse og sette av halve som L 

19 – LNFR areal. Videre ønsker kommunen å ta inn innspillet BFR 27 – Fritidsbebyggelse, 

men samtidig å utvidet arealet helt opp til topplatået av Mikkaltinden.  

 
Mikkaltinden med arealformål slik det lå ute til 2. gangs høring. 

Vurdering: Etter dialogmøtene med fylkesmannen er behovet for en samfunnsplan tydelig. 

Fylkesmannen påpeker at kommunen ikke har strategier for de arealene vi har avsatt og at 

kommunens interesse derfor ikke kan veies tyngre enn, i disse tilfellene, reindriftsnæringen. 



Det er denne mangelen på en helhetlig strategi for avsatt areal som er bakgrunn for å fjerne BFT 

19 med formål Fritids- og turistformål og å redusere arealet BFR 27 med formål 

Fritidsbebyggelse. 

Samfunnsdelen skal legge føringer for arealbruken, peke ut satsingsområder, gi retninger for 

arealbehovet i årene som kommer basert på analyser av hvilken situasjon kommunen befinner 

seg i, hvilke muligheter og behov som finnes og slik gi retninger for utviklingen. Alle 

kommunesamfunn tilstreber aktivitet, men dersom det i arealplanleggingen blir et for stort 

fokus på «det som rører seg» til enhver tid, kan denne «bit-for-bit»-strategien føre til en «tap-

tap»-situasjon. Det kan lønne seg å stoppe opp og ta seg tid til å gjøre en grundig vurdering før 

man faller på en avgjørelse i forhold til videre arealbruk. 

 

Konklusjon:  

Fritidsbebyggelse: Området er delvis avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende plan, men utvides 

noe opp langs veien til Mikkaltinden. Noe reduksjon i opprinnelig innspill blir det for å ikke gå 

inn i område med hensynssone H 520 –Hensyn reindrift. De bratteste partiene tas også ut.  

Fritids- og turistformål: Ta ut området av plan. Vurdering av behov og eventuell plassering 
gjennomføres i forbindelse med ny samfunnsplan. 
 
 

Vurdering 
 
 



Referat - Drøftingsmøte med Fylkesmannen 29.06.18 
Møtet tok for seg de ulike områdene med innsigelse fra Fylkesmannen, som kommunen etter 2. gangs 

behandling av arealplan, ikke tok til følge og ønsket opprettholdt (BRU 15, BFR 27, BFT 19, BKB 03 og 

BFR 14). 

Representert på møtet: 

Fylkesmannen i Troms 

Oddvar Brenna (Fagansvarlig, Plan- reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen) 

Per Elvestad (Plandirektør, Plan- reindrift- og samfunnssikkerhetsavdelingen) 

 

Kvænangen kommune 

Eirik Losnegaard Mevik (Ordfører) 

Frank Pedersen (Administrasjonssjef) 

Jan Inge Karlsen (Etatsleder for næring, utvikling og teknisk) 

Silje Kristin Nygård (Konsulent) 

Åsmund Austerheim (Konsulent) 

 

1.5.1 Avklaringer av innsigelse 
Gjennom drøftingsmøtet fikk Kommunen gitt utfyllende informasjon og behovsforklaring, og det ble 

foretatt avtaler om forbedringer og tydeliggjøringer i kommuneplanens bestemmelser. Møtet ble 

avholdt over Skype. 

BKB 03 - Navit 

Fylkesmannen trekker innsigelsen. 

BRU 15 - Jøkelfjord 

Fylkesmannen trekker innsigelsen dersom kommunen i bestemmelsene krever avbøtende tiltak og 

tydeligere avgrensninger. 

BFR 14 – Honka 

Fylkesmannen opprettholder innsigelse - Kommunen vil komme tilbake til dette området. 

To alternativer: 



o Finne et annet areal i et mindre presset område for å kunne imøtekomme de som ønsker 

denne type hyttetilbud i kommunen (Flytting av areal vil utløse krav om 

konsekvensutredninger). 

o Tydeliggjøre behovet i allerede foreslått areal (Antall hytter, gjøre arealet mindre i omfang). 

o Avbøtende tiltak? Fjerne Jenshumpen (BFR 04), arealformål Fritidsbebyggelse på ca. 400 

dekar. 

BFR 27 og BFT 19 Mikkaltinden 

Fylkesmannen opprettholder innsigelse - Kommunen vil komme tilbake til dette området. 

Tydeliggjør: 

o «Næringstoppen» - Hva ønsker kommunen av næring på topplatået? 

o Her er behov for å tydeliggjøre og redusere arealet. 

Nytt drøftingsmøte mellom Fylkesmann og kommune vil bli avholdt i slutten av august 2018. 



Referat – Dialogmøte om Honka 30.09.18 
Oppmøte 
Innspillshavere og interesseparter: 

Anders Nysveen (Kvænangen scooterforening) 

Tom Cato Larsen (opprinnelig innspill) 

Oddbjørn Pedersen (opprinnelig innspill) 

Sven Erik Fresti (opprinnelig innspill) 

Kurt Paulsen (på vegne av Karl Paulsen) 

 

Fra kommunen:  

Frank Pedersen (Administrasjonssjef)  

Jan Inge Karlsen (Etatsleder for næring, 
utvikling og teknisk)  

Silje Kristin Nygård (Konsulent)  

Åsmund Austerheim (Konsulent) 

 

Kartutsnitt - BFR 14 Honka 

Bakgrunn  
Kommuneplanens arealdel er under rullering. Etter 2. gangs høring av arealplan opprettholder 

Fylkesmannen i Troms innsigelsen på området BFR 14 – Honka (formål fritidsbebyggelse). Kvænangen 

kommune og Fylkesmannen er i dialog for å komme til en enighet i innsigelsessakene. I forbindelse 

med dette ønsker kommunen å høre innspillshavere og interesseparter i saken på nytt, samtidig som 

vi får formidlet dagens situasjon og mulige utfall for innspillet. Dialogmøtet 30.08.18 skal danne 

beslutningsgrunnlaget på løsning for BFR 14 – Honka og skal løftes politisk for avgjørelse. 



Dialogmøtet 
Det ble gitt en redegjørelse for arealplanens prosess frem til i dag og bakgrunn for Fylkesmannens 

innsigelse. I dialogmøtet ble følgende løsninger for videre prosess presentert: 

o Opprettholde plassering av Honka hyttefelt, med redusert areal og tak for antall hytter (svært 

få) i bestemmelsene. 

o Trekke området fra arealplan.  Kjøre et prosjekt i ettertid der alternative plasseringer blir belyst 

og vurdert. Et slikt prosjekt bør sees i sammenheng med opprettelse og fastsettelse av 

scooterløyper i kommunen og ha forankring i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil da 

settes i gang på et senere tidspunkt. 

Kommentarer 
De fleste som opprinnelig fremmet innspillet til kommuneplanen er tilknyttet kommunen og 

Badderen spesielt. Denne tilknytningen til området sammen med nærhet til fjell og scooterløype 

var opprinnelig avgjørende for plasseringen av arealet slik det fremstår i dag som BFR 14 - Honka. 

På spørsmål om de er tilbøyelige til å se på andre løsninger og plasseringer er svaret ja. Det 

poengteres at de fortsatt ønsker et tilbud for fritidsbebyggelse i tilknytning til fjell og scooterløype 

da dette er et tilbud som mangler i kommunen. En slik mulighet burde være tilgjengelig også for 

flere av kommunens innbyggere. 

Grunneier sør for veien ønsker per i dag ikke hytteutbygging (gnr/bnr 27/7).  
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Støtte til TV-aksjonen 2018 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen formannskap bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2018. Beløpet tas fra post 
14910.190.190.  

 

Saksopplysninger 
TV-aksjonen 2018 går til Kirkens Bymisjon.  
Aksjonen har fått navnet «Kom inn!», og vil bli en dugnad for å skape møtesteder rundt om i 
Norge som skal motvirke utenforskap. Et av utgangspunktene for aksjonen er at Kirkens 
Bymisjon ser at forskjellene øker i det norske samfunnet. Mange lever vanskelige liv, og 
opplever at de står utenfor viktige fellesskap og sammenhenger. De siste årene har også inter-
nasjonale kriser blitt synlige som nød og behov i våre egne byer. Betydningen av å motvirke 
dette var også noe NRKs innsamlingsråd vektla i sin tildeling. Med midlene fra TV-aksjonen 
skal Kirkens Bymisjon åpne dører til mange nye møtesteder som kafeer, arbeids- og fritids-
tilbud, overnattingssteder og sosiale nettverk. Allerede i dag har Kirkens Bymisjon arbeid i 
37 byer og tettsteder, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Resultatene fra innsamlings-
aksjonen vil bli synlig i hele Norge, i tillegg til at innsamlingen vil gi mulighet til å starte opp 
arbeid i flere byer. 
Kvænangen formannskap har de siste årene bevilget kr 5000 i støtte til TV-aksjonen.  
Vedlagt følger skriv fra Kirkens Bymisjon. 

https://fido.nrk.no/12ddeb6e70f9b09ce7b8a7b6594d87f9a18734d5d65be4d94835a937b6d8b7c8/kirkens_bymisjon.pdf


 

TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 
Blimed.no  |  Innsamlingskonto: 8380.08.09005  | Org.nr. 944 384 448 

Kvænangen kommune  

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik 

 

 

Tromsø, 9. august 2018 

 
TV-AKSJONEN NRK KIRKENS BYMISJON 2018 - OPPFORDRING TIL 
BIDRAG  

 
Først og fremst ønsker jeg å takke Kvænangen kommune for støtte til TV-
aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med Kvænangen kommune har en lang 
tradisjon og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på 
aksjonsdagen 21. oktober. Over 98 % av Norges kommuner og fylker bidro til 
TV-aksjonen i fjor. Jeg håper også at Kvænangen kommune vil gi et pengebidrag 
til TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 2018. 
 
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere 
og mer inkluderende samfunn. 
 
Med årets TV-aksjon kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å 
åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-
aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå 
utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får 
muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn skal 
skape 700 000 møter mellom mennesker. 
 
Slik bidrar dere enkelt:  
For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner, registreres 
alle bidragene på www.giverstafett.no. Når bidraget er registrert, blir faktura 
tilsendt umiddelbart på e-post.  
 
Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune 
på aksjonsdagen. 
 
Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om 
bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 
21.oktober, og må være innbetalt innen onsdag 17. oktober for å sikre at beløpet 
blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Inger-Heidi B Kjærvik 
Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark 
TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon 
  
Tlf.: +47 97 61 93 02 
Adresse: Strandveien 13 9296 Tromsø 
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Tildeling av KS-hedersmerke 2018 

Administrasjonssjefens innstilling 
KS-hedersmerke tildeles Kate Jørgensen, Ann Iren Sandbakken, Tanja Karlsen, Ronald Jenssen, 
Kjell-Arne Seppola og Bjørn Ellefsæter. 

 

Saksopplysninger 
KS-hedersmerke tildeles for langvarig og tro tjeneste etter minst 25 år som ansatt i kommuner, 
fylkeskommuner, kommunale bedrifter, interkommunale foretak eller KS. Hedersmerket kan 
også tildeles tillitsvalgte. Med hedersmerket følger et håndskrevet diplom. Hedersmerket koster 
kr 500. I vårt personalreglement har vi sagt at alle arbeidstakere med minst 25 års tjeneste skal 
tildeles KS-hedersmerke. Det er vedkommende kommunes formannskap som formelt står som 
søker overfor KS, og derfor legges saken fram til behandling.  
Følgende personer tildeles KS hedersmerke i 2018:  
1. Kate Jørgensen, ansatt fra 1992.  
2. Ann Iren Sandbakken, ansatt fra 1992.  
3. Tanja Karlsen, ansatt fra 1992.  
4. Ronald Jenssen, ansatt fra 1993. 
5. Kjell-Arne Seppola, ansatt fra 1993. 
6. Bjørn Ellefsæter, ansatt fra 1993.  
Kate Jørgensen, Ann Iren Sandbakken og Tanja Karlsen skulle egentlig vært tildelt merket 
allerede i fjor, men vi satt på feil opplysninger om tiltredelsestidspunkt når fjorårets tildelinger 
ble gjort. 
Statutter for tildeling av KS-hedersmerke: 
Vedtatt av sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund 13. desember 2000. 
§ 1  Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke tildeles til tilsatte i kommuner og 
fylkeskommuner; kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og 
organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner. 
§ 2  For tildeling kreves vanligvis minst 25 års tjenestetid. 
§ 3  Vedkommende formannskap, fylkesutvalg eller styre kan søke om tildeling av hedersmerket. 
Søknaden fremmes på Kommunenes Sentralforbunds søknadsskjema. Merket tildeles i disse 
tilfellene av forbundets administrerende direktør eller den administrerende direktør gir 
fullmakt. Merket kan også tildeles av KS på eget initiativ. I disse tilfellene tildeles merket av 
sentralstyrets arbeidsutvalg. 
§ 4  Avgjørelser om tildeling av merket grunngis ikke. 
§ 5  Sentralstyret i KS fastsetter avgift for merket. 



§ 6  Navnene til de personene som er tildelt merket, skal føres inn i en protokoll som oppbevares 
av administrasjonen i KS.
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 Kvænangen kommunestyre  

 

MIDLER SELSKAPSKONTROLLER – KVÆNANGEN KOMMUNE 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kvænangen kommune har gjennom deltakelse i felles forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms disponert over resterende timer til forvaltningsrevisjon 
hos KomRev NORD. For å gjennomføre vedtatte selskapskontroller fremmes sak for 
kommunestyret om ekstra midler.  

 
2. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 
a. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 52 000 for gjennomføring av eierskapskontroll 

i Kvænangen Produkter AS.  
 

b. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 48 000 for gjennomføring av selskapskontroll i 
Avfallsservice AS i samarbeid med øvrige eierkommuner.  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Følgende saksopplysninger er gitt i innkallinga til kontrollutvalget: 
 
Kommunestyret behandlet i møte 6.3.2018 sak PS 1 1/18 overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll - 2016 — 2020 — Kvænangen kommune. 

Det ble truffet slikt vedtak: 



l. Kommunestyret vedtar slik plan for selskapskontrollforperioden 2016 — 2020: 
Del foretas en regulær selskapskontroll i Avfallsservice AS med tanke på 
etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkostberegning. 
Undersøkelsene forutsettes gjort i samarbeid med øvrige eierkommuner. 
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2. Kommunestyre/ delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer, herunder eventuelt 
gjennomføre selskapskontroll i øvrige selskaper. 

Selskapskontrollen i Avfallsservice AS er besluttet gjennomført i samarbeid med øvrige 
eierkommuner. 

Kontrollutvalget er gitt adgang til å gjøre endringer i planen og kan således også iverksette en 
selskapskontroll i andre selskaper. 

Kontrollutvalget traff i sak 14/18 i møte 24.5.2018 slikt vedtak: 

Kontrollutvalget ber forvaltningsrevisor gjennomføre en eierskapskontroll i 
Kvænangen Produkter AS. 

Bakgrunn for vedtaket i kontrollutvalget var blant annet en klage fra en gruppe 
næringsdrivende i kommunen som hevder at selskapet drives i strid med gjeldende 
vedtekter og har beveget seg inn på nye forretningsområder som kommer private aktører 
til skade. Kontrollutvalget la i vedtaket vekt på at det også er i kommunens interesse å få 
avklart slike påstander. 

En forutsetning for prosjektet som også fremkommer av saksfremlegget i sak 14/18 var at 
prosjektet trolig forutsetter en særskilt bevilgning fra kommunestyret. 

KomRev NORD har i e-post av 23.8.2018 meddelt følgende til K-Sekretariatet: 

Når det gjelder saken vedr. Kvænangen Produkter AS, er situasjonen den 
at kontrollutvalget i Kvænangen har disponert tilnærmet hele 
forvaltningsrevisjonsressursen (568 limer) kommunen har for 
inneværende planperiode, gjennom bestillingene som allerede foreligger. 

«Nærings- og lånefond)) 225 timer (ferdigstilt) 
«Oppfølging av politiske vedtak» 250 rimer (snart ferdigstilt) 
«Evaluering innkjøpssamarbeid Nord-Troms» Andel 92 timer (under utarbeidelse) 
TOTALT: 567 timer 

Før en overordnet prosjektskisse kan behandles KU, må det nok derfor avklares 
hvordan prosjektet det her er snakk om (i Kvænangen Produkter), skal finansieres. 
Dette i henhold til avtale om revisjonstjenester mellom Kvænangen kommune og 
KomRev NORD. Vi vil hev kunne fakturere etter medgått lid eller inngå en avtale 
om levering av prosjektet fil en fast pris. 

K-Sekretariatet har fått innhentet fastpris fra KomRev NORD på kr 52 000. Det 
betyr i klartekst at prosjektet er betinget av tilleggsbevilgning fra kommunestyret for 
å kunne gjennomføres. 

Når det gjelder Selskapskontrollen i Avfallsservice AS har KomRev NORD har i e-post av 
28.8.2018 meddelt følgende: 



Deltakelse i selskapskontrollen vil koste ca. 48 000 kr for Kvænangens del. 
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Kåfjord og Lyngen har timer nok til å delta i selskapskontrollen, men begge 
disse kommunene vil dermed ha disponert hele sin forvaltningsrevisjonsressurs 
for inneværende planperiode. 

Nordreisa, Skjervøy og Storfjord har timer til å delta. Sistnevnte kommunes 
«restsaldo» etter at selskapskontrollen er gjennomført, vil være om lag 65 timer. 

Dette betyr at det samlet vil være snakk om en tilleggsbevilgning til kontroll og tilsyn med 
samlet kr 100 000 for gjennomføring av begge prosjekter. 

Sekretariatets merknader: 

Årsaken til at situasjonen er oppstått er at kontrollutvalget ikke ble gjort kjent med at 
deltakelsen i forvaltningsrevisjonsprosjektet om innkjøpstjenesten i Nord-Troms tok så vidt 
mye av tilgjengelige timer til dette hos KomRev NORD. 

Gjennomgang av innkjøpskompetanse ble av kontrollutvalget ansett som særdeles viktig, 
og det omfatter et område hvor kommunen disponerer seg for betydelig risiko dersom 
regelverket ikke etterleves. Gjennomgang av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms og 
kartlegging av innkjøpskompetanse i eierkommunene er et pågående og viktig prosjekt. 

Det vil være svært uheldig om Kvænangen kommune skulle si nei til å delta i 
selskapskontrollen i Avfallsservice AS i det denne er «banket igjennom» i øvrige 
eierkommuner. Kommunestyret har også i den overordnete plan for selskapskontroll 
besluttet at denne kontrollen skal gjennomføres i valgperioden. 

Når det gjelder Kvænangen Produkter AS har et enstemmig kontrollutvalget også gått inn 
for å gjennomføre en begrenset selskapskontroll i form av eierskapskontroll. Formålet med 
denne er å se om selskap drives i samsvar med vedtekter og andre eierstyringsdokumenter. 

Saken må oversendes kommunestyret for snarlig avgjørelse 
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Framtidig bruk av bomberom 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Framtidig bruk av bomberom 

 

Ordførers innstilling 
Formannskapet ber administrasjonssjefen utrede framtidig bruk av bomberommet ved 
Kvænangen barne- og ungdomsskole.  
Det vises til henvendelsen fra Kvænangen skytterlag, og det bes om at utredningen sier noe om 
en slik bruk lar seg gjøre og hva det vil koste. Det bes også om utredningen tar for seg bruken 
som bomberom, eventuell annen bruk og avklaring opp mot eventuelle andre interessenter. 
Saken legges fram til neste formannskapsmøte.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Se vedlagte brev fra Kvænangen skytterlag 

Vurdering 
Kvænangen skytterlag er et aktivt skytterlag med høy aktivitet. En framtidig bruk av 
bomberommet til et formål som miniatyrskytebane kan være et godt formål. Særlig opp mot 
rekruttering.  
 
Dersom det skal være aktuelt må dette tas inn nå. Det må utredes om dette lar seg gjøre i 
prosessen med oppføring av nytt skolebygg. Hva det eventuelt vil koste og om det er andre 
interessenter enn Kvænangen skytterlag. 
 



Post Kvænangen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Eirik Losnegaard Mevik
23. august 2018 22:28
Post  Kvænangen
Fwd: Bruk av bomberommet

Jeg skal  gi et  svar  på denne.

Legger dere den inn i ephorte.

Eirik

Videresendt melding:

Fra:  Stein  Gjøran Larsen <Stein.Larsen@kvanangen.kommune.no>

Dato: 23. august 2018  kl.  14:13:51 CEST

Til: Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>

Emne: Bruk av bomberommet

Kvænangen Skytterlag

V/Stein Gjøran Larsen

9162 Sørstraumen Dato: 23.08.18

Kvænangen Kommune

V/ Ordfører

9161 Burfjord

Framtidig bruk av bomberom

Kvænangen Skytterlag ønsker å få bruke bomberommet på Kvænangen barne-

og ungdomsskole til

Miniatyr skyting.

l dag har viet miniatyr skytingsanlegg i  kjelleren på Sørstraumen klubbhus.

Tidligere brukt av Kvænangen

Pistolklubb. Dette lokalet er veldig trangt, og har kun plass til  3  skiver.  I

bomberommet vil det være plass til  5  skiver.

Dette vil øke aktiviteten, og muligheten for å arrangere åpne skytterstevner vil

da Ia seg gjøre. Vi vil også kunne tilby skoleskyting, som valgfag, til elever på

skolen. Vi kommer også, mest sannsynlig, til å rekruttere flere skyttere til
skyttersporten.

Kvænangen pistolklubb vil da få muligheten til aktivitet i kjelleren på

Sørstraumen klubbhus.
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Jeg vil bare nevne at Kvænangen Skytterlag drives seriøst. Vi moderniserer vårt

ute anlegg på Koppi Skytepark på Alteidet. Vi er i gang med elektroniske skiver

på 200 meteren. Vi satser seriøst, med treninger og deltakelser på stevner. Det

må nevnes at vi  i  år har fått NM-mester i kl 2 på landskytterstevnet. Vi har

også Samlagsmester både ute og inne i år. Vi har vært i finaler på flere stevner

iår. Vi satser på rekruttering av unge. Det vil være en fordel for dette, med en

mer sentralt plassert Innendørs skytebane i Burfjord

Dersom dette lar seg gjøre, så må det lages til ventilasjonsanlegg til skyte

formål. Det kan jo være høvelig i forbindelse med nytt ventilasjons anlegg til

ny skolen. Tidligere var bomberommet ventilert, så det er jo mulig at dette er

beregnet uansett. Skyteanlegg innendørs har egne krav til utskifting av luft, og

mengde luft. Det må i så tilfelle tas høyde for dette.

Til slutt et spørsmål. Skal bomberommet fortsatt være et operativt bomberom,

og ha betegnelsen som det.

Dersom ikke, så kan man øke lengden av rommet ved å ta ut friskluft anlegget,

som skal kunne brukes ved en krigs/ krise situasjon. Dette anlegget har vært

ettersett av sivilforsvaret i tidligere år, men de har ikke vært der de siste

femten år.

Håper på possitivt svar

Med hilsen

Kvænangen Skytterlag
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Deltakelse på yrkes og utdanningsmessa i Nord-Troms 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune deltar på yrkes og utdanningsmessa i Nord-Troms. Det settes av kr 
40 000 til dette i neste års budsjett.  
 
Saksopplysninger 
Halti næringshage arrangerer årlig yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms. Neste messe skal 
avholdes sannsynligvis i månedsskiftet januar/februar 2019, men de ønsker tilbakemelding 
allerede 15.09.18 på om vi skal delta. Alle kommunene i regionen og en del aktører fra 
næringslivet har deltatt på denne. 
Elevene på 9. og 10. trinn på grunnskolene i regionen og alle elevene ved Nord-Troms vgs vil 
være der. Dette er derfor en god møteplass for rekruttering til oss. Det er særlig 
helsefagarbeidere vi i første omgang er ute etter å rekruttere her.  
Kostnadene med denne messa har etter hvert blitt høye. For årets messe måtte Kvænangen 
kommune betale kr 40 000 (alle NT-kommunene skulle egentlig det, men Kåfjord betalte kun kr 
20 000) og utgiftene vil komme på samme nivå neste gang. Dette er et veldig høyt beløp. I 
tillegg har vi utgifter med ansatte som skal være med der og litt profileringsutstyr.  
Vurdering 
Når kostnadene med å delta på et slikt arrangement har blitt så høye så må man se på kost-
nytteeffekten av dette. Uten at vi har analysert dette nøye ser det ikke ut til at nytten har vært 
stort. De siste årene har vi fått svært få elever tilbake som helsefaglærlinger. 
Et tiltak som nok vil ha større effekt enn dette er rekrutteringstiltak rettet direkte mot 
Kvænangen b&u-skole der vi kan reklamere for helseyrkene på en positiv måte og kanskje tatt 
livet av noen av de negative mytene rundt dette. Vi bør få laget noen spennende filmsnutter mm 
for å få god reklame rundt dette. Vi bør for framtiden også satse på dette, enten som et 
supplement til- eller istedenfor yrkes- og utdanningsmessa. 
I og med at alle kommunene deltar på en slik messe, bør også Kvænangen delta. Det handler om 
å støtte opp under felles tiltak som har nytte for kommunene i regionen (selv om det slår 
dårligere ut for oss enn andre).  
Halti Næringshage hadde løftet arrangementet til større og bedre i forrige runde og de fikk 
mange positive tilbakemeldinger fra elevene på dette.  
Vedlagt følger prosjektrapporten fra messa 2018. 
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Formål 
Målet med messa er at ungdom skal bli kjent med næringslivet i regionen, i tillegg til å informere om 

muligheter og valg angående utdanning.  

 

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

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

 

 

Tid 

Yrkes- og utdanningsmessa 2018 i Nord-Troms ble arrangert tirsdag 20. februar. Dette er kort 

tid før søknadsfristen 1. mars for videregående opplæring. Men etter at forsøket med messe 

12. oktober ble avlyst 11. september, så fikk Halti næringshage as forespørsel om å arrangere 

og da var det ikke mye tid igjen. 

 

 

Finansiering 

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord tok initiativ til yrkes- og 

utdanningsmessa og ønsket å være med å finansiere, i tillegg til ble det søkt næringslivet om 

sponsing.  
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Bakgrunn 

Yrkes- og utdanningsmessa i Nord-Troms har vært arrangert av Halti næringshage as i 

samarbeid med Regionkontoret, Nord-Troms videregående skole, Ungt Entreprenørskap og 

Nord-Troms Regionråd i perioden 2008-2014. Messa var da en integrert del av 

Forskningsdagene i Nord-Troms som er finansiert med tilskudd fra Troms fylkeskommune. 

Målgruppa for yrkes- og utdanningsmessa har vært 10. klasse i Nord-Troms og elever på VG1 

og VG2. Målet har vært at ungdom fra regionen skal bli kjent med næringslivet vårt og få 

informasjon om ulike utdanningsvalg. I 2014 konkluderte Halti næringshage as med at de 

ikke lengere hadde ressurser i form av økonomi og personale til å arrangere yrkes- og 

utdanningsmessa videre. Arrangementet er omfattende og krever mye planlegging og 

koordinering av mange parter for å få en god gjennomføring. 

 

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

som arrangeres årlig i Tromsø i februar, men det er ikke noe tilbud om å delta på 

”yrkesmesse”. I Midt-Troms arrangeres årlig yrkes- og utdanningsmesse hvor Midt-Troms 

Regionråd eier messa og søker midler mens Pedagogisk senter Midt-Troms er teknisk 

arrangør og tilrettelegger. I Vest-Finnmark arrangeres det yrkesmesser i Alta og Hammerfest i 

januar. I Alta er det Alta næringsforening som arrangere Yrkesorienteringsmessa med Alta 

videregående skole som teknisk arrangør.  

 

Den siste tiden har det vært flere som har tatt opp behovet for å få yrkes- og utdanningsmesse 

arrangert i Nord-Troms, bl.a. Nord-Troms ungdomsråd/RUST. Det viser seg at det er et behov 

for å presentere utdannings- og karrieremuligheter som finnes i vår region. Det bør gjøres i 

samarbeid med bedrifter, videregående skole og kommunene. Dette kan være med å bidra til 

at ungdommen velger rett utdanning og yrkesvei, og øke muligheten for at flere velger å 

bosette seg i regionene etter endt utdanning. 

 

Forankring 
Regionrådet har behandlet saken den 10.11.2016 sak i sak 49/16 Yrkes- og utdanningsmesse 

Nord-Troms, eget møte om yrkes- og utdanningsmessa 04.01.2017, 6 møter i arbeidsgruppe i 

perioden 06.04.2017-11.09.2017 og det har vært et møte mellom kommunene og Halti 

næringshage as. 

 

Organisering 
Halti næringshage as var prosjekteier og hadde prosjektledelsen. Arbeidsgruppa bestod av 

Halti næringshage as, Regionkontoret og Nord-Troms videregående skole.  

 

Aktiviteter 

Planleggingsfase 

Det har vært avholdt 4 møter i arbeidsgruppa: 08.11.2017, 21.12.2017, 23.01.2018 og 

09.02.2018. Det ble sendt søknad om støtte fra kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy 

og Kåfjord 20.11.2017. Invitasjonene til skolene ble sendt før jul. Opplæringskontor, 

utdanningsinstitusjoner og næringsliv fikk invitasjonene på nyåret sammen med praktisk 
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informasjon om messa. Søknad om sponsing fra næringslivet ble også sendt på nyåret. Det ble 

sendt ut forespørsel om pris på buss fra fire forskjellige bussselskap og den billigste ble 

skrevet kontrakt med. Kommunene ble holdt fortløpende orientert om planleggingsarbeidet. 

Og det ble gjort avtale med arbeidslivsfag v/Storslett skole om kafésalg. Skolene fikk tilsendt 

arbeidsoppgaver til elevene på forhånd som god forberedelse og elevene ble inndelt i 3 puljer 

som ble fordelt på de forskjellige stasjonene.  

 

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

stand om:  

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

• hvordan gruppene var fordelt på de forskjellige stasjonene  

• busstider  

• kafèsalg  

• hvordan standene var organisert  

• kart over området 

• hvem som finansierte arrangementet 

 

Dagen før ble brukt til praktisk arbeid som rigging av vegger, gulv, strøm, plakater, trådløst 

nett. 

 

 
 

Ungdomsbedrifter 

Det ble inngått oppdragsavtaler med to forskjellige ungdomsbedrifter mot betaling. Avtalen 

med KitUP (4 personer) inneholdt arbeidsoppgavene: ordne strømkabler til alle standplassene, 

ordne trådløst nett til alle, legge på beskyttelsesmatte på gulvet, sette ut messeveggene, sette 

ut bord og stoler, mikrofon og høyttaler til kinosalen, være tilgjengelig hele messedagen og 

delta på opprydding av alt utstyret. Det ble gjennomført evalueringsmøte med KitUP i 

etterkant av arrangementet.  

 

Mediefabrikkens (2-3 personer) arbeidsoppgaver var vertskap/informasjon og fotografering. 
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Messa 

Idrettshallen var fylt med 60 stands med både utdanningsinstitusjoner, opplæringskontor og 

næringsliv. Standene var tilrettelagt med messevegger, bord, stoler, trådløst nett, strøm. 

 

Utrykningskjøretøy i kjøretøysalen 

Brann, ambulanse og politi hadde bilene sine innendørs i kjøretøysalen på videregående skole. 
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Foredrag v/3 unge ferdigutdannet 

Janne Grethe Strøm, Skjervøy, fiskeridirektoratet, Martin Reiersen, Nordreisa, siviløkonom, 

Sparebanken Nord-Norge og Marie Olsen, Kåfjord, vekslingselev barne- og ungdomsarbeider 

fortalte sine historier til elevene, hvorfor de har valgt som de har gjort, eventuelle endringer 

underveis, jobben de har nå og muligheter senere. 

 

Stråling fra verdensrommet v/Nordnorsk Vitensenter 

Nordnorsk Vitensenter skulle egentlig komme med stjernehula, men dagen før kom det 

beskjed fra Bring at de ikke fikk levert stjernehula som avtalt. Nordnorsk Vitensenter måtte 

som erstatning holde et foredrag om stråling fra verdensrommet som passet for målgruppa 10. 

klassingene. Temaet er relevant i læreplanen. 

 

Forsvaret 

I tillegg til å ha stand i idrettshallen ønsket også Forsvaret å få holde foredrag til ungdommen. 

Vi la til rette for det i auditoriet på videregående skole. Deres målgruppe er primært 10. 

klassingene. Denne gangen ble det satt opp VGS-elever til deres foredrag av flere forskjellige 

grunner. Forsvaret meldte først ifra at de i år ikke ville prioritere messa i Nord-Troms, men 

siden vi anser Forsvaret som veldig viktig, så maste vi litt til og fikk ja. 
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Markedsføring 

I tidlig fase sendte vi direkte invitasjoner til aktuelle. Måneden før publiserte vi en 

Facebooksak på Halti næringshage sin side. Framtid i Nord laget en forhåndsreportasje uka 

før og sendte live under arrangementet. Det ble tatt masse bilder på messa som ble publisert 

samme dag av flere forskjellige aktører. På Halti næringshage sin Facebookside er det 

publisert over 40 bilder fra messa. 

 

 

Evaluering 
Umiddelbart etter arrangementet ble det sendt en henvendelse til alle deltakende skoler og de 

på stand om evaluering. Arbeidsgruppa gjennomgikk tilbakemeldingene i evalueringsmøte 

22.03.2018, referat vedlagt. 

 

Kort oppsummert: 

• fornøyd med arrangementet som helhet (info, lokaler, strøm, internett, kafè, buss) 

o arrangementet må gjentas 

• stor oppslutning/påmelding/deltakelse 

• organiseringen av stasjonene bør gjøres annerledes neste gang 

• elevene var ulikt forberedt (mtp. arbeidsoppgavene og engasjement) 

• artig med konkurranser på flere stands 

• må settes av tid til lunsjpause 

• reserverte standplasser må merkes med navn 

• tidspunkt for yrkes- og utdanningsmesse i Nord-Troms må drøftes 

• tips til neste gang: 

o 5 stempel fra stands etter samtale gir mulighet for premiering 
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o premiering beste stand 

o åpne opp for andre også å komme innom messa 

 

 

Kostnader 

 

  Aktiviteter:     Budsjett Regnskap 

  Prosjektledelse        kr      90 000,00   kr     150 042,00  

  Tapt arbeidsfortjeneste     kr      10 000,00   kr         6 000,00  

  

Reise/opphold 

Vitensenteret        kr      10 000,00   kr                    -    

  Ungdomsbedrifter     kr      10 000,00   kr         7 500,00  

  Transport elever        kr      70 000,00   kr       21 168,00  

  Leie idrettshall        kr      10 000,00   kr         2 341,00  

  SUM        kr   200 000,00   kr     187 051,00  

 

Regnskapet viser totale kostnader på kr. 187.051,- for yrkes- og utdanningsmessa 2018 i 

Nord-Troms. Budsjettet var på kr. 200.000,-, men kr. 25.000,- av avtalte inntekter kom ikke 

inn. Totalt gikk årets prosjekt med kr. 12.051,- i underskudd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: a) Referat arbeidsmøter 

b) Referat evaluering 

 c) Invitasjoner  

  d) Sponsing næringsliv 

  e) Finansiører 

  f) Oversikt stands 

g) Timeplan elever 

 h) Prosjektregnskap 



PS 65/18 Referatsaker



Til eierne av Ymber

Sørkjosen, 07.08.2018

Stiftelsesmøte nye Ymber

Med henvisning til forhåndsvarsel  sendt  pr epost den 29. mai 2018
innkalles med dette til Stiftelsesmøte for nye Ymber AS.

Tid: Mandag 20. august 2018 kl. 11.00
Sted: Ymbers lokaler, styrerommet.

Dagsorden:

Signering av stiftelsesdokument

I tilknytning til dagsorden for øvrig vil adm. direktør gi en orientering
om selskapets virksomhet.

Stiftelsesdokumentet er vedlagt.

Med vennlig hilsen

Ymber AS

Gunn Andersen Erling Martinsen

styreleder adm dir

ymóer

Ymber AS

Bjørklysvingen  3

9152 Sørkjosen

Tlf:  77 77  04 O0

Faks: 77  77 04 01

E-post: post@ymber.no

Web: www.ymber.no

Org.nr: NO 914  678  412 MVA



SELSKAPSDOKUMENTER
FOR

YMBER AS

STIFTELSE MED TINGSINNSKUDD



STIFTELSESDOKUMENT

FOR

YMBER  AS

Den 20.08.2018 ble stiftelsesmøte for (nye) Ymber AS avholdt i Ymber AS sine lokaleri Sørkjosen.

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

Kautokeino kommune
Organisasjonsnr.: 945 475 056
Adresse: 9520 Kautokeino
Representert av: Johan Vasara

Kvænangen kommune
Organisasjonsnr.: 940 331 102
Adresse: 9161 Burfjord
Representert av: Eirik Losnegaard Mevik

Kåfjord kommune
Organisasjonsnr.: 940 363 586
Adresse: 9148 Olderdalen
Representert av: Svein Leiros

Loppa kommune
Organisasjonsnr.: 963 063 237
Adresse: 9550 Øksij ord
Representert av: Steinar Halvorsen

Nordreisa kommune
Organisasjonsnr.: 943 350 833
Adresse: 9151 Storslett

Representert av: Øyvind Evanger

Skjervøy kommune
Organisasjonsnr.: 941 812 716
Adresse: 9180 Skjervøy

Representert av: Ørjan Albrigtsen

Troms Kraft AS
Organisasjonsnr.: 979 468 792
Adresse: 9024 Tomasj ord
Representert av: Semming Semmingsen
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2.

3.

4.

Stiftelsesdokument  Ymber  AS

Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter er inntatt som  vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 10 000,00og tegnes til kurs NOK  6  118 450 for hver aksje, til sammen
NOK 367 107 ooo.

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 15 000,00til  å  dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjeri anledning stiftelsen:

Kautokeino kommune

10aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.

Kvænangen kommune
5 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 50 000.

Kåfjord kommune
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.

Loppa kommune
5 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 50 ooo.

Nordreisa kommune
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.

Skjervøy kommune
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.

Troms Kraft
10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000.

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Stifterne overdrar til (nye) Ymber AS sine aksjer i Ymber
AS som nærmere beskrevet i redegjørelse, vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet. Innskuddet skal
ytes ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.

Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK
15 000,00hvorav inntil:

-  NOK 5 570,00utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund

-  NOK 5 ooo,oo for juridisk bistand fra Advokatfirrnaet PwC AS

-  NOK  4 430,00for bistand fra revisor
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5.  Selskapets forhold  før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser,
erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne
stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal være:

-  Gunn Andersen (styreleder)

-  Mikkel Ailo Johansen Gaup (nestleder)

-  Ola Helge Dyrstad (styremedlem)

-  Vera Marie Eilertsen-Wasnes (styremedlem)

-  Vidar Brox-Antonsen (styremedlem)

-  Lars Eirik Høgbakk (styremedlem)

-  Raymond Thorbjørnsen (styremedlem)

-  Semming Semmingsen (varamedlem)

-  Ståle Johansen (varamedlem)

-  Per Sverre Moen (varamedlem)

-  Ketil Abrahamsen (varamedlem)

-  Harald Preben Hansen (varamedlem)

-  Kjetil Hansen (varamedlem)

Daglig leder skal være Erling Stene Martinsen.

7. Revisor

Selskapets revisor skal være Ernst & Young, adresse Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, org.
nr. 976 389 387.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.

Stiftelsesdokument Ymber AS Side  4  av  11



Kautokeino Kommune
v/ Johan Vasara

Loppa kommune
v/ Steinar Halvorsen

Troms Kraft
v/ Semming Semmingsen

Vedlegg:

-  Vedtekter
-  Redeørelse med vedlegg

Stifte/sesdokument Ymber AS

Sørkjosen, 20.08.2018

Kvænangen kommune
v/ Eirik Losnegaard Mevik

Nordreisa kommune
V/ Øyvind Evanger

Kåfjord kommune
v/ Svein Leiros

Skjervøy kommune
V/ Ørjan Albrigtsen
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Til stiftelsesmøtet i  (nye) Ymber  AS

REDEGJØRELSE FOR TINGSINNSKUDD I (nye) YMBER AS

Denne redeørelsen er utarbeidet av Stifterne av (nye) Ymber AS etter reglene i aksjeloven § 2-6
ettersom selskapet stiftes med tingsinnskudd.

1. Bakgrunn

Stiftelsen av (nye) Ymber AS skjer ved overføring av samtlige 60 aksjer i Ymber AS som beskrevet
nedenfor i punkt 2.

Stifterne skal til sammen tegne 60 aksjer hver pålydende NOK 10 000,00, til tegningskurs NOK
6 118 450 pr. aksje, hvorav NOK 6 108 450 utgjør overkurs. Den samlede
aksjeinnskuddsforpliktelsen blir dermed NOK 367 107 000, hvorav aksjekapitalen utør NOK
600 000.

2. Nærmere om tingsinnskuddet

3.

4.

Stiftelsesdokument  Ymber  AS

Tingsinnskuddet består av stifternes aksjer i Ymber AS, org. nr. 914 678 412. Stifternes aksjer i
Ymber AS utgjør 100% av aksjekapitalen iYmber AS, dvs. samtlige 60 aksjer i Ymber AS.

Stifternes respektive innskudd er som følger:

Kautokeino kommune 10aksjer ákr. 10.00o,-

Kvænangen kommune 5 aksjer ákr. 10.000,-

Kåfjord kommune 10aksjer ákr. 10.000,-

Loppa kommune 5 aksjer  á  kr. 10.000,-

Nordreisa kommune 10aksjer á kr. 10.000,-

Skjervøy kommune 10 aksjer ákr. 10.000,-

Troms Kraft AS 10 aksjer á kr. 1o.o0o,-

Aksjene i Ymber AS er fri for heftelser.

Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdsettelsen

Verdsettelsen er basert på regnskapsmessig kontinuitet (kontinuitetsennomskjæring), med
basis i Ymber AS sin bokførte egenkapital pr 31.12.17, jf. IAS 27. Tallene for Ymber AS er
ureviderte.

Virkelig verdi av egenkapitalen i Ymber AS er høyere.

Erklæring om at de verdier som skal overtas av selskapet har en verdi som minst
svarer til det avtalte vederlag

Det bekreftes herved at netto verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overdras,
stiftelseskostnader ikke hensyntatt, minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 6 118 450, hvorav
aksjekapitalen utør NOK 600 000,00og overkursen utgjør NOK 6 108450.
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Kautokeino Kommune
V/ Johan Vasara

Loppa kommune
v/ Steinar Halvorsen

Troms Kraft
v/ Semming Semmingsen

Stifte/sesdokument Ymber AS

Sørkjosen, 20.08.2018

Kvænangen kommune
v/ Eirik Losnegaard Mevik

Nordreisa kommune
v/ Øyvind Evanger

Kåfjord kommune
v/ Svein Leiros

Skjervøy kommune
v/ Ørjan Albrigtsen

Side  7  av 11



VEDTEKTER
FOR

YMBER AS

(Vedtatt ved stiftelsen den 20.08.2018)

§ 1

Selskapets navn er Ymber AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Nordreisa kommune.

§3

Selskapets formål er å eie selskapsandeler i andre selskaper innen kraftproduksjon og nettvirksomhet.
Videre skal selskapet kunne eie fast eiendom, samt yte konserninterne tjenester.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK  600 000,00  fordelt på  60  aksjer, hver pålydende NOK  10 000,-.

Kautokeino kommune  10  aksjer  á  kr.  10.000,- kr. 100.000,-

Kvænangen kommune 5 aksjer á kr.  10.000,- kr. 50.000,-

Kåfjord kommune 10 aksjer  á  kr. 1o.ooo,- kr. 1oo.o0o,-

Loppa kommune 5 aksjer á kr.  10.000,- kr. 50.000,-

Nordreisa kommune  1o  aksjer  á  kr. 1o.ooo,- kr. 1oo.ooo,-

Skjervøy kommune 10 aksjer á kr. 1o.ooo,- kr. 1oo.oo0,-

Troms Kraft AS 1o  aksjer ákr. 1o.ooo,- kr. 100.000,-

6o aksjer kr. 600.000,-

Overdragelse av aksjer kan kun skje til nåværende aksj eeiere.

§5

Ingen kan eie eller stemme for mer enn 35 % av aksjene i selskapet. Like med aksjeeierens egne aksjer
regnes her de aksjer som eies eller overtas av:

-  selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven  §  1-3,
—  selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og
-  noen som aksjeeieren har et forpliktende samarbeid med når det gjelder bruk av rettigheter som

aksjeeier, med unntak av aksjeeieravtale inngått av samtlige aksjeeiere i selskapet.

Dersom en kommune blir eier av mer enn 35 % av aksjene i selskapet som følge av en
kommunesammenslåing, skal grensen på 35 % i første ledd automatisk endres for alle aksjeeiere slik at

den tilsvarer eierandelen til denne kommunen etter sammenslåingen.

Denne bestemmelsen kan ikke endres uten tilslutning fra samtlige aksjeeiere.
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§  6

Selskapet har et styre på 5 eiervalgte medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem).

De ansatte velger sine styrerepresentanter i henhold til aksjelovens bestemmelser. De ansattes
medlemmer kan ikke ha styrets leder og nestleder.

Styret velges for 2 år om gangen.

§7

Generalforsamlingen nedsetter en valgkomité som foreslår styresammensetningen ovenfor eierne på
neste generalforsamling.

§ 8

Selskapets signatur innehas av styrets leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi prokura.

§9

Generalforsamlingen skal avholdes i kontorkommunen eller i de øvrige eierkommunenes
administrasjonssted.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenne årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt

utdeling av utbytte.
3. Valg av styre, styreleder og nestleder.
4. Fastsette godtørelse til styre og revisor.
5. Andre saker som i henhold til lover hører under generalforsamlingen.

§1o

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller aksj eeiere som representerer minst 1/ 10  av

aksjekapitalen krever det.

Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 11

Forslag om vedtektsendring må være forelagt styret tre måneder før saken skal behandles av
generalforsamlingen og kunnøres for aksjonærene en måned før behandling.

§12

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.
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SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60aksjer, hver pålydende NOK 10 000,00.

AKSJ EFORDELIN G:

Aksjeeier

Kautokeino kommune

Kvænangen kommune

Kåfi ord kommune

Loppa kommune

Nordreisa kommune

Skjervøy kommune

Troms Kraft AS

SUM Aksjer:

AKSJEEIERBOK FOR  YMBER  HOLDING AS

Pers0nnr./org.nr

945 475 056

940 331 102

940 363 586

963 063 237

943 350 333

941 812 716

864 870 732

(organisasjonsnummer

Adresse

9520 Kautokeino

9161 Burfiord

9148 Olderdalen

9550 Øksfjord

9151 Storslett

9180 Skjervøy

9007 Tromsø

PAN TSEITELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSER:

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.

ANNET:

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksj ene.

Stiftelsesdokument Ymber AS

)

Aksjenr. Antall aksjer

1-10 10

11-15 5

16-25 10

26-30 5

31-40 10

41-50 10

51-60 10

60 60
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Sørkjosen, den 20.08.2018

Gunn Andersen
Styreleder
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Post Kvænangen

Fra: Eirik Losnegaard Mevik
Sendt: 20. juni 2018 12:30
Til: Post Kvænangen
Emne: FW: protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.06.18 og MØTEPLAN HØST

2018
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 19.06.18.docx; MØTEPLAN høsten 2018 vedtatLdoc

Hei,

Får du lagt denne inn ie-phorte. Jeg skal lage det til en orienteringssak for FS og KS.

Med vennlig hilsen

Eirik Losnegaard Mevik

Ordfører

Kvænangen kommune

Adresse: Rådhuset, Gárgu 8, 9161 Burfjord.

Telefon: 41 68 77 96

  
 

KVænaflgefl kOmmUne

- na lurPr.r.r. IO grader Hurd

From: Berit Fjellberg

Sent: Tuesday, June 19, 2018 11:18 AM

To: 'Dan Håvard Johnsen' <Dan.Havard.Johnsen@lyngen.kommune.no>; Eirik Losnegaard Mevik

<Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfiord.kommune.no>; Svein Oddvar Leiros

<svein.leiros@kafiord.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orian@skiervov.kommune.no>; Øyvind Evanger

<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>; Ludvig Rognli <ludvi .ro nIi live.no>

Cc: Irene Toresen <lrene.Toresen@skiervoy.kommune.no>; 'Line van Gemert'

<Line.van.Gemert@lvngen.kommune.no>; Olaug Bergset <olaug.bergset@tromsfvlke.no>; Ronald Jenssen

<RonaId.Jenssen@kvanangen.kommune.no>; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net)

<kai.baatnes@nordtroms.net>; Ingvild Pedersen (post@iprevision.no) <post@iprevision.no>; Nyhet

(nvhet@framtidinord.no) <nvhet@framtidinord.no>; Kristin Vatnelid Johansen <kristin@ntss.no>; Jan F. Fjære

<'lan@ntss.no>; Daniel Vollstad Johnsen <daniel@ntss.no>; Jenny Fyhn Olsen

<Jennv.Olsen@kvanangen.kommune.no>; Post Kvænangen <postmottak@kvanangen.kommune.no>; Post Kafjord

<Postmottak@kafiord.kommune.no>; 'Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no)'

<post@lvngen.kommune.no>; Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Skjervoy
<post@skjervov.kommune.no>; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>; Anne Berit Bæhr

<Anne.Bahr@kvanangen.kommune.no>; Hilde Johnsen <HiIde.Johnsen@storfiord.kommune.no>; Ida Wigdel

<Ida.Wigdel@nordreisa.kommune.no>; Jens Kristian Nilsen <iens.kristian.nilsen@kafiord.kommune.no>; Silja

Karlsen <silja@skiervoy.kommune.no>; Tonny Mathiassen <Tonnv.Mathiassen@ntroms.no>; Hanne Braathen

<Hanne.Braathen@storfiord.kommune.no>; Anne-Marie Gaino <Anne-Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>;

Cissel Samuelsen <cissel.samuelsen@skiervov.kommune.no>; Einar Pedersen

<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Frank Pedersen <Frank.Pedersen@kvanangen.kommune.no>; Stig Kjærvik

<fl.kiaervik@lvngen.kommune.no>; Trond—Roger Larsen <Trond—Roger.Larsen@storfiord.kommune.no>; Lise

Jakobsen <Lise.Jakobsen ntroms.no>

Subject: protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 19.06.18 og MØTEPLAN HØST 2018

Det vises til vedlagte protokoll og revidert møteplan høsten 2018.
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Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGUGIÆDER

Nord-Troms Regionråd  DA

mob  /  97  56 73 66

tlf/ 77 58 82  79

web  /  www.nordtromsportalep.no

j  DER FOLE
NORD-TROM5 
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N  ord-Troms Regionråd DA

W
PROTOKOLL FRA MØTE

NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: Møte nr 7-2018

STED: Skype

TIDSPUNKT: 19.L1ni 2018 kl  0900

DELTAKERE:

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

KnutJentoft, Storfjord

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (deltok i starten av møtet)

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder

Forfall: Ludvig Rognli, Kåfjord

Merknad til innkalling:

Ingen merknad.

Merknad til saksliste, enighet om å ta opp;

Sak 42/18 lnnspill til Helse Nord RHF vedr anskaffelse av pasient—transport med

drosje/turvogn

Dan-Håvard deltok i oppstarten av møtet og ga noen innspill til enkeltsaker.

VEDTAKSSAKER:

Sak 37/18 Godkjenning av referat fra møte 7.-8. mai 2018

Saksdokumenter:

o  Protokoll fra møte 7.-8. mai 2018

Status i sak 29/18 Lyngshesten;

- Vedtakene fra Tromsø-området og Nord-Troms regionråd er oversendt

Troms fylkeskommune. Saksbehandler i fylkeskommunen skal gi

tilbakemelding på prosjektet. Saken følges videre opp av administrasjonen og

tas opp igjen i det planlagte fellesmøte mellom regionrådene i slutten av

august

Adr.: Hovedveíen 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr.  979  470 452

E-post: regionmd@ntroms.no
www. nordtromsgortalemno DER KOlQ_RASTER FO RMER FOLK

NORD-TROMS 
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Status  i  sak 36/18 uttalelse vedrørende Nordkjosbotn vgs;

ø Avventer foreløpig

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet på Skjervøy 7.-8.5.18.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet 2018-2019 - søknad om midler Troms

fylkeskommune

Saksdokumenter:

ø Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 2018-

2019

Saksopplysninger:

Det overordnede styringsdokumentet for regionrådet ble vedtatt etter siste valg og

gjelder ut valgperioden 2019. Styringsdokumentet trekker opp en felles visjon:

"Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkendel"

Fokus er satt på 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 (vår grunnmur):

ø På lag med elementene - naturen: spektakulær, rå og urørt

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

møte

ø Gjennomføringsevne - folket: ekte og ujå/ete, og med gjennomføringsevne

På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18:

l. Nord- Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal innga° istrategi~ og

handlingsplan for 20/ 8-20/9. Disse satsingene søkes de/f/'nansiert av Troms

fylkeskommune gjennom ordningen «strategisk næringsrettet

kommunesamarbeid»:

ø  Campus  Nord- Troms (,oi/otmode// for FoUo/ i distriktsnorge)

ø Nord- Troms som hovedsete for kvenku/tur
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N  ord-Troms Regionråd DA
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o  Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap

o  Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv

2. / ti//egg ti/ satsinger i punkt I skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte),

bærekraftig reise/iv og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for

20 I 8-20 I  9

Vurderinger:

I punkt l i vedtaket sak 32/18 refereres det til Troms fylkeskommune satsing på

strategisk næringsrettet kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid, hvor det

er satt av en pott på kr 5.8 mill. Satsingen skal følge opp fylkesplanens strategi om

å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen.

Midlene retter seg mot kommuner i samarbeid og regionråd som ønsker å

videreutvikle samarbeid med basis i regionale strategiske næringsplaner og andre

regionale plattformer for samarbeid. Arbeidet vil også være en videreutvikling og

oppfølging av byregionarbeidet (ByR) og Nord-Troms satsing. Det er her gjort et

grundig forarbeid som fylkeskommunen mener er viktig å følge opp videre for å

videreutvikle vekstkraftige regioner. Søknadsfrist er 31 .9.20l 8. Prosjektperiode over

2 år. Troms fylkeskommune kan bidra med inntil 50  %  av samlede kostnader.

Midlene skal i hovedsak brukes til å styrke utviklingskapasiteten og ikke til tiltak.

Det vil si at midlene kan benyttes til prosjektledelse, møter/arenabygging, reiser.

De satsingsområdene regionrådet prioriterte i møte 8. mai er en videreføring av

satsingene i nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt «Nord-

Troms satsingen». Troms fylkeskommune har gitt signaler om at det skal sendes en

søknad som omhandler flere satsingsområder.

De områdene som vi har prioritert, som ikke er finansiert, bør inngå i den helhetlige

søknaden/prosjektplanen;

o  Campus Nord—Troms  — utvikling av pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge

o  Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap - utvikling

av modell for ungdomsmedvirkning i samfunnsutviklingen på alle politiske

nivå l regionen Troms og Finnmark

o  Nord—Troms som hovedsete for kvenkultur  — nasjonalt nivå

o  Utvidelse av grensetjenesten  i  et nordområdeperspektiv

I tillegg bør det settes av ressurser til arenabygging på tvers av fag-

/kompetansemiljø og arenabygging (Nord-Troms konferansen).
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Nord-Troms Regionråd  DA
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Dersom Troms fylkeskommune velger å fordele den avsatte potten på de  4

regionene i Troms utgjør det kr 1.450.000pr region. Selv om Nord—Troms er den

minste regionen i folketall er det informert om at distriktsindeksen skal legges til

grunn i tillegg til prosjektinnhold ved prioritering.

Saksbehandler vurderer at det sentralt å engasjere en utviklingsleder i full stilling

for å sikre utviklingskraft i arbeidet. Erfaring tilsier at man ikke får samme effekt av

deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye koordinering og oppfølging for å

lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka skaffer vi oss fleksibilitet og

større rom for å sette trykk der det er mest behov. I tillegg til å finansiere en stilling

må det settes av tilstrekkelige ressurser til møteaktivitet og arenabygging for

sammen å få på plass varige strukturer for samarbeid og modeller som skal

eksistere etter prosjektperioden. Involvering og forankring er viktige

suksessfaktorer.

For å matche fylkeskommunens bidrag må vi få på plass egenandel med samme

beløp. Egenandelen kan bestå av eget arbeid, bruk av fondsmidler i regionrådet og

avsetning til satsingen over regionrådets budsjett for 2019 (avsettes som egen post

i budsjettet som behandles høsten 2018).

Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd søker Troms fylkeskommune om kr 1.450.000til

oppfølging av strategisk plan for Nord-Troms med  4  hovedsatsingsområder

over 2 år. Midlene skal i hovedsak benyttes til å styrke utviklingskapasiteten,

bygge nye/utvikle samarbeidsmodeller og arenabygging.

Egenandelen på kr 1.450.000finansieres av eget arbeid (450.000tilsvarer 6

mnd verk/900 timer over 2 år), fondsmidler regionrådet (år 1:kr 500.000),

budsjettpost regionrådet/kommunene (år 2: 500.000).

Økning i budsjettet for regionrådet med kr 500.000forutsetter positiv

behandling i eierkommunene.

2.

3.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 39/18 Etablering av nasjonalt kventeater i Nord-Troms

Saksdokumenter:

Forslag til uttalelse fra prosjektleder Inger Birkelund
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N ord-Troms Regionråd DA
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STATUS

Ihana! as, KuItNett AS, Halti kvenkultursenter IKS og ITU Kvensk teater Trupp har

inngått intensjonsavtale med formål om etablering av et profesjonelt kvensk teater

med nasjonal status lokalisert i tilknytning til Halti. Vi søker første omgang om

finansiering av forprosjekt budsjettert til 500 000 kr, og venter nå på avklaring fra

Troms fylkeskommune om tilskudd på 370 000 kr (74%). Nordreisa kommune har

støttet forprosjektet med 20 000  kr.

FORPROSJEKTET

Forprosjektet har som mål å kartlegge interesseparter og utrede formidlingsstrategi,

eierskap og organisering knyttet til etableringen. I forprosjektet skal det også

utvikles skisse for hovedprosjekt med driftsbudsjett, oversikt over eventuelle

investeringsbehov og finansieringsplan. Overordnet mål er fast, statlig finansiering

av drift av Kventeateret.

BAKGRUNN

Etableringen av kvenkultursenteret og Paaskiviikko har gjennom et tiår bidratt til

oppblomstring av engasjement og interesse for kvensk kulturformidling, og ITU

(amatørteater), KuItNett (kreative entreprenører) og ihana! as

(prosjektutvikler/kulturformidler) har oppstått i kjølvannet av aktiviteten

kvenkultursentret har igangsatt. Flere teaterproduksjoner er etterhvert satt opp

(Kaffekopp og salmebok, Rallar og Bus, Loistava 2.0, Manalaiset, Bjørnen som hadde

så kort hals) i regi av samarbeidspartene.

Siste produksjon var Kyläpeli  — verdens første kvenspel (2017), som satte fokus på

kvensk historie, landskap og kulturarv. Spelet ble en publikumsuksess med bred

forankring i befolkningen, stor deltakelse fra det lokale amatørfeltet og vi viste at

våre profesjonelle kulturformidlere hadde gjennomføringsevne og kompetanse til en

så stor produksjon. Vi har imidlertid behov for stabil og forutsigbar tilgang på

kompetanse og finansiering for å kunne fortsette å utvikle kvenske

kulturproduksjoner.

HVORFOR KVENTEATER

- Kvensk kultur og språk er sterkt truet etter lang tids fornorskning, og

kulturproduksjoner bidrar til å økt kunnskap om kulturen og språket, samtidig

som det formidler innsikt i minoritetsspørsmål.

- Et kventeater kan forsterke den kvenske minoritetens stemme inn i den

offentlige debatten
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Nord-Troms Regionråd DA

- Vi opplever at interessen fra lokalbefolkninga for fortellinger basert på egen

bakgrunn er stor - det gir stor gevinst for positiv identitet, stolthet og bolyst i

vår region.

- Vi har i dag voksende kompetanse på ulike felt innen teaterfeltet, men bruker på

alle produksjoner store beløp på ekstern regi og instruksjon. Et teater vil kunne

bidra til langsiktig og stabil kompetanseheving, samtidig som kompetanse på

kvensk språk og kvensk fokus vil styrkes. Den kunstneriske kompetanse hever

også kunstnerisk kompetanse i regionen generelt, ikke bare innen kvensk kultur.

(Eks: Riddu har bidratt til festivalkompetanse utover samisk kulturformidling)

- Det er behov for kunstneriske kvalitetsproduksjoner i DKS som formidler kvensk

kultur. Et kventeater vil i samarbeid med etablerte og nye kulturentreprenører

kunne kvalitetssikre og heve det kunstneriske uttrykket, slik at profesjonelle

produksjoner kan tilbys DKS-ordningen.

- Teateret sine produksjoner, og økt profesjonalitet i andre produksjoner som kan

benytte teaterets kompetanse, vil gi et løft til reiselivssatsinga  i  regionen.

Aktiviteten vil bidra til omdømmebygging basert på egenart og unik kultur.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd DA støtter etableringen av nasjonalt kventeater i Nord-

Troms.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 40/18 Uttalelse vedrørende endring lowerk drosjeløyver

Saksdokumenter:

ø Henvendelse fra Norges Taxiforbund avd Troms

Saksopplysninger:

Ordførerne i Nord-Troms har mottatt en uttalelse fra Norges Taxiforbund avd Troms

ved leder Åsmund Karlsen. Saken gjelder endringer i lovverk foreslått av

Samferdselsdepartementet vedrørende drosjeløyver. Bakgrunnen for saken er at ESA

har sendt en begrunnet uttalelse om manglende tilpasninger  i  det norske Iovverket

til EU's regler om fri konkurranse innen EU og EØS land.

Dette vil kreve flere endringer i lovverket, men den endringen som Norges

Taxiforbund trekker fram som den viktigste og med størst konsekvens er

«Behovsprøv/ng (anta//sregu/er/ng) må fjernes,»

Vurdering:
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En slik endring vil kunne medføre endringer i drosjetilbudet  i  Nord-Troms. I tillegg

trekker Norges Taxiforbund fram at det kan bli forventninger om at kommuner og

fylkeskommuner skal bidra økonomisk for å opprettholde dagens taxidekning

dersom endringer gjennomføres. Dette vil være spesielt aktuelt for

distriktskommunene.

Dersom flere EU land fortsatt har en løyveordning som ligner den norske bør dette

kunne brukes som argument overfor Samferdselsdepartementet og ESA for å

beholde dagens ordning.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Norges Taxiforbund og ber

Samferdselsdepartementet beholde dagens løyveordning for drosjenæringen.

Vedtaket sendes også Tromsbenken og Troms fylkesting.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 41/18 Revidert møteplan høsten 2018

Saksdokumenter:

o  Forslag til revidert møteplan regionrådet høsten 2018

Saksopplysninger:

Dagens møteplan og århjul for Nord-Troms Regionråd ble vedtatt i november 2017.

I  løpet av første halvår er det gjort flere avtaler om møter for andre halvår. Det er

derfor behov for revisjon av møteplan slik at den blir oppdatert.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner revidert møteplan pr 19.06.18 for høsten 2018.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 42/18 Innspill til Helse Nord RHF vedr anskaffelse av pasient-transport med

drosje/turvogn

Saksdokumenter:

Henvendelse fra Nord-Troms Taxi BA

Forslag til vedtak:
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Nord—Troms Regionråd utarbeider et innspill til Helse Nord RHF med bakgrunn i

henvendelsen fra Nord-Troms Taxi.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER:

Status i arbeidet med avtale TIL og regionrådet (ved Dan-Håvard Johnsen)

o Enighet om følgende løp videre i saken, ref møte 8.5.1 8:

o «Det er utarbeidet et forslag til avtale - ordførerne gir tilbakemelding til Dan-Håvard.

Det legges opp til felles s/'gnering av avtalen på TIL-huset

o T/L kan komme til Nord- Troms 79. juni (fotballskole, oppvisningskamp o.l.) Øyvind

sjekker muligheter for at Nordreisa kan være første ut. Deretter kan Skjervøy (2019) og

Lyngen  (2020)  fa?’ besøk»

o Starta opp i  Lyngen, første fotballskole og kamp i dag 19. juni i Nord-

Lenangen - stor interesse. Samarbeid med FiN og Lerøy

Infrastrukturprosjektet -— kunnskapsgrunnlag og strategi

o Avtale om kjøp av tjenester vedr prosjektledelse er inngått med

Transportutvikling AS

o Vedrørende styringsgruppa; venter på oppnevning av nytt medlem fra Lyngen

o Vedrørende finansiering: søknad sendt - avklaring mangler fra Ymber (Ørjan

følger OPP) Og Kvænangen kommune (behandles ijuli)

o Detaljert prosjektplan legges  i  møte 28. juni  2018

Havneprosjektet

o Avtale om kjøp av tjenester vedr prosjektledelse er inngått med

Transportutvikling AS

o Skal være kontaktpersoner i alle kommuner

o Prosjektet skal være ferdig i høst

Behandling av selskaps- og samarbeidsavtale regionrådet - behandling i k-styrer i

junimøtene:

o Lyngen: ?
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Storfjord: ok

Kåfjord: ?

Skjervøy: ok

Nordreisa: ok

Kvænangen: ok

Orientering om regnskapsresultat l. kvartal 2018

O

O

O

O

O

Drift inkl RU og RUST: underskudd kr 909

Studiesenteret: underskudd kr 21.000

Kompetanseløft (prosjekt): gjort opp i balanse

Totalregnskap: sum delregnskap - underskudd kr 21.909

Halvårsregnskapet Iegges fram til behandling i augustmøte

Gjennomgang prosjektporteføljen;

Gjøre vurderinger av prosjektporteføljen

Knutjentoft sjekker ut status med egen næringskonsulent- info til Ørjan og

Svein

Vurdere om dette skal sette på agendaen i neste møte

Møtet hevet k/  I  055

Rett protoko//utskrift be v/'tnes

Berit l-je//berg

referent
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Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg,

Kvænangen Qven- og Sjøsameforening,

Foreningen indre Kvænangen almenning 20 juni 2018

Det Kongelige Olje og energidepartement

e-post: nve@nve.no

Deres ref. 200705970-54

KLAGE PÅ VEDTAK OM ENDELIG PLASSERING AV BOM ANLEGGSVEI KVÆNANGSBOTN -

SUOIKKATJAVRRE, KVÆNANGEN NORDTROMS.

Kjækan og kvænangsbotn Grendeutvalg ser positivt på at det er foreslått å ha anleggsveien åpen fra

15. august. Ãpningsvilkårene i forslaget er etter vårt syn mer i tråd med konsesjonsvilkårene av -64

enn det som har vært praksis fra 1975 fram til idag.

Imidlertid mener vi at regimet for anleggsveien  i  Kvænangsbotn fortsatt bryter med

konsesjonsvilkårene av -64 og fortsatt er unikt i nasjonal sammenheng. Etter det vi kjenner til har alle

andre tilsvarende veier en mye tidligere åpning enn det som er foreslått her. Eksempelvis er

åpningsdato for Alta 20. juni og for Goulass i Kåfjord kommune er det åpning fra farbar vei.

Vi viser også til, at i følge konsesjonsvilkårene av -64, kunne veien bare stenges dersom allmenn

ferdsel var til hinder for anleggets drift.

I brev fra NVE av 16/5 -2018 skriver NVE i bakgrunn for vedtaket: «Under behandlingen av

konsesjonen uttalte reinbeitedistriktet at de kunne tillate kraftutbyggingen dersom det blei stilt vilkår

om stenging av vei for å begrense forstyrrelsene i kalve- og beiteområdet» Vi stiller følgende

spørsmål: Blei dette kravet fremmet før konsesjonsbehandlingen i 1964?

Dersom dette kravet ikke blei framsatt før -64, så har dette heller ikke relevans til

konsesjonsvilkårene av -64. Veien kan derfor ikke stenges på denne bakgrunn.

Grendeutvalget har samtidig stor forståelse for reinbeitedistriktets betenkninger med å få stor trafikk

inn i området i reinkalvingstiden. Med fra begynnelsen avjuli vil de største problemer i forhold til

simler og kalver være over. Derfor bør en åpningsdato for ferdsel etter konsesjonsvilkårene kunne

være den samme i Kvænangen som i andre områder med kraftutbygging.

Konklusjon: Lov om vassdragsregulering av 1917 gir allmennheten tilgang til veier, kaier, osv. som er

anlagt i forbindelse med kraftutbygging. Dette står fast også etter revisjon av loven i 1991/-92. Etter

som vi forstår, har allmennhetens interesser fortrinn framfor næring i loven. Vi kan derfor ikke forstå

hvorfor anleggsveien i Kvænangsbotn ikke skal ha et åpningsregime som eri henhold til loven og det

som er praksis andre steder i landet. Hvorfor skal vi være underlagt et annet regelverk? Dette er et

vårt syn ikke likhet for loven. Lov og regelverk skal jo vanligvis søke å gi like vilkår for alle og vi spør

derfor om dette er i tråd med folkeretten.

Det at NVE fraviker konsesjonsvilkårene og har hele tiden medført sterke reaksjoner i

lokalsamfunnet. Argumentasjonen har gjennomgående vært vikarierende og uforståelig for

befolkningen. Hva er en prøveperiode? For å prøve hva? Konsesjonen eller en befolkning?

Vi konstaterer at samfunnet stenges ifra alminnelig ferdes etter at utbyggingen er ferdig.

Det må også legges til at Kvænangen Kraftverk betaler reinbeitedistriktet Abborassa store summer

for ulemper allmen ferdsel medfører. Etter hva vi kjenner til var dette blant annet en av faktorene



som var med  i  beregningen for størrelsen på årlig støttebeløp under skjønnsbehandlingen etter

utbyggingen på 60-tallet.

Vårt ønske er derfor at forslaget fra NVE gjennomføres som foreslått, men at åpningsdatoen settes så

tidlig som mulig, - helst omkring 1. juli.
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PROTOKOLL FRA MØTE

NORD-TROMS REGIONRÃD DA

EMNE: Mte nr 8-2018

STED: Skype

TIDSPUNKT: 28. august 2018 kl  0900

DELTAKERE:

Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Knutjentoft, Storfjord

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder

Merknad til innkalling:

Ingen merknad.

REFERATSAKER:

o Svar fra Helse- og Omsorgsdepartementet vedr beredskap luftambulansen

o  Svar fra Samferdselsdepartementet vedr endring i Iovverk for drosjeløyver

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt.

VEDTAKSSAKER:

Sak 43/18 Godkjenning av referat fra møte 19.06.18

Saksdokumenter:

o  Protokoll fra møte 19.06.18

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møtet 19. juni 2018.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470  452

E-post: regionrad@ntr0ms.r10

wwwnordtromsgorta/en.no



Nord-Troms Regionråd DA
(Eivlulul

’-!lHfl Stufjnld K'lfi(m'I Ski-nu‘ .‘IlInirr'nl Itnlalgm

@%@@W@
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 44/l  8  Regnskap pr  30.06.18

Saksdokumenter:

o Totalregnskap 30.06.18 (vedlagt)

o Delregnskaper 30.06.18 (vedlagt)

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Totalregnskapet  i  Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl

ungdomssatsinga RUST og sekretariat rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter

og prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms».

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40  %  «flatt» og 60  %  etter folketall i den

enkelte kommunene.

Andre satsinger/prosjekteri regionrådet:

o «Nærings- og utviklingsplan for Nord—Troms», prosjekter:

o Kompetanseløft Nord-Troms - inngår i totalregnskapet (egen avd)

o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for

rapport og regnskap) - avsluttet februar 2018

o Helhetlig entreprenørskapssatsing HopplDÉ gjennom 3 delprosjekt;

- Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport),

regionrådet prosjekteier

-  Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage

-  Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og

rapport), regionrådet prosjekteier

o Forskningsnode Nord-Troms - samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT

o Mastergradstipend Nord-Troms - samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Regionrådet har økonomisk ansvar.

o lnfrastrukturprosjekt Nord-Troms (prosjektansvar: regionrådet) og

Havneprosjektet (prosjektansvar: Skjervøy kommune) hadde begge

oppstart 2018. Regionrådet er prosjekteier. Prosjektledelse for begge

prosjekt: Transportutvikling AS

o Gjort vedtak om oppstart av «Drivkraft Nord-Troms» med 4 prioriterte

områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, Unge og entreprenørskap,

Grensetjenesten. Drivkraft Nord-Troms bygger på arbeidet som er gjort

gjennom Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. Regionrådet vil være
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prosjekteier. Prosjektplan er under utarbeidelse, det vil bli søkt midler fra

en egen ordning i  Troms fylkeskommune til prosjektledelse.

Prosjekt Lyngshest - Regionrâdene for Tromsø-området og Nord-Troms

har behandlet saken. Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd, prosjektansvar:

Birgit D. Nielsen. Søknad om midler er sendt fylkeskommunen og alle

kommunene, p.t under behandling

Delregnskap Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og

sekretariat for rådmannsutvalget viser et overskudd pr 30.06.18 på kr 9.203.

Kommentarer til awik på kostnadssiden;

O

O

O

O

«Lønn og personalkostnader» - mindreforbruk skyldes reduksjon i

lønnskostnad daglig leder som henføres til prosjekter og økonomioppfølging

i studiesenteret (kostnadsfordeling)

«Regnskap og revisjon» - regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet,

kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal»

«Møtekostnader» merforbruk skyldes seminar over 2 dager ijanuar

vedrørende ny organisering av regionrådet (ordførere og rådmenn),

fellesmøte gammelt og nytt representantskap (formannskapene) i april, og

fellesmøte 2 dager med RUST, NUNT og regionrådet i mai

«Kjøp av datautstyr»  — forventes brukt i  2. halvår

Kommentarer ikke budsjetterte kostnader:

«Prøv sjøl»  — dette er et fond hvor kommunene har bidratt med midler.  I

tillegg er det gjort vedtak om å bruke deler av midler fra «Næringsprisen for

Troms» som RUST mottok til å fylle på fondet. Ungdom kan søke midler fra

fondet  — bevilgninger kommer til uttrykk som kostnad  — så inntektsføres

tilsvarende beløp fra fondet; kr 39.000for l. halvår 2018. Dette påvirker ikke

resultatet.

Tilskudd til «The World Scholars cup» - vedtak gjort i regionrådet om å

innvilge støtte. Kostnad belastes drift

«Kjøp av tjenester»: gjort vedtak om kjøp av bistand i forbindelse med ny

organisering av regionrådet fra Holm Rådgivning (selskaps- og

samarbeidsavtale) og Slett og Rett (språkvask og korrektur på rapporter

utarbeidet i prosessen med ny organisering. I tillegg inngår l. betaling til

prosjektleder lnfrastrukturprosjektet  -  denne er nullstilt da tilsvarende beløp

er inntektsført (prosjektet er fullfinansiert)

3



Nord—Troms Regionråd DA
Gåivlillfll

Fmarfinld Kifiorll §.L_'prIw\' ‘lhdrfiil bling:

@%@W@
o  «Mastergradstipend»  — dette er  i  hovedsak en korrigering. Tidligere år har

bidragene fra samarbeidspartnere blitt inntektsført i stedet for å bli ført som

forskudd/fond på en balansepost. Dette samme gjelder regionrådets bidrag

til ordningen på kr 40.000. Vi har valgt å gjøre denne korrigeringen nå som

det var økonomisk rom for det. Det er også utbetalt stipend til

mastergradsstudenter.

Delreqnskap Nord-Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 66.094 pr 30.06.18.

Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver  i  prosjektet

«Kompetanseløft  i  Nord—Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ

kostnadsfordeling.

Eierkommunene har bidratt med 500.000i tilskudd, det samme beløpet som Troms

fylkeskommune har bevilget til drift. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike

kurs, avvikling av eksamen o.l.

Delreqnskap prosiekt Kompetanseløft i Nord-Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord—Troms» er gjort opp i  balanse. Dette

utviklingsprosjektet  i  regi av Nord—Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;

o  Strategisk kompetanseutvikling i  kommunene

o  Strategisk kompetanseutvikling i  bedrifter

o  Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms

fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Det er også utarbeidet en

regnskapsoversikt for hele prosjektet (vedlegg) for perioden okt 201 4-junil 8 som

viser at det er brukt i underkant av  4  mill av de 5 mill som fylkeskommunen har

bevilget. Kravet til egenandel i prosjektet er allerede innfridd. Det medfører at det er

muligheter for å strekke prosjektet i tid. Dette vil bli behandlet  i  styringsgruppa før

behandling i regionrådet.

Totalregnskapet:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.18 på

kr 75.296.

Forslag til vedtak:

Styret  i  Nord—Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 30.06.18 til orientering.
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Sak 45/18 Student—treff og Arbeidslivsdagen i september 2018 på UiT

Saksdokumenter:

-  Referat fra planleggingsmøte 19.06.18, Halti næringshage

Saksopplysninger:

Arbeidslivsdagen på UiT er et årlig rekrutteringsarrangement for offentlige og

private virksomheter. Hver høst deltar rundt 2500 studenter på dagen hvor det er

stands, bedriftspresentasjoner og karriereaktiviteter. De siste årene har rundt 100

virksomheter hver representert. Arbeidslivsdagen arrangeres torsdag 13. september

kl 1000-1400 på UiT, Tromsø.

Nord-Troms kommunene har deltatt i mange år på arrangementet. Gjennom

Omdømmeprosjektet ble det utviklet en felles messevegg for Nord-Troms (2015).

Siden da har Nord-Troms hatt en felles stand på Arbeidslivsdagen. Arrangementet

har vært koordinert av Halti næringshage.

Kvelden før Arbeidslivsdagen har det vært arrangert studenttreff på et utested i

Tromsø hvor det har vært servert pizza. Pizzakvelden har hatt fokus på dialog med

ungdom fra regionen og presenterejobbmuligheter i Nord-Troms. Ordførere og

næringslivsrepresentanter har deltatt. Halti næringshage koordinerer arrangementet

som i år er onsdag 12. september kl 1900 på Yonas.

Vurderinger:

Evalueringsrunder og tilbakemeldinger fra kommunene de siste årene medfører

behov for endring i opplegget på Arbeidslivsdagen. Fagfolkene som har deltatt fra

kommunene har gitt tilbakemeldinger om at de ikke treffer aktuelle studentgrupper

på Arbeidslivsdagen. Dette gjelder i hovedsak studenter fra studieretninger innen

helse og pedagogikk. Dette er områder hvor det er flest ledige stillinger i kommunal

sektor i regionen. Det vil derfor bli drøftet alternative rekrutteringsstrategier mot

disse målgruppene. Dette vil bli fulgt opp av studiesenteret og rådmannsutvalget.

I planleggingsmøte som ble avholdt ijuni i år mellom ordførere og næringshagen

var det enighet om å dreie fokus på Arbeidslivsdagen til «profilering og

rekruttering>>, og ta ned omfanget av arrangementet. Det er enighet om at

ordførerne skal invitere med næringslivsrepresentanter fra egen kommune til felles
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stand.  I  tillegg til give-aways skal kommunene presentere seg i  en felles PP, og ha

med oversikt over ledige stillinger. Det legges som tidligere år opp til felles

bekledning. Ordførere, næringslivsrepresentanter, næringshagen og studiesenteret

deltar på felles stand.

Pizzakvelden gjennomføres som tidligere. Det er utarbeidet eget program hvor

ordførerne orienterer og det gjøres en registrering av deltakerne.

Alle kommunene med unntak av Lyngen har gitt tilbakemelding om at de deltar.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd er positiv til â dreie fokuset på Arbeidslivsdagen til

profilering og rekruttering. I tillegg er det viktig å beholde pizzakvelden som

møteplass for å knytte kontakter med studenter fra Nord-Troms. Det bør legges

opp til en evaluering i etterkant av arrangementene. Alle kommunene deltar på

arrangementet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt.

Eir/k fratrådte møtet.

ORIENTERINGS- OG DRØITINGSSAKER:

Kostnader vedrørende avtale mellom TIL oq reqionrådet

Det påløper kostnader til bla dommer som ikke er tatt med i avtale hvordan

dette skal dekkes. Saken drøftes i møtet slik at det gjøres avklaringer som

kan tas inn i avtalen med TIL

Oppfølging:

Det bør settes av kr 10.000på regionrådets budsjett til dette formålet fra 2019.

Infrastrukturnrosiektet  -  innspillmøter kommunene høsten 2018

Infrastrukturprosjektet er igangsatt. Det er viktig med involvering og

forankring av arbeidet i alle kommunene i regionen. Det er også behov for å

få innspill fra næringsaktører og kommunene (adm og formannskap).

Styringsgruppa foreslår å avholde flere møter samme dag (på samme sted) -

slik at dette ikke trekker ut i tid og vi mister framdrift i arbeidet.

Møtet må avklare tidspunkt for gjennomføring. I tillegg bør formannskapene

sin rolle drøftes (skal det innkalles eller inviteres til møtet)
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Oppfølging: det planlegges to felles formannskapsmøter;

ø onsdag 26. september kl 1100 på Lyngseidet for kommunene Lyngen,

Kåfjord og Storfjord

ø tirsdag 2. oktober kl 1000 på Storslett for kommunene Nordreisa,

Kvænangen og Skjervøy

ø Hver kommune presenterer egne samferdselsutfordringer i møtene

ø Næringsaktører inviteres til møtene

Behandling av selskaps- og samarbeidsavtale reqionrådet

ø Kommunestyrene skulle behandle avtalen ijuni

ø Hva er status?

Oppfølging: Vedtak fra kommunestyrene i Nordreisa, Storfjord og Kåfjord er mottatt

i sekretariatet i regionrådet. Saken er behandlet i Skjervøy og Lyngen, ordfører

purrer på utsending av vedtak. Avklar status i Kvænangen.

Drivkraft Nord-Troms (strategisk Dlan)

ø Orientering fra dialogmøte med fylkesrådet 4. juli 2018 og møte Troms

fylkeskommune 24.08.18

Oppfølging: detjobbes med søknad om midler fra fylkeskommunen til satsingen.

Det er tydelige krav til resultater, hvor måling skal skje etter fastlagte parameter.

Når det gjelder Grensetjenesten er ikke dette et typisk «prosjekt», men det viktigste

er å sikre forutsigbar finansiering over nasjonale budsjett.

Ørjan for/ot møtet.

Oppfølging etter møte med Sametingets nærings- og kulturkomite

ø Møte med komiteen 21.-22. august

Oppfølging: notat og presentasjoner er sendt ut  i  etterkant av møtet. Saken følges

opp gjennom at det settes ned en arbeidsgruppe som følger opp «Næringsutvikling i

sjøsamlske samfunn» som ble behandlet i Sametinget desember 2017.

Prosjekt Lyngshest

ø Positive vedtak gjort i Nord-Troms og Tromsø-regionens regionråd

ø Nord-Troms Regionråd er prosjekteier
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Søknad sendt Troms fylkeskommune og de 9 kommunene i de to

regoinrådene

Status  i  søknadsbehandling?

Oppfølging:

Nordreisa: Øyvind sjekker opp saken. Saken kan behandles administrativt

Storfjord: behandles 5. sept i formannskapet

Lyngen: behandles i formannskapet 26. sept

Kåfjord: behandles i formannskapet 10. sept

‘Q; ,

Møte med Stortinqets Transportkomite 5. september i Tromsø

Saksordfører Ørjan Albrigtsen møter på vegne av regionrådet

Oppfølging: Ørjan tar kontakt med resten av regionrådet før møtet for å få innspill

til møtet med komiteen.

Siflnatkonferanse på Skiervøv l l. september

Orientering om program ved ordfører på Skjervøy

Oppfølging: program er på plass og sendt ut, mange interessante innlegg. Flere av

ordfrerne deltar på konferansen

Masterqradsstipend Nord—Troms

Stipendordning for å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen

Prøveordning i 2 år - samarbeid mellom  8  ulike aktører i regionen.

Administreres av regionrådet

Evalueringsmøte avholdt  — samarbeidspartene ønsker å fortsette ordningen

Under Forskningsdagene vil stipendmottakere presentere sitt arbeid i et eget

seminar 25. september

Oppfølging: ordningen bør videreføres. Det foreslås å sette av kr 40.000til

ordningen på budsjettet til regionrådet for 2019.

Fellesmøte Troms-områdets reqionråd

Ordførerne i Nord-Troms inviterte ijuni til felles ordførermøte for

kommunene i Tromsø-området og Nord-Troms Regionråd, for å drøfte

mulighetene for samarbeid mellom de ni kommunene.
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Nord-Troms Regionråd  DA
Giiumnl/

Lgqgu Snrlimd Intim! min-m- ‘lurdn-kn Iaxuxun

@%@W@
Tromsø-områdets regionråd behandlet i møte 22.6.20l 8 invitasjonen om et

felles ordførermøte med Nord-Troms Regionråd. Følgende vedtak ble fattet

enstemmig:

«I/edtak:

i . Tromsø-områdets regionråd ser et behov for fe//es møte med Nord- Troms regionråd. Dette

ble konklusjonen i regionrådsmøte avholdt 22. juni  2078.

2. Det forutsettes fra vår side at vårt regionråd representeres med medlemmer i samsvar med

regionrådets vedtekter.

3. Sekretariatene for de to regionrådene oppfordres å samordne det praktiske med forberede/se

av møtet, herunder tid og sted for møtet.  »

o  Hvordan skal vi følge opp denne saken videre?

Oppfølging: Nord-Troms Regionråd ønsker å få til et dagsmøte. Mål for møtet -

styrke samarbeidet - drøfte felles interesser. Aktuelle tema: Samferdsel, reiseliv og

sjømat. Regionreformen bør også stå på dagsorden. Forslag til dato: tirsdag 30.

oktober i Tromsø.

Forespørsel fra Nettverk for fiord~ oq kystkommuner om deltakelse nå

regionrådsmøte
Nettverk fiord- og kystkommuner  (NFKK) som består av 76 kommuner representert ved
ordfører og varaordførere fra Farsund i sør til Nordkapp i nord. Da  NFKK  jobber med
aktuelle saker for flere av medlemmene i regionrådet, spesielt det som går på kommunale
inntekter fra oppdrettsnæringen, vil vi gjerne delta på et møte hos dere for å orientere om
NFKK  og det arbeidet som gjøres  i  organisasjonen.

Det som gjør dette særlig aktuelt nå er at Stortinget har vedtatt å få utredet
grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringen.  NFKK  har gjennom snart  10  år jobbet for at
kystkommunene skal ha noe igjen for bruken av kommunale farvann til oppdrettsvirksomhet.
Så langt har vi fått gjennomslag ved at Havbruksfondet er opprettet og at  70  prosent av
inntektene fra kjøp av ny vekst fordeles til kommunene gjennom dette fondet. For  2018  gir
dette gode inntekter for mange. Men med vedtaket om uredening og av grunnrenteskatt har
det kommet en ny usikkerhet i saken. Grunnrentebeskatning er i utgangspunktet en statlig
skatt og det er viktig at kystkommunene samler seg slik at ikke de blir taperne i den
utredningen og i de vedtak som skal gjøres  í  løpet av 2020.

Det er altså spennende og viktige tider for jjord- og kystkommunenes inntekter. Vi håper
derfor der har mulighet til å ta imot oss slik at vi kan få orientere nærmere om  NFKK  og
arbeidet i organisasjon for viktige saker.

Oppfølging: dette vil være et aktuelt tema for fellesmøte med Tromsø-områdets

regionråd. Nettverket inviteres til fellesmøte med Tromsø-området tentativ dato:

30. oktober 2018 iTromsø.
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N  ord-Troms Regionråd DA
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Invitasion til ånninq av Kvænangen Snråksenter

Navuona Gie//aguovdas/Naavuono Kie/ikeskus/Kvænangen språksenter inviterer

medlemmene og sekretariatet i regionrådet til offisiell åpning onsdag l 9.

september. Regionrådet er også velkommen til seminaret som arrangeres i

samarbeid med Forskningsdagene 2018.Samme dag holder Sametinget åpent møte

om språkreformen ".$`pra°k/øftet".

Oppfølging: Svein og Berit deltar fra regionrådet.

Invitasion fra Distriktssenteret. avd Socmdal

o  Studietur for regionrådet, l. uka mai 2019

Oggfølging: Må avklares nærmere i neste møte

Møtet hevet k/ 1030

Rett protoko//utskrift be vitnes

Berit l-je//berg

referent
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Emne= Referat fra stiftelsesmøte nye Ymber
Sted: Ymbers lokaler i Sørkjosen

Tidspunkt: Mandag 20. August 2018 kl. 1100-1230
Referent: Lill Torunn Hansen

Utarbeidet dato: 20. August 2018

Sendes  til: Deltakerne og styrets medlemmer
Tilstede: Eierrepresentanter:

Johan Vasara, ordfører Kautokeino kommune

Eirik L. Mevik, ordfører Kvænangen kommune
Svein O. Leiros, ordfører Kåfjord Kommune
Stein Thomassen, fungerende ordfører Loppa kommune pr telefon
Øyvind Evanger, ordfører Nordreisa kommune
Ørjan Albrigtsen, ordfører Skjervøy kommune
Semming Semmingsen, Troms Kraft

Styrerepresentanter:

Gunn Andersen, styreleder

Administrasjonen og øvrige:

Erling S. Martinsen, adm. direktør
Lill T. Hansen, økonomisjef
Tor Bj arne Dahl, Advokat/partner PWC

Styrets leder åpnet møtet og ønsket representantene velkommen til stiftelsesmøtet.

Sak 1. Signering av stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet er tidligere sendt til samtlige eiere. Dokumentet ble sendt rundt for signering.

Adm dir orienterte kort om prosessen videre.

Sak 2. Orientering
Adm. dir. Erling S.Martinsen orienterte.

Status pr 31/7-2018 samt prognose 2018 for Ymber og Kvænangen Kraft (KK). Den underliggende

drifta i selskapene er bra. Prognosen for Ymber i 2018 er bedre enn budsjett grunnet høye kraftpriser
og økt utbytte fra KK.  I  KK er det svært lave tilsig og produksjonsprognosene for året er lavere enn
budsjett. Det er lave magasinfyllinger i Norge. Nettdriften fungerer greit, men nettet i Kåfjord må
etter hvert forsterkes for å ha tilstrekkelig leveringssikkerhet fremover.

Eierne diskuterte eierstrategi. Ordfører i Skjervøy tar initiativ til prosessen, som gjennomføres av
eieme selv.

Lill Torunn Hansen Side 1 av  1 20.08.2018



Mauritz Kr. Johansen

Pb.153 Storslett, 07.08.2018

9156 STORSLETT

Kvænangen kommune

v/ordføreren

BURFJORD

Ang reduksjon av brøyterode 1 - Låvan. Ref: 2015/355-24 løpenr: 73/2018, arkivkodeQ03

Jeg viser til skriv av 8.1.2018 vedr ovenfornevnte sak, og tillater meg med dette å komme

med merknader og info  i  forbindelse med reduksjon av brøyterode til Låvan.

Det var nesten slik at jeg ikke trodde mine egne øyne nårjeg leste skrivet fra teknisk etat

med bakgrunn i et uforståelig, tankeløst og ubegrunnet vedtak i kommunestyret 20.12.17.

Etter 2. verdenskrig flyttet de allerfleste som bodde på Låvan før krigen tilbake, og bygde

opp igjen våningshusene sine. Slik vi ser dem i dag er de vel restaurerte. På midten av 50-

tallet fikk vi brøytet veg til Låvan og den har som kjent vært brøytet frem til i vår.

For noen år siden ble det gitt tillatelse fra kommunen til privat regulering av hytteeiendom i

nær tilknytning til våre foreldres bolighus. I den forbindelse ble det ikke gitt noen signaler

fra kommunen om at veien utover kunne komme til ikke å bli brøytet i fremtiden. Også

dette uforståelig i denne sammenheng.

Sammen med den hyttebebyggelsen som er kommet til, utgjør bygningsmassen på Låvan

flerfoldige millinoer i verdi for eierne og samfunnet, bygninger som er vedlikeholdt og tas

vare på alle sammen der. Forsikringer og strøm blir betalt for tusener av kroner. ikke et

eneste hus til forfall. Alle delvis bebodd og holdes tilsyn med gjennom store deler av året.

Det er stor ferdsel til Låvan fra før påske til langt utover høsten. Det er ufattelig at de

folkevalgte ikke har vurdert også dette før vedtak ble fattet. Hvor er det blitt av kommunens

sammfunnsansvar i forhold til sikkerhet og brann?

Jeg undres også over at de folkevalgte ikke ser at bebyggelsen på Låvan skiller seg klart ut

fra en hvilken som helst hyttebyggelse i kommunen i forhold til det samfunns- og

forsikringsmessige ansvaret kommunen har til stedet. Låvan er ei full fullt oppegående

grend gjennom hele året. Gjennom flere tiår har folket der ute handlet materialer og mat

for 100 tusener av kroner hos handelsstanden i Burfjord, og det ikke bare  i  sommer

halvåret. Dette har også kommet Kvænangen kommune til nytte og vil også være til nytte i

fremtiden for kommunen. Jeg tenker da på den store etterslekt som oppholder seg veldig

mye på stedet. Kommunens oppgave skulle da være å legge til rette for "liv og røre", ikke
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fatte vedtak til det motsatte.

Det er fortsatt ufattelig at kommunen  så  lett tar på dette, uten en skikkelig begrunnelse,

bare overlater alle verdiene til "rov og ran". Men i nevnte skriv synes kommunen å se

behovet for brøytet veg, strekker ut en hånd og vil velvillig dele ut tilskudd til privat

brgayting??? tilskudd til å holde åpen kommunens egen veg. Ogjeg som trodde slike tilskudd

skulle være for privat veg? Jeg vil søke det for privat veg, les videre.

Mine søsken og jeg på inner Lâvan har vært flere ganger i jula og nyåret der, senest sist

vinter, og vi var tilbake igjen i første dagene av mars i år. Hvis vedtaket skal gjennomføres

slik det er vedtatt, undres jeg over hvordan vi skal komme oss dit via 3 km ubrøytet veg for å

holde tilsyn og vedlikehold av eiendommene. lngen av oss har scooter, vi har heller aldri eid

eller kjørt noen.

Hadde det vært et fornuftig vedtak kunne kommunen innbydd oss til å komme til ei

forhandlingsløsning om brøyting av hele veien utover, det hadde vært forståelig, for de aller

fleste.

Med bakgrunn i nevnte skriv harjeg tatt kommunens vedtak på alvor, og idag meldt flytting

til Kvænangen kommune, Låvanveien 389. Flyttemeldingen er sendt elektronisk.

På en måte takker jeg for det skyvet jeg fikk for å flytte tilbake til min barndoms bygd hvor

jeg har tilbrakt så store deler av året både før og særlig etter pensjonsalderen. Jeg ble aldri

reisaværing, og jeg innser det nå at det vil være et forferdelig tap for meg å ikke kunnne

komme meg "hjem" også ivinter halvåret.

Jeg tar det for gitt at jeg som innbygger i kommunen har krav på de samme rettigheter som

alle andre fast bosatte innbyggere, at Låvanveien blir brøytet slik at jeg kan komme meg til

lege og øvrige nødvendige ærend i Burfjord. Samtidig søker jeg tilskudd til brøyting av privat

veg fra Låvanveien til nr. 389, ca. 300 meter.

Jeg ber om at dette skriv blir fremmet som egen sak i første kommunestyremøte, slik at et

mulig nødvendig nytt vedtak kan fattes. "j"
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Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

SEGLVIK VELFORENING 
c/o Wenche Isaksen Badderen 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 12/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-31 1874/2018 U62 30.07.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik Velhus den 01.08.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Velforening der de søker om skjenkebevilling til fest på Seglvik Velhus 
den 01.08.18. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-
steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en 
totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Seglvik Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til fest på Seglvik Velhus den 01.08.18.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Ingvald Johnsen.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Politiet v/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

JØKELFJORD BYGDELAG 
Samfunnshuset 
9163  JØKELFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 11/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-27 1708/2018 U62 03.07.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 14.07.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Jøkelfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til sommerquiz på 
Jøkelfjord samfunnshus den 14.07.18. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddel-
politiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Jøkelfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til sommerquiz på Jøkelfjord samfunnshus den 14.07.18.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Ivan Mathiassen med Øyvind Boberg som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Politiet v/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 



Oppsummering fra møte med NGU den 05.09.18 om ustabilt fjellparti. 
Fra NGU møtte Marita Bøhme og Karen Marie Bredal. 

Fra kommunen møtte Jan Inge Karlsen, Åsmund Austarheim og Bjørn Ellefsæter. 

Etter kartlegging i hele Troms fylke viser det seg at det er et område i Kvænangen som har ustabile 
fjellpartier. Området ved Dusnjarga (som vist i sirkelen på kartet) er ustabilt og beveger seg 5-10 mm 
i året (til sammenligning beveger Gammanjunni seg 5 cm i året). Det er kun de spesielle 
høyrisikoområdene som har større bevegelse.  

NGU kommer til å sette opp GPS-målere i området for å følge med på dette. De klarte ikke å få det til 
i år pga at reindrifta i området ikke ga tillatelse til å lande der. De prøver på nytt neste år. Det er ikke 
kritisk om dette ikke blir gjort nå. 

Dette er nok kun et jevnt sig. Ved å følge med vil man evt klare å varsle om det skulle skje noe. 
Dersom dette mot formodning skulle skli ut vi det lage en stor flodbølge.  

Oppsummert er det ikke noen fare med dette, men det er greit å vite om at det er bevegelse i fjellet.  
  

 
  



  
 

 
 



Notat om stedfortredertjeneste og konstituering  
Stedfortredertjeneste og konstituering reguleres i Hovedtariffavtalens kap 1, § 13 som lyder: 

§ 13 Stedfortredertjeneste/konstituering  

13.1 Plikt til å utføre stedfortredertjeneste Enhver arbeidstaker plikter å utføre 
stedfortredertjeneste.  

13.2 Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet 
stilling for en periode ut over en uke sammenhengende, utbetales den høyere lønnede stillings lønn 
fra første dag når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde. Ved beordring 
til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt 
hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende 
godtgjøring.  

13.3 Ferie/ferievikariat Stedfortredertillegg gis ikke for ferievikariat ved avvikling av den lovfestede 
ferie. Rett til stedfortredergodtgjøring opptjenes heller ikke ved slikt vikariat.  

13.4 Konstituering Ved konstituering (midlertidig tilsetting) i høyere lønnet stilling utbetales fra 
første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen. Når det er på det 
rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som 
hovedregel konstituering i stillingen. 

Jeg snakket med KS v/Silje Tangen. Oppsummert med hennes svar og det jeg ellers kom fram til blir 
dette slik:  
 Generelt sett må vi være obs på «utlysningsplikten» som følger av det ulovfestede kvalifikasjons-

prinsippet om at alle offentlige stillinger skal lyses ut. Unntakene er stort sett ved veldig kort 
varighet (f.eks kun 2 måneder) eller i tilfeller der interne ansatte har krav ifm omplassering eller 
stillingsutvidelse.  

 Som en tommelfingerregel bruker man konstituering ved varighet på over 1 måned og inntil 6 
måneder (kan være lengre i særlige tilfeller, f.eks hvis en tilsettingsprosess drar ut i tid). Dersom 
man vet allerede nå/har klare holdepunkter for at varigheten blir over 6 måneder eller kanskje på 
fast basis, bør utlysningsprosessen starte.  

 Det formelle er at konstituering er en midlertidig tilsetting og omfattes av AML § 14-9. 
Konstituering går greit i forhold til denne bestemmelsen.  

 Det er vanlig at man har stedfortredertjeneste fra dag 1 og inntil 1 måned. I stedfortreder-
tjenesten kan det være slik at kun deler (det mest prioriterte og det som haster) tas, mens det 
som kan vente blir liggende. Det kan også være slik at man allerede her går fullt og helt inn i 
stillingen dersom dette lar seg gjøre ut fra intern organisering og fordeling av oppgavene.  

 Konstituering må gjøres ved varighet på mer enn 1 måned. Da går men helt og fullt inn i 
stillingen.  

 Både ved stedfortredertjeneste (ved mer enn en ukes varighet og når man overtar alle 
oppgavene og ansvaret) og konstituering får man den høyere stillingens lønn fra første dag.   

 Konstituering gjøres av det organet som har tilsettingsmyndighet for den aktuelle stillingen, i 
dette tilfellet kommunestyret.  

 

Bjørn Ellefsæter  



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/78 -8 

Arkiv: 080 

Saksbehandler:  Eirik Losnegaard Mevik 

 Dato:                 10.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/18 Kvænangen formannskap 12.09.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Orientering utbetaling havbruksfondet 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram til orientering uten innstilling.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Følgende opplyses på regjeringens hjemmeside: (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tidenes-
utbetaling-til-laksekommunene/id2610580/) 
 
Penger fra laksesalg 
 
Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Rundt 50 selskaper kjøpte 
tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner 
og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. 
 
- Denne utbetalingen er med på å synliggjøre at oppdrettsnæringen gir noe tilbake til 
lokalsamfunnene. Dette er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne 
sine innen kultur, helse, skole, idrett, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik. 
 
Gir arbeidsplasser 
 
Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til 
rette for havbruksnæringen. 
 
- Vi håper at enda flere kommuner vil bidra til at laksenæringen kan fortsette å vokse. Dette er 
viktig for Norge. Laksenæringen gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og bidrar til å 
finansiere velferden i fremtiden, sier Nesvik. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tidenes-utbetaling-til-laksekommunene/id2610580/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tidenes-utbetaling-til-laksekommunene/id2610580/


Strenge krav 
 
Regjeringen fikk i fjor på plass en ny ordning som skal sørge for at veksten er forutsigbar og 
forsvarlig. 
 
- Vi vil fortsatt stille strenge krav til plassering av oppdrettsanlegg, bærekraft og fiskevelferd. I 
tillegg må vi ta vare på villaksen. Det er mange hensyn som skal tas, sier Nesvik. 
 
Fakta: 
Salg av laksetillatelser 
 
Tillatelsene ble lagt ut for salg i to omganger; først to prosent til fastpris, og deretter fire prosent 
gjennom en auksjon. 
Rundt 50 selskaper har kjøpt vekst. Salget ga inntekter på omtrent 3,9 milliarder kroner. 
Det er i alt tildelt i overkant av 23 000 tonn produksjonskapasitet, som tilsvarer en vekst i 
næringen på om lag 3 prosent. 
En mindre andel av kommunenes inntekter, tilsvarende om lag 390 millioner kr, utbetales først i 
2019. Disse midlene skal fordeles mellom kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter for 
oppdrett de siste to årene. Ettersom det ble utbetalt midler fra denne potten i 2017, er neste 
utbetaling i 2019. 
 

Vurdering 
Utbetalingen for Kvænangen kommune utgjør kr. 19.847.169,75. 
Det er svært gledelig at Kvænangen får en utbetaling fra havbruksfondet. Det er på sin plass at 
kystkommunene og distriktene at vi får kompensasjon for å legge til rette sjøarealer for vekst 
innen havbruk.  
 
Samtidig finner jeg det riktig å påpeke at dette er en kompensasjon for vekst i biomasse de siste 
to år. I vårt høringssvar til opprettelsen av havbruksfondet var vi klar på at fondet må innrettes 
gjennom en del som relaterer seg til vekst, og en del som relaterer seg til eksisterende biomasse 
og tilrettelagt areal. Sistnevnte er fortsatt ikke en del av havbruksfondet. 
 
Dersom vi i framtiden skal hente ut liknende beløp fra fondet, uten at fondet gis en løpende 
inntekt, vil dette bety en massiv vekst i biomasse som står i sjøen. Det er stor konsensus rundt at 
næringa behøver mer forskning, særlig på helhetlig påvirkning av økosystemene, i takt med 
vekst og økt biomasse.  
 
Det er, etter mitt skjønn, viktig at kommunen er fornøyd med utbetalingen som er kommet, men 
gir utrykk for at fondet i framtiden må få på plass en inntekt som relaterer seg til eksisternde 
biomasse/ beslaglagt areal i sjø. 
 
Dette arbeidet ivaretas godt gjennom nettverket for fjord- og kystkommuner der vi er medlem.  
 



UTBETALINGER FRA HAVBRUKSFONDET 2018

KOMNR KOMMUNE TOT UTBET I 2018
0926 LILLESAND 1 078 775,37               
1003 FARSUND 1 688 517,97               
1004 FLEKKEFJORD 20 262 309,51             
1032 LYNGDAL 1 688 517,97               
1102 SANDNES 5 349 566,68               
1106 HAUGESUND 6 883 957,90               
1122 GJESDAL 656 645,88                  
1129 FORSAND 1 847 687,52               
1130 STRAND 4 286 311,54               
1133 HJELMELAND 10 044 406,54             
1134 SULDAL 12 462 403,32             
1141 FINNØY 45 801 034,50             
1142 RENNESØY 7 262 508,59               
1144 KVITSØY 5 978 346,35               
1145 BOKN 5 974 755,91               
1146 TYSVÆR 14 985 371,30             
1149 KARMØY 6 191 232,57               
1160 VINDAFJORD 10 524 033,35             
1211 ETNE 7 064 355,12               
1216 SVEIO 13 508 262,87             
1219 BØMLO 33 597 828,78             
1221 STORD 3 377 035,95               
1222 FITJAR 12 397 043,66             
1223 TYSNES 24 158 795,64             
1224 KVINNHERAD 40 025 520,01             
1227 JONDAL 12 389 596,16             
1238 KVAM 15 896 602,98             
1241 FUSA 20 413 749,36             
1242 SAMNANGER 2 251 357,30               
1243 OS I HORDALAND 7 316 817,41               
1244 AUSTEVOLL 38 956 553,83             
1245 SUND 10 888 819,11             
1246 FJELL 11 606 739,60             
1247 ASKØY 4 502 714,60               
1251 VAKSDAL 1 688 517,97               
1253 OSTERØY 12 945 304,47             
1256 MELAND 2 814 196,62               
1259 ØYGARDEN 18 765 485,32             
1260 RADØY 15 701 773,99             
1263 LINDÅS 15 312 746,19             
1264 AUSTRHEIM 5 065 553,92               
1265 FEDJE 2 251 357,30               
1266 MASFJORDEN 10 277 795,19             



1401 FLORA 29 551 966,99             
1411 GULEN 36 200 356,10             
1412 SOLUND 23 553 597,18             
1413 HYLLESTAD 19 136 758,33             
1416 HØYANGER 15 196 661,77             
1428 ASKVOLL 17 927 424,22             
1429 FJALER 8 442 589,87               
1438 BREMANGER 17 448 240,36             
1439 VÅGSØY 10 693 947,17             
1441 SELJE 7 319 725,60               
1445 GLOPPEN 2 814 417,91               
1502 MOLDE 1 688 517,97               
1505 KRISTIANSUND 12 945 700,94             
1511 VANYLVEN 7 879 750,55               
1515 HERØY I MØRE OG ROMSDAL 4 502 714,60               
1516 ULSTEIN 1 688 517,97               
1519 VOLDA 9 005 429,20               
1520 ØRSTA 8 659 066,54               
1524 NORDDAL 2 250 693,45               
1525 STRANDA 7 317 383,30               
1526 STORDAL 1 689 181,83               
1529 SKODJE 1 125 457,37               
1532 GISKE 6 191 232,57               
1534 HARAM 7 879 750,55               
1535 VESTNES 6 753 408,05               
1539 RAUMA 4 502 272,03               
1543 NESSET 2 392 067,13               
1545 MIDSUND 10 129 330,43             
1546 SANDØY 2 251 357,30               
1547 AUKRA 6 912 600,17               
1548 FRÆNA 3 939 875,27               
1551 EIDE 1 125 678,65               
1554 AVERØY 10 317 833,27             
1557 GJEMNES 5 064 890,07               
1560 TINGVOLL 5 909 812,91               
1566 SURNADAL 562 839,32                  
1571 HALSA 16 884 992,12             
1573 SMØLA 44 288 317,84             
1576 AURE 12 381 580,01             
1804 BODØ 13 536 949,28             
1805 NARVIK 2 251 357,30               
1811 BINDAL 15 970 460,02             
1812 SØMNA 6 189 904,87               
1813 BRØNNØY 18 027 503,43             
1815 VEGA 6 623 930,96               
1816 VEVELSTAD 7 894 645,26               
1818 HERØY I NORDLAND 23 758 045,49             
1820 ALSTAHAUG 9 004 101,50               
1822 LEIRFJORD 2 261 729,68               
1824 VEFSN 2 251 357,30               



1827 DØNNA 19 694 828,68             
1828 NESNA 4 502 272,03               
1833 RANA 4 503 157,17               
1834 LURØY 24 454 141,79             
1835 TRÆNA 2 597 719,96               
1836 RØDØY 30 199 554,53             
1837 MELØY 16 450 898,72             
1838 GILDESKÅL 27 098 781,98             
1840 SALTDAL 4 502 714,60               
1841 FAUSKE 4 964 531,48               
1845 SØRFOLD 17 422 875,40             
1848 STEIGEN 31 526 404,57             
1849 HAMARØY 3 939 228,44               
1850 TYSFJORD 21 733 371,87             
1851 LØDINGEN 13 989 357,36             
1852 TJELDSUND 2 251 357,30               
1853 EVENES 2 251 357,30               
1854 BALLANGEN 6 753 562,02               
1859 FLAKSTAD 2 250 606,78               
1860 VESTVÅGØY 9 221 361,97               
1865 VÅGAN 16 100 590,53             
1866 HADSEL 28 267 571,56             
1867 BØ I NORDLAND 13 797 664,48             
1868 ØKSNES 22 267 162,43             
1870 SORTLAND 17 624 920,28             
1902 TROMSØ 30 772 191,76             
1903 HARSTAD 39 276 616,86             
1911 KVÆFJORD 14 135 926,12             
1913 SKÅNLAND 12 267 010,93             
1917 IBESTAD 28 094 176,60             
1919 GRATANGEN 11 070 725,21             
1920 LAVANGEN 6 494 299,90               
1923 SALANGEN 6 927 253,23               
1925 SØRREISA 2 598 152,95               
1926 DYRØY 16 015 764,88             
1927 TRANØY 20 108 488,40             
1928 TORSKEN 16 214 210,34             
1929 BERG 13 938 633,47             
1931 LENVIK 23 467 665,64             
1936 KARLSØY 35 974 649,70             
1938 LYNGEN 3 896 579,94               
1940 GAIVUOTNA-KÅFJORD 2 597 719,96               
1941 SKJERVØY 38 775 722,84             
1942 NORDREISA 7 720 490,34               
1943 KVÆNANGEN 19 847 169,75             
2004 HAMMERFEST 29 978 935,19             
2012 ALTA 46 476 812,58             
2014 LOPPA 22 641 971,42             
2015 HASVIK 7 250 910,27               
2017 KVALSUND 20 362 370,24             



2018 MÅSØY 17 188 526,21             
2019 NORDKAPP 13 851 331,50             
2022 LEBESBY 13 150 446,65             
2027 UNJARGGA-NESSEBY 7 618 991,29               
2028 BÅTSFJORD 2 597 719,96               
2030 SØR-VARANGER 12 945 304,47             
5005 NAMSOS 7 692 392,38               
5011 HEMNE 16 120 295,54             
5012 SNILLFJORD 22 672 296,04             
5013 HITRA 61 539 071,23             
5014 FRØYA 102 964 980,84           
5016 AGDENES 7 327 658,86               
5017 BJUGN 12 384 910,72             
5018 ÅFJORD 20 272 527,91             
5019 ROAN 22 426 061,64             
5020 OSEN 13 507 487,10             
5048 FOSNES 9 005 335,38               
5049 FLATANGER 34 722 971,00             
5050 VIKNA 42 864 940,88             
5051 NÆRØY 67 165 457,66             
5052 LEKA 20 848 486,68             

Totalt kommuner 2 362 574 463,85       

Aust-Agder 179 866,58                  
Vest-Agder 3 941 424,26               
Rogaland 23 045 180,40             
Hordaland 57 211 469,54             
Sogn og Fjordane 31 388 222,69             
Møre og Romsdal 34 383 392,32             
Nordland 76 018 836,84             
Troms 58 344 147,77             
Finnmark 32 343 260,11             
Trøndelag 76 906 499,48             
Totalt fylkeskommuner 393 762 300,00           

UTBETALES TOTALT 2 756 336 763,85       
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FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - OPPFØLGNING AV 
POLITISKE VEDTAK 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 
 

1. Kommunestyret viser til konklusjon og anbefaling i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Oppfølging av politiske vedtak». Revisors konklusjon er at for flertallet av de undersøkte 
sakene har administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre er revisors 
konklusjon at administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakene ikke har gitt 
politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt. 

 
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette snarlige tiltak for å følge opp 

anbefalingene for å sikre at samtlige kommunestyrevedtak iverksettes i henhold til kravene 
i kommuneloven.  

 
3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 

tiltak administrasjonen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, 
for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til tre uker 
etter dato for kommunestyrets behandling av rapporten. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Rapporten ligger vedlagt. 
K-sekretariatet skriver følgende i sin saksutredning til kontrollutvalget. 



 
I. Bakgrunn for forvaltningsrevisjonsrapporten og problemstillinger 

Fra rapporten side 7 hitsettes: 

«Oppfølging til' politiske vedtak er av de prioritere prosjektene i Kvænangen kommunes 
plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 2020. Kommunens kontrollutvalg 
vedtok i sak 16/17 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt om nevnte tema, og 
utvalget vedtok KomRev NORDs overordnete prosjektskisse i sak 31/17 i møte 28, 
november 2017. Kontrollutvalgets formål med prosjektet er oppgitt fil å få kunnskap om 
hvorvidt administrasjonen iverksetter politikernes vedtak som forutsatt i 
kommuneloven, om de tilbakemeldes som forutsatt samt om administrasjonens 
saksutredninger bidrar til å sikre forsvarlig politisk behandling.  

2. 1 Problemstillinger 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling har vi utledet følgende problemstillinger: 

1. Har administrasjonen iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne 
tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? 
2. Fremstår administrasjonens tilbakemeldinger til kommunens politikere som 
forsvarlige saksutredninger? 

II. Forvaltningsrevisors funn og konklusjoner 

Fra rapporten side 40: 

5.15 Oppsummering og konklusjon 
Revisor har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt iverksettelsen av 32 
kommunestyrevedtak hvorav mange av vedtakene inneholder flere vedtakspunktet'. Av disse 
har revisor fra administrasjonen ikke mottattfullstendig dokumentasjon for ett 
kommunestyrevedtak. Manglene gjaldt fire av de fem tiltakene i vedtaket. Videre har 
administrasjonen ikke sendt til revisor den etterspurte dokumentasjonen tilknyttet seks vedtak 
som omfattet tolv tiltak. For ytterligere tre av tiltakene som inngikk i vedtakene vi har 
undersøkt, har vi vurdert at iverksetting av ulike årsaker ikke har vært aktuelt. For to 
vedtakspunktet* skyldes det at forutsetningene for å iverksette tiltak ikke har inntruffet. 
Iverksettelsen av det tredje vedtakspunktet var knyttet til prosessen med å revidere 
kommunens boligpolitiske/-sosiale plan, som i skrivende stund ikke er ferdigstilt. Våre 
vurderinger og konklusjon baseres derfor på funnene tilknyttet 26 saket' og 48 
vedtakspunkter/tiltak. 

Av de 26 undersøkte vedtakene vurderer vi at seks er fullt ut iverksatt, åtte er delvis 
iverksatt og 12 er ikke iverksatt, 

Kommunestyresakene som etter revisors vurdering ikke er iverksatt omfatter blant annet 
kontrollutvalgssaker om betryggende kontroll i virksomheten, refinansiering av lån i lånefondet, 
revisjonsbrev samt oppfølging av anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter 
omhandlende barneverntjenesten og nærings-, låne- og utviklingsfond. Videre gjaldt det saker 
som revidering av forskrift om skoletilhørighet, utarbeidelse av kompetanseplaner samt 
eierskapsmeldinger for selskaper eid av Kvænangen kommune. 

De 26 sakene består av 48 vedtakspunkter. Av de 48 undersøkte vedtakspunktene vurderer 
revisor at 21 vedtakspunkter er iverksatt, tre et' delvis iverksatt og 24 er ikke iverksatt. Blant de 



vedtakspunktene som vi har vurdert som iverksatt i henhold til ordlyden i politikernes vedtak 
har vi vurdert at komnuneadministrasjonen i 15 av dem ikke oppfylte krav om å iverksette 
tiltaket innenfor fastsatt frist. Syv av dem ble etter revisors vurdering iverksatt og én delvis 
iverksatt i henhold til fastsatt frist. 

Revisors konklusjon på problemstilling I er at for flertallet av de undersøkte sakene har 
administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre er revisors konklusjon 
at administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakcne ikke har gitt politikerne 
tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt. 

Fra rapportens side 52 hitsettes: 

6.6 Oppsummering og konklusjon 
Revisors gjennomgang av de fire saksutredningene avdekker at de svarer på kommunestyrets 
bestilling, og at de inneholder opplysninger om regler på området som saksutredningen 
omhandler, økonomiske forhold, praktisk gjennomførbarhet/administrative konsekvenser, 
fremdrift/tids-perspektiv for gjennomføring og faktainformasjon. Det skilles også i hovedsak 
mellom fakta i saken og administrasjonens vurderinger, 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at administrasjonens tilbakemeldinger til 
kommunens politikere i de fire undersøkte sakene framstår som forsvarlige 
saksutredninger. 

III. Forvaltningsrevisors anbefalinger 

Fra rapporten side 56 hitsettes: 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 5 og 6 anbefaler vi Kvænangen kommune å 
gjøre tiltak for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksetles slik som pålagt etter 
kommuneloven. 

IV. K-Sekretariatets vurderinger 

1. Kontrollutvalgets plikter 

Kontrollutvalgets medlemmer må sette seg inn i rapporten og behandle denne på neste møte i 
kontrollutvalget. Kontrollutvalgets oppgaver ved en forvaltningsrevisjon følger av 
kontrollutvalgsforskriften. 

Etter forskriftens § 11 skal kontrollutvalget gi rapport til kommunestyret om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og resultatet av disse. Og videre etter forskriftens § 12 skal 
kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporten følges 
på en tilfredsstillende måte, og rapportere tilbake om dette. 

Kontrollutvalget gir også innstilling til vedtak i kommunestyret ved oversendelse. 
 

2. Sekretariatets merknader 

Kvænangen kommune er' organisert etter den såkalte «formannskapsmodellen». Fra 
nettsiden til regi eringen.no hitsettes: 



De fire viktigste formelle forskjellene på formannskapsbasert og parlamentarisk 
demokrati er organiseringen av valg til det utøvende organer, bemanningen av det 
utøvende organet, det utøvende organets ansvar og det utøvende organets oppgaver. 

Def er en grunnleggende forskjell på det utøvende organets ansvar i forhold til de 
folkevalgte i de to systemene. Formannskapet sitter trygt 11t perioden uavhengig av 
vedtak i kommunestyret. Verken formannskapet eller ordføreren kan stilles til ansvar av 
kommunestyret. Med parlamentarisk styring vil imidlertid kommunerådet slå ansvarlig 
overfor de folkevalgte i kommunestyret som kan fremme forslag om mistillit. Får el slikt 
forslag, flertall, må et kommuneråd fratre (§ 19 nr. 5 og 19a nr. 7). 

Formannskapets medlemmer er direkte folkevalgte representanter med sete i 
kommunestyret. Kommunerådet kan derimot bestå av politikere som ikke samtidig 
sitter i kommunestyret. Medlemmene i rådene er ikke nødvendigvis direkte folkevalgte. 
En fordel med denne ordningen er al tilfanget av medlemmer til del utøvende organet 
blir adskillig større enn om man begrenser seg til de folkevalgte i kommunestyret. 

Valg til formannskap foregår med forholdstallsvalg i kommunestyret Med unntak av de 
aller minste partiene, vil alle partier være representert i formannskapet etter størrelse i 
kommunestyret. Med innføring av parlamentarisme velges kommunerådet med 
flertallsvalg Rådet vil da bare bestå av en del av partiene i kommunestyret. Muligheten 
for å danne mindretallsråd foreligger også. Negativ parlamentarisme innebærer at et råd 
kan bli sittende selv om det ikke har støtte fra et flertall av de folkevalgte ved 
tiltredelsen. Blir imidlertid rådet møtt med et flertall i kommunestyret bak el 
mistillitsvotum eller etter el kabinettspørsmål, må det fratre, 

Overgang fra formannskapssystem til parlamentarisme innebærer at et politisk valgt 
kommuneråd overtar administrasjonssjefens rolle som leder av administrasjonen, og 
administrasjonssjefens funksjoner bortfaller (§ 19 nr. 2). Med formannskapsmodell har 
administrasjonssjefen mye makt i kraft ap å ha ansvar for saksutredning, iverksetting og 
samordning (§ 23 nr. 2). I et formannskapsbasert system, vil administrasjon og politikk 
være separert i to sfærer. Politikerne fatter i stor grad vedtak på bakgrunn av de faglige 
rådene fremmet av administrasjonssjefen. I et parlamentarisk system får et politisk 
kommuneråd kontroll med innstillingsretten. Dette gir politikerne større muligheter til å 
initiere saker og til å påvirke sakene ifør de skal behandles politisk. Innstillingene L/àr 
en politisk valør. Siden rådet formelt har ansvar for iverksettingen, kan det også påvirke 
sakene i denne fasen. Dette betyr at innføring av parlamentarisme formelt gir politikerne 
større mulighet for styring av administrasjonen enn en formannskapsmodell. I kraft av 
sin kompetanse og kapasitet vil del administrative systemet uansett ha stor innvirkning 
på politikken, men med parlamentarisk styring øker politikernes styringsmuligheter. 

Samlet sett innebærer disse fire forskjellene at overgangen fra formannskapsmodell til 
parlamentarisme representerer en konstitusjonell endring. Derfor har man 
kommuneloven lagt inn en forsinkelses-prosedyre, der det kreves at spørsmålet om å 
innføre parlamentarisme skal være reist og votert over i lo kommunestyremøter, med el 
valg imellom (§ 18 nr. 2). Det kreves bare flertall for parlamentarisme i den andre 
avstemmingen, og det er tilstrekkelig med vanligflertall. Reversering av styreform- fra 
parlamentarisme til formannskapsmode//en også gjøres med alminnelig flertall (§ 18 nr. 
3). (min uthev,) 

(Kilde:hltps://www.regieringen.no/no/tema/kommuner-
ogregioner/kommunereform/rerktoy/lokaldemokrativeilederen/politisk-organisering-og-
polilikernesrolle/formannskap-eller-kommunerad/id2424163/) 



Som det fremgår av ovennevnte er det en grunnleggende forutsetning for 
«formannsskapsmodellen» at den arbeidsdeling som kommuneloven legger opp til mellom 
kommunestyret og administrasjonen fungerer i praksis. Administrasjonssjefen plikt til å 
iverksette vedtak er rettslig sett udiskutabel og følger uttrykkelig av kommunelovens § 23 nr. 
2. Administrasjonssjefen har også ansvar for at administrasjonen i kommunen drives i samsvar 
med lover og regler. Sekretariatet finner også grunn til å bemerke at administrasjonssjefen ikke 
har gitt noen uttalelse til rapporten. Hvorvidt tiltak er iverksett eller vil bli er således helt i det 
uvisse. Den manglende oppfølgning som er avdekket i rapporten er således brudd på 
kommunens regler. 

Avslutningsvis er det også grunn til å nevne at flere av de saker som revisor har påpekt ikke er 
iverksatt gjelder saker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet. Kontrollutvalget har tidligere 
overfor kommunestyret påpekt at den mangelfulle oppfølgning hindrer utvalget å gjøre de 
oppgaver som følger av kommunelovens regler. 

Det er kun kommunestyret som har myndighet til å pålegge administrasjonssjefen eventuelle 
handleplikter som følge av rapporten eller meddele eventuelle tjenstlige reaksjoner. 

3, Oversendelse til kommunestyret 

Sekretariatet finner at det er flere forhold i rapporten som tilsier en oversendelse til 
kommunestyret for videre oppfølgning. Før oversendelse til kommunestyret kan finne sted har 
rådmann rett til å få saken fremlagt til uttalelse, jfr. kommunelovens § 77 nr. 6. 
Administrasjonssjefens rett til å gi merknader gjelder kun beslutningen om oversendelse, og 
ikke merknader til rapporten som sådant. 

 

Vurdering 
Saken legges fram til formannskapet for orientering, og sendes til kommunestyret. 
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