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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
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 Alle saker foruten sak 87, 91 og 98 skal behandles i formannskapet 3. desember og 
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 Sak om midler til prosessen med kommuneplanens samfunnsdel er ikke klar, men 
ettersendes så snart den er det. 
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Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 26.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
116/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
86/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Brannvernsamarbeid, endring av samarbeidsavtale. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa, Kvænangen og Loppa godkjennes. Virkning ifra 01.01.20.  
 
 
Henvisning til lovverk: Kommuneloven § 20 og Brann- og eksplosjonsvernloven.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa, Kvænangen og Loppa godkjennes. Virkning ifra 01.01.20. 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til 
en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer 
at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om 
fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 
ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i 
forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane, 
utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der 
det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning yte 
innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen, 
sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
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Vurdering 
Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres 
av brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav 
som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.  
Loppa kommune ønsker å være tilsluttet brannvernsamarbeidet i region nord ifra 01.01.20.  
Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Loppa PS 333/19 17.10.19. 
  
Avtale om brannvernsamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83 
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83    
Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte kommunes interesse på best 
mulig måte. 
Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til Brannvesenet Nord, dette for å 
ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord. 
Styret i brannverntiltaket har ingen innvendinger på dette og er positiv til utvidet samarbeid i 
regionen. Dette vil gi økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting.   
520-BRANN 
Utvidelse av brannverntiltaket gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 520 økes etter 
utvidelse av brannverntiltaket, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall 
jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
1938 – Lyngen  483 668  442 911  
1940 – Kåfjord  405 404 367 922 
1941 – Skjervøy  488 750 447 781 
1942 – Nordreisa  690 405 640 999 
1943 – Kvænangen  314 741 281 052 
2014 – Loppa   251 446 
SUM   2 382 967  2 432 111 

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden 
fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

530-BRANN-FEIERTJENESTE 
Kostnaden pr. røykløp økes ifra 362 til 405. denne økningen komme av ny forebyggende 
forskrift av FOR-2015-12-17-1710 som pålegger feiing og tilsyn av samtlige røykløp. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  
Samarbeidstiltaket øker feier ressursen men en stilling. Feieren i Loppa kommune tilsettes 
i brannvernsamarbeidet med virkning 01012020. Kostnader til denne stillingen legges inn 
under ansvar 530 feiing, dette tilhører område selvkost.  
Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
1938 – Lyngen  698 302 (362 pr. røykløp)    781 218 (405 pr. røykløp) 
1940 – Kåfjord  443 453 (362 pr. røykløp)    496 108 (405 pr. røykløp) 
1941 – Skjervøy  463 725 (362 pr. røykløp)    518 787 (405 pr. røykløp) 
1942 – Nordreisa  935 414 (362 pr. røykløp) 1 046 484 (405 pr. røykløp) 
1943 – Kvænangen  375 034 (362 pr. røykløp)   419 566 (405 pr. røykløp) 
2014 – Loppa    352 338 (405 pr. røykløp) 
SUM  2 915 928 3 262 164 
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Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 
hvert år.   

540-BEREDSKAP 
Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 540 økes 
etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter 
innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2019 
1938 – Lyngen  166 893  150 082 
1940 – Kåfjord  139 888 124 672 
1941 – Skjervøy  168 647 151 732 
1942 – Nordreisa  238 230 217 205 
1943 – Kvænangen  108 604 95 235 
2014 – Loppa   85 203 
SUM  822 262 824 130  

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden 
fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
  
Organisasjonskart 

 

KOMMUNESTYRET 
NORDREISA

KOMMUNESTYRET 
SKJERVØY

KOMMUNESTYRET 
KÅFJORD

KOMMUNESTYRET 
LYNGEN

STYRE 

2014
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

BRANNSJEF IKS 
100 %

1940
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1941
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

AVDELINGSLEDER
FOREBYGGENDE

100 %

TILSYNSTJENESTEN
100 %

AVDELINGSLEDER
BEREDSKAP

100 %

FEIETJENESTEN
500 %

1942
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1938
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

KOMMUNESTYRET 
KVÆNANGEN

KOMMUNESTYRET 
LOPPA

1943
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte kommune 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
 
 

Avtale om brannvernsamarbeid i region nord mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Loppa.  
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Avtale om brannvernsamarbeid 
 

Mellom Kommunene  
 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa  
 
 
 
1 Intensjon 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis 
til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som 
sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 
om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre 
akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg 
og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker 
der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning 
yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
2 Formål 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 
3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være optimal tjenesteyting på 
brannvernområdet i region. Brannvernsamarbeidet skal sikre trygge kommuner i region nord, 
der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke. 
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4 Organisering og administrativ plassering  
  
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning.  Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første 
ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 
kommunedirektøren i vertskommunen. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 
instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder 
samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak etter 
delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket 
etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
  
Samarbeidskommune organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens  
§20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, §20-4 Samarbeidsavtale 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83  
 

1. Kommunestyret – delegerer ansvaret til kommunedirektøren 
2. Kommunedirektøren – delegerer ansvar til Kommunedirektøren i vertskommunen 
3. Styret – består av Kommunedirektøren eller den de bemyndiger.  

Styret er samarbeidets øverste organ. Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet 
hører under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med samarbeidets 
formål, samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt for 
samarbeidet. Styret velger selv styrets leder og nestleder. Det velges styreleder og 
nestleder hvert annet år. Styret skal være rådgivende enhet i personalsaker. Styret kan 
opprette underutvalg. Alle kommunene skal ha lik stemmevekt. Styret innstiller og 
ansetter leder 

4. Daglig leder – brannsjef, ansvarlig for oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med rapportering til styret. 

 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, delegerer med 
denne avtalen oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til kommunedirektøren og 
videre delegerer sin myndighet gjennom kommuneloven §20-4 til daglig leder i 
samarbeidstiltaket.  
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
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5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
5.1 Brannsjef 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte 
arbeidsoppgavene, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens §11, planlegges og utføres på en 
tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende 
oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i 
brann faglige spørsmål, uttalelsen skal følge saken til besluttende organ.  
 
5.2  Dimensjonering  
Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler: 
 
100 % daglig leder (brannsjef)  
100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % avdelingsleder beredskap 
100 % forebyggende personell (branningeniør)  
500 % forebyggende personell (feiersvenn) 
 
Samarbeidskommunene gis mulighet for overdragelse av lokal beredskapsstyrke inn i 
brannverntiltaket, stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriften. Styret behandler 
innmelding og utmelding av lokal beredskapsstyrke i samarbeidskommunene. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
 
5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling 
av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.  
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 
i brannverntiltaket. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. 
Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter brann- 
og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
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5.5.1 Arbeidsplan 
Hvert kalenderår skal daglig leder (brannsjef), sammen med avdelingene, utarbeide 
nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
 
 
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 
henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens §13.   
 
5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven §11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av 
brannverntiltaket.     
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brannverntiltaket skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte samarbeidskommune er 
pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de 
faglige normer og standarder som til enhver tid er gjeldende. Feiertjenesten ligger under 
forebyggende avdeling og rapporterer til avdelingsleder forebyggende.  
  
5.6  Beredskap 
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdelingen 
skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven 
med tilhørende forskrifter. Avdelingsleder beredskap rapporterer til daglig leder (brannsjef) i 
brannverntiltaket. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskapen 
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Øvelser og opplæring utarbeides i samarbeid med den 
ansvarlige for beredskapen i den enkelte samarbeidskommune.  
 
 5.6.2 Kvalitetsstyring/ avvik  
Det skal kvartalsvis avholdes møter mellom avdelingsleder beredskap og 
kommunaldirektøren på brannområdet i den enkelte samarbeidskommune.  
Møte skal behandle tema som, Økonomi, Forbedringspotensialer, Ansvar, Avvik 
Daglig leder er ansvarlig for innkalling og referat. 
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Gjennom denne avtalen vil brannvernsamarbeidet følge felles rammeavtaler for innkjøp og 
gjeldende regelverk for investeringer som skal ivareta den enkelte samarbeidskommunes 
interesser.   
 
 
 

11



 
 
BRANNVESENET NORD  
    

Rev. 25112019 5 

 
 
6.0 Fordeling av kostnader    
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år. 
 
6.1 Lokal beredskapsstyrke 
Kostnader etter denne avtalen betales 100 % av kostnaden for den enkelte 
samarbeidskommune pr. 31.12 hvert år. Det vises videre til punkt 5.2 i avtalen. 
  
6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år. 
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med 
andre kommunale gebyr. Brannverntiltaket administrerer grunnlaget for fakturering til den 
enkelte samarbeidskommune. 
 
6.3 Samarbeidskommunen 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur, kontormøbler. Videre forpliktes tilgang til kommunens, 
garderober, verksted og vaskemuligheter. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for 
kostnader knyttet til investeringer. Samarbeidstiltaket legger forslag til investeringer fram for 
Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
7 Evaluering 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Daglig leder (brannsjef) samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av 
årsmeldingen. 
 
8. Oppsigelse 
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 
av kommunestyret.   
 
9. Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.20 og er vedtatt i: 
 
Kommunestyre, Lyngen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Kåfjord  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Skjervøy  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Nordreisa  sak 0000/19 – 00.12.19     
Kommunestyre, Kvænangen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Loppa  sak 0333/19 – 17.10.19  
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10. Signatur 
 

 

Lyngen kommune, den               Kåfjord kommune, den  

_______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    

  

  

Skjervøy kommune, den               Nordreisa kommune, den  

______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren 

 

 

Kvænangen kommune, den     Loppa kommune, den  

_________________________   _________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    
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Sammendrag 
 
Budsjettet for 2020 har et hovedfokus på å styrke tjenestene til innbyggerne gjennom å styrke 
kompetanse, struktur og opplæring internt i kommunen.  
Fokuset handler om at vi sammen, både politisk og administrativt, skal bli bedre. 
Kvænangen kommune har over lang tid hatt utfordringer. Det er ingen grunn til å legge skjul på. 
Derfor må vi ta tak og finne en strategisk tilnærming for å bli bedre.  
Vi legger opp til et prosjekt “nye Kvænangen kommune”. Det må sees over flere år. Det er 
viktig for oss å ta tak i de overordna utfordringene. I dette prosjektet må plan ha en viktig rolle. 
Vi innfører en ordning for skolemat. Ernæring er viktig for læring og ro. Det er også viktig med 
det sosiale aspektet ved å dele et måltid sammen.  
Vi jobber videre med utredning av nytt helsebygg. Det er viktig for å skape en helse og 
omsorgssektor som er beredt til å møte morgendagens utfordringer.  
 Vi lager et kompetansefond slik at vi kan styrke kompetanse til de ansatte og på den måten gi 
bedre tjenester til innbyggerne.  
Det legges opp til en del kutt og håper at vi igjennom omstilling og smidige ansatte kommer i 
mål med disse.  
 
Vi ønsker alle ansatte og innbyggere en riktig god jul og godt nytt år. 
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1. Forord 
 
1.1 Budsjettprosess. 
Det har i år blitt en bedre budsjettprosess enn de foregående årene. Likevel synes budsjettet ikke 
å være et godt nok styringsdokument. Vi vil presisere at det framgår også i år motstrid mellom 
det som framkommer fra avdelingene og rådmannens forslag. Dette er helt vanlig at det er slik 
uenighet, men det er ikke vanlig at denne legges fram for politikere og innbyggere. Vi ber om at 
rådmannen strammer inn dette og leverer ett budsjett på vegne av administrasjonen.  
 
Vi velger prinsipielt å forholde oss til administrasjonssjefens tilrådinger, men er usikker på i 
hvilken grad disse er godt nok forankret. Noe som igjen kan medføre frustrasjon. Her vil vi 
bemerke at det er mulighet til å inngi høringssvar innen fjorten dager fra når budsjettet ble lagt 
ut til offentlig ettersyn.  
 
1.2 Medbestemmelse  
Budsjettet har vært drøftet i et medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte. Det ser ut til at det har 
vært en bredere prosess med de tillitsvalgte i denne budsjettprosessen. Det er positivt. Prinsipielt 
mener vi de hovedtillitsvalgte skal følge den sentrale budsjettprosessen og de lokale ute i 
avdelingene.   
 
På grunn av en noe mangelfull prosess må det tas grep fra politisk nivå. Derfor foreslås det en 
del tiltak som ikke har blitt drøftet med de ansatte. De tiltak som er vedtatt skal gjennomføres, 
men det påhviler administrasjonen en plikt til etterfølgende drøfting med de ansatte om 
gjennomføringen av tiltaket. 
 
1.3 Diverse 
- For de tiltak som går utover ordinær drift skal det føres egne prosjektregnskap. F.eks. 
«oppfølging av RO-rapport, eller landbruksstudie»  
 
- Alle inntekter som ikke er budsjettført må meldes og skal disponeres politisk. Inntekter som 
ikke er øremerket skal uavkortet avsettes på disposisjonsfond. 
 
- For høy andel brukes fra fond til prosjekter (drift), samtidig anser vi det nødvendig å sette fart 
på særlig planarbeidet. Det er ikke noe mål å spare penger, og tidligere års overskudd skal 
benyttes godt til planlagte prosjekter for utvikling, investering og vekst i Kvænangen.  
 
1.4 Etterlevelse 
Administrasjonen rapporterer på måloppnåelse gjennom året. Vi ber om at det legges fram 
økonomiske månedsrapporter fra enhetene for formannskapet. Vi er veldig fornøyd med 
rapporteringen som gjøres gjennom tertialrapportene. 
 
 
2.  Slik skal du lese budsjettet 
2.1 Forutsetninger 
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For å lese dette budsjettet bør må du først lese rådmannens forslag til budsjett. Det inneholder 
ulike tiltak som ikke nødvendigvis nevnes i vårt forslag. Det vil si at et vedtak rådmannen går 
inn for og ikke nevnes i vår budsjett går vi også for.  
 
 
 
 
  
3.  
Budsjett for hver av etatene med avdelinger 
3.1 Sentraladministrasjonen 
3.1.1 Generelt  
Sentraladministrasjonens oppgaver er å levere tjenester ut til de ulike enhetene. 
 
Utgiftene til administrasjon i Kvænangen ligger under gjennomsnittet for vår KOSTRA gruppe 
(06). 
 
3.1.2 Skatter og avgifter.  
Vi foreslår å følge opp rådmannens forslag til skatter og avgifter med følgende unntak: 
På side to i rådmannens forslag heter det i første setning: 
 
«Andre gebyrer og betalingssatser har ingen økning.» 
 
Vi foreslår at alle gebyrer og betalingssatser som ikke er regulert i egne avtaler, lov eller 
forskrift økes i tråd med konsumprisinndeksen. 
 
Det er i rådmannens forslag til budsjett oppgitt at feiergebyret settes til 373,- + mva. I 
tilleggsnotatet fra rådmannen vises til det til at det skal være 364. Det er ikke opplyst om dette er 
inkludert eller eksklusiv mva. Vi legger til grunn at det er eks. moms. 
 
 
3.1.3 Politisk nivå 
Politisk nivå gjelder kommunenes demokratiske virksomhet. 
Her finner vi lønn til ordfører, varaordfører, godtgjøring til de politiske møtene og annet for å 
drifte demokratiet i Kvænangen.  
 
Den største utgiften er som i de fleste avdelinger lønn.  
Ordfører tjener 80 % av stortingsrepresentants lønn, og varaordfører 13% av ordførers lønn.  
 
Det er tidligere vedtatt at det skal serveres mat til kommunestyrets møter.  
 
Vi vil foreslå innføring av digital overføring fra kommunestyremøtene. Dette er et viktig tiltak 
for å sikre innbyggerne innsyn i politikernes argumentasjon og hvordan kommunestyret 
forvalter den makt de har fått. Vi ber rådmannen legge fram en sak om hvordan vi gjennomfører 
streamingen. 
 
Det er etter vårt syn viktig å bruke penger på demokratiet. Ingen skal lide tap av å delta politisk, 
og vi mener det er riktig at politikerne får en møtegodtgjøring som synliggjør de forberedelser 
som ligger til med mer. 
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3.1.4 Interkommunale samarbeid:  
3.1.4.1 Nord IKT: 
Nord IKT er et nytt vertskommuneprosjekt. Det er Skjervøy kommune som er vertskommune. 
Det er forventninger til at samarbeidet over tid vil gi økt kompetanse, økt leveranse og mer 
stabilitet.  
 
 
3.1.4.2 Nord-Troms regionråd og studiesenter: 
Det er kommet melding om at det i statsbudsjettet er kommet en post øremerket Nord-Troms 
studiesenter. Dette gjør at kommunens varslede økning faller bort. Dette er kr 56 000.  
 
3.1.5 Administrasjonssjefens kontor 
Det vises til administrasjonssjefens budsjett hvor det ikke er foreslått noen endringer.  
Det er to ansatte. Administrasjonssjefen og senior rådgiver. Arbeiderpartiet ikke lagt inn noen 
endringer i dette for det inneværende året utover det administrasjonssjefen beskriver. 
 
  
 
3.1.6 Servicekontoret 
Det er 1,5 årsverk på servicekontoret. Servicekontoret er kommunens ansikt utad. Det bør være 
et mål at så mange som mulig finner svar på sine spørsmål via servicekontoret. Dette gjelder 
telefonisk, pr e-post eller ved personlig oppmøte. Vi er enig i at servicekontoret bør styrkes og 
setter av 0,5 årsverk utover det administrasjonssjefens budsjett. Det er forventet at denne 
økningen vil gi mer digitalisering, raskere svar til innbyggere og andre samt en mer aktiv 
informasjonsflyt av kommunenes aktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsettelse servicekontoret: 
I tillegg skal særlig arbeides med informasjonsstrategi. Denne strategien skal legges fram for 
kommunestyret innen juni 2020. Denne må sees i sammenheng med kommunelovens 
bestemmelse om informasjon:  
 
§ 4-1.Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 
Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet 
som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge 
til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon. 
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For å komme i mål med dette arbeidet skal det forberedes og tas inn en lærling fra høsten 2020.  
 
Dette må sees i sammenheng med at det er antydet en del naturlig avgang i årene som kommer. 
Det vil derfor kunne gis opplæring til en lærling som kan tilbys fast jobb på et senere tidspunkt.  
Eksempel på en informasjonsstrategi ligger finnes her:  
https://www.norddal.kommune.no/_f/ia8ec3b7e-c085-49a6-9f68-
a5084fb1dbd1/informasjonsstrategi.pdf 
 
3.1.7 IKT 
IKT-tjenesten går over til nord-IKT med Skjervøy kommune vertskommune.  
Slik vi har forstått det går kommunene over i samarbeidet med den samme innsatsfaktoren som 
de hadde på skjæringstidspunktet. Det vil si 01.01.2020. 
 
Det vil si ca 5.5 millioner kroner, pluss en del lisenser og annet.  (5.5 millioner er basert på årets 
regnskap). 
 
Det har over flere år vært foreslått til dels store kutt innenfor IKT. Det er på trappene at vi skal 
re-organisere IKT i en interkommunal tjeneste. Vi ber rådmannen gå gjennom organiseringa av 
IKT før vi går inn i nytt samarbeid kommer i gang og helst før formannskapets innstilling til 
budsjett skal behandles av kommunestyret. Vi legger til grunn at det gjennom økt effektivisering 
og samhandling i den nye interkommunale IKT-tjenesten være et rom for et nedtrekk på kr 300 
000. 
 
 
3.1.8 Økonomikontoret 
Økonomikontoret består av tre personer. Det ytes forholdsvis stor tjeneste med få hender. Vi vil 
på sikt søke å styrke kompetansen på økonomiavdelinga framfor å bygge ned. 
 
I tråd med overnevnte om styrking av kompetanse mener vi det bør utredes å ansette en person 
med mastergrad innen økonomi for å møte morgendagens utfordringer.  
 
 
 
 
 
3.1.9 Reserverte tilleggsbevillinger: 
Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å sette av kr. 232 665 til reserverte 
tilleggsbevillinger. I tillegg settes det av kr. 152 125. 
 
Dersom dette budsjettet mangler inndekning kan administrasjonen ved å legge det inn i 
budsjettprogrammet saldere eventuelle mer-/mindreutgifter mot posten reserverte 
tilleggsbevillinger.  
 
3.1.10 Kirker 
De siste årene har menighetsrådet fått kompensert en del nedtrekk ved budsjettreguleringene i 
junimøtene. Det er viktig å presisere at også kirka må forvente å ta ned drift og aktivitetsnivå i 
tråd med at inntektene blir lavere for kommunen for øvrig. Samtidig ser vi at det som minimum 
bør legges inn en økning tilsvarende lønns og prisstigning også for kirka.  Dette utgjør en 
økning  
på kr 30 000 for året 2020. 
 
3.1.11 Usorterte driftstiltak finansiert ved fond 
 
3.1.11.1  Prosjekt “Nye Kvænangen kommune”  
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Kvænangen kommune har i en rekke saker fått påpekninger om mangler ved gjennomføring av 
ulike tjenester. Vi opplever at det er mangel på planer, for dårlig system og rutiner 
administrativt. I tillegg kan det se ut til at internkontroll og opplæring av ansatte ikke har fungert 
godt nok. 
 
For å bøte på dette legger vi opp til et prosjekt som skal ta organisasjonen som helhet videre.  
 
1. Plan 
2. Administrativ organisering 
3. System og rutiner på administrativt plan.  
 
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Videre prosjektbeskrivelse og mandat bes 
utredes av administrasjon og legges fram for formannskapet. Prosjektet må sees over minst tre 
år. 
 
Det settes av inntil kr 1 000 000 for første året. Det forutsettes at det søkes tilskudd fra eksterne.  
Av dette er ca. 500 000 til plandelen og ca. 500 000 til administrativ organisering, system og 
rutiner. 
 
 
 
3.1.11.2  Organisasjonsgjennomgang – videre oppfølging. 
I 2019 har Kvænangen kommune gjennomgått organisasjonen. Funnene i gjennomgangen må 
løftes inn som en del i det overordna prosjektet “nye Kvænangen kommune”.  
 
 
 
 
 
 
3.1.11.3 Kompetansefond 
Som et ledd i økt kompetanse setter vi av inntil kr. 750 000 til Kompetansefond. Fondet skal 
legges inn i økonomiplanen, da det skal være et tiltak som skal vare i flere år. Av dette kan det 
benyttes inntil kr. 200 000 til en kompetanse-, rekruttering- og beholdeplan. Det er et vilkår at 
den ansatte som søker fondsmidler øker sin kompetanse på en måte som bidrar til at kommunen 
når sine mål i plan. Det må også gjøres en vurdering av  kost/nytte med tanke på kjøp av 
tjenesten framfor å ha den i organisasjonen. (altså; dersom man kan kjøpe tjenesten for kr 5 000 
i året, og det koster kr 75 000 å utdanne for å ha det i organisasjonen bør avslag vurderes.) Det 
må vurderes å ha en bindingstid for ansatte som mottar støtte til utdanning. 
 
Administrasjonen bes legge fram vedtekter for fondet i løpet av første halvår 2020.  
 
3.2 Helse og omsorg  
 
3.2.1 Generelt 
Det svært viktig for oss at arbeidet med helse og omsorgsplanen prioriteres. Dette fordi en 
dreining av innsatsen fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg vil kreve 
planlegging. Det er åpenbart at vi mangler handlingsrommet som skal ligge i ei fungerende 
omsorgstrapp, samtidig som vi har på plass en god del av tjenestene som ergoterapi, fysioterapi 
og vi har de siste årene styrket hjemmetjenesten. Nå må det legges en god plan hvor alle 
tjenestene sees i sammenheng og at man kommer i gang med omstillingsarbeidet mot brukere og 
ansatte. 
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Det er viktig at vi vurderer den bygningsmassen vi har, og om vi kan gjøre grep for å møte 
framtida bedre.  Derfor støtter vi at man får fram et prosjekt for å se om det er mulig å realisere 
et nytt helsehus. 
  
 
 
 
3.2.2 Gargo sykehjem og sykestue 
Gargo sykehjem og sykestue har mange dyktige, høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. 
Assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere m.fl. ivaretar de som ikke lengre kan mestre livet 
på egen hånd, eller har behov for sykehustjenester (sykestueplassen). Det ser vi er en krevende 
og svært viktig jobb. Kommunen er i gang med omlegging fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert drift. Det gir naturlig nok nedtrekk på Gargo. 
 
Hva mener vi om hvor mange plasser det skal være på Gargo? 
 
Til alle innbyggere som måtte lese dette er det viktig å forstå at dette ikke handler om de fysiske 
plassene eller hvor mange senger man har stående. Det handler om budsjettering og planlegging. 
Denne må over år stemme overens med et gjennomsnittlig antall pasienter, men kan internt i året 
svinge mellom at det er 20 eller 30 pasienter inne.  
 
 
 
I 2017 ble det vedtatt en forskrift for tildeling av sykehjemsplasser. Vi legger til grunn at 
administrasjonen har gått gjennom prognoser for 2020 og sett hvilke behov det er for plasser på 
sykehjemmet. Vi legger til grunn at alle som oppfyller vilkårene i forskriften får tildelt plass 
innen rimelig tid. Med dette bakteppet legger vi ikke opp til å tallfeste et antall plasser på 
sykehjemmet. 
 
Vi legger til grunn at administrasjonen har gjort kvalifiserte vurderinger og at politisk nivå 
holdes orientert gjennom tertialrapportene gjennom året.  
 
Vi ber om at administrasjonen ser på organisering og muligheter for pårørenderom. Særlig for 
familier som opplever alvorlig sykdom/dødsfall på sykestua. 
 
3.2.3 Fysioterapi 
Det er ikke lagt opp til noen nedtrapping i fysioterapi. Kvænangen har høyt belegg med 
fysioterapeuter sett i forhold til antall innbyggere. Vi leverer viktige forebyggende tjenester til 
innbyggerne, noe som er en god investering.  
Samtidig rapporteres det om lange ventelister. Vi velger å fortsette med det etter innbyggertallet 
høye antallet fysioterapeuter, men dette fordrer det lages en plan for hvordan en skal få ned 
ventelistene.  
 
Vi støtter at man går ned til 50% driftstilskudd. Samtidig ber vi om at administrasjonen arbeider 
for at den som får driftstilskuddet bor og virker i Kvænangen.  
 
3.2.4 Ergoterapi 
Ergoterapitjenesten skal bidra til at alle med et særskilt behov skal få riktig veiledning og 
hjelpemidler for å mestre et liv som har endret seg eller er i endring.  Vi håper vår ene ansatt 
finner rom for faglig utvikling og samarbeid på tvers av avdelinger og sektorer. Det er ikke 
foreslått noe nedtrekk i ergoterapitjenesten.  
 
3.2.5 Legekontoret 
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Fra tid til annen har vi behov for legetjenester. Da er vi heldig og har et godt bemannet 
legekontor. Vi foreslår å beholde dagens ressurser til legekontoret, men ber om at det kalkuleres 
en reduksjon i økonomiplanen gjennom samlokalisering av legekontoret og Gargo hvor disse 
leverer samme tjeneste (bl.a. lab-funksjon) 
 
 
 
 
 
 
   
3.2.6 Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten er svært viktig med tanke på en vridning fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert omsorg. Vi har de siste årene styrket tjenesten, og ser at det framover vil være 
viktig del av å klare å en omstilling hvor eldre hjelpes til å mestre egne liv hjemme framfor 
institusjon. Vi støtter administrasjonssjefens forslag til styrking av hjemmetjenesten.  
 
3.2.7 Tjenester for utviklingshemmede (TU) 
TU skal arbeide for at våre innbyggere med noe særskilt behov får hjelp til å mestre egne liv. 
Alle har egne hjem ved det relativt nybygde bofellesskapet «Furutoppen». Vi har mange dyktige 
ansatte som står på til det beste for brukerne. I 2019 ber vi rådmannen gi avdelingen ekstra 
oppfølging for å følge opp og møte de utfordringene som er skissert i RO-rapporten.  
 
Vi foreslår å ikke gjennomføre nedtrekket med kr 500 000 slik det er foreslått av rådmannen. Vi 
foreslår istedenfor et kutt på 100 000. Grunnen til at vi reduserer rådmannens kutt er fordi TU 
må gis et handlingsrom til å følge opp RO-rapporten og vi forventerter at det på bakgrunn av 
dette handlingsrom fremlegges handlingsplan og at det er tett oppfølging av fremgangen av 
arbeidet i Furutoppen. Samarbeidspartiene støtter konklusjonen i rapporten, og forventer at en 
faglig styrking, gjennomgang av vedtak og reduksjon av tidstyver kan gi en mer effektiv tjeneste 
i årene som kommer.   
 
3.2.8 Psykisk helse 
Psykisk helse er viktig for noen av våre mest sårbare innbyggere. Vi har over lang tid hatt en 
god tjeneste til alle som sliter med somatiske sykdommer. For oss er styrkinga av psykisk helse 
svært viktig og vi mener denne må fortsette. Særlig må det satses på forebygging blant barn og 
unge. 
 
Arbeidet med ansettelse av psykolog må fortsette. Stillinga må lyses ut, og dersom man ikke 
kommer i mål med lønnskravet må dette legges fram for politikerne før man tar en endelig 
avgjørelse om å ikke ansette. 
 
 
 
 
 
3.2.9 NAV 
Vi ber administrasjonen utrede følgende tiltak: 
3.2.9.1 Fradrag for barnetrygd ved utbetaling av sosialhjelp. 
I dag regnes barnetrygd inn i barnefamiliers inntekt ved beregning av sosialhjelp. Vi ønsker at 
dette i de fleste saker tas ut av beregningen.  
 
3.2.9.2 kommunalt bo-støttetiltak. 
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- Regjeringa har over flere år svekket bostøtteordninga. Det holder i dag på å vokse fram større 
og større klasseskiller basert på om man er i eller utenfor boligmarkedet. Det er et mål å 
redusere ulikheter basert på manglende boligformue. Særlig viktig er dette for barnefamilier.  
 
3.2.9.3 Flytting av NAV ut i servicekontorets lokaler.  
 
3.2.10 Helsestasjonen 
Det foreslås ingen reduksjon i helsestasjonens ressurser.  
 
3.2.11 Usorterte tiltak  
3.2.11.1 Vikarbank 
Det skal opprettes et prøveprosjekt med vikarbank. Denne vil gjelde for turnusenhetene i 
kommunen. Det vil si TU, hjemmetjenesten og sykehjem/sykestue.  
 
Utgiften skal tas innen dagens budsjetter i de ulike turnusenhetene. Vi skisserer en ordning hvor 
man fyller stillinger som i dag er brøkstillinger opp til 100%. På den måten vil man unngå 
uønsket deltid og man kan få en mer stabile vikartjenester. Det må være påregnelig at 
arbeidsgiver kan sette deg inn i kortere eller lengere vikariat i alle turnusenhetene, også utover 
der den ansatte har sin faste brøkstilling.  
 
Det må utredes og legges en plan for dette innen juni 2020. Planen må utarbeides i nært 
samarbeid med de ansatte. Det må være forutsigbare rammer for den enkelte ansatte som har en 
vikarressurs som en del av sin stilling. Formannskapet er prosjekteier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.11.2 Livsgledesertifisering av Furutoppen og Gargo 
Det er et mål å se på muligheten for å livsgledesertifisere Gargo og Furutoppen. For å begynne 
på dette arbeidet settes det av inntil kr 25 000 for studiereise, invitasjon av forelesere eller 
liknende for å komme i gang med arbeidet. Arbeidet må involvere ansatte, ikke bare lederne. 
Rapport fra arbeidet legges fram for formannskapet. Midlene tas fra fond.  
 
 
 
3.3 Oppvekst og kultur 
  
 
3.3.1 Generelt 
I 2020 må arbeidet med en oppvekstplan prioriteres. Det må også jobbes med å implementere 
kommuneplanen for idrett, kultur og friluftsliv i økonomiplanen. 
 
Vi ønsker å utrede framtidas skolestruktur og mener at dette arbeidet må gjøres som en del av 
oppvekstplanen. Det settes derfor ikke av kr 100 000 spesifikt til denne oppgaven, men det vil 
inngå i planarbeidet. Oppvekstplanen skal prioriteres. På den måten mener vi dette vil gi samme 
resultat med en bedre gevinst totalt.  
 
Det er ønskelig å innføre et lite skolemåltid ved nye Kvænangen barne- og ungdomsskole. Det 
settes av inntil kr 200 000.  
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Administrasjonssjefen bes komme med et forslag til utforming. Administrasjonssjefen skal i 
prosessen se på muligheten for at deler av ordninga kan administreres av sentralkjøkkenet på 
Gargo. Formannskapet gis fullmakt til å vedta en endelig ordning.  
 
Det budsjetteres med en merinntekt på kr 150 000 i salg av skoleplasser til elever i andre 
kommuner.  
 
 
 
 
3.3.2 Oppvekst og kultur 
Det støttes at vi innfører en oppvekst og kulturkonsulent. Dette er i realiteten en reduksjon i 
antall stillinger på oppvekstkontoret. Her har man slått sammen en 50% stilling og en 100% 
stilling til èn 100% stilling.  De siste årene har vi mistet mye av vårt kulturtilbud. Dette fordi vi 
ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir et fattigere samfunn. Vi mener 
vi må satse på kultur det kommende året.  
 
Som et ledd i økt kompetanse i organisasjonen bes det om at det stilles krav til mastergrad for 
stillingen. 
 
3.3.3 Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Kvænangen kommune har mange dyktige og dedikerte lærere og assistenter. Vi er blant 
kommunene i landet som investerer mest i utdanninga til våre barn og unge. Kvænangen er 
sammen med nabokommunene valgt ut og får ekstra oppfølging til å heve kvaliteten i skolen. 
Det er positivt og sammen med dyktige skoleledere fra veilederkorpset ser vi svært positivt på at 
skolen til tross for en del reduksjoner kan styrkes og løfte seg i årene som kommer. 
 
Vi er svært fornøyd med at den nye skolen ser ut til å komme opp, det samme med idrettshallen. 
Det har hele tiden vært gitt beskjed til politisk nivå om at en reduksjon i ressurser ville kunne 
skje når ny skole sto på plass. Det er viktig at det etableres en kultur for arbeidsmetode og 
tilgang på ressurser med en gang vi kommer inn i nytt bygg. 
 
Endringer smerter ofte. Derfor er det viktig at man utnytter mulighetene ved å komme inn i et 
nytt bygg så godt som mulig. Det etableres raskt nye kulturer og det vil i framtida være enklere å 
fylle på der det er helt nødvendig framfor å kutte i en allerede etablert praksis.  
 
Det støttes ikke innføring av 4 dagers skoleuke. Dette medfører en økt utgift på 800.000. 
Derimot foreslås det et nedtrekk på kr 500 000 som skal tas ved å se på omorganisering av 
skoledagen og mulighet for innsparing på ulike tiltak. En eventuell innføring av 4 dagers 
skoleuke må utredes som en del av en oppvekstplan. 
 
 
  
3.3.4 Voksenopplæringa 
Vi støtter at Kvænangen kommune på nåværende tidspunkt ikke har voksenopplæring i egen 
regi. Vi mener likevel det må være et fokus fra oppvekstkontoret at man hele tiden vurderer å ha 
tjenestene lokalt i kommunen, framfor å kjøpe tjenesten utenfra. Dette må det tas hensyn til ved 
eventuelle avtaleinngåelser. Vi legger inn kr. 150 000 i reduksjonen fra kuttet rådmannen 
foreslo. 
 
3.3.5 Barn og unge (BUFF) 
I budsjettet i fjor forslo rådmannen å jobbe på en ny måte og opprette en avdeling for 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Dette er en tanke vi støtter. Eventuell omorganisering 
bør sees i sammenheng med omorganisering av hele kommunen. 
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3.3.6 Kultur og kulturskole 
Vi støtter at vi får på plass en oppvekst og kulturkonsulent. De siste årene har vi mistet mye av 
vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir 
et fattigere samfunn. Vi viser til punkt 3.3.2 for forventninger til kompetansebygging.  
 
3.3.7 Barnevern 
Barnevernet er en svært viktig tjeneste for våre mest sårbare innbyggere.  
Et barnevern som har gode forutsetninger for å være i forkant og jobbe preventivt blir viktig.  
Kvænangen øker sin innsats med 0,5 årsverk, jf understående.  
 
 I forbindelse med uttreden av barnevernsamarbeidet med Nordreisa kommune vil Kvænangen 
få en halv stilling til barnevern. Denne er ikke lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Det 
utgjør 378.000,- i reduksjon på området for barnevern. 
  
3.3.8 Barnehage 
Det støttes at man holder vakant en mindre stilling i barnehagen. De senere år har det kommet 
sterkere normer for hvilken bemanning som skal være i barnehagene. Vi legger til grunn at 
Kvænangen kommune til tross for denne vakansen oppfyller kravet om norm for voksentetthet i 
barnehagen. 
 
3.3.9 Frivillighetssentral 
Det er i rådmannens forslag til budsjett satt av kr 50 000 til frivillighetssentral. Dette er kun nok 
til å utrede en framtidig frivillighetssentral. Derfor må det i løpet av 2020 komme en egen sak 
med forslag til drift og finansiering av frivillighetssentral. 
 
3.3.10 Usorterte driftstiltak 
3.3.9.1 Utstyrsbank for Barn og unge 
Det skal ses på muligheten for en utstyrsbank for barn og unge. Kvænangen ligger høyt hva 
gjelder barnefattigdom. Det gir grunnlag for å søke fylkesmannen i Troms og Finnmark om 
tilskudd til tiltak som reduserer barnefattigdom. Kommunal egenandel settes til kr. 25 000. 
Denne tas fra tidligere års overskudd. 
 
 
 
 
 
 
3.4 Næring, utvikling og teknisk  
 
  
3.4.1 Generelt  
Næring, utvikling og teknisk har en viktig funksjon i kommunen.  
 
Stort sett alt av næringsprosjekter må på et eller annet vis innom NUT. Det er derfor viktig å 
sikre at det foreligger riktig kompetanse og personell som kan gjennomføre oppgavene. Det er 
helt nødvendig at vi klarer å skape mer i årene som kommer, og derfor må næringsutvikling 
være langt framme i det vi foretar oss. Det vil komme andre etater som skole og helse og 
omsorg til gode på sikt.  
 
Plan er svært viktig for samarbeidskonstellasjonen. Vi må planlegge hvordan vi skal levere 
tjenestene og hvordan dette skal se ut i årene som kommer. Vi har derfor en ekstraordinær 
innsats på området for plan. 
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3.4.2 Næring 
3.4.2.1 Omstillingsprosjektet jobber godt og rapporterer om bra måloppnåelse. Det gjøres et 
godt omstillingsarbeid for lokalt næringsliv. Dette må fortsette. 
 
3.4.2.2 Næringsfond er av mange næringsdrivende trukket fram som et viktig tiltak. Kommunen 
bruker i dag en større andel av sine budsjetter inn i omstillingsprosjektet. Vi ser også at det bør 
finnes noen midler som rene tilskudd. Vi foreslår derfor at de renteinntekter som kommer fra 
lånefondet går inn i et næringsfond. Vi stipulerer dette til å være 250.000kr for året 2020.  
 
 
 
3.4.3 Renhold 
Vi legger til grunn at man fra høsten 2019 vil være klar for å innføre teamvask slik det ble sagt 
da saken var oppe i kommunestyret høsten 2019.11.11 
 
Det vises til kommunestyresak PS 47/17. Administrasjonssjefen viste i slutten av framlegget til 
følgende: 
- En økonomisk gevinst, sett på bakgrunn av vikarbruk 
 
Videre var administrasjonssjefens innstilling: 
Renholdstjenesten i kommunen organiseres med 2 team. Disse ledes av en renholdsleder. 
Omorganiseringen gjelder i fra 01.10.2017. 
 
Det innføres teamvask fra 01.03.2019. Hos de store byggene (TU, Gargo, Badderen bhg, 
Polarstjerna Bhg, Gulstien, Skolen og rådhuset) er det satt av ca 525.000 i vikarbudsjett. Det er 
fortsatt behov for et vikarbudsjett. Men dette settes sentralt og ikke per bygg. Det gjøres derfor 
et kutt i vikarbudsjettet med kr 350.000. Så får vi høste erfaringer av dette det kommende året 
og se hvilket nivå vi må ligge på i framtiden.  
 
Plan for gjennomføring av prosjektet legges fram for formannskapet innen 01.02.2020. 
Formannskapet gis fullmakt til å endelig godta gjennomføring av prosjektet.  
 
Ordningen skal evalueres ett år etter innføring. Vi viser for øvrig til punkt 1.2. 
 
3.4.4 Driftsavdeling 
Vi har mange dyktige medarbeidere som vedlikeholder en lang rekke bygg og anlegg. Det 
utrettes til dels store oppgaver med små ressurser. Vi mener vi må få fart på «boligplanen» slik 
at man kan ta stilling til behov og disponering av kommunale boliger. Dette kan medføre f.eks. 
salg av noen boliger. Det vil neppe være lønnsomt å pusse opp boligene før et eventuelt salg. 
Dette arbeidet må prioriteres i 2020.  
 
3.4.5 Bygg og anlegg 
Kvænangen kommune eier mye bygninger og eiendommer. Det et kommunestyret som skal 
forvalte disse eiendommene og byggene på en god måte.  
 
I KS sin veilder “bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold” heter det på side 7:  
 
Kommunestyret må gi forvalter i oppgave å rapportere i hvilken grad bygningene og de 
offentlige kravene er tilfredsstilt. Rapporteringen må også inneholde forslag til tiltak. For å gjøre 
riktige prioriteringer trengs et godt beslutningsgrunnlag. Et minimumskrav til 
eiendomsforvalterne er at de rapporterer tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag 
til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader. Rapporten kan og bør også inngå i 
kommunens årsrapport.  
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Kommunestyret forventer at det i løpet av 2020 blir utformet en rapport som beskrevet KS 
veilederen. Dette er viktig for å sikre at ressursene settes inn på riktig plass og der behovet er 
størst. Et godt verktøy kan være norsk kommunal forenings verktøy IK bygg. Kommunestyret 
ber rådmannen gå til anskaffelse av dette eller liknende arbeidsverktøy. For å gjøre dette settes 
det av kr. 250 000 til prosjektet. Prosjektet skal prioriteres.  Midlene kan tas fra 
investeringsbudsjettet ved å prioritere dette prosjektet framfor renovering av C og D-fløy på 
Gargo og/eller renovering av utvendig fasade på rådhuset. Det er til sammen satt av kr. 550 000  
til disse to prosjektene. 
 
En prosjektskisse med plan for gjennomføring legges fram for formannskapet innen første 
kvartal av 2020. Formannskapet gis fullmakt til å endelig vedta gjennomføringen av prosjektet. 
 
http://www.hoyangerbustadstifting.no/images/vedlikehold%20ks.pdf. 
 
https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/kobe_fordypningshefte-
folkevalgtopplaring.pdf. 
  
https://kommune.ikbygg.no/frontpage/front 
 
3.4.5.1 Enkeltbygg 
3.4.5.1 Nye Kvænangen barne- og ungdomsskole: 
Det er fra rådmannen foreslått en økning i budsjett med kr 500 000. Dette er i tilleggsnotat fra 
rådmannen redusert til kr 265 000. Kommunestyret setter økningen til kr 100 000 for år èn. Det 
er en del mer areal i den nye skolen, men den vil ha enklere vedlikehold. Det er enklere å legge 
seg på et lavt nivå på år 1 for så å øke der det, etter erfaringstall i år èn, er helt nødvendig. 
 
3.4.5.2 Utrede flerbrukshuset i Burfjord som kommunalt formålsbygg 
Vi ber om at administrasjonen utreder flerbrukshuset i Burfjord som et kommunalt formålsbygg. 
Kommunen er i praksis eneste eier og står for en del av drifta. Det er et ønske om å satse på 
bygget og videreutvikle det som et kulturhus for hele kommunen.  
  
3.4.5.2 Vedlikehold veier sommer 
Det siste året har vi brukt mye på vedlikehold av veiene. Vi foreslår derfor ingen økning eller 
reduksjon på denne budsjettposten.  
 
3.4.5.3 Vedlikehold veier vinter 
Veiene beholdes slik de er i dag, med unntak av følgende. 
Låvan Kr 135 000 Gjenopptakelse av tidligere anbud 
 
Alle priser er eks mva. 
 
Dette gir en merutgift på kr 135 000. 
 
Det bes også om at rådmannen ser på utformingen av brøyteanbud i bygdene som har en svært 
begrenset biltrafikk, og om dette kan medføre en billigere pris gjennom andre kriterier for 
brøyting. Kan det for eksempel være fast brøyting 3 ganger per uke?  
 
Dersom det er penger igjen på budsjettet for 2019 bes rådmannen starte opp brøyting til låvan 
allerede i 2019, med oppstart samme dag som budsjettet vedtas. 
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3.4.6 Plan  
Kommunal planlegging er essensielt for å sikre en faglig, effektiv og bærekraftig utvikling. 
Fylkesmannen i Troms ville tvangssammenslå Kvænangen kommune med Alta fordi vi ikke 
planlegger godt nok hvordan vi skal møte framtidas utfordringer og disponere skattebetalernes 
penger. Dette tar Kvænangen Arbeiderparti på aller største alvor. 
 
For å forbedre dette vises det til prosjekt “nye Kvænangen kommune”.  
 
3.4.7 Øvrig administrasjon 
3.4.7.1 Byggesaksbehandler 
Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å styrke byggesaksbehandler med 0,5 årsverk slik at 
dette blir ett årsverk. Byggesaksbehandler er svært viktig for utvikling av kommunene og særlig 
viktig for næringslivet.  
 
3.4.7.2 Landmåler 
I dag kjøper Kvænangen kommune tjenesten som landmåler. Det er vanskelig å rekruttere 
kvalifisert personell til slike stillinger. Vi ber likevel administrasjonen vurdere om vi skal drifte 
tjenesten i egenregi. Dette forutsetter at det ikke øker kommunens utgifter. Stillingen må altså 
finansieres gjennom selvkost og salg til andre kommuner (Nordreisa, Loppa, Hasvik osv.) . Som 
en del av vurderinga må det vurderes framtidig behov slik at man ikke kommer i en situasjon 
hvor man ansetter fast og må subsidiere stillinga i framtida grunnet manglende inntekter. 
Dersom finansieringa kommer i orden gis formannskapet fullmakt til å opprette stilling som 
landmåler i Kvænangen kommune.  
 
3.4.8 Usorterte tiltak: 
3.4.8.1 Tilskudd til samfunns- og grendehus: 
Det settes av inntil kr 70 000 til samfunns og grendehus. Det kan fra denne posten gis maksimalt 
kr 10 000 per samfunnshus. Midlene må lyses ut og tildeles. Beløpet skal gå til å dekke faste 
kostnader som strøm, forsikring osv. Søknadsfrist settes til 15.02.2020. Midlene må lyses ut 
innen 15.01.2020. Dersom det skulle bli noe overskytende etter fordeling skal formannskapet 
fordele dette andre gode formål i kommunen.  
 
3.4.8.2 Landbruksprosjektet 
Det settes av inntil kr 50 000 i kommunal egenandel for å videreføre forprosjektet 
“landbruksstudie Kvænangen”. Det må i likhet med forstudien søkes midler fra både 
omstillingsprosjektet, fylkesmann og fylkeskommune for å finansiere hele prosjektet. Midlene 
tas fra tidligere års overskudd. 
 
3.4.8.3 Garasje til ut på tur med hjul 
Kvænangen kommune har hatt stor nytte av samarbeidet med det lokale initiativet “ut på tur 
med hjul”. For å bidra til å styrke organisasjonen bes administrasjonssjefen gå i dialog med “Ut 
på tur med hjul” for å se på muligheten for at de kan benytte en del av ambulansegarasjen når 
UNN flytter inn i nytt bygg. Dette anes å ha en mindre driftskostnad for kommunen, og må 
eventuelt tas over eksisterende bevilgninger.  
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3.4.8.4 Endring bruk av konsesjonskraftfondet.  
Det legges ikke opp til bruk fra konsesjonskraftfondet 
 
 
 
 
 
3.4.8.5 Molo Segelvik 
Det foreslås at vi tar et tak for å få berget moloen i Segelvik. Denne er en av våre få 
kulturminner fra før 2. verdenskrig. Tilstanden er slik at dersom det ikke gjøres noe nå, vil vi 
mest sannsynlig måtte bruke langt høyere summer i framtiden for å få den opp til dagens 
standard. Vi foreslår derfor å sette av kr 200 000 som kommunens bidrag til å redde moloen. 
Kommunene har tidligere mottatt og har fortsatt stående en plass mellom 600 – 700 tusen til 
formålet. Finansieringen forutsetter et spleiselag med andre offentlige etater. Sak legges fram til 
kommunestyret i juni 2020. 
 
3.4.8.6 Båthavn Burfjord 
Kr 100 000. 50 000 tas fra drift og 50 000 fra fond.  
 
4. Investeringsbudsjett 
4.1 Lån 
Kvænangen kommune har relativt høy gjeld. Det er i den forbindelse viktig å vite at en høy 
andel av dette er formidlingsgjeld. Det vil si at vi har lånt penger av husbanken og lånt dette 
videre. Det er altså ikke Kvænangen kommune som bærer den fulle risiko dersom renta stiger.  
 
Vi legger til grunn at vi i årene som kommer må prioritere å betale lån. Samtidig har 
kommunene store utfordringer med plan, struktur og rutiner. Dette må løses gjennom økt 
kompetanse, god planlegging og målretta tiltak. Det vil koste, men vil på sikt gi befolkningen en 
mer stabil tjeneste og forhåpentligvis reduserte utgifter. 
 
4.2 Fondsdisponeringer 
 Hva? Sum (kr) 
4.2.1 Kompetansefond 750 000 
4.2.2 Videre arbeid med båthavn* 50 000 
4.2.3 Landbruksprosjektet 50 000 
4.2.4 Utstyrsbank for barn og unge 25 000 
4.2.5 Livsgledesertifisering av Tu og Gargo 25 000 
4.2.6 Plan 500 000 
4.2.7 Prosjekt nye Kvænangen  500 000 
4.2.8 *reduksjon* utredning oppvekstsenter -100 000 
4.2.9 Molo Segelvik 200 000 
4.2.10 Revisjon scooterløyper 500 000 
  2 500 000 
* Båthavn skal i tillegg finansieres med kr 50 000 fra drift. Totalt kr 100 000. 
 
4.3 Investeringer 
 
4.3.1 Ny bil til TU 
Som et ledd i å bli et mer bærekraftig samfunn som reduserer klimautslippene foreslår vi at bilen 
som kjøpes inn er en el-bil. Det er billigere å drifte el-bil samt at vi håper det kan finansieres 
gjennom bruk av grønne lån i for eksempel kommunalbanken.  
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4.4  
4.5  
4.3.2 Reduksjon forprosjekt helsehus 
Prosjektet vil nok behøve betydelige med kapital for å komme i mål. Administrasjonen har nå 
gått i gang med en konseptvalgskisse som skal utarbeides. Det er avsatt kr 1 500 000 til et 
forprosjekt. Dette vil ikke være nok til endelig prosjektering, og antakelig for mye til et 
forprosjekt. Vi reduserer derfor potten til 750 000. Når prosjektet er modent for endelig 
beslutning av bygningsstruktur for helsehus må det legges fram en egen sak, med en endelig 
finansieringsplan. Dette gir en driftsreduksjon på kr 750 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP og H/Frp har tatt utgangspunkt i administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan. Med 
bakgrunn i dette foreslår vi følgende endringer: 
Nedtrekk/ flyttinger/ endringer i forhold til forslag: 
- Innsparing studiesenteret                                            kr.     56.000 
- Mindre forbruk barnevern/ tilskudd fylkesmann       kr.    378.000 
- Mindre for mye budsjettert elever fra andre kom.     kr.    250.000 
- Mindre økte kostnader drift skolebygg/ hall              kr.    400.000 
- Flytting av årlig egenandel omstillingsprosjektet  
fra drift til fond                                                           kr.  1000.000 
- Godkjenning skuterløypenettet fra drift til fond         kr.    500.000 
- Reduksjon renter/ avdrag forprosjekt helsehus           kr.     25.000 
- Totale nedtrekk/ endringer drift                                  kr. 2.609.000 
Påplussinger endringer i forhold til forslag: 
- Ikke sammenslåing trinn, økte utgifter                       kr. 1.300.000 
- Ikke 4. dagers uke fra 1. til 4. trinn, økte utgifter       kr.    800.000 
- Renter avdrag, revidering reguleringsplan                 kr.         5000 
- Økt utgift renter/avdrag renovering utleieboliger      kr.      20.000 
- Økt utgift 50 % stilling servicekontoret                     kr.    300.000   
- Brøyting Låvan                                                           kr.    135.000 
- Kirke                                                                           kr.      49.000 
- Totale påplussinger                                                     kr. 2.609.000 
Bruk av fondsmidler: 
- Flytting av egenandel omstilling fra drift til fond       kr. 1000.000 
- Flytting av godkjenning skuterløypenettet                  kr.   500.000 
- Forprosjekt fiskerihavn/ småbåthavn i Burfjord         kr.    500.000 
- Nærmiljøtiltak                                                             kr.    200.000 
- Tilskudd aktivitetsstøtte eldre                                     kr.    100.000 
- Videreføring fast dekke kommunale veger                 kr.  1000.000 
- Økt tilskudd brøyting 2020                                         kr.    150.000 
- Utredning oppvekstsenter Indre Kvænangen              kr.    100.000 
- Midler til vedlikehold fiskemottak i Burfjord             kr.    150.000 
- Totalt bruk av fond                                                      kr. 3.700.000 
Vi ønsker ikke å trekke ned/ gjøre endringer i skole på det nåværende tidspunkt. Vi ønsker å 
høste erfaringer gjennom en tids drift før eventuelle endringer. 
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Vi vil at det settes av nødvendige midler for etablering av fiskerihavn/ småbåthavn i Burfjord. 
Vi har derfor satt av kr. 125.000 til planarbeid og kr. 500.000 til prosjektarbeid. Vi vil at 
etableringen skal være tilknyttet nåværende kaiområde i sentrum av Burfjord. 
Vi viderefører tilskudd miljøtiltak med kr. 200.000  
Vi bevilger tilskudd aktivitetsstøtte eldre med kr. 100.000. Disse midlene disponeres av 
Eldrerådet. 
Vi viderefører tilskudd brøyting med kr.200.000 og brøyting Låvan kr. 135.000.  
Vi avsetter kr. 1000.000 til å videreføre setting av fastdekke på kommunale veger. 
Servicekontoret blir styrket med en 50 % stilling. 
Vi øker beløpet til renovering av utleieboliger med kr. 200.000, slik at det totalt blir kr. 400.000. 
 
Administrasjonssjefens forslag med endringsforslaget fra Ap/KB ble vedtatt med 3 stemmer mot 
administrasjonssjefens forslag med endringsforslaget fra Sp/H/FrP som fikk 1 stemme.  
Vedtak: 
 
Administrasjonssjefens forslag med endringsforslaget fra Ap/KB:  
Kvænangen Arbeiderparti og 
Kvænangen bygdelistes  
forslag til:  
Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020.  
 
 
 
 
 
Sammendrag 
 
Budsjettet for 2020 har et hovedfokus på å styrke tjenestene til innbyggerne gjennom å styrke 
kompetanse, struktur og opplæring internt i kommunen.  
Fokuset handler om at vi sammen, både politisk og administrativt, skal bli bedre. 
Kvænangen kommune har over lang tid hatt utfordringer. Det er ingen grunn til å legge skjul på. 
Derfor må vi ta tak og finne en strategisk tilnærming for å bli bedre.  
Vi legger opp til et prosjekt “nye Kvænangen kommune”. Det må sees over flere år. Det er 
viktig for oss å ta tak i de overordna utfordringene. I dette prosjektet må plan ha en viktig rolle. 
Vi innfører en ordning for skolemat. Ernæring er viktig for læring og ro. Det er også viktig med 
det sosiale aspektet ved å dele et måltid sammen.  
Vi jobber videre med utredning av nytt helsebygg. Det er viktig for å skape en helse og 
omsorgssektor som er beredt til å møte morgendagens utfordringer.  
 Vi lager et kompetansefond slik at vi kan styrke kompetanse til de ansatte og på den måten gi 
bedre tjenester til innbyggerne.  
Det legges opp til en del kutt og håper at vi igjennom omstilling og smidige ansatte kommer i 
mål med disse.  
 
Vi ønsker alle ansatte og innbyggere en riktig god jul og godt nytt år. 
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2. Forord 
 
4.6 Budsjettprosess. 
Det har i år blitt en bedre budsjettprosess enn de foregående årene. Likevel synes budsjettet ikke 
å være et godt nok styringsdokument. Vi vil presisere at det framgår også i år motstrid mellom 
det som framkommer fra avdelingene og rådmannens forslag. Dette er helt vanlig at det er slik 
uenighet, men det er ikke vanlig at denne legges fram for politikere og innbyggere. Vi ber om at 
rådmannen strammer inn dette og leverer ett budsjett på vegne av administrasjonen.  
 
Vi velger prinsipielt å forholde oss til administrasjonssjefens tilrådinger, men er usikker på i 
hvilken grad disse er godt nok forankret. Noe som igjen kan medføre frustrasjon. Her vil vi 
bemerke at det er mulighet til å inngi høringssvar innen fjorten dager fra når budsjettet ble lagt 
ut til offentlig ettersyn.  
 
4.7 Medbestemmelse  
Budsjettet har vært drøftet i et medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte. Det ser ut til at det har 
vært en bredere prosess med de tillitsvalgte i denne budsjettprosessen. Det er positivt. Prinsipielt 
mener vi de hovedtillitsvalgte skal følge den sentrale budsjettprosessen og de lokale ute i 
avdelingene.   
 
På grunn av en noe mangelfull prosess må det tas grep fra politisk nivå. Derfor foreslås det en 
del tiltak som ikke har blitt drøftet med de ansatte. De tiltak som er vedtatt skal gjennomføres, 
men det påhviler administrasjonen en plikt til etterfølgende drøfting med de ansatte om 
gjennomføringen av tiltaket. 
 
4.8 Diverse 
- For de tiltak som går utover ordinær drift skal det føres egne prosjektregnskap. F.eks. 
«oppfølging av RO-rapport, eller landbruksstudie»  
 
- Alle inntekter som ikke er budsjettført må meldes og skal disponeres politisk. Inntekter som 
ikke er øremerket skal uavkortet avsettes på disposisjonsfond. 
 
- For høy andel brukes fra fond til prosjekter (drift), samtidig anser vi det nødvendig å sette fart 
på særlig planarbeidet. Det er ikke noe mål å spare penger, og tidligere års overskudd skal 
benyttes godt til planlagte prosjekter for utvikling, investering og vekst i Kvænangen.  
 
4.9 Etterlevelse 
Administrasjonen rapporterer på måloppnåelse gjennom året. Vi ber om at det legges fram 
økonomiske månedsrapporter fra enhetene for formannskapet. Vi er veldig fornøyd med 
rapporteringen som gjøres gjennom tertialrapportene. 
 
 
5.  Slik skal du lese budsjettet 
5.1 Forutsetninger 
For å lese dette budsjettet bør må du først lese rådmannens forslag til budsjett. Det inneholder 
ulike tiltak som ikke nødvendigvis nevnes i vårt forslag. Det vil si at et vedtak rådmannen går 
inn for og ikke nevnes i vår budsjett går vi også for.  
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6.  
Budsjett for hver av etatene med avdelinger 
6.1 Sentraladministrasjonen 
6.1.1 Generelt  
Sentraladministrasjonens oppgaver er å levere tjenester ut til de ulike enhetene. 
 
Utgiftene til administrasjon i Kvænangen ligger under gjennomsnittet for vår KOSTRA gruppe 
(06). 
 
6.1.2 Skatter og avgifter.  
Vi foreslår å følge opp rådmannens forslag til skatter og avgifter med følgende unntak: 
På side to i rådmannens forslag heter det i første setning: 
 
«Andre gebyrer og betalingssatser har ingen økning.» 
 
Vi foreslår at alle gebyrer og betalingssatser som ikke er regulert i egne avtaler, lov eller 
forskrift økes i tråd med konsumprisinndeksen. 
 
Det er i rådmannens forslag til budsjett oppgitt at feiergebyret settes til 373,- + mva. I 
tilleggsnotatet fra rådmannen vises til det til at det skal være 364. Det er ikke opplyst om dette er 
inkludert eller eksklusiv mva. Vi legger til grunn at det er eks. moms. 
 
 
6.1.3 Politisk nivå 
Politisk nivå gjelder kommunenes demokratiske virksomhet. 
Her finner vi lønn til ordfører, varaordfører, godtgjøring til de politiske møtene og annet for å 
drifte demokratiet i Kvænangen.  
 
Den største utgiften er som i de fleste avdelinger lønn.  
Ordfører tjener 80 % av stortingsrepresentants lønn, og varaordfører 13% av ordførers lønn.  
 
Det er tidligere vedtatt at det skal serveres mat til kommunestyrets møter.  
 
Vi vil foreslå innføring av digital overføring fra kommunestyremøtene. Dette er et viktig tiltak 
for å sikre innbyggerne innsyn i politikernes argumentasjon og hvordan kommunestyret 
forvalter den makt de har fått. Vi ber rådmannen legge fram en sak om hvordan vi gjennomfører 
streamingen. 
 
Det er etter vårt syn viktig å bruke penger på demokratiet. Ingen skal lide tap av å delta politisk, 
og vi mener det er riktig at politikerne får en møtegodtgjøring som synliggjør de forberedelser 
som ligger til med mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4 Interkommunale samarbeid:  
3.1.4.1 Nord IKT: 
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Nord IKT er et nytt vertskommuneprosjekt. Det er Skjervøy kommune som er vertskommune. 
Det er forventninger til at samarbeidet over tid vil gi økt kompetanse, økt leveranse og mer 
stabilitet.  
 
 
3.1.4.2 Nord-Troms regionråd og studiesenter: 
Det er kommet melding om at det i statsbudsjettet er kommet en post øremerket Nord-Troms 
studiesenter. Dette gjør at kommunens varslede økning faller bort. Dette er kr 56 000.  
 
6.1.5 Administrasjonssjefens kontor 
Det vises til administrasjonssjefens budsjett hvor det ikke er foreslått noen endringer.  
Det er to ansatte. Administrasjonssjefen og senior rådgiver. Arbeiderpartiet ikke lagt inn noen 
endringer i dette for det inneværende året utover det administrasjonssjefen beskriver. 
 
  
 
6.1.6 Servicekontoret 
Det er 1,5 årsverk på servicekontoret. Servicekontoret er kommunens ansikt utad. Det bør være 
et mål at så mange som mulig finner svar på sine spørsmål via servicekontoret. Dette gjelder 
telefonisk, pr e-post eller ved personlig oppmøte. Vi er enig i at servicekontoret bør styrkes og 
setter av 0,5 årsverk utover det administrasjonssjefens budsjett. Det er forventet at denne 
økningen vil gi mer digitalisering, raskere svar til innbyggere og andre samt en mer aktiv 
informasjonsflyt av kommunenes aktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsettelse servicekontoret: 
I tillegg skal særlig arbeides med informasjonsstrategi. Denne strategien skal legges fram for 
kommunestyret innen juni 2020. Denne må sees i sammenheng med kommunelovens 
bestemmelse om informasjon:  
 
§ 4-1.Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 
Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet 
som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge 
til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon. 
 
For å komme i mål med dette arbeidet skal det forberedes og tas inn en lærling fra høsten 2020.  
 
Dette må sees i sammenheng med at det er antydet en del naturlig avgang i årene som kommer. 
Det vil derfor kunne gis opplæring til en lærling som kan tilbys fast jobb på et senere tidspunkt.  
Eksempel på en informasjonsstrategi ligger finnes her:  
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https://www.norddal.kommune.no/_f/ia8ec3b7e-c085-49a6-9f68-
a5084fb1dbd1/informasjonsstrategi.pdf 
 
6.1.7 IKT 
IKT-tjenesten går over til nord-IKT med Skjervøy kommune vertskommune.  
Slik vi har forstått det går kommunene over i samarbeidet med den samme innsatsfaktoren som 
de hadde på skjæringstidspunktet. Det vil si 01.01.2020. 
 
Det vil si ca 5.5 millioner kroner, pluss en del lisenser og annet.  (5.5 millioner er basert på årets 
regnskap). 
 
Det har over flere år vært foreslått til dels store kutt innenfor IKT. Det er på trappene at vi skal 
re-organisere IKT i en interkommunal tjeneste. Vi ber rådmannen gå gjennom organiseringa av 
IKT før vi går inn i nytt samarbeid kommer i gang og helst før formannskapets innstilling til 
budsjett skal behandles av kommunestyret. Vi legger til grunn at det gjennom økt effektivisering 
og samhandling i den nye interkommunale IKT-tjenesten være et rom for et nedtrekk på kr 300 
000. 
 
 
6.1.8 Økonomikontoret 
Økonomikontoret består av tre personer. Det ytes forholdsvis stor tjeneste med få hender. Vi vil 
på sikt søke å styrke kompetansen på økonomiavdelinga framfor å bygge ned. 
 
I tråd med overnevnte om styrking av kompetanse mener vi det bør utredes å ansette en person 
med mastergrad innen økonomi for å møte morgendagens utfordringer.  
 
 
 
 
 
6.1.9 Reserverte tilleggsbevillinger: 
Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å sette av kr. 232 665 til reserverte 
tilleggsbevillinger. I tillegg settes det av kr. 152 125. 
 
Dersom dette budsjettet mangler inndekning kan administrasjonen ved å legge det inn i 
budsjettprogrammet saldere eventuelle mer-/mindreutgifter mot posten reserverte 
tilleggsbevillinger.  
 
6.1.10 Kirker 
De siste årene har menighetsrådet fått kompensert en del nedtrekk ved budsjettreguleringene i 
junimøtene. Det er viktig å presisere at også kirka må forvente å ta ned drift og aktivitetsnivå i 
tråd med at inntektene blir lavere for kommunen for øvrig. Samtidig ser vi at det som minimum 
bør legges inn en økning tilsvarende lønns og prisstigning også for kirka.  Dette utgjør en 
økning  
på kr 30 000 for året 2020. 
 
6.1.11 Usorterte driftstiltak finansiert ved fond 
 
6.1.11.1  Prosjekt “Nye Kvænangen kommune”  
Kvænangen kommune har i en rekke saker fått påpekninger om mangler ved gjennomføring av 
ulike tjenester. Vi opplever at det er mangel på planer, for dårlig system og rutiner 
administrativt. I tillegg kan det se ut til at internkontroll og opplæring av ansatte ikke har fungert 
godt nok. 
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For å bøte på dette legger vi opp til et prosjekt som skal ta organisasjonen som helhet videre.  
 
1. Plan 
2. Administrativ organisering 
3. System og rutiner på administrativt plan.  
 
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Videre prosjektbeskrivelse og mandat bes 
utredes av administrasjon og legges fram for formannskapet. Prosjektet må sees over minst tre 
år. 
 
Det settes av inntil kr 1 000 000 for første året. Det forutsettes at det søkes tilskudd fra eksterne.  
Av dette er ca. 500 000 til plandelen og ca. 500 000 til administrativ organisering, system og 
rutiner. 
 
 
 
6.1.11.2  Organisasjonsgjennomgang – videre oppfølging. 
I 2019 har Kvænangen kommune gjennomgått organisasjonen. Funnene i gjennomgangen må 
løftes inn som en del i det overordna prosjektet “nye Kvænangen kommune”.  
 
 
 
 
 
 
6.1.11.3 Kompetansefond 
Som et ledd i økt kompetanse setter vi av inntil kr. 750 000 til Kompetansefond. Fondet skal 
legges inn i økonomiplanen, da det skal være et tiltak som skal vare i flere år. Av dette kan det 
benyttes inntil kr. 200 000 til en kompetanse-, rekruttering- og beholdeplan. Det er et vilkår at 
den ansatte som søker fondsmidler øker sin kompetanse på en måte som bidrar til at kommunen 
når sine mål i plan. Det må også gjøres en vurdering av  kost/nytte med tanke på kjøp av 
tjenesten framfor å ha den i organisasjonen. (altså; dersom man kan kjøpe tjenesten for kr 5 000 
i året, og det koster kr 75 000 å utdanne for å ha det i organisasjonen bør avslag vurderes.) Det 
må vurderes å ha en bindingstid for ansatte som mottar støtte til utdanning. 
 
Administrasjonen bes legge fram vedtekter for fondet i løpet av første halvår 2020.  
 
6.2 Helse og omsorg  
 
6.2.1 Generelt 
Det svært viktig for oss at arbeidet med helse og omsorgsplanen prioriteres. Dette fordi en 
dreining av innsatsen fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg vil kreve 
planlegging. Det er åpenbart at vi mangler handlingsrommet som skal ligge i ei fungerende 
omsorgstrapp, samtidig som vi har på plass en god del av tjenestene som ergoterapi, fysioterapi 
og vi har de siste årene styrket hjemmetjenesten. Nå må det legges en god plan hvor alle 
tjenestene sees i sammenheng og at man kommer i gang med omstillingsarbeidet mot brukere og 
ansatte. 
 
Det er viktig at vi vurderer den bygningsmassen vi har, og om vi kan gjøre grep for å møte 
framtida bedre.  Derfor støtter vi at man får fram et prosjekt for å se om det er mulig å realisere 
et nytt helsehus. 
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6.2.2 Gargo sykehjem og sykestue 
Gargo sykehjem og sykestue har mange dyktige, høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. 
Assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere m.fl. ivaretar de som ikke lengre kan mestre livet 
på egen hånd, eller har behov for sykehustjenester (sykestueplassen). Det ser vi er en krevende 
og svært viktig jobb. Kommunen er i gang med omlegging fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert drift. Det gir naturlig nok nedtrekk på Gargo. 
 
Hva mener vi om hvor mange plasser det skal være på Gargo? 
 
Til alle innbyggere som måtte lese dette er det viktig å forstå at dette ikke handler om de fysiske 
plassene eller hvor mange senger man har stående. Det handler om budsjettering og planlegging. 
Denne må over år stemme overens med et gjennomsnittlig antall pasienter, men kan internt i året 
svinge mellom at det er 20 eller 30 pasienter inne.  
 
 
 
I 2017 ble det vedtatt en forskrift for tildeling av sykehjemsplasser. Vi legger til grunn at 
administrasjonen har gått gjennom prognoser for 2020 og sett hvilke behov det er for plasser på 
sykehjemmet. Vi legger til grunn at alle som oppfyller vilkårene i forskriften får tildelt plass 
innen rimelig tid. Med dette bakteppet legger vi ikke opp til å tallfeste et antall plasser på 
sykehjemmet. 
 
Vi legger til grunn at administrasjonen har gjort kvalifiserte vurderinger og at politisk nivå 
holdes orientert gjennom tertialrapportene gjennom året.  
 
Vi ber om at administrasjonen ser på organisering og muligheter for pårørenderom. Særlig for 
familier som opplever alvorlig sykdom/dødsfall på sykestua. 
 
6.2.3 Fysioterapi 
Det er ikke lagt opp til noen nedtrapping i fysioterapi. Kvænangen har høyt belegg med 
fysioterapeuter sett i forhold til antall innbyggere. Vi leverer viktige forebyggende tjenester til 
innbyggerne, noe som er en god investering.  
Samtidig rapporteres det om lange ventelister. Vi velger å fortsette med det etter innbyggertallet 
høye antallet fysioterapeuter, men dette fordrer det lages en plan for hvordan en skal få ned 
ventelistene.  
 
Vi støtter at man går ned til 50% driftstilskudd. Samtidig ber vi om at administrasjonen arbeider 
for at den som får driftstilskuddet bor og virker i Kvænangen.  
 
6.2.4 Ergoterapi 
Ergoterapitjenesten skal bidra til at alle med et særskilt behov skal få riktig veiledning og 
hjelpemidler for å mestre et liv som har endret seg eller er i endring.  Vi håper vår ene ansatt 
finner rom for faglig utvikling og samarbeid på tvers av avdelinger og sektorer. Det er ikke 
foreslått noe nedtrekk i ergoterapitjenesten.  
 
6.2.5 Legekontoret 
Fra tid til annen har vi behov for legetjenester. Da er vi heldig og har et godt bemannet 
legekontor. Vi foreslår å beholde dagens ressurser til legekontoret, men ber om at det kalkuleres 
en reduksjon i økonomiplanen gjennom samlokalisering av legekontoret og Gargo hvor disse 
leverer samme tjeneste (bl.a. lab-funksjon) 
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6.2.6 Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten er svært viktig med tanke på en vridning fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert omsorg. Vi har de siste årene styrket tjenesten, og ser at det framover vil være 
viktig del av å klare å en omstilling hvor eldre hjelpes til å mestre egne liv hjemme framfor 
institusjon. Vi støtter administrasjonssjefens forslag til styrking av hjemmetjenesten.  
 
6.2.7 Tjenester for utviklingshemmede (TU) 
TU skal arbeide for at våre innbyggere med noe særskilt behov får hjelp til å mestre egne liv. 
Alle har egne hjem ved det relativt nybygde bofellesskapet «Furutoppen». Vi har mange dyktige 
ansatte som står på til det beste for brukerne. I 2019 ber vi rådmannen gi avdelingen ekstra 
oppfølging for å følge opp og møte de utfordringene som er skissert i RO-rapporten.  
 
Vi foreslår å ikke gjennomføre nedtrekket med kr 500 000 slik det er foreslått av rådmannen. Vi 
foreslår istedenfor et kutt på 100 000. Grunnen til at vi reduserer rådmannens kutt er fordi TU 
må gis et handlingsrom til å følge opp RO-rapporten og vi forventerter at det på bakgrunn av 
dette handlingsrom fremlegges handlingsplan og at det er tett oppfølging av fremgangen av 
arbeidet i Furutoppen. Samarbeidspartiene støtter konklusjonen i rapporten, og forventer at en 
faglig styrking, gjennomgang av vedtak og reduksjon av tidstyver kan gi en mer effektiv tjeneste 
i årene som kommer.   
 
6.2.8 Psykisk helse 
Psykisk helse er viktig for noen av våre mest sårbare innbyggere. Vi har over lang tid hatt en 
god tjeneste til alle som sliter med somatiske sykdommer. For oss er styrkinga av psykisk helse 
svært viktig og vi mener denne må fortsette. Særlig må det satses på forebygging blant barn og 
unge. 
 
Arbeidet med ansettelse av psykolog må fortsette. Stillinga må lyses ut, og dersom man ikke 
kommer i mål med lønnskravet må dette legges fram for politikerne før man tar en endelig 
avgjørelse om å ikke ansette. 
 
 
 
 
 
6.2.9 NAV 
Vi ber administrasjonen utrede følgende tiltak: 
3.2.9.1 Fradrag for barnetrygd ved utbetaling av sosialhjelp. 
I dag regnes barnetrygd inn i barnefamiliers inntekt ved beregning av sosialhjelp. Vi ønsker at 
dette i de fleste saker tas ut av beregningen.  
 
3.2.9.2 kommunalt bo-støttetiltak. 
- Regjeringa har over flere år svekket bostøtteordninga. Det holder i dag på å vokse fram større 
og større klasseskiller basert på om man er i eller utenfor boligmarkedet. Det er et mål å 
redusere ulikheter basert på manglende boligformue. Særlig viktig er dette for barnefamilier.  
 
3.2.9.3 Flytting av NAV ut i servicekontorets lokaler.  
 
6.2.10 Helsestasjonen 
Det foreslås ingen reduksjon i helsestasjonens ressurser.  
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6.2.11 Usorterte tiltak  
3.2.11.1 Vikarbank 
Det skal opprettes et prøveprosjekt med vikarbank. Denne vil gjelde for turnusenhetene i 
kommunen. Det vil si TU, hjemmetjenesten og sykehjem/sykestue.  
 
Utgiften skal tas innen dagens budsjetter i de ulike turnusenhetene. Vi skisserer en ordning hvor 
man fyller stillinger som i dag er brøkstillinger opp til 100%. På den måten vil man unngå 
uønsket deltid og man kan få en mer stabile vikartjenester. Det må være påregnelig at 
arbeidsgiver kan sette deg inn i kortere eller lengere vikariat i alle turnusenhetene, også utover 
der den ansatte har sin faste brøkstilling.  
 
Det må utredes og legges en plan for dette innen juni 2020. Planen må utarbeides i nært 
samarbeid med de ansatte. Det må være forutsigbare rammer for den enkelte ansatte som har en 
vikarressurs som en del av sin stilling. Formannskapet er prosjekteier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.11.2 Livsgledesertifisering av Furutoppen og Gargo 
Det er et mål å se på muligheten for å livsgledesertifisere Gargo og Furutoppen. For å begynne 
på dette arbeidet settes det av inntil kr 25 000 for studiereise, invitasjon av forelesere eller 
liknende for å komme i gang med arbeidet. Arbeidet må involvere ansatte, ikke bare lederne. 
Rapport fra arbeidet legges fram for formannskapet. Midlene tas fra fond.  
 
 
 
6.3 Oppvekst og kultur 
  
 
6.3.1 Generelt 
I 2020 må arbeidet med en oppvekstplan prioriteres. Det må også jobbes med å implementere 
kommuneplanen for idrett, kultur og friluftsliv i økonomiplanen. 
 
Vi ønsker å utrede framtidas skolestruktur og mener at dette arbeidet må gjøres som en del av 
oppvekstplanen. Det settes derfor ikke av kr 100 000 spesifikt til denne oppgaven, men det vil 
inngå i planarbeidet. Oppvekstplanen skal prioriteres. På den måten mener vi dette vil gi samme 
resultat med en bedre gevinst totalt.  
 
Det er ønskelig å innføre et lite skolemåltid ved nye Kvænangen barne- og ungdomsskole. Det 
settes av inntil kr 200 000.  
Administrasjonssjefen bes komme med et forslag til utforming. Administrasjonssjefen skal i 
prosessen se på muligheten for at deler av ordninga kan administreres av sentralkjøkkenet på 
Gargo. Formannskapet gis fullmakt til å vedta en endelig ordning.  
 
Det budsjetteres med en merinntekt på kr 150 000 i salg av skoleplasser til elever i andre 
kommuner.  
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6.3.2 Oppvekst og kultur 
Det støttes at vi innfører en oppvekst og kulturkonsulent. Dette er i realiteten en reduksjon i 
antall stillinger på oppvekstkontoret. Her har man slått sammen en 50% stilling og en 100% 
stilling til èn 100% stilling.  De siste årene har vi mistet mye av vårt kulturtilbud. Dette fordi vi 
ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir et fattigere samfunn. Vi mener 
vi må satse på kultur det kommende året.  
 
Som et ledd i økt kompetanse i organisasjonen bes det om at det stilles krav til mastergrad for 
stillingen. 
 
6.3.3 Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Kvænangen kommune har mange dyktige og dedikerte lærere og assistenter. Vi er blant 
kommunene i landet som investerer mest i utdanninga til våre barn og unge. Kvænangen er 
sammen med nabokommunene valgt ut og får ekstra oppfølging til å heve kvaliteten i skolen. 
Det er positivt og sammen med dyktige skoleledere fra veilederkorpset ser vi svært positivt på at 
skolen til tross for en del reduksjoner kan styrkes og løfte seg i årene som kommer. 
 
Vi er svært fornøyd med at den nye skolen ser ut til å komme opp, det samme med idrettshallen. 
Det har hele tiden vært gitt beskjed til politisk nivå om at en reduksjon i ressurser ville kunne 
skje når ny skole sto på plass. Det er viktig at det etableres en kultur for arbeidsmetode og 
tilgang på ressurser med en gang vi kommer inn i nytt bygg. 
 
Endringer smerter ofte. Derfor er det viktig at man utnytter mulighetene ved å komme inn i et 
nytt bygg så godt som mulig. Det etableres raskt nye kulturer og det vil i framtida være enklere å 
fylle på der det er helt nødvendig framfor å kutte i en allerede etablert praksis.  
 
Det støttes ikke innføring av 4 dagers skoleuke. Dette medfører en økt utgift på 800.000. 
Derimot foreslås det et nedtrekk på kr 500 000 som skal tas ved å se på omorganisering av 
skoledagen og mulighet for innsparing på ulike tiltak. En eventuell innføring av 4 dagers 
skoleuke må utredes som en del av en oppvekstplan. 
 
 
  
6.3.4 Voksenopplæringa 
Vi støtter at Kvænangen kommune på nåværende tidspunkt ikke har voksenopplæring i egen 
regi. Vi mener likevel det må være et fokus fra oppvekstkontoret at man hele tiden vurderer å ha 
tjenestene lokalt i kommunen, framfor å kjøpe tjenesten utenfra. Dette må det tas hensyn til ved 
eventuelle avtaleinngåelser. Vi legger inn kr. 150 000 i reduksjonen fra kuttet rådmannen 
foreslo. 
 
6.3.5 Barn og unge (BUFF) 
I budsjettet i fjor forslo rådmannen å jobbe på en ny måte og opprette en avdeling for 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Dette er en tanke vi støtter. Eventuell omorganisering 
bør sees i sammenheng med omorganisering av hele kommunen. 
 
 
6.3.6 Kultur og kulturskole 
Vi støtter at vi får på plass en oppvekst og kulturkonsulent. De siste årene har vi mistet mye av 
vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir 
et fattigere samfunn. Vi viser til punkt 3.3.2 for forventninger til kompetansebygging.  
 
6.3.7 Barnevern 
Barnevernet er en svært viktig tjeneste for våre mest sårbare innbyggere.  

39



Et barnevern som har gode forutsetninger for å være i forkant og jobbe preventivt blir viktig.  
Kvænangen øker sin innsats med 0,5 årsverk, jf understående.  
 
 I forbindelse med uttreden av barnevernsamarbeidet med Nordreisa kommune vil Kvænangen 
få en halv stilling til barnevern. Denne er ikke lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Det 
utgjør 378.000,- i reduksjon på området for barnevern. 
  
6.3.8 Barnehage 
Det støttes at man holder vakant en mindre stilling i barnehagen. De senere år har det kommet 
sterkere normer for hvilken bemanning som skal være i barnehagene. Vi legger til grunn at 
Kvænangen kommune til tross for denne vakansen oppfyller kravet om norm for voksentetthet i 
barnehagen. 
 
6.3.9 Frivillighetssentral 
Det er i rådmannens forslag til budsjett satt av kr 50 000 til frivillighetssentral. Dette er kun nok 
til å utrede en framtidig frivillighetssentral. Derfor må det i løpet av 2020 komme en egen sak 
med forslag til drift og finansiering av frivillighetssentral. 
 
6.3.10 Usorterte driftstiltak 
3.3.9.1 Utstyrsbank for Barn og unge 
Det skal ses på muligheten for en utstyrsbank for barn og unge. Kvænangen ligger høyt hva 
gjelder barnefattigdom. Det gir grunnlag for å søke fylkesmannen i Troms og Finnmark om 
tilskudd til tiltak som reduserer barnefattigdom. Kommunal egenandel settes til kr. 25 000. 
Denne tas fra tidligere års overskudd. 
 
 
 
 
 
 
6.4 Næring, utvikling og teknisk  
 
  
6.4.1 Generelt  
Næring, utvikling og teknisk har en viktig funksjon i kommunen.  
 
Stort sett alt av næringsprosjekter må på et eller annet vis innom NUT. Det er derfor viktig å 
sikre at det foreligger riktig kompetanse og personell som kan gjennomføre oppgavene. Det er 
helt nødvendig at vi klarer å skape mer i årene som kommer, og derfor må næringsutvikling 
være langt framme i det vi foretar oss. Det vil komme andre etater som skole og helse og 
omsorg til gode på sikt.  
 
Plan er svært viktig for samarbeidskonstellasjonen. Vi må planlegge hvordan vi skal levere 
tjenestene og hvordan dette skal se ut i årene som kommer. Vi har derfor en ekstraordinær 
innsats på området for plan. 
 
6.4.2 Næring 
3.4.2.1 Omstillingsprosjektet jobber godt og rapporterer om bra måloppnåelse. Det gjøres et 
godt omstillingsarbeid for lokalt næringsliv. Dette må fortsette. 
 
3.4.2.2 Næringsfond er av mange næringsdrivende trukket fram som et viktig tiltak. Kommunen 
bruker i dag en større andel av sine budsjetter inn i omstillingsprosjektet. Vi ser også at det bør 
finnes noen midler som rene tilskudd. Vi foreslår derfor at de renteinntekter som kommer fra 
lånefondet går inn i et næringsfond. Vi stipulerer dette til å være 250.000kr for året 2020.  
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6.4.3 Renhold 
Vi legger til grunn at man fra høsten 2019 vil være klar for å innføre teamvask slik det ble sagt 
da saken var oppe i kommunestyret høsten 2019.11.11 
 
Det vises til kommunestyresak PS 47/17. Administrasjonssjefen viste i slutten av framlegget til 
følgende: 
- En økonomisk gevinst, sett på bakgrunn av vikarbruk 
 
Videre var administrasjonssjefens innstilling: 
Renholdstjenesten i kommunen organiseres med 2 team. Disse ledes av en renholdsleder. 
Omorganiseringen gjelder i fra 01.10.2017. 
 
Det innføres teamvask fra 01.03.2019. Hos de store byggene (TU, Gargo, Badderen bhg, 
Polarstjerna Bhg, Gulstien, Skolen og rådhuset) er det satt av ca 525.000 i vikarbudsjett. Det er 
fortsatt behov for et vikarbudsjett. Men dette settes sentralt og ikke per bygg. Det gjøres derfor 
et kutt i vikarbudsjettet med kr 350.000. Så får vi høste erfaringer av dette det kommende året 
og se hvilket nivå vi må ligge på i framtiden.  
 
Plan for gjennomføring av prosjektet legges fram for formannskapet innen 01.02.2020. 
Formannskapet gis fullmakt til å endelig godta gjennomføring av prosjektet.  
 
Ordningen skal evalueres ett år etter innføring. Vi viser for øvrig til punkt 1.2. 
 
6.4.4 Driftsavdeling 
Vi har mange dyktige medarbeidere som vedlikeholder en lang rekke bygg og anlegg. Det 
utrettes til dels store oppgaver med små ressurser. Vi mener vi må få fart på «boligplanen» slik 
at man kan ta stilling til behov og disponering av kommunale boliger. Dette kan medføre f.eks. 
salg av noen boliger. Det vil neppe være lønnsomt å pusse opp boligene før et eventuelt salg. 
Dette arbeidet må prioriteres i 2020.  
 
6.4.5 Bygg og anlegg 
Kvænangen kommune eier mye bygninger og eiendommer. Det et kommunestyret som skal 
forvalte disse eiendommene og byggene på en god måte.  
 
I KS sin veilder “bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold” heter det på side 7:  
 
Kommunestyret må gi forvalter i oppgave å rapportere i hvilken grad bygningene og de 
offentlige kravene er tilfredsstilt. Rapporteringen må også inneholde forslag til tiltak. For å gjøre 
riktige prioriteringer trengs et godt beslutningsgrunnlag. Et minimumskrav til 
eiendomsforvalterne er at de rapporterer tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag 
til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader. Rapporten kan og bør også inngå i 
kommunens årsrapport.  
 
Kommunestyret forventer at det i løpet av 2020 blir utformet en rapport som beskrevet KS 
veilederen. Dette er viktig for å sikre at ressursene settes inn på riktig plass og der behovet er 
størst. Et godt verktøy kan være norsk kommunal forenings verktøy IK bygg. Kommunestyret 
ber rådmannen gå til anskaffelse av dette eller liknende arbeidsverktøy. For å gjøre dette settes 
det av kr. 250 000 til prosjektet. Prosjektet skal prioriteres.  Midlene kan tas fra 
investeringsbudsjettet ved å prioritere dette prosjektet framfor renovering av C og D-fløy på 
Gargo og/eller renovering av utvendig fasade på rådhuset. Det er til sammen satt av kr. 550 000  
til disse to prosjektene. 
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En prosjektskisse med plan for gjennomføring legges fram for formannskapet innen første 
kvartal av 2020. Formannskapet gis fullmakt til å endelig vedta gjennomføringen av prosjektet. 
 
http://www.hoyangerbustadstifting.no/images/vedlikehold%20ks.pdf. 
 
https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/kobe_fordypningshefte-
folkevalgtopplaring.pdf. 
  
https://kommune.ikbygg.no/frontpage/front 
 
6.4.5.1 Enkeltbygg 
3.4.5.1 Nye Kvænangen barne- og ungdomsskole: 
Det er fra rådmannen foreslått en økning i budsjett med kr 500 000. Dette er i tilleggsnotat fra 
rådmannen redusert til kr 265 000. Kommunestyret setter økningen til kr 100 000 for år èn. Det 
er en del mer areal i den nye skolen, men den vil ha enklere vedlikehold. Det er enklere å legge 
seg på et lavt nivå på år 1 for så å øke der det, etter erfaringstall i år èn, er helt nødvendig. 
 
3.4.5.2 Utrede flerbrukshuset i Burfjord som kommunalt formålsbygg 
Vi ber om at administrasjonen utreder flerbrukshuset i Burfjord som et kommunalt formålsbygg. 
Kommunen er i praksis eneste eier og står for en del av drifta. Det er et ønske om å satse på 
bygget og videreutvikle det som et kulturhus for hele kommunen.  
  
6.4.5.2 Vedlikehold veier sommer 
Det siste året har vi brukt mye på vedlikehold av veiene. Vi foreslår derfor ingen økning eller 
reduksjon på denne budsjettposten.  
 
6.4.5.3 Vedlikehold veier vinter 
Veiene beholdes slik de er i dag, med unntak av følgende. 
Låvan Kr 135 000 Gjenopptakelse av tidligere anbud 
 
Alle priser er eks mva. 
 
Dette gir en merutgift på kr 135 000. 
 
Det bes også om at rådmannen ser på utformingen av brøyteanbud i bygdene som har en svært 
begrenset biltrafikk, og om dette kan medføre en billigere pris gjennom andre kriterier for 
brøyting. Kan det for eksempel være fast brøyting 3 ganger per uke?  
 
Dersom det er penger igjen på budsjettet for 2019 bes rådmannen starte opp brøyting til låvan 
allerede i 2019, med oppstart samme dag som budsjettet vedtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42



6.4.6 Plan  
Kommunal planlegging er essensielt for å sikre en faglig, effektiv og bærekraftig utvikling. 
Fylkesmannen i Troms ville tvangssammenslå Kvænangen kommune med Alta fordi vi ikke 
planlegger godt nok hvordan vi skal møte framtidas utfordringer og disponere skattebetalernes 
penger. Dette tar Kvænangen Arbeiderparti på aller største alvor. 
 
For å forbedre dette vises det til prosjekt “nye Kvænangen kommune”.  
 
6.4.7 Øvrig administrasjon 
3.4.7.1 Byggesaksbehandler 
Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å styrke byggesaksbehandler med 0,5 årsverk slik at 
dette blir ett årsverk. Byggesaksbehandler er svært viktig for utvikling av kommunene og særlig 
viktig for næringslivet.  
 
3.4.7.2 Landmåler 
I dag kjøper Kvænangen kommune tjenesten som landmåler. Det er vanskelig å rekruttere 
kvalifisert personell til slike stillinger. Vi ber likevel administrasjonen vurdere om vi skal drifte 
tjenesten i egenregi. Dette forutsetter at det ikke øker kommunens utgifter. Stillingen må altså 
finansieres gjennom selvkost og salg til andre kommuner (Nordreisa, Loppa, Hasvik osv.) . Som 
en del av vurderinga må det vurderes framtidig behov slik at man ikke kommer i en situasjon 
hvor man ansetter fast og må subsidiere stillinga i framtida grunnet manglende inntekter. 
Dersom finansieringa kommer i orden gis formannskapet fullmakt til å opprette stilling som 
landmåler i Kvænangen kommune.  
 
6.4.8 Usorterte tiltak: 
3.4.8.1 Tilskudd til samfunns- og grendehus: 
Det settes av inntil kr 70 000 til samfunns og grendehus. Det kan fra denne posten gis maksimalt 
kr 10 000 per samfunnshus. Midlene må lyses ut og tildeles. Beløpet skal gå til å dekke faste 
kostnader som strøm, forsikring osv. Søknadsfrist settes til 15.02.2020. Midlene må lyses ut 
innen 15.01.2020. Dersom det skulle bli noe overskytende etter fordeling skal formannskapet 
fordele dette andre gode formål i kommunen.  
 
3.4.8.2 Landbruksprosjektet 
Det settes av inntil kr 50 000 i kommunal egenandel for å videreføre forprosjektet 
“landbruksstudie Kvænangen”. Det må i likhet med forstudien søkes midler fra både 
omstillingsprosjektet, fylkesmann og fylkeskommune for å finansiere hele prosjektet. Midlene 
tas fra tidligere års overskudd. 
 
3.4.8.3 Garasje til ut på tur med hjul 
Kvænangen kommune har hatt stor nytte av samarbeidet med det lokale initiativet “ut på tur 
med hjul”. For å bidra til å styrke organisasjonen bes administrasjonssjefen gå i dialog med “Ut 
på tur med hjul” for å se på muligheten for at de kan benytte en del av ambulansegarasjen når 
UNN flytter inn i nytt bygg. Dette anes å ha en mindre driftskostnad for kommunen, og må 
eventuelt tas over eksisterende bevilgninger.  
 
 
3.4.8.4 Endring bruk av konsesjonskraftfondet.  
Det legges ikke opp til bruk fra konsesjonskraftfondet 
 
 
 
 
 
3.4.8.5 Molo Segelvik 
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Det foreslås at vi tar et tak for å få berget moloen i Segelvik. Denne er en av våre få 
kulturminner fra før 2. verdenskrig. Tilstanden er slik at dersom det ikke gjøres noe nå, vil vi 
mest sannsynlig måtte bruke langt høyere summer i framtiden for å få den opp til dagens 
standard. Vi foreslår derfor å sette av kr 200 000 som kommunens bidrag til å redde moloen. 
Kommunene har tidligere mottatt og har fortsatt stående en plass mellom 600 – 700 tusen til 
formålet. Finansieringen forutsetter et spleiselag med andre offentlige etater. Sak legges fram til 
kommunestyret i juni 2020. 
 
3.4.8.6 Båthavn Burfjord 
Kr 100 000. 50 000 tas fra drift og 50 000 fra fond.  
 
7. Investeringsbudsjett 
7.1 Lån 
Kvænangen kommune har relativt høy gjeld. Det er i den forbindelse viktig å vite at en høy 
andel av dette er formidlingsgjeld. Det vil si at vi har lånt penger av husbanken og lånt dette 
videre. Det er altså ikke Kvænangen kommune som bærer den fulle risiko dersom renta stiger.  
 
Vi legger til grunn at vi i årene som kommer må prioritere å betale lån. Samtidig har 
kommunene store utfordringer med plan, struktur og rutiner. Dette må løses gjennom økt 
kompetanse, god planlegging og målretta tiltak. Det vil koste, men vil på sikt gi befolkningen en 
mer stabil tjeneste og forhåpentligvis reduserte utgifter. 
 
7.2 Fondsdisponeringer 
 Hva? Sum (kr) 
4.2.1 Kompetansefond 750 000 
4.2.2 Videre arbeid med båthavn* 50 000 
4.2.3 Landbruksprosjektet 50 000 
4.2.4 Utstyrsbank for barn og unge 25 000 
4.2.5 Livsgledesertifisering av Tu og Gargo 25 000 
4.2.6 Plan 500 000 
4.2.7 Prosjekt nye Kvænangen  500 000 
4.2.8 *reduksjon* utredning oppvekstsenter -100 000 
4.2.9 Molo Segelvik 200 000 
4.2.10 Revisjon scooterløyper 500 000 
  2 500 000 
* Båthavn skal i tillegg finansieres med kr 50 000 fra drift. Totalt kr 100 000. 
 
7.3 Investeringer 
 
4.3.1 Ny bil til TU 
Som et ledd i å bli et mer bærekraftig samfunn som reduserer klimautslippene foreslår vi at bilen 
som kjøpes inn er en el-bil. Det er billigere å drifte el-bil samt at vi håper det kan finansieres 
gjennom bruk av grønne lån i for eksempel kommunalbanken.  
 
 
 
 
 
7.4  
7.5  
4.3.2 Reduksjon forprosjekt helsehus 
Prosjektet vil nok behøve betydelige med kapital for å komme i mål. Administrasjonen har nå 
gått i gang med en konseptvalgskisse som skal utarbeides. Det er avsatt kr 1 500 000 til et 
forprosjekt. Dette vil ikke være nok til endelig prosjektering, og antakelig for mye til et 
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forprosjekt. Vi reduserer derfor potten til 750 000. Når prosjektet er modent for endelig 
beslutning av bygningsstruktur for helsehus må det legges fram en egen sak, med en endelig 
finansieringsplan. Dette gir en driftsreduksjon på kr 750 000. 
 
  
Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.11.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til neste møte. 
Forslaget om at saken utsettes ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
  
Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.11.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til neste møte. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte.  
 
  
(trer i kraft fra 01.01.20).  

Administrasjonssjefens innstilling 
Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett for 2020.   
1. Drift  
Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 c) 
bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for 
petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. Esktl. § 11 
første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 
31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten forfaller til 
betaling med fire terminer pr år. 
Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.  
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:  

Kap Sektor  2020 2021 2022 2023 
1 Sentraladministrasjon og 

politisk styring  16 368 452 17 364 073 17 356 838 17 589 625 

2 Oppvekst og kultur  30 542 586 30 253 253 29 724 615 29 668 172 
3 Helse og omsorg  54 959 397 54 401 807 54 365 282 54 667 603 
4 Næring 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 
6 Næring, utvikling, teknisk 10 876 383 10 432 608 10 444 095 10 495 842 
7 Bygg og anlegg  13 879 023 14 006 272 14 085 451 14 123 257 

8 og 
9 

Rammetilskudd, skatter, 
renter, avdrag og 
fellesområde  

-127 625 841 -127 458 013 -126 976 281 -126 544 499 

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag 
til driftsbudsjett 2020 til 2023».  
 Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2020. 
 Feiegebyret settes til 373,- + mva. 

45



 Renovasjonsavgift økes med 3 % og slamgebyr øker med 3,5 % i henhold til vedlagte 
oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2020.  
 I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke 
etterdrift på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 
belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.  
 Andre gebyr og betalingssatser har ingen økning. Unntatt fra dette er betalingssatser som 
reguleres av egne vedtak, som f.eks barnehagesatsene.  
I 2020 gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond.  
Det foreslås kr 232 665,- til reserverte tilleggsbevilgninger for 2020.  
 Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2020:  

Kap Sektor Konsekvens-
justert budsjett 

Administrasjons-
sjefens forslag til 

driftsbudsjett 
Endringer 

1 Sentraladministrasjon og 
politisk styring  16 502 037 16 368 452 133 585 

2 Oppvekst og kultur  33 582 536 30 542 586 3 039 950 
3 Helse og omsorg  56 809 397 54 959 397 1 850 000 
4 Næring 0 1 000 000 -1 000 000 
6 Næring, utvikling, teknisk  9 971 383 10 876 383 -905 000 
7 Bygg og anlegg  13 379 023 13 879 023 -500 000 

8 og 9 Rammetilskudd, skatter, 
renter, avdrag og fellesomr.  -128 541 741 -127 625 841 -915 900 

Kontrollsum  1 702 635 0 1 702 635 

2. Investeringer/finansiering  
 Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: 
 2020 2021 2022 2023 
Ordinære investeringer  3 700 000 5 870 000 15 120 000 30 000 000 
Salg av bygg  0 0 0 0 
Bruk av lånemidler  3 200 000 5 870 000 15 120 000 30 000 000 

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag 
til investeringsbudsjett 2020 til 2023».  
Det søkes opptatt lån i 2020 på til sammen kroner 3 200 000,-. 
Til videreformidling av lånemidler fra Husbanken søkes opptatt lån i år 2020 med til sammen 
10 000 000,-. 
 
 
Saksopplysninger 
INNLEDNING 
Vi sliter fortsatt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2020 blir også et 
utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det har vist seg vanskelig å gjøre 
reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i 
årene som kommer.  
Innbyggertallet holder seg ganske stabilt men med en svak nedgang. I og med at vi har svakere 
befolknings-utvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke 
den generelle lønns- og prisstigningen. Hovedbudskapet er at: «Så lenge befolkningsutviklingen 
i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må 
derfor jevnt og trutt redusere». Dette budskapet må gjennomsyre alle budsjett- og planprosesser 
i kommunen, men det må tas hensyn til at sammensetningen av befolkningen endrer seg i 
retning av færre barn og unge, færre voksne og flere eldre.  
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Netto lånegjeld til egne investeringer var pr 01.01.19 kr 159 mill. Årets vedtatte låneopptak er 
på kr 65 mill. Netto lånegjeld ved utgangen av budsjettåret vil derfor etter fradrag for betalte 
avdrag være nesten kr 220 mill. Dette er en lånebelastning som er ca 122 % av sum drifts-
inntekter. Dette er en veldig høy gjeldsgrad. Kommuner som har vedtatt handlingsregler for 
dette legger seg på 80 % av sum driftsinntekter. Etter dette vil årlige utgifter til renter og avdrag 
de første årene ligg på kr 13,6 mill. Vi legger opp til å få etablert Helsehus i løpet av økonomi-
planperioden. Dette vil medføre at vi må prioritere å redusere gjelda. I praksis vil det si at alle 
større ekstrainntekter som kommer inn må brukes til å nedbetale gjeld.  
Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer ut fra politiske 
signaler om at dette ikke er et ønskelig tiltak.  
DRIFTSBUDSJETT 
I tråd med signalene i hele budsjettprosessen foreslås følgende endringer i driftsbudsjettet:  

 Hovedsakelig legger vi opp til reduksjoner på de største enhetene:  
o Kvænangen b&u-skole der vi legger opp til mer effektiv drift i nytt skolebygg. Videre 

har eksterne aktører som vi samarbeider med (særlig Veilederkorpset og regionsam-
arbeidet) påpekt at vi har potensiale for å drive skole mer effektivt enn det vi gjør i dag. 
Ved KVBU hadde etatsleder møte med ledergruppa og tillitsvalgte angående 
innsparinger ved KVBU. Her ble mulige løsninger drøftet og synliggjort. Sammenslåing 
av trinn, 4 dagers skole og 1 SFO dag for de yngste klassene var noen av forslagene. Det 
må gjennomføres reduksjon av assistentstillinger og lærerstillinger får å komme ned på 
et akseptabelt nivå i budsjettet. Her jobbes det også med arbeidsavtalene til lærerne for å 
finne handlingsrom. Det ble oppfordret til å snu stener og komme med forslag til 
innsparinger. Det jobbes det videre med tydeliggjøring av tall og fakta.  

o Gargo sykehjem ved omlegging til mer hjemmebaserte tjenester istedenfor innleggelse 
på sykehjem. Gargo omfatter 3 avdelinger (sykestua, skjermet avd. og 2. etg.) samt 
kjøkken, vaskeri, aktivitør, leder og to merkantilt ansatte på støttefunksjoner som lønn, 
turnus, inntak av vikarer og vederlagsberegning. I kjølvannet av organisasjonsgjennom-
gangen kan det bli aktuelt å flytte noen av funksjonene til andre enheter, noe som vil 
medføre reduserte kostnader for Gargo, men ikke for kommunen som sådan. Når det 
gjelder bemanningen på avdelingene, er dagens turnus laget på bakgrunn av 25 plasser. 
Sykestua og skjerma avd. har 2 på på dag og ettermiddag, og kan ikke reduseres. I 2. etg. 
er det 13 plasser og 12 pasientrom, altså er to plasser på dobbeltrom. Kutt i 2. etg. 
forutsetter redusert antall sengeplasser. Vanlig størrelse på sykehjemsavdelinger ligger i 
dag på rundt 8 pasienter og vi legger dette til grunn for vår vurdering av kuttpotensiale. 
Turnus på papiret i dag er 4-3-1. I praksis har vi flere vakante stillinger, og uten særskilt 
behov for det, tas det ikke inn vikar i disse og ved fravær. Ved å redusere bemanningen 
til 3-2-1 kan vi spare ca. 1,6 mill. (inkl. tillegg og sosiale kostnader) på årsbasis. Dette 
innebærer en reduksjon fra 12,36 til 9,4 stillingshjemler. Ved flere pasienter/ekstra store 
pleie-/hjelpebehov, kan det bli nødvendig å ta inn ekstra bemanning. For øvrig har man i 
dag en stående ordre når det gjelder sykestua hvor pasientantallet kan variere sterkt, at 
når det er inne få pasienter, skal medarbeider nr. 2 tilby sin hjelp til øvrige avdelinger. 
Med kutt i andre etasje, blir det enda mer presserende at dette følges opp i praksis. Møte 
med avdelingssykepleier og tillitsvalgte vedr. kuttforslag og muligheter for redusert 
bemanning ble avholdt 30.11. For virkelig å kunne realisere målet om utsatt/redusert 
behov for sykehjemsplass, slik at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig og man kan 
ha et kompakt og behandlingsrettet sykehjem for de med aller størst behov for medisinsk 
oppfølging og pleie, må vi få på plass omsorgsboliger som er universelt tilrettelagt for 
heldøgns omsorg, samt nattjeneste i hjemmesykepleien. Pr. i dag rykker nattevakt på 
Gargo ut til omsorgshyblene/leilighetene på Gargoflata. Ved økt behov for tjenester på 
natt, vil det være naturlig å se på et samarbeid mellom sykehjemmet og hjemme-
tjenesten, dette både ut fra en effektiv og hensiktsmessig bruk av ressursene, og fordi vi 
opplever store utfordringer med å rekruttere fagutdannet personale, da særlig 
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sykepleiere. En videre omlegging av helse- og omsorgstjenestene forutsetter 
implementering av mer velferdsteknologi.   

o TU der vi følger opp RO-rapporten som konkluderte med at tjenestene kan 
effektiviseres. I HO-tjenesten registrerer vi at det er mange som viser til rapporten fra 
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) etter gjennomgangen i TU som en 
dokumentasjon på at det kan spares minst ett årsverk. Dette er etter vårt syn en forhastet 
og svært forenklet konklusjon som ikke styrker arbeidet med omstilling i enheten for å få 
til varig endring. Kommunestyret ble våren 2019 informert om hvordan man jobber med 
oppfølging av rapporten. Vi har anlagt en bred tilnærming, da alt henger sammen - fra 
vedtaksgjennomgang til turnus til kompetanseheving til hjelp fra Habiliteringstjenesten 
til å jobbe mer forebyggende med utfordrende atferd hos enkeltbrukere. Målet er å få en 
faglig sterkere tjeneste og mindre utfordrende atferd, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv 
ressursbruk. Vi har i høst ikke hatt kapasitet til å jobbe med dette pga. flere vakante 
stillinger og arbeidspress. Vi ser også at det kreves en dedikert tilstedeværende leder med 
motivasjon og kapasitet til å drive dette arbeidet framover, og ser at vi trenger hjelp 
utenfra til å ta oss videre. Det er planlagt møte med en privat aktør i november som skal 
vurdere hvordan de evt. kan bistå oss i en kortere periode. Etter RO sin gjennomgang er 
det truffet enkeltvedtak om tjenester til nye brukere som innebærer behov for mer 
ressurser. Enhetsleder og plasstillitsvalgt kan ikke se hvordan de skal greie å ta kutt i den 
størrelsesorden det her foreslås. Man trenger minst de ressursene man har til å fullføre 
oppfølgingen av rapporten..  

 Driftstilskudd fysioterapi reduseres fra hel til ½ stilling. At en liten kommune som 
Kvænangen har tre fysioterapeuter (to kommunale og hel driftsavtale med privat) kan 
framstå som mye. Det vi må huske på når vi vurderer om dette er mye ressurser eller ikke 
(og hvilke konsekvenser et kutt vil innebære) er følgende:  
o Kommunal fysioterapi har tilbud ved frisklivssentralen tre dager pr. uke. I realiteten er 

det de som pr. i dag driver frisklivssentralen. Folkehelsebarometeret viser at vi har over 
gjennomsnittet mange innbyggere som sliter med overvekt og livsstilssykdommer, og vi 
har en stor andel utenfor ordinært arbeidsliv (arbeidsledige og uføre- og alderspensjo-
nister). Dette innebærer et stort behov for frisklivssentralens tilbud. I samarbeid med 
skolen har man utvidet tilbudet til å omfatte kurs for 10-klassinger for å forberede dem 
fysisk, mentalt og praktisk på tilværelsen som voksen/ hybelboer.   

o Frisklivssentralen brukes ikke bare til forebyggende trening. Fysioterapeutene sluser ut 
flere fra en-til-en behandling til Frisklivstreninger, også en del pasienter hvor de 
kombinerer egentrening hos fysio med friskliv. Å kutte ned på Friskliv betyr derfor økt 
behov for privat fysio.  

o Vi har som mål at flest mulig skal mestre hverdagslivet lengst mulig i eget hjem. I lys av 
dette blir forebygging, tidlig innsats og hverdagrehabilitering viktig. Det beste og 
billigste for samfunnet og den enkelte, er å unngå at problemer oppstår (primærfore-
bygging). De kommunale fysioterapeutene er tiltenkt en rolle i kartlegging og tiltaks-
planlegging innen hverdagsrehabilitering og annen rehabilitering. En reduksjon av privat 
fysioterapeuts virksomhet vil medføre større behov for at kommunal fysio driver 
instituttbehandling, som igjen betyr mindre kapasitet til å jobbe forebyggende og å bistå 
hjemmetjenesten med hverdagsrehabilitering.  

o Private fysio har kun kurative oppgaver, dvs. pasientbehandlinger, og kan planlegge hele 
uka i god tid i forveien. Har de ikke fullt opp med pasienter, tas nye inn, og de kan mye 
lettere gi beskjed om når det tenkes at man vil få time hvis man står på venteliste. Det 
vanlige er også at private fysio jobber litt ekstra hvis det er lange ventelister, for å gi god 
service til befolkningen. Kommunen kan ikke forvente at kommunale fysio jobber 
ekstra. 

o En kommunal fysios arbeid i dag ift for noen år tilbake, er helt forskjellig. Tidsbruk til 
møter, dokumentering og annet skriftlig arbeid er kraftig økt. Mange nye arbeids-
oppgaver er lagt til, blant annet Frisklivssentralen, koordinerende enhet/vurderings-team, 
ansvarsgruppemøter, IP-koordinator, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, 
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prosjekter. Dersom de kommunale fysioterapeutene skal ha flere pasienter inn for 
behandling 1-2 ganger pr. uke i uker/måneder, innebærer det mer låst arbeidstid som gjør 
at de ikke vil kunne bidra på samme måte som i dag i tverrfaglig arbeid osv.  

o Kommunal fysio har det fysioterapeutiske ansvaret for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten med oppfølging av barn, habilitering og rehabilitering hjemme og på 
Sykestua. Dette er lovpålagte oppgaver som ikke kan kuttes.. 

 Må øke 0,5 stilling bygg/plan slik at vi kan lyse ut hel stilling og får besatt den. Vi har ingen 
i stillingen som byggesaksbehandler. I dag er det bare lønnsmidler til en 50 % stilling. 
Faglig og ressursmessig så er dette en uholdbar situasjon for NUT/kommunen.  Dette er en 
viktig stilling, med blant annet utførelse av følgende hovedoppgaver: Byggesaksbehandling, 
behandle utslippstillatelser, sammen med driftsleder er stillingsinnehaver ansvarlig for 
oppfølging av vedlikehold på kommunale bygg og anlegg, ansvarlig for utleie av 
kommunale boliger, ansvarlig for tingforsikringer, saksforberedelse for politisk behandling, 
faglig veiledning for private aktører i henhold til Plan- og bygningsloven. Samt at det er en 
viktig stilling for det totale utviklingsarbeidet som avdelingen skal gjennomføre i 
kommunen. Av erfaring så vet vi at det vil bli umulig å rekruttere fagkompetanse i en 50% 
stilling. Ser man helhetlig på NUT, det arbeidsomfanget, mengden og det daglige 
arbeidspresset som er, så vil en reduksjon på 50% gi svært negative konsekvenser.  

 1 stilling oppvekst-kultur. Vi har mistet 1,5 årsverk innen kultur og oppvekstadministrasjon 
(saksbehandlerressurser) de siste årene. Dette er for mye og det er mange oppgaver vi nå 
ikke får utført. Dette må erstattes av 1 stilling. Vi rekker ikke å behandle tradisjonelle 
kultursaker, søknader om diverse støtte/kulturmidler, delta samarbeidsprosjekter, oppfølging 
museet, utredning av større saker og prosjekter (f.eks oppvekstsenter), utarbeide og følge 
opp retningslinjer, rutiner, mm. Må ha støttefunksjon for etatsleder i det videre utviklings- 
og planarbeidet i etaten. Dette må til for å kunne ha skriftlighet, dokumentasjon, struktur i 
etaten – da blir det enklere å jobbe og vi unngår avvik.  

 Voksenopplæringa legges ned fra 1.august 2020. Fra denne datoen kjøpes tjenesten fra 
voksenopplæringa i Alta. Rektor ved Kvbu får ansvaret for å koordinere arbeidet med Alta 
kommune. Dette kan delegeres til inspektør. Fram til nedleggelse går voksenopplæringa med 
en stillingshjemmel. Deltakertallet på VO varierer fra år til år, og mange av de som har vært 
inne på introduksjonsprogrammet avslutter etter hvert sitt løp der. 

 Godkjenning av scooterløypenettet, engangsbeløp på kr 0,5 mill er satt inn i 2020. Vi håper 
dette er tilstrekkelig, men det gjenstår en god del arbeid før denne saken er ferdig.  

 Midler til omstillingsprosjektet, årlig kommunal egenandel på kr 1 mill settes av i 
driftsbudsjettet.   

 Opprinnelig var det i økonomiplanen lagt opp til et kutt på kr 1 mill i sentraladministra-
sjonen samtidig som IT de siste årene har gått med kr 1 mill i minus. Vi prøver for 2020 å 
komme i havn uten å øke IT-budsjettet, men samtidig kan vi ikke ta det rammekuttet som 
var satt opp i forrige økonomiplan. Dette vil kreve en stram styring med IT-budsjettet. Vi har 
gått gjennom hva midlene på IT brukes til og det går kun til nødvendig drift, vedlikehold og 
løpende utgifter til det utstyret og de programmene vi har. Vi har kun det vi trenger av utstyr 
og programvare – det som normalt trenges for å drive en moderne kommune (se vedlagte 
oversikt). Fra 01.01.20 blir IT en del av det interkommunale NorIKT. Det legges ikke opp til 
at dette skal gi noe besparelse, i alle fall ikke i første omgang.  

 De aller fleste enhetene i kommunen består av 0,5 – 2 ansatte og det er svært få av disse som 
har en endring av oppgaver som gjør at vi kan kutte kostnader. Unntak er Intro-tjenesten og 
Voksenopplæringen som vi begge velger å avvikle. De få intro-oppgavene som blir igjen 
kan ivaretas oppvekst-kulturkonsulent mens VO-tjenestene kan kjøpes fra andre.  

 Innen barnevern blir det ved overgang til Alta en økning i lønnsutgiftene ved at vi går fra 2 
til 3 ansatte i samarbeidet. Vi regner med at kvaliteten på arbeidet blir såpass mye bedre at vi 
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budsjetterer med tilsvarende nedgang i tiltakskostnadene. Dette kan vise seg å bli vel 
optimistisk og det blir spennende å se effekten av dette skiftet.  

 Videre er enkelte mindre reduksjoner og påplussninger satt inn der vi ser at det er nødvendig 
å gjøre dette.  

 Tiltaket i 2019 om utredning av oppvekstsenter i Indre Kvænangen videreføres på samme 
måte ved at det settes av kr 100 000 og bruk av disposisjonsfond.  

 Regionrådet legger fram 2 alternativer der de ber om en økning fra kommunene dersom vi 
skal fortsette med dagens aktivitetsnivå i studiesenteret.  

INVESTERINGSBUDSJETT  
Det blir ingen store investeringer i 2020, men vi starter med forprosjekt Helsehus og legger opp 
til byggeperiode 2021-23 med større investeringer og låneopptak disse årene. Helsehus skal gi et 
mer samlet og bedre integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet 
drift.  
Det er i anbudsutlysning senhøstes 2019 bedt om tilbud på en konseptvalgutredning som kan 
danne grunnlag for beslutning om videre prosess når det gjelder framtidige bygg i helse og 
omsorg. Bakgrunnen for oppdraget er Kvænangen kommunestyre sitt vedtak om «gjennomgang 
av eksisterende struktur/tilbud/bygg innen helse. Dette med tanke på tilrettelegging for 
framtidige behov og omstillinger» (18.12.18). Konseptvalgutredningen forutsetter å belyse: 

a) Vurdering av eksisterende bygg innen helse og omsorg i forhold til framtidige behov, 
egnethet, Husbankens krav til standard og teknisk tilstand. 

b) Vurdering av konsekvenser og kostnader ved fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Kostnadsanslag for hva fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse vil kreve av 
renovering/ombygging. Hvis sykehjemmet skal renoveres, må tilbudet omfatte et forslag 
på hvordan man ser for seg at pasientene skal ivaretas i anleggsperioden og kostnadene 
forbundet med dette. 

c) Behov for ny bygningsmasse og plassering sett i forhold til blant annet framtidige behov, 
behov for samlokalisering og tilgang på personell. 

d) Vurdering av gevinster ved nybygg. 
e) Belyse hvilke anskaffelsesprosedyrer som anbefales ved nytt bygg. 

I investeringsbudsjettet er det for 2020 satt av kr 1,5 mill. til utredning av det alternativet som 
velges på bakgrunn av konseptvalgutredningen og for de påfølgende årene er det satt av 50 mill. 
til investeringer i helsebygg. Dette anslaget er på nåværende tidspunkt forbundet med stor 
usikkerhet. 
Momenter fra vedtatte planer og HROS er vurdert og aktuelle tiltak er tatt med i investerings-
oversikten, enten som valgte eller ikke-valgte tiltak.  
For tiltakene i arealplanen har vi kun lagt inn i økonomiplanen de boligfeltene der det er press 
for å bygge. De andre (Omsnes, Jøkelfjord, Kvænangsbotn) er ikke tatt inn. Vi må område-
regulere hyttefeltene i Sandnesdalen og Mikaltind før det kan detaljreguleres. Honka hyttefelt 
skal reguleres av Statsskog. Næringsbebyggelse inngår som en del av sentrumsplanen i 
Burfjord. Grustak i Jøkelfjord blir en privat reguleringsplan. Grustak i Badderen er kommunalt, 
men er ferdig finansiert. Det er ikke klare tiltak i havnene på Spildra og i Seglvik slik at det er 
ikke noe som er klart for økonomiplanen. Nærmiljøanlegget ved Kvbu inngår i prosjektet ifm 
uteområdet til skolen.  
UTFORDRINGER  
Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 (og så langt i 2019) og utfordringene videre bør vi 
framover fortsette å legge vekt på følgende:  
a) Redusere driftsnivået og tilpasse oss de økonomiske rammene. Vi har i dag et for høyt 

driftsnivå. Hovedsakelig skyldes dette reduserte rammer grunnet svak befolkningsutvikling. 
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Vi må ha et driftsnivå der utgiftene ikke overstiger de faste inntektene. Vi tar ned drifts-
nivået på enkelte tradisjonelle enheter for å skaffe oss økonomisk handlingsrom slik at vi 
kan ta inn nye pålegg som kommer (f.eks kommunepsykolog og dagsenter). Vi må også 
redusere bemanningen for å ta høyde for økte renter og avdrag. Selv om vi nå har høy gjeld 
legger vi opp til å gå videre med investering i nytt Helsehus. Vi burde også stilt oss slik at vi 
klarte å redusere bemanningen såpass mye at vi kunne bruke mer av inntektene til 
investeringer, vedlikehold og kompetanseoppbygging.  

b) Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 
planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover 
og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk 
medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de 
forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

c) Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og 
fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale 
tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få 
ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger 
bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen 
etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. 
Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.  

d) Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere 
og leger.  

e) Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i 
en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss 
selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

f) Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. 
Tertial-rapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må 
kobles videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni 
og sikrer både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNEN 
Det må legges mer vekt på planlegging og utvikling av hele kommunen. Vi må få på plass 
planer som omfatter hele virksomheten og der den overordnede samfunnsdelen av kommune-
planen er viktigst. Videre er det viktig at kommunen er tilstrekkelig dimensjonert til å tenke 
framover med utvikling og ikke kun bruke all tid på å avgjøre løpende småsaker. Når man kan 
satse på utvikling vil det gi bedre tjenester til innbyggerne og vi kan klare å levere billigere 
tjenester. Eksempler på dette er at omlegging fra sykehjem til hjemmebasert tjeneste burde 
begynt tidligere, vi kunne tatt ned på skoledriften tidligere og lagt om tjenestene ut fra endrede 
behov. Utvidelse med ruskompetanse i psykisk helse er et eksempel på det siste.  
For å få til dette er det viktig at ledelsen i kommunen er tilstrekkelig dimensjonert. Dette gjelder 
særlig sentraladministrasjonen, etatsledelsene og plankompetansen. Alle disse leddene må få 
tilstrekkelig med tid til planarbeid. Sentraladministrasjonen hos oss er dimensjonert lavt og 
burde vært noe øket. Vi kjenner ikke til noen andre kommuner som har mindre bemanning enn 
oss (se nedenstående beskrivelse fra Loppa kommune). Etatsledelsene hos oss er også marginale 
og bør i både helse og oppvekst få noe stabsressurser. Det som åpenbart må endres er at etats-
lederne frigjøres fra deler av personalarbeidet. I andre kommuner ivaretas så å si alt av det 
spesialiserte personalarbeidet av personalsjef/personalrådgiver.  
Så langt i arbeidet med organisasjonsutvikling ser det ut til at de kommer til samme konklusjon 
som dette.  
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Loppa kommune (litt mindre enn oss): Rådmann og personalrådgiver 2 årsverk, servicekontor 
3,2 årsverk, IT 2 årsverk, økonomi 3 årsverk (kasse) og 1 årsverk (lønn). Agenda Kaupang gikk 
gjennom organisasjonen deres og påpekte at det var riktig organisering, men de er sårbare og 
burde hatt 2 årsverk til.  
Vurdering 
Selv om det er lagt inn store kutt på noen enheter, er dette et stramt budsjett jevnt over for alle. 
Strengt tatt burde man justert opp poster til materiell, utstyr o.a. jevnt over i alle enheter slik at 
de fikk kompensert for prisstigningen. Dette har vi ikke rom for og det medfører at man får det 
litt knappere neste år enn det har vært i år.  
Det blir utfordrende å få til de store endringene i skole og sykehjem som vi legger opp til. I 
helse sliter vi både med å få tak i fagpersoner og ha tilstrekkelig med heldøgns omsorgsboliger. 
Vi prioriterer det sterkt fordi vi ser at denne omleggingen må til for å få frigjort midler til 
investeringer o.a for å få en mer moderne eldreomsorg.  
På skole vil vi også slite. Generelt sett er det tungt for alle å endre måten å gjøre ting på og for 
noen kan det nok oppleves at ny hverdag blir tyngre fordi vil skal levere tjenestene med færre 
ansatte. Vi ser også her at vi kommer til å få en overtallighetsproblematikk. Det er for få som er 
nært pensjonsalder i forhold til hva vi må redusere, samtidig som det er få andre aktuelle 
stillinger i kommunen å omplasseres til. Vi håper dog å klare denne prosessen uten å måtte gå til 
oppsigelser.  
Vedlagt følger 

 Budsjettversjonsrapport Administrasjonssjefens forslag til økonomiplan 2020 – 2023 med 
årsbudsjett for 2020 datert 01.11.19.  

 Budsjettrundskriv av juni 2019 som beskriver budsjettprosessen og styringssignaler.  
 Innspill fra etater og enheter ved gjennomgangen i juni – august samt tilhørende vedtak i 

formannskapet og hovedutvalgene.  
 Oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2020.  
 Oversikt over IT-systemene.  
 Henvendelse fra regionrådet om budsjett for 2020.  
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/14 -11 

Arkiv: 211 

Saksbehandler:  Tore Li 

 Dato:                 25.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
114/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
88/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

 

Rebudsjettering investeringer 2019 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 47 
 

Vedlegg 
1 Budsjettskjema 2A og 2B - Rebudsjettering investeringer 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Forslag til rebudsjettering investeringer 2019 jfr vedlagt skjema 2A og 2B vedtas. Lånebehovet 
fastsettes til 101 634 746,-  hvor økningen med 8 877 000,- finansieres med bruk av tidligere års 
låneopptak. Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 022 000,- på grunn av at vedtatte 
prosjekter ikke har latt seg gjennomføre eller er utsatt. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Forslag til rebudsjettering investeringer 2019 jfr vedlagt skjema 2A og 2B vedtas. Lånebehovet 
fastsettes til 101 634 746,-  hvor økningen med 8 877 000,- finansieres med bruk av tidligere års 
låneopptak. Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 022 000,- på grunn av at vedtatte prosjekter 
ikke har latt seg gjennomføre eller er utsatt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og årsavhengig. Dette gjelder også bevilgningene slik de er fordelt i 
budsjettskjema 2B. Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering. 
Investeringsbudsjettet skal da reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. 
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Det må derfor foretas nødvendige endringer i budsjettet gjennom året, også når avvik skyldes 
tidsforskyvelser i prosjekter.  
 
Ansvar 185 Fellesutgifter 
Årets kjøp av andeler i KLP er på 517 468,-. Finansieres i sin helhet med overføring av 
kjøpesummen fra drift.  
 
Ansvar 211 Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Opprinnelig budsjett for uteområde og inventar var på 15 mill. I sak 54/19 ga kommunestyret en økt 
ramme med 1,2 mill til 16,2 millioner. Inventardelen er beregnet til ca 4,7 mill og uteområde er 
beregnet til ca 11,5 mill. Det vil i løpet av budsjettåret kun være inventardelen som vil bli benyttet. 
Antatt entreprenør til uteområdet vil uansett ikke kunne starte arbeidet før til våren.  
 
Ansvar 371  
Forprosjekt nytt helsehus budsjettert med 700 000,-. Dette prosjektet har vært ute på anbud og det er 
nå et konsulentfirma som jobber med saken. Midlene vil i sin helhet bli benyttet i løpet av 
budsjettåret. 
 
Ansvar 530 Interkommunal feiervesen 
Interkommunal feiervesen fikk etter at Lyngen kommune kom med i samarbeidet behov for en ny bil 
i tjenesten. Dette ble budsjettregulert av kommunestyret i sak om budsjettkontroll i juni. 
 
Ansvar 540 Interkommunal beredskapsordning 
Det var for budsjettåret bevilget midler til kjøp av bil til nytilsatt beredskapsleder i 
brannsamarbeidet. Når bil nå er kjøpt inn så er kostnaden noe høyere enn budsjettert. Det er derfor 
behov for å regulere lånebehovet med 27 000,-. 
 
Ansvar 630 Brannvesen 
Det var i vår et uhell med befalsbilen til brannvesenet og denne ble kondemnert. 
Forsikringsoppgjøret dekker imidlertid innkjøp av ny bil i sin helhet. 
 
Ansvar 680 Kommunale veier 
Det ble i løpet av budsjettåret bevilget midler fra disposisjonsfond til infrastrukturtiltak og 
kommunestyret bestemte at en del veier i denne forbindelse skulle få lagt ny asfalt og det skulle 
utføres andre trafikksikkerhetstiltak. Etter at jobben er utført viser regnskapet at dette ble 117 000,- 
dyrere enn budsjettert. Dette foreslås finansiert ved å benytte ubenyttede midler fra andre prosjekter 
som gjelder infrastrukturtiltak som ikke har blitt utført på grunn av kapasitetsproblemer. 
 
689 Egenandel Stajordveien 
Det ble for budsjettåret bevilget 500 000,- fra disposisjonsfond som egenandel i et spleiselag med 
Fylkeskommunen for å få lagt fast dekke på Stajordveien. Dette er imidlertid ikke prioritert av 
Fylkeskommunen og vil derfor heller ikke bli benyttet fra vår side. Disse midlene vil derfor ikke bli 
benyttet i budsjettåret. 
 
705 Kvænangen rådhus 
Det ble for budsjettåret bevilget midler til oppgradering av legefløy og fortsetting med utskifting av 
lysarmaturer på resten av kommunehuset med 350 000,-. Dette arbeidet er godt i gang og vil bli 
sluttført i løpet av budsjettåret. 
 
710 Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Det ble i sak 36/19 vedtatt at budsjettrammen for nytt skolebygg Kvænangen b&u-skole og 
flerbrukshall økes med kr 11,8 mill fra kr 115,6 mill til kr 127,4 mill. Økningen finansieres med 
låneopptak. I tillegg er nå flere forsinkelser på bygget innhentet og bygget planlegges ferdigstilt og 
overlevert før jul. Til å finansiere byggekostnadene i sin helhet budsjettreguleres bruk av lån med 
ubenyttede lånemidler fra tidligere år. 
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736 Div komm.bygg/anlegg 
Kommunestyret vedtok i sommer å kjøpe en eiendom i Burfjord som etter hvert skal saneres. Bygget 
vil bli sanert først til neste år.  
På samme ansvar er inntektene postert fra salg av tomt til ny ambulansestasjon. Disse inntekten 
settes på fond til å kunne finansiere fremtidige investeringer. 
 
744 Nye boligfelt 
Kommunestyret vedtok som et av tiltakene i bruk av midler til infrastrukturtiltak å få opparbeidet en 
utvidelse av boligfeltet i Sætra. På grunn av kapasitetsproblemer har det ikke vært mulig å få utført 
dette i løpet av budsjettåret og dette tiltaket blir derfor stående til eventuelt senere budsjettår. 
 
760 Kai Burfjord 
Det ble som en del av infrastrukturtiltakene også bevilget midler til utbedring av kai Burfjord. Dette 
arbeidet vil i løpet av budsjettåret bli utført i sin helhet slik planlagt. 
 
763 Kai Spildra Dunvik 
Det ble som en del av infrastrukturtiltakene også bevilget midler til utbedring av venterom på kaia 
på Spildra. Dette er utført i sin helhet og prosjektet ble 16 000,- dyrere enn planlagt. Dette 
finansieres med disposisjonsfond med ubenyttede midler fra prosjekter som er utsatt til senere 
budsjettår. 
 
920 Formidlingslån 
Det har vært noe lavere aktivitet på ordningen med startlån/formidlingslån i dette budsjettåret. Det 
foreslås derfor å redusere posten utlån formidlingslån fra 10 000 000,- til 5 000 000,-. Bruk av 
lånemidler reduseres tilsvarende. 
 
960 Momskompensasjon investeringer 
Momskomp er som en del av finansiering av investeringene og momskompensasjon kommer som en 
motpost til momskostnader på prosjektene. 
 
999 Årets ikke disp.d.a.nte.dr.res 
Det var ved avslutning av regnskapsåret 2018 en underdekning på lånebehov. Dette ble 
budsjettregulert i sak 17/19 og er i balanse. 
 

Vurdering 
 
Pågående prosjekter er gjennomgått med prosjektansvarlige og på denne bakgrunn er budsjettskjema 
2B satt opp med forventede ferdigstilte prosjekter og finansieringsbehov som gir grunnlag for et 
reelt finansieringsbehov på 126 071 746,-.  
 
Infrastrukturtiltak finansieres i sin helhet slik kommunestyret har vedtatt med bruk av tidligere års 
overskudd avsatt til disposisjonsfond med kroner 4 381 000,-.  
 
Øvrige prosjekter finansieres med kommunestyrets vedtatte låneopptak for budsjettåret med 65 000 
000,- og i tillegg ubrukte lånemidler fra tidligere års låneopptak med 36 634 746,-. 
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Budsjettskjema 2A - Investering
Beløp i kroner

Budsjett 2019 Reguleringer
Regulert 

budsjett 2019
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler 73 289 000 12 455 000 85 744 000
Momskompensasjon 22 500 000 0 22 500 000
Utlån og forskutteringer 10 000 000 -4 600 000 5 400 000
Kjøp av aksjer og andeler 500 000 17 500 517 500
Avdrag på lån 4 000 000 0 4 000 000
Dekning av tidligere års udekket 15 182 746 0 15 182 746
Avsetninger 600 000 0 600 000
Årets finansieringsbehov 126 071 746 7 872 500 133 944 246

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler -92 757 746 -8 877 000 -101 634 746
Inntekter fra salg av anleggsmidler -600 000 0 -600 000
Tilskudd til investeringer 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -22 500 000 0 -22 500 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 950 000 0 -3 950 000
Andre inntekter -361 000 0 -361 000
Sum ekstern finansiering -120 168 746 -8 877 000 -129 045 746

Intern finansiering
Overført fra driftsregnskapet -500 000 -17 500 -517 500
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Bruk av avsetninger -5 403 000 1 022 000 -4 381 000
Sum finansiering -126 071 746 -7 872 500 -133 944 246

Udekket/udisponert 0 0 0

Budsjettskjema 2B - per område
Beløp i kroner

Budsjett 2019 Reguleringer
Regulert 

budsjett 2019

Kjøp av andeler KLP 500 000 17 500 517 500
Uteområde/inventar skolebygg 16 200 000 -11 550 000 4 650 000
Utredning av helsebygg 700 000 0 700 000
Ny bil interkommunal feiervesen 275 000 0 275 000
Ny bil interkommunal beredskapsordning 250 000 27 000 277 000
Ny bil eget brannvesen v/forsikringsoppgj. 361 000 0 361 000
Infrastrukturtiltak - asfalt og trafikksikring 2 538 000 117 000 2 655 000
Egenandel Stajordveien 500 000 -500 000 0
Utbedring legefløy og lysarmatur rådhus 350 000 0 350 000
Nytt skolebygg/flerbrukshall 49 800 000 25 000 000 74 800 000
Diverse komm.bygg/anlegg 1 200 000 0 1 200 000
Nye boligfelt 655 000 -655 000 0
Kai i Burfjord 965 000 0 965 000
Kai Spildra Dunvik 95 000 16 000 111 000
Utlån formidlingslån 10 000 000 -4 600 000 5 400 000
momskomp investeringer 22 500 000 0 22 500 000
Betalte avdrag til Husbanken 4 000 000 0 4 000 000
Tidligere års finansieringsbehov 15 182 746 0 15 182 746
Sum investeringer i anleggsmidler 126 071 746 7 872 500 133 944 246

Kontrollsum 0 0 0
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/258 -2 

Arkiv: G00 

Saksbehandler:  Unni Edvardsen 

 Dato:                 18.11.2019 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Eldrerådet 02.12.2019 
4/19 Råd for funksjonshemmede 02.12.2019 
112/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
89/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Plan for habilitering og rehabilitering 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  
FOR-2011-12-16-1256 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
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Vedlegg: 1 

S Administrasjonssjefens innstilling 
Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 vedtas. 
 

 

aksopplysninger 
Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 et ansvar for å tilby sosial, psykososial og 
medisinsk habilitering og rehabilitering. Forskrift om habilitering og rehabilitering utdyper 
kommunens ansvar på området. Blant annet skal kommunen planlegge sin re-
/habiliteringsvirksomhet, ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i 
kommunen og integrere tjenestene i et samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Som 
samhandlingsreformen, bidrar forskriften til å gi helsetjenesten en ny retning ved at forebyggende og 
helsefremmende arbeid skal vies større oppmerksomhet.  

Plan for habilitering og rehabilitering er nå utarbeidet for første gang i Kvænangen. Den gir et 
helhetlig bilde av tjenesteområdet i Kvænangen gjennom å kartlegge dagens tilbud, beskrive 
utfordringer og definere satsningsområder og tiltak i perioden 2019-2023. Planen skal bidra til 
helhetstenking rundt kommunens habiliterings- og rehabiliteringsarbeid og gjøre at dette blir et 
tydelig tjenesteområde i kommunen med et faglig tyngdepunkt, tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 
samt en hensiktsmessig organisering.  

Vurdering 
Det er slått fast gjennom en rekke stortingsmeldinger at kommunene skal overta mer ansvar og 
oppgaver på helse- og omsorgsområdet. Dette blant annet fordi kommunale helsetjenester 
gjennomgående er billigere enn spesialisthelsetjenestens tjenester. For små kommuner som 
Kvænangen er dette en utfordring. Den foreliggende planen foreslår strategier og tiltak for hvordan 
vi skal greie å møte utfordringene. Det er viktig at vi greier å følge opp planen i praksis i form av 
mer forebygging, understøttelse av pasientens egenmestring, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud. 
Tiltakene er viktige i et pasientperspektiv fordi de bidrar til å unngå at sykdom inntrer og utvikles, 
og de bidrar til en bærekraftig utvikling fordi de kan redusere behovet for dyrere tjenester i sene 
faser av sykdomsutviklingen. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at planen vedtas. 
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 Innledning 
Mange av kommunens innbyggere har eller vil få behov for rehabilitering i løpet av livet. Det 

blir flere eldre og den medisinske utviklingen gjør at flere behandles for sykdom, flere blir 

reddet etter ulykker og flere lever med kronisk sykdom. God rehabilitering kan være 

avgjørende for i hvor stor grad den enkelte blir i stand til å delta i samfunnet. Flere får behov 

for tilrettelagt bolig og må lære å leve og mestre livet med funksjonsnedsettelser.  

Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 et ansvar for å tilby sosial, 

psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Regjeringens Opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering 2017-2019 retter seg i hovedsak mot brukere med 

funksjonsnedsettelse som følge av fysisk sykdom.1 Planen skal bidra til at kommunene settes 

i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne og på sikt overtar flere oppgaver 

fra spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning er også et viktig mål for regjeringen i 

arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste.  

Hovedbudskapet i regjeringens opptrappingsplan er at kommunene må innføre systematikk i 

tverrfaglig kartlegging slik at brukere fanges opp i tide slik at risikoen for funksjonsfall og 

dårligere egenmestring reduseres. Tidlig innsats, systematikk i oppfølgingen og 

brukerinvolvering er viktig for en vellykket rehabilitering. Videre understreker 

opptrappingsplanen behovet for mer teambaserte tjenester og helhetlige, samordnede 

tjenesteforløp.  

På bakgrunn av ovenstående har vi nå, for første gang i Kvænangen, utarbeidet en egen 

kommunal plan for habilitering og rehabilitering.  

1.1 Formål 

Et overordnet mål med planen er å styrke habilitering og rehabilitering i Kvænangen. Planen 

har som mål å kartlegge dagens tjenester innen habilitering og rehabilitering, beskrive 

utfordringer og definere satsningsområder og tiltak i perioden 2019-2023. Planen skal bidra 

til helhetstenking rundt kommunens habiliterings- og rehabiliteringsarbeid og gjøre at dette 

blir et tydelig tjenesteområde i kommunen med et faglig tyngdepunkt, tilstrekkelig kapasitet 

og kvalitet samt en hensiktsmessig organisering.  

1.2 Verdigrunnlag 

For at helse- og omsorgstjenestene i framtida skal være bærekraftige, må tjenestene dreies 

mot tidlig innsats og forebygging, og rehabiliteringspotensialet må avklares før 

kompenserende tiltak settes inn der hvor dette er mulig. Det må legges til rette for å sikre 

mobilisering av ressurser hos den enkelte, slik at brukere/pasienter blir i stand til mestring 

og størst mulig grad av selvstendighet.  

Brukermedvirkning og å støtte og styrke den enkelte bruker/pasient til å påvirke sin 

livssituasjon innebærer en form for empowerment. Helsepersonell opptrer da som veileder 

slik at pasienten kan opparbeide deltakende kompetanse. Fokus på å takle stress og 

uventede forhold styrker mestringsevnen og den enkeltes ressurser og er trivsels- og 

                                                             
1 Helse- og omsorgsdepartementet (2017): Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
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helsefremmende. Dette fokuset på hva som gir god helse kalles salutogenese (i motsetning 

til patologien, som vektlegger årsaker til sykdom).2  

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i respekten for menneskeverdet, 

uavhengig av grad av funksjonshemming og den enkeltes evne til aktivitet og deltakelse. Det 

skal tilstrebes et likeverdig tilbud, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser har samme 

mulighet til å nå de målene som er realistiske for han/henne som andre uavhengig av 

bosted, alder, kjønn, etnisitet, forutsetninger og behov. 

1.3 Planprosess 

Arbeidet med den foreliggende planen startet opp i juni 2019 og har foregått individuelt og i 

mindre grupper. Underveis i planprosessen er det hentet inn innspill fra aktuelle aktører, 

blant annet brukerorganisasjoner, lag og foreninger. Arbeidsgruppen har hatt fire møter. 

Som et tiltak for å sikre medvirkning i planen, ble det 26. september avholdt et åpent møte 

hvor innbyggerne, organisasjoner, lag, råd og foreninger hadde mulighet til å komme med 

innspill til planen. Eldrerådet, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, 

LHL Kvænangen, handikapforbundet og pensjonistforeninga mottok særskilt skriftlig 

invitasjon til dette. Innspill fra møtet er inkludert i planen. Prosjektleder har vært ansvarlig 

for koordinering av arbeidet. 

Prosjektgruppen har bestått av: 

Martine Charlotte Smith (prosjektleder «NYTT Fokus») 

Unni Edvardsen (etatsleder helse og omsorg) 

Hege-Mari Karlsen (enhetsleder hjemmetjenesten) 

Matthias Welz (enhetsleder Gargo sykestue og sykehjem) 

Solvi Martinsen (kommunefysioterapeut) 

Sigrid Heimdal Myreng (kommuneergoterapeut) 

Marianne Sollund (leder Furutoppen bofellesskap for mennesker med utviklingshemming) 

Oddrun Mari Johansen (leder for rus og psykisk helse) 

Kjell Nysveen (kommuneoverlege) 

  

                                                             
2 Walseth, L. og K. Malterud (2004): «Salutogenese og empowerment i allmennmedisinsk perspektiv» i Tidsskr 
Nor Lægeforen nr. 1, 2004; 124: 65–6. 

94

http://snl.no/patologi
https://sml.snl.no/sykdom


6 
 

 Sentrale begreper 

2.1 Habilitering og rehabilitering 

Planen legger til grunn forskrift om habilitering og rehabiliterings nye definisjon av 

habilitering og rehabilitering, jf. boksen under.  

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers 
livssituasjon og mål. 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom 
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. 

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få 
begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis 
mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Forskrift for habilitering og rehabilitering § 3 

Habilitering og rehabilitering har lik definisjon for ulike målgrupper. Habilitering er rettet 

mot barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig (før fylte 18 år) ervervede 

funksjonsnedsettelser. Pasienter og brukere kan ha ulike diagnoser, og kjennetegnes ofte 

ved at de ikke følger et forventet utviklingsløp.3 En stor brukergruppe innen habilitering er 

mennesker med utviklingshemming. Et fellestrekk er at tilstanden påvirker funksjonsnivå, 

læringsevne og livskvalitet i en slik grad at de behøver strukturert tverrfaglig, tverrsektoriell 

bistand over lengre perioder. Behovet for habilitering varer som oftest livet ut. 4 

Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Målgruppen 

kjennetegnes ved behovet for å gjenvinne tapte funksjoner etter sykdom, skade eller 

rusavhengighet. Behovene kan være ulike og sammensatte og kan deles inn i somatikk og 

psykisk helse og rus for å si noe om hvor hovedtyngden av problemstillingen ligger. Ulikheter 

i metodisk tilnærming mellom re-/habilitering kan grovt inndeles i ny-læring og re-læring.4 

2.2 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Det skilles ofte 

mellom brukermedvirkning på individ-, gruppe- og systemnivå. Forskrift om habilitering og 

rehabilitering § 4 fastsetter at kommunen skal sørge for at den enkelte pasient/bruker kan 

medvirke ved gjennomføring av eget re-/habiliteringstilbud. (Med gjennomføring menes 

planlegging, utforming, utøving og evaluering.) På systemnivå bør kommunen legge til rette 

for at pasient- og brukerrepresentanter deltar i planlegging, utvikling og evaluering av re-

/habiliteringsvirksomheten.  

Brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger omkring egen 

helse og livskvalitet. Brukeren har rett til å medvirke og tjenesteapparatet har plikt til å 

                                                             
3 Helsedirektorater (2015). Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov  (IS-2396) 
4 Helsedirektoratet (2018). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 
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involvere brukeren i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. Brukerdeltakelse 

og mestring er avgjørende for tjenestenes kvalitet. Dersom brukeren har mulighet til å 

påvirke omgivelsene gjennom egne ressurser og valg, kan det ha positiv innvirkning på 

selvbildet og styrke brukerens motivasjon, noe som er særlig viktig i rehabiliteringsprosesser. 

2.3 Forebygging 

Forebyggende helsearbeid handler ikke kun om å forhindre at et problem, skade eller 

sykdom oppstår. Det kan også handle om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre 

tilbakefall (sekundærforebygging), eller å hindre forverring av sykdom og sikre best mulig 

mestring av livet med helseutfordringer (tertiærforebygging). Noen helsetjenester kan 

derfor falle innenfor både rehabiliterings- og forebyggingsbegrepet. 

2.4 Samhandling 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg 

imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en 

koordinert og rasjonell måte.5 

2.5 Individuell plan 

Retten til individuell plan for pasienter og brukere som har behov for langvarige og 

koordinerte helse- og omsorgstjenester er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §2-5. 

Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte. 

Innholdet i en individuell plan utdypes i forskrift om habilitering og rehabilitering §19: 

a) Oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester 
b) Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen 
c) Navn på hvem som har ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i arbeidet 

med planen, ofte kalt koordinator 
d) Oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt 

pårørende vil bidra med i planarbeidet 
e) En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal 

ha ansvaret for disse 
f) En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres (detaljerte prosedyrer skrives i 

fagsystemene) 
g) En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av 

planen 
h) Tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger 
i) Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, 

institusjoner eller etater 
 

2.6 Koordinator 

Habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved flere aktører som samarbeider for å bistå 

brukeren i å nå sine mål. Koordinerte tjenester innebærer at det er behov for to eller flere 

helse- og omsorgstjenester. Koordinering handler om å strukturere og ordne tjenestene i 

                                                             
5 Kilde: Samhandlingsreformen, side 13.  
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riktig forhold til hverandre slik at de virker bra sammen. Pasienter og brukere med behov for 

komplekse, langvarige og koordinerte tjenester skal jf. helse- og omsorgstjenesteloven §7-2 

tilbys koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient 

eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i 

arbeidet med individuell plan. Tjenestene må organiseres slik at pasienter og brukere er i 

stand til å nå sine mål. Behovet for koordinerte tjenester er uavhengig av alder, diagnose og 

funksjon. Kompleksitet, samarbeid og kontinuitet i tjenestene er viktigere enn antall helse- 

og omsorgstjenester. Langvarige koordinerte tjenester betyr at behovet strekker seg over 

lengre tid.   

2.5  Ansvarsgruppe 
En vanlig form for samhandling rundt en individuell plan er å etablere en ansvarsgruppe. 

Brukere kan ha en ansvarsgruppe selv om det ikke foreligger en individuell plan. 

Ansvarsgruppen skal sikre et tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte 

tjenester.  

2.6  Hverdagsmestring 

Hverdagsmestring er et tankesett som fokuserer på den enkeltes mestring uavhengig av 

funksjonsnivå.6 Det handler om å delta i og mestre hverdagslivets aktiviteter. 

Hverdagsmestring knyttes gjerne til gjøremål og hverdagslivet, og er dermed handlings-

orientert.7 Funksjonsfall, sykdom eller akutt skade kan innebære en endring i utførelse av 

daglige gjøremål. Hverdagsmestring handler om å ta pasientens/brukerens ønsker og valg på 

alvor og å legge til rette for at den enkelte kan bestemme over sitt eget liv.  Det er viktig å 

kartlegge hvordan pasienten/brukeren kan gjenvinne kontroll og mestre hverdagen. Et 

sentralt poeng er at personen selv definerer hva som er betydningsfullt og viktig for seg. 

 

  

                                                             
6 Tuntland. H. & Ness, N.E. (2014). Hverdagsrehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk 
7 Ness, N.E. (2016). «Hverdagsmestring», i Ergoterapeuten Nr. 1–2016. 
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 Styringsdokumenter og kommunens ansvar  
Følgende lover og dokumenter ligger til grunn for og gir føringer for planen og for 

kommunens arbeid på habiliterings- og rehabiliteringsområdet. 

3.1 Statlige føringer   

 LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 LOV-1999-07-02-63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 

brukerrettighetsloven) 

 FOR-2011-12-16-1256 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell 

plan og koordinator 

 Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre 

 Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 St. Meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)  

 Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (IS 2651) 

 Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov (IS-2396) 

 

3.2 Regionale føringer – lovpålagte samarbeidsavtaler8  

Tjenesteavtalene mellom regionalt helseforetak (Universitetssykehuset Nord-Norge) og 

lokalsykehuskommunene gir rammer for samarbeid, oppgavefordeling, gjensidig 

kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom forvaltningsnivåene. Avtalene er for 

tiden under revidering.9 Ny versjon ventes klar for kommunal godkjenning i løpet av 1. 

halvår 2020. Følgende avtaler er relevant for nærværende temaplan:   

 Tjenesteavtale 2 – Pasienter med behov for koordinerte tjenester 

 Tjenesteavtale 5 – samarbeid om utskrivningsklare pasienter 

 Tjenesteavtale 10 – samarbeid om forebygging 

 

3.3 Kommunale føringer 

 Planstrategi for Kvænangen kommune 2016-201910 

 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Kvænangen kommune 

 Planprogram for kommunedelplan Helse, omsorg og sosial 2018-2027 

 Rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 (Nord-Troms) 

 Plan for kompetanseutvikling i helse, omsorg og sosial 2019  

 Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester  

                                                             
8 Samarbeidsavtalene er lovpålagt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6- 1. 
9 Nærmere informasjon om arbeidet med revidering av tjenesteavtalene finnes her. 
10 I planstrategien er plan for hverdagsrehabilitering oppført i planperioden. Denne utgår da det er besluttet at 
vi heller skal ha en håndbok. Plan for habilitering og rehabilitering kommer med i stedet.    
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3.4 Kommunens ansvar og oppgaver 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fastsetter at kommunene har ansvar for å tilby 

helsefremmende og forebyggende tjenester, samt sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering. Dette ansvaret er videre konkretisert i kapittel 3 i forskrift om 

habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.  § 5 fastsetter at kommunen 

skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over 

behov for habilitering og rehabilitering i kommunen. Kommunen skal sørge for at alle som 

oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig undersøkelse og utredning ved behov for 

habilitering og rehabilitering uavhengig av boform, og ved behov henvise til 

spesialisthelsetjenesten, før habilitering og rehabilitering settes i gang (§8). 

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge 

miljøet rundt den enkelte pasient og bruker (§ 9).     

3.5 Oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten 

Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sørge for at brukere får 

nødvendig re-/habilitering og helhetlige tjenester. Tabell 1 beskriver hvilke tilbud som bør 

ytes i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Mange pasienter vil ha behov for tjenester på 

begge nivåer, og overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil 

kunne være en utfordring i rehabiliteringsforløpet. 

Tabell 1: Oversikt over hvilke tilbud som bør ytes i kommunen og i spesialisthelsetjenesten 

Tilbud som bør ytes i kommunene Tilbud som bør ytes i 
spesialisthelsetjenesten 

Tilbud til pasienter og brukere med kroniske 
sykdommer og tilstander innen de store 
diagnosegruppene, f.eks.: 
 • muskel- og skjelettsykdommer  
• livsstilssykdommer  
• lettere psykiske lidelser  
• diabetes  
• kols og lungesykdommer.  
• kreft  
• rehabilitering i senere fase innen hjerte og 
karsykdommer, herunder hjerneslag  
• rehabilitering ved mindre omfattende 
behov etter ortopedisk behandling 
 

Rehabilitering av særlig kompleks art, og i 
akutte faser og ved betydelige endringer i 
funksjonsnivå, f.eks. til pasienter med: 
• progredierende nevrologiske tilstander  
• ved betydelige endringer og i akutte faser:  
• nevrologiske tilstander som CP, hjerneslag 
med   komplekse utfall, spinalskade, 
traumatisk hodeskade 
• amputasjoner  
• multitraumer  
• sjeldne sykdommer og tilstander 

Videre anbefales at kommunene styrker tilbudet 
innen sansetap, læring og mestring og endring av 
levevaner. 

Tiltak fra spesialisthelsetjenesten må omfatte både 
utredning, behandling, veiledning og opplæring. 

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, 2017, s. 26 

Helsedirektoratet foreslår at den avgjørende faktoren for hvorvidt re-/habilitering bør foregå 

i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen er hvilke behov brukeren har for spesialisert 

medisinsk kompetanse. Den endelige konkretiseringen av ansvarsfordelingen skjer lokalt, 
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gjennom de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommunene og det regionale 

helseforetaket (jf. punkt 3.2 over).  

Kommunen har også ansvar for hjelpemiddelformidling og andre ergonomiske tiltak. Det skal 

finnes en koordinerende enhet som har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan 

og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

3.6 Rehabilitering i Nord-Norge - et samhandlingsprosjekt 

Rehabilitering i Nord-Norge er et samhandlingsprosjekt mellom kommune- og 

spesialisthelsetjenesten i perioden 2018-2023.11 Formålet med prosjektet er å utarbeide en 

felles avklaring og strategi innen rehabiliteringsfeltet på tvers av spesialisthelsetjeneste og 

kommunene i Nord Norge. Prosjektet skal avdekke rehabiliteringsbehov og gi anbefalinger 

til tiltak for videre beslutning. Allerede i den første rapporten kom følgende anbefalinger:  

Tabell 2: Anbefalinger for å møte framtidige behov for rehabilitering – fellestiltak 

Nr. Tiltak 

1 Styrke tilbudet til brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov: 

 pasienter med kognitive endringer  

 kreftpasienter med senskader  

 pasienter med nevrologiske eller progredierende nevromuskulære 
sykdommer  

 pasienter med CFS/ME  

 pasienter med muskel-/skjelettlidelser 

2 Etablere «Tidlig støttet utskriving» for hjerneslagpasienter 

 

Tabell 3: Anbefalinger til kommunehelsetjenesten for å møte framtidige behov for 
rehabilitering 

Nr. Tiltak 

1 Etablere Frisklivsentraler hvor frisklivs-resepten og læring og mestring blir 
bærebjelken i det forebyggende helsearbeidet 

2 Etablere et lavterskeltilbud drevet av et tverrfaglig team f.eks. etter modell av 
Hverdagsrehabilitering 

3 Tilgang til minst et tverrfaglig sammensatt rehabiliteringsteam som samarbeider 
nært med fastlegene, og hvor det etableres spisskompetanse på feltet 
kognisjon/kognitive vansker 

4 Tilgang til øremerkede senger til tverrfaglig rehabilitering for pasienter og 
brukere med kroniske sykdommer og tilstander innen de store 
diagnosegruppene. 

5 Innta en offensiv holdning i forhold til innføring av velferdsteknologi slik at 
brukere med funksjonsnedsettelse kan oppleve mer selvstendighet. Og på sikt 
effektivisere og forbedre ressursinnsatsen. 

                                                             
11 Helse Nord (2019): Rehabilitering i Nord-Norge. Rapport fra et prosjektarbeid for et likeverdig og mer 
forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge.  
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 Kommunens tjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering  
I denne delen ser vi innledningsvis kort på hvordan helse- og omsorgstjenestene er 

organisert og hvilke tjenester kommunen har i dag fordelt på ulike nivåer/trinn. Dernest 

følger en beskrivelse av de sentrale aktørene innen re-/habilitering i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten (4.1) samt sentrale aktører eksternt (4.2). Deretter følger en 

beskrivelse av koordinerende enhet (4.3) og tilbud som kommunen har pr. i dag (4.4). 

Organisering av tjenestene og kompetanse utgjør interne forutsetninger for kommunens 

tjenestetilbud og potensialet for tjenesteinnovasjon. Samhandling på tvers av avdelinger og 

enheter er nødvendig for å lykkes med kvalitetssikrede tjenester og gode pasientforløp.  

Figur 1 Organisasjonskart helse- og omsorgstjenesten i Kvænangen 

Kvænangen kommunes helse og omsorgstjenester er inndelt i 6 ulike tjenesteområder som 

vist i figuren over.  

Lavest Effektive Omsorgsnivå (LEON) er et prinsipp om at tjenester tildeles ut fra det 

hjelpebehov den enkelte har, på lavest mulig tjenestenivå, med fokus på å styrke brukerens 

ressurser og bidra til størst mulig grad av egenmestring og livskvalitet. Ved tildeling av 

tjenester er det et mål å identifisere brukere med rehabiliteringspotensiale på et tidlig 

tidspunkt. Brukeren bør kartlegges og motiveres til å styrke egne ressurser og funksjon før 

kompenserende tiltak iverksettes.  

Omsorgstrappa bidrar til å illustrere de ulike tjenestenivåene, jf. figur 2 på neste side. 

Tjenestetilbudet strekker seg fra forebyggende og støttende tiltak til brukere med små 

hjelpebehov (lavterskeltilbud) og til mer omfattende tjenester til de med større hjelpebehov. 

Grunnmuren er viktig for vellykket re-/habilitering og for at folk skal kunne leve best mulig 

med sine funksjonsnedsettelser og delta i samfunnet. Det er viktig at kommunen har 

tilstrekkelig mange trinn og tiltak i omsorgstrappen, slik at brukerne får tjenester på rett nivå 

og til rett tid.  

Helse og omsorg

Furutoppen 
Bofelleskap for mennesker med 

utviklingshemming
Rus og psykisk helse

Legekontor Fysioterapi

Helsestasjon Ergoterapi

Gargo sykehjem og sykestue Hjemmetjenester
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Figur 2 Omsorgstrappa, ulike nivå i tiltakskjeden.  (Kilde: Tjenestebeskrivelser og tildelings-
kriterier for helse- og omsorgstjenester i Kvænangen kommune) 

Rehabiliteringspyramiden (figuren under) illustrerer at også rehabiliteringstjenester ytes på 

ulike nivåer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Rehabiliteringspyramiden 
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4.1 Sentrale aktører i kommunen 

De sentrale aktørene innen habilitering- og rehabilitering møter mennesker i ulike livsfaser 

og med forskjellige behov. Forebygging og re/habilitering skal være felles tankesett for alle 

aktørene. Tjenestene plikter å tilby individuell plan og/eller koordinator når kriteriene for 

dette oppfylles.  

Bruker er den største ressursen i et rehabiliteringsforløp og skal medvirke i utarbeiding av 

mål. Tjenesteapparatet skal tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helsetjenestene 

møter og styrker individets egne ressurser og mestringsevne. Helsepersonell skal stille sin 

faglige kompetanse og kunnskap til rådighet, og samtidig verdsette brukeren som ekspert på 

seg selv, i kraft av sine erfaringer.  

Pårørende er ofte en viktig støtte og ressurs for brukeren. Pårørende kjenner brukeren godt, 

og kan ha nyttige erfaringer om hva som kan bidra til å hjelpe. Pårørende kan ha behov for 

faglig veiledning, støtte og avlastning.  

Ergoterapeuten gir tilbud til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å utføre 

daglige aktiviteter. Ergoterapi inngår som en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og 

rehabiliteringstilbud, både i institusjon og i private hjem. Ergoterapeuter arbeider for å 

fremme selvstendighet og gjenvinne funksjon og fokuserer på mestring av meningsfylte 

aktiviteter og deltakelse sosialt og i samfunnet. Dette gjøres gjennom tilrettelegging av 

aktiviteter i dagliglivet (ADL) samt trening og kartlegging av mennesker som har behov for 

habilitering og rehabilitering. Ergoterapeuten har også ansvar for hjelpemiddelformidling og 

er syns- og hørselskontakt i kommunen. Ved behov gis veiledning og opplæring til 

pårørende/ansatte/andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Fysioterapeuten jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Tjenesten er en 

del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud og gis i forbindelse med 

forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. Fysioterapeuten tilbyr 

blant annet trening med barn og voksne med habiliteringsbehov eller behov for 

rehabilitering. Det tilbys også veiledning og opplæring av pårørende/ansatte/andre aktuelle 

samarbeidspartnere i trening og stimulering som fremmer barn og voksnes utvikling og 

helse. Kommunal fysioterapeut tilbyr oppfølging hjemme hos de brukerne som av ulike 

årsaker ikke kan benytte seg av det polikliniske tilbudet, eller hvor det er mest 

hensiktsmessig.  

Fastlegen spiller en viktig rolle i diagnostisering, oppfølging og behandling av personer med 

behov for habilitering og rehabilitering. Fastlegen har en medisinskfaglig koordineringsrolle, 

og skal identifisere brukere som har behov for re-/habilitering og delta i arbeidet med å 

fastsette re-/habiliteringsmål. Fastlegen henviser til spesialisthelsetjenesten for utredning, 

diagnostisering og kompleks rehabilitering, samt bidrar til videre oppfølging i den 

kommunale helsetjenesten. Fastlege og legevakt har en sentral rolle i behandling og 

henvisning i akuttstadiet av personer som har får sykdommer eller skader som kan føre til 

betydelig funksjonsnedsettelse, eksempelvis hjerneslag, nevrologiske sykdommer, skader og 

rusmisbruk.  
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Hjemmetjenesten er hyppig i kontakt med sine brukere og spiller en viktig rolle i å oppdage 

funksjonsfall og avdekke rehabiliteringsbehov. Tjenesten bistår brukerne sine i å mestre 

hverdagslige aktiviteter slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten skal 

motivere og følge opp brukere i rehabiliteringsprosesser. Det er derfor viktig at de ansatte 

har et rehabiliterende tankesett med fokus på hverdagsmestring. I hverdagsrehabilitering 

har ansatte en rolle som hjemmetrenere.  

Tjenester for mennesker med utviklingshemming (TU) er et tilbud til personer i alle aldre 

med utviklingshemming. Brukerne i TU har funksjonsnedsettelser som varer livet ut, og 

tjenesten har derfor hele tiden fokus på habilitering i det daglige arbeidet. Det ytes 

nødvendig praktisk bistand og opplæring gjennom miljøarbeid og ADL-trening. Målet er å 

fremme mest mulig deltakelse og selvstendighet i hverdagslivets gjøremål eller trening på 

vedlikehold av ferdigheter. Det gis veiledning, bistand, opplæring og tilsyn innen områder 

som dagliglivets ferdigheter (hygiene, døgnrytme, ernæring, husarbeid m.m.), 

dagsplanlegging, kommunikasjon, sosial fungering, økonomi, bruk av offentlige tjenester 

(lege, tannlege, offentlige kontorer o.l.). Hver bruker i TU får oppnevnt en primærgruppe, 

som består av 3-4 ansatte.  Gruppene ledes av en primærkontakt og møtes månedlig, eller 

ved behov. Primærgruppen passer på at alt av tiltak og planer rundt brukeren blir fulgt opp i 

det daglige og har tett kontakt med samarbeidspartnere. 

Rus og psykisk helse er et tilbud for voksne som har utfordringer når det gjelder rus og/eller 

psykiske lidelser, er i krise eller befinner seg i vanskelige livssituasjoner. Rus- og psykisk helse 

samarbeider målrettet med brukerne og har fokus på menneskets ressurser, forebygging og 

hverdagsmestring. Tjenesten bistår mennesker med rus- og psykiske lidelser med å mestre 

sitt eget liv og daglige gjøremål. Dette gjøres eksempelvis gjennom terapeutiske samtaler, 

veiledning, hjelp til å strukturere hverdagen og fungere sosialt og miljøterapeutisk arbeid. 

Oppfølging kan skje på kontoret, hjemme hos brukeren eller på andre arenaer. Videre tilbyr 

tjenesten sine brukere å delta på møteplassen, som er en arena hvor brukere kan utveksle 

erfaringer, ha gode samtaler, oppleve sosial mestring og en meningsfylt hverdag. Tjenesten 

formidler også informasjon, veileder og underviser om rus og psykisk helse til andre aktuelle 

instanser. 

Frisklivssentralen har en helhetlig tilnærming for å styrke fysiske, mentale og sosiale 

ressurser for helse, endring og mestring. Målgruppen er voksne som har økt risiko for, eller 

som allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre 

helseutfordringer. Frisklivsresepten er en del av frisklivssentralens forebyggende og 

helsefremmende tilbud. Den gir tre måneders oppfølging på frisklivssentralen; her kan man 

få hjelp til å endre vaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og røyking. Det tilbys 

også åpne treningstilbud, som blant annet benyttes av innbyggere med behov for opptrening 

eller som ønsker å holde seg aktiv. Frisklivssentralen har i perioder hatt treningstilbud og 

teoriundervisning spesielt egnet for personer med plager i rygg, nakke og skuldre. Seniortrim 

i regi av Frisklivssentralen er åpent treningstilbud for eldre over 60 år. En del deltar i kortere 

perioder for å bedre fysisk funksjon etter sykdom, skader, operasjoner og brudd, andre går 

fast år etter år og for å forebygge funksjonsfall. 

104



16 
 

Gargo sykestue har en sentral rolle i enkel rehabilitering av personer som ikke kan bo 

hjemme i første del av rehabiliteringsforløpet. Eksempelvis opptrening etter hjerneslag, 

frakturer og andre kroniske og akutte sykdommer. Fysio- og ergoterapeut vurderer behov 

for tilrettelegging og rehabilitering. Formålet er å forbedre fysisk funksjon og mestre 

hverdagen hjemme. Rehabiliteringen følges opp i samarbeid med de ansatte på Gargo. 

Behovet for videre rehabilitering i hjemmet blir vurdert under oppholdet.  

 

Helsestasjon er et tilbud til barn og unge fra 0-20 år og deres familier/foresatte. Formålet 

med tjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og 

forebygge sykdom og skader. Helsestasjonen spiller en viktig rolle i tidlig innsats og 

helsesykepleier deltar i habiliteringsforløp med barn og ungdom. Tjenesten har en viktig 

oppgave i å fange opp barn og unge med behov for hjelp og oppfølging for eksempel på 

grunn av funksjonsnedsettelser, problemer i familien, psykiske plager eller andre 

sammensatte, langvarige hjelpebehov. Helsesykepleier samarbeider tett med barnehage og 

skole. 

Støttekontakt: Meningsfylte aktiviteter og deltakelse i samfunnet er viktig for helse og 

livskvalitet og kan bidra til å opprettholde funksjon og forebygge ensomhet.  Du kan søke om 

å få støttekontakt hvis du har en funksjonsnedsettelse og trenger støtte til deltakelse i 

aktiviteter på fritiden eller har lite sosialt nettverk. En støttekontakt kan ta deg med ut på 

ulike aktiviteter, arrangementer eller besøke deg hjemme.  

4.2 Aktører utenfor den kommunale helsetjenesten 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et tilbud i psykisk helsevern til barn og 
unge. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0–18 år, men der det er påbegynt behandling 
før 18 år kan tilbudet videreføres til fylte 23 år. Tilbudet gjelder også barnas familier og 
består av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, 
atferdsvansker og læringsvansker. BUP tar hånd om problemer som ikke kan løses i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrale fagpersoner er psykolog, barnepsykiater, 
familieterapeut, nevropsykolog, klinisk pedagog og klinisk sosionom.  

Logopeditjenesten er et tilbud til barn med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. I tillegg 

gir logopeden informasjon, råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere. Vanlige 

arbeidsområder er diagnostisering og behandling av språkvansker, uttalevansker, 

taleflytvansker, stemmevansker og lese- og skrivevansker. Alle barn som skal ha oppfølging 

av logoped, må først henvises til PPT for sakkyndig vurdering av behovet.  Kvænangen 

kommune har ikke egen logopedtjeneste, men samarbeider med Nordreisa. Voksne med 

behov for logopeditjeneste henvises til privatpraktiserende logoped med kommunal avtale.   

Kvænangen produkter samarbeider med kommunen i oppfølging av brukere som står i fare 
for å havne utenfor arbeidslivet. Formålet er å hindre at arbeidstakere faller ut av 
arbeidslivet, forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet samt øke muligheten 
for ordinært arbeid. Servicetekniker hos Kvænangen produkter er sentral i kommunens 
hjelpemiddelformidling. Han har ansvar for blant annet utlevering, mindre 
reparasjoner/vedlikehold, samt henter inn og sender tilbake hjelpemidler. 
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Barnehage/skole er de viktigste daglige arenaene for barn og unge og skal støtter deres 

utvikling. Barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har rett til et 

individuelt tilpasset og likeverdig tilbud som bidrar til en meningsfull oppvekst uansett 

funksjonsnivå. Tverrsektoriell samhandling skal sikre god kvalitet i det samlede tilbudet. 

Elever i skolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. Skolen tilbyr individuell opplæringsplan (IOP) og spesialundervisning, for elever med 

særskilte behov slik at barnet skal få forsvarlig utbytte av opplæringen. Helsepersonell kan 

bidra i utformingen av IOP og gi annen helsefaglig oppfølging ved behov.  

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal bistå skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å tilrettelegge opplæringen for elever med særskilte behov. 

Tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering hvor loven krever det. 

Voksen- og barnehabiliteringstjenestene ved UNN gir tilbud til personer med medfødte 

eller tidlig ervervede kognitive problemer som trenger habilitering/rehabilitering. Tilbudet 

gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og 

opplæring til foresatte og lokalmiljøet. Tjenesten spiller også en viktig rolle innen veiledning 

av de kommunale habiliteringstjenestene.  

 

NAV: NAV følger opp brukere som trenger hjelp til å komme i arbeid bl.a. gjennom 

arbeidsrettet rehabilitering. Dette er et tiltak for å styrke arbeidsevne og deltakelse gjennom 

bl.a. kartlegging, arbeidsutprøving og andre motivasjons- og mestringsaktiviteter. NAV 

samarbeider med brukere i utformingen av aktivitetsplan og følger opp med regelmessige 

samtaler. NAV samarbeider med lokale helseinstanser og spesialisthelsetjenesten i 

oppfølging og avklaring av brukere.  

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for anskaffelse, formidling, service og reparasjoner av 

hjelpemidler som eies og finansieres av folketrygden. Hjelpemiddelsentralen har en sentral 

rolle i å bistå i saker som krever spesialisert kompetanse og i tillegg bidra til 

kompetanseheving i kommunen gjennom målrettet opplæring og samarbeid. NAV 

hjelpemiddelsentral foretar også arbeidsplassvurderinger og har ansvar for tolketjeneste for 

personer med begrensede norskkunnskaper, døve, hørselshemmede og døvblinde.   

4.3  Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KEHR) 

En forutsetning for et godt rehabiliteringstilbud er koordinering og samarbeid mellom 

tjenestene.1 Kommunene skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. 

Enheten skal sørge for samhandling kommunalt og med spesialisthelsetjenesten. Enheten 

skal bidra til samarbeid mellom tjenesteyterne ved å planlegge og organisere habiliterings- 

og rehabiliteringstilbudene og legge til rette for brukermedvirkning.12 

I Kvænangen kommune skal vurderingstemaet ha ansvaret for koordinerende enhet og 

behandle søknader om habilitering og rehabilitering, samt styrke arbeidet med individuell 

plan og koordinator. Enheten har også ansvar for å holde oversikt over hvilke 

                                                             
12 Helse og omsorgsdepartementet. (2011). Nasjonal helse og omsorgsplan. (Meld. St. 16 (2010-2011). Hentet 
fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-16-20102011/id639794/ 
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rehabiliteringsbehov som finnes i kommunen. Faggrupper som inngår i teamet er fastlege, 

sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.  

4.3.1 Koordinerende enhets ansvarsoppgaver  

Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator utdyper 

koordinerende enhets sentrale oppgaver og ansvar:  

 Å ha oversikt over kommunens tilbud innen habilitering og rehabilitering. 

 Motta interne meldinger om behov for habilitering og rehabilitering 

 Legge til rette for brukermedvirkning 

 Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere 

 Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 

 Ivareta familieperspektivet 

 Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 

o Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 

o Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 

o Kompetanseheving om individuell plan og koordinator 

o Oppnevne, lære opp og veilede koordinator 

 

4.4 Kommunale tilbud innen habilitering og rehabilitering 

Kvænangen kommune har flere gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester.  

Per dags dato tilbys følgende tjenester knyttet til habilitering: 

- Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål 
- Fysioterapi 
- Ergoterapi  
- Hjelpemidler/velferdsteknologi 
- Individuell plan og koordinator 
- Dagtilbud for personer med utviklingshemning  
- Støttekontakt  
- Logopedavtale med Nordreisa kommune 

Per dags dato tilbys følgende tjenester knyttet til rehabilitering:  

- Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål 
- Fysioterapi 
- Ergoterapi  
- Tjenester innen rus og psykisk helse 
- Hjelpemidler/velferdsteknologi 
- Individuell plan og koordinator 
- Støttekontakt 

- Frisklivssentral 

- Korttidsopphold for rehabilitering på institusjon 
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 Utfordringer  
Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen og Regjeringens opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering peker på utfordringer i dagens tjenester som svikt i samarbeid 

og koordinering, for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom, manglende 

brukermedvirkning, kapasitet og faglig kvalitet. Til sist gir den demografiske utviklingen og 

endring i sykdomsbildet utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. 

Disse utfordringer finner vi også i Kvænangen kommune. Under ser vi nærmere på 

utfordringsbildet i Kvænangen. 

5.1 Demografiske utfordringer 

Befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 11,4% av befolkningen i 

Kvænangen vil være over 80 år i 2040, sammenlignet med 7,8% i 2019. En økning i antall 

eldre fører til endrede og mer komplekse behov for helsetjenester. Samtidig flytter en større 

andel av yngre innbyggere fra distriktene, noe som fører til fallende befolkningstilvekst og 

reduserte inntekter.  

Figurene under viser at Kvænangen vil oppleve en nedgang på ca. 10 prosentpoeng i andelen 

yrkesaktive fra 59,2% i år 2000 til 49,8% i 2040. Tilsvarende nedgang på landsbasis er kun på 

3 prosentpoeng.13  

 

 

Figur 5 Andel i og utenfor yrkesaktiv alder i Norge. 2000-
2040. Normalalternativet. Prosent 

 

Endringer i forsørgerbrøken viser et alarmerende bilde (fig. 6). Mens det i Kvænangen var 

2,38 yrkesaktive pr. pensjonist i 2018, vil det i 2040 bare være 1,55 yrkesaktiv pr. 

pensjonist.14 Dette er betydelig lavere enn på landsbasis. Det vil ikke være nok folk eller 

inntekter i kommunen til å ivareta innbyggernes behov for helsetjenester. Dette viser seg 

allerede i dagens arbeidsstokk i Kvænangen hvor 46% av de ansatte i helsetjenesten er over 

                                                             
13 Kommuneprofilen (2018b). Framskrivning Yrkesaktive og ikke-yrkesaktive 2020-2040.  
14 Samhandlingsbarometeret (u.å.). Samhandlingsbarometeret: Kunnskapsbank for samhandling. 

Figur 4 Andel i og utenfor yrkesaktiv alder i Kvænangen. 
2000-2040. Normalalternativet. Prosent 
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50 år, noe som innebærer at mange i løpet av de nærmeste årene enten går av med pensjon 

eller går ned i stilling. 

Demografiske endringer gjør det maktpåliggende å tenke nytt for at helsetjenestene skal 

være bærekraftige.  

 

 

Figur 6 Forsørgerbrøk 2018-2040 (data fra Samhandlingsbarometeret) 
Merknad: Forsørgerbrøk defineres som forholdet mellom yrkesaktive og pensjonist. 

 

5.2 Utfordringer knyttet til spredt bosetning og lange avstander 

Bosettingsstrukturen i Kvænangen er preget av spredt bosetning. I kommuneplanens 

arealdel er det et overordnet mål om at det at det skal være levende bygder i Kvænangen og 

at det skal bo folk i hele kommunen. Målet om at befolkningen skal kunne bo lengst mulig 

hjemme dersom de ønsker det og motta nødvendige helsetjenester så nært hjemmet som 

mulig kan da by på utfordringer. Det er tidkrevende å reise lange avstander for å yte helse- 

og omsorgstjenester i hjemmet, noe som kan være belastende i en helsetjeneste som 

allerede har pressede ressurser. Lange avstander kan også gjøre helsetjenestene 

vanskeligere å oppsøke for brukere.   

Kommunens geografiske plassering gjør at enkelte nødvendige og spesialiserte 

helsetjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten er langt unna og dermed vanskelig 

tilgjengelig. Eksempelvis er det lang reisevei til nærmeste sykehus. Logoped og psykolog 

finnes heller ikke i kommunen per dags dato. Dette innebærer blant annet at det er 

tidkrevende for brukere å få spesialisert oppfølging. Tilgjengelighet avhenger også av 

sesongbaserte faktorer som vær og føreforhold som i verste fall kan hindre at man får 

nødvendig helsehjelp. På åpent møte om plan for habilitering og rehabilitering kom det fram 

at flere ønsket desentraliserte tilbud i regi av frisklivssentralen. Det ble også fremmet forslag 

om et lavterskeltilbud som kan fungere som bindeledd mellom hjem og tjenestetilbud.  
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5.3 Utfordringer knyttet til tverrfaglig samarbeid, samhandling og koordinerte 

tjenester 

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre gode og helhetlige tjenesteforløp. I Kvænangen 

kommune fungerer dette godt på noen områder, men manglende prosedyrer for samarbeid 

mellom de ulike tjenesteområdene kan gjøre det utfordrende å samhandle på tvers av 

tjenestene. Tjenestene og målsetningene er ikke alltid godt nok koordinerte eller tilstrekkelig 

klargjort. Manglende rutiner for samhandling, kan resultere i at brukere ikke mottar riktig 

tjeneste til rett tid. Manglende rutiner krever større bevissthet hos den enkelte og kan føre 

til varierende grad av samhandling.  

Per dags dato har ikke Kvænangen etablert klare retningslinjer for koordinerende enhet, noe 

som kan føre til at kommunikasjonen mellom de ulike tjenestene blir mindre helhetlig Det 

foreligger heller ikke tydelige prosedyrer for individuell plan og koordinator. Koordinerende 

enhet er i etableringsfasen da det utarbeides retningslinjer for enheten i prosjektet «NYTT 

Fokus».  

Samhandlingsreformen legger større ansvar for oppfølging på kommunene.15 Samarbeidet 

med spesialisthelsetjenesten skal koordineres for å sikre gode pasientforløp. Overganger 

mellom helseinstitusjoner og hjemmet er avhengig av tilstrekkelig informasjonsflyt for å 

oppnå god samhandling. Brukere opplever ofte overgangene som fragmenterte og uten 

tilstrekkelig brukerinvolvering. Dette kan resultere i at brukerne opplever tjenestene som 

mangelfulle. Rutiner for oppfølging av e-helsemeldinger og klare ansvarslinjer for 

kommunikasjon er viktig. Svikt i kommunikasjon og involvering av andre tjenesteenheter kan 

skape utfordringer i overgangen mellom korttidsopphold og hjemmet.  

 

5.4 Krav til økt kompetanse 

I Samhandlingsreformen tildeles kommunene større ansvar og flere oppgaver.15 Samtidig 

øker antall brukere/pasienter betraktelig i årene fremover. Vi får flere eldre og flere som 

lever lenger med ulike sykdommer og diagnoser som ofte krever spisset kompetanse, også 

innen ulike former for rehabilitering, jf. tabell 1 (s. 10). Kvænangen kommune har en 

signifikant høyere forekomst av muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karsykdom enn på 

landsbasis.16 Ifølge kommunalt legesenter har flere av innbyggerne i Kvænangen 

sammensatte sykdomsbilder med eksempelvis høyt blodtrykk, diabetes, hjertekar sykdom, 

overvekt og noen også kreft samtidig. Videre er det en utfordring når brukere har en 

kombinasjon av ruslidelser, psykiske og somatiske plager.  Disse momentene medfører ofte 

komplekse diagnoser og et økt behov for forebyggende tiltak både på primær-, sekundær og 

tertiært nivå.17  

Nye oppgaver, behandlingsformer og brukergrupper stiller økt krav til kompetanse. God 

medisinsk oppfølging er viktig for å legge til rette for helhetlig rehabilitering. Kvænangen 

                                                             
15 Helse- og omsorgsdepartementet (2009). Samhandlingsreformen. (Meld. St. 47 (2008-2009).  
16 Folkehelseinstituttet (2019). Folkehelseprofil 2019 – Kvænangen.  
17 Kvænangen kommune (2018). Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 
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mangler per i dag spesialsykepleiere på viktige områder som diabetes og kreft og det er en 

utfordring å rekruttere slike til en liten kommune som Kvænangen.  

Også når det gjelder helsepersonell med grunnleggende fagutdanning opplever kommunen 

store rekrutteringsutfordringer. Kvænangen kommune har en høy andel av ufaglærte. Det er 

varierende antall av ufaglærte i de ulike enhetene, jf. tabellen under. Dette kan påvirke 

kvaliteten på tjenestene, derfor er det nødvendig å arbeide for at ufaglærte tar utdanning.  

Tabell 4: Oversikt over stillingsprosent og antall ufaglærte     

 

 

 

 

Kilde: Plan for kompetanseutvikling i helse, omsorg og sosial i Kvænangen kommune 2019 

 

5.5 Utfordringer tilknyttet brukermedvirkning 

Primærhelsetjenestemeldingen beskriver en rekke utfordringer tilknyttet 

brukermedvirkning.18  Blant annet kom det fram at brukere opplever at informasjon de 

mottar er dårlig tilrettelagt eller manglende. Kunnskap om helsetjenester og rettigheter er 

essensielt for å kunne ta informerte valg. Det er viktig at hver enkelt ansatt er bevisst hva det 

skal informeres om og brukerens rettigheter til å medvirke.  

En annen utfordring er mangelfull og lite oppdatert informasjon om tjenestene på 

kommunens hjemmeside. Dette kan i verste fall medføre at innbyggerne ikke oppsøker 

tjenester, til tross for behov. Nettsiden kan oppleves som lite brukervennlig for noen og det 

kan være krevende å finne informasjonen man oppsøker. Det er derfor viktig å sikre at 

informasjon og søknadsskjema er enkelt tilgjengelig for dem som ønsker det.  En stor andel 

av befolkningen er eldre, og kan ha behov for informasjon gjennom andre kanaler enn 

internett, eksempelvis informasjonsbrosjyrer eller direkte kontakt med tjenesten. 

Når informasjonen ikke er tilstrekkelig, kan det bli en utfordring for den enkelte å ta 

beslutninger om egen helse og helsetjenester. Videre kan det være en utfordring å tilby 

brukere tilstrekkelig medbestemmelse og valgfrihet, gjelder dette for personer med kognitiv 

svikt eksempelvis personer med demens eller utviklingshemming. I slike sammenhenger må 

tjenesteytere være bevisst på eventuell bruk av makt og tvang, og tillitsskapende tiltak. 

Det er en utfordring at barn og unge ikke blir hørt i tilstrekkelig grad. 

Primærhelsetjenestemeldingen viser at barn og unge ofte ikke ansees som reelle 

samarbeidspartnere og at helsepersonell lett går inn i ekspertrollen, som den som vet hva 

som er best for barnet eller ungdommen.18 Barn og unge vet ofte selv best hva som skal til 

                                                             
18 Helse- og omsorgsdepartementet: Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet.  
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for at de får bedre helse og livskvalitet. De er viktige endringsaktører, og det er viktig å 

inkludere deres stemme i utforming av tjenester på individ og systemnivå. Dette krever at de 

får informasjon som er tilpasset deres forutsetninger, alder og modenhet. 

 

 Hovedmål og satsningsområder  

6.1 Hovedmål 

Innbyggerne i Kvænangen skal få re-/habiliteringstjenester som tilfredsstiller nasjonale krav 

og føringer, og som fremmer medvirkning og mestring i hverdagen. Tjenesten skal styrke 

pasienten og brukerens muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale 

og/eller psykiske mestringsevne. 

Satsningsområder  

 Brukermedvirkning – involvering og deltakelse 

 Helhetlige og godt koordinerte tjenester 

 Holdningsskapende arbeid (NYTT fokus), kompetanseheving og fagutvikling  

 Sikre nødvendige tjenester tilpasset befolkningens behov 

6.2 Brukermedvirkning – involvering og deltakelse 

Framtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og 

deres pårørende. Brukerne skal ha større innflytelse over egen hverdag gjennom mer 

valgfrihet og medvirkning ved gjennomføring av eget re/habiliteringstilbud. For å nå målet 

om økt brukermedvirkning gjennomføres tiltak som skissert i handlingsplanen (del 7).  

6.3 Helhetlige og godt koordinerte tjenester 

En tverrfaglig tilnærming bidrar til at tjenestene i større grad kan møte de helhetlige 

behovene til pasienter og brukere. Samhandlingen må omfatte dialogen tjenesteyterne 

imellom og med pasient/bruker samt pårørende. For å nå målet om helhetlige og godt 

koordinerte tjenester gjennomføres tiltak som nevnt i del 7 handlingsplan. 

6.4 Kompetanse, faglig utvikling og holdningsendring i samsvar med NYTT 

fokus 

For at kommunene skal greie å ivareta sitt ansvar for habilitering og rehabilitering, skisserer 

regjeringen et behov for å skape sterke velferdskommuner med økt kapasitet og 

kompetanse. Krav om at kommunene skal ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog trer i 

kraft fra 01.01.2020. Videre er det behov for en faglig omlegging, med større vekt på tidlig 

innsats og systematisk oppfølging, aktiv omsorg og tilrettelegging for egenmestring. 

Se del 7 handlingsplan for tiltak som skal bidra til at vi når målet om et varig NYTT fokus, økt 

kompetanse og faglig utvikling på re-/habiliteringsområdet. 

Kvænangen kommune har mottatt midler fra Fylkesmannen til prosjektet NYTT Fokus som 

har som mål å styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i kommunen. Prosjektet skal 

bidra til at helsetjenesten skal gå fra å hovedsakelig bestå av kompenserende tiltak til å ha 

større fokus på den enkeltes ressurser og rehabiliteringspotensiale. Arbeidet er fordelt i fire 
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arbeidsgrupper som har hvert sitt ansvarsområde, som vist i figur 7 (under). Resultatmål er 

gjennom prosjektperioden å få på plass denne planen samt ulike prosedyrer og rutiner 

knyttet til re-/habilitering, koordinerende enhet, IP og brukermedvirkning, samt håndbok for 

hverdagsrehabilitering. Prosjektet bidrar dermed til en styrking av flere av 

satsningsområdene.  

Figur 7: Prosjektorganisering NYTT Fokus 

 

6.5 Sikre nødvendige tjenester tilpasset befolkningens behov i tråd med 

nasjonale føringer 

For å kunne møte framtidas behov og skape bærekraftige helse- og omsorgstjenester krever 

det endrede arbeidsformer og innretting av tilbudet.  Tjenestene må støtte opp under og 

utløse alle de ressurser som ligger hos brukerne, deres familier og sosiale nettverk, i 

nærmiljøet og lokalsamfunnet. Se nærmere om tiltak i del 7 handlingsplan. 

 

  

PROSJEKT: NYTT Fokus

Arbeidsgruppe 1
Hverdagsrehabilitering

MÅL
Plan og 

håndbok/prosedyrer for 
hverdagsrehabili tering 

foreligger.

Arbeidsgruppe 2
Habilitering og 
rehabilitering 

MÅL
Plan for habilitering og 

rehabilitering er politisk 
vedtatt

Arbeidsgruppe 3
Koordinerende enhet

MÅL 
Prosedyrer og beskrivelser 

foreligger for: arbeidet i 
vurderingstemaet/ 

Koordinerende enhet, 
opplæring av koordinator, 

utarbeidelse av IP mv 

Arbeidsgruppe 4
Brukerråd og 

brukerrepresentant

MÅL
Etablere brukerråd og 

rutiner for 
brukerundersøkelser
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 Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 
Basert på satsningsområdene er følgende handlingsplan utarbeidet for å styrke habiliterings- 

og rehabiliteringstilbudet i Kvænangen kommune.  

Nr. Tiltak Tid Ansvar 

Brukermedvirkning – involvering og deltakelse  

1 Økt samarbeid med brukerorganisasjonene, 
lag, foreninger og råd i planarbeid og utvikling 
av tjenestetilbud 

2. kvartal 2020 PL NYTT Fokus 
Arbeidsgruppe 4 
 

2 Utarbeide retningslinjer for brukerevaluering  2. kvartal 2020 PL NYTT Fokus, fysio, ergo 

3 Etablere brukerråd 2. kvartal 2020 Arbeidsgruppe 4 

4 Tjenesteyting med utgangspunkt i den enkeltes 
ønsker og mål  

Kontinuerlig Den enkelte tjenesteyter 

5 Enhetsvis gjennomgang av kommunens 
hjemmeside for å sikre god informasjon til 
brukere og pårørende  

1. kvartal 2020 Enhetsledere 

6 Gjøre tjenestebeskrivelsene tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside 

4. kvartal 
2019 

Etatsleder helse- og 
omsorg 

Helhetlige og godt koordinerte tjenester 

7 Utarbeide retningslinjer for koordinerende 
enhet/vurderingsteam 

1. kvartal 2020 Arbeidsgruppe 3 

8 Utarbeide/revidere mal og prosedyre for 
individuell plan og koordinator 

1. kvartal 2020 PL NYTT Fokus 
Fysio, ergo 

9 Etablere retningslinjer for tverrfaglig 
samarbeid innad i kommunen 

1. kvartal 2021 PL NYTT Fokus 
Arbeidsgruppe 3 

10 Ha oversikt over behov for habilitering og 
rehabilitering 

4. kv. 2019/ 
1. kv. 2020 

KEHR 

11 Utarbeide retningslinjer for oppfølging av e-
helsemeldinger 

1. kvartal 2020 Aktuelle enhetsledere og 
systemansvarlig HO 

12 Styrke samarbeidet med 
spesialisthelsetjenesten og eventuelt andre 
eksterne samarbeidspartnere  

2. kvartal 2020 Enhetslederne 

13 Sikre kompetente og trygge koordinatorer ved 
å arrangere koordinatoropplæring årlig 

2. kvartal 2020 Koordinerende enhet 

14 Utarbeide informasjonsmateriell for nye 
koordinatorer 

2. kvartal 2020 Koordinerende enhet 

15 Gjennomgå relevante tjenesteavtaler med 
UNN og evaluere oppfølging i praksis 

Når reviderte 
avtaler er 
godkjent (V-20) 

Etatsleder 
Enhetslederne 

NYTT fokus, kompetanse og faglig utvikling 

16 Styrke fokuset på hverdagsmestring og et 
rehabiliterende tankesett hos de ansatte i 
helse- og omsorgstjenestene, brukerne, 
administrativt og politisk. 

Kontinuerlig Enhetslederne 
PL NYTT Fokus 

17 Bruke e-læringskurs, kurs, fagdager og 
personalmøter til kompetanseheving og 
holdningsskapende arbeid hos de ansatte. 

I planperioden Enhetslederne i samarbeid 
med aktuelle 
ressurspersoner ved 
behov 

18 Søke midler til relevante prosjekter og 
forskningsarbeid 

Kontinuerlig Etatsleder  
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Fagpersoner i samarbeid 
med enhetsledere 

19 Arbeide for å styrke samarbeidet med 
utdanningsinstitusjoner og 
spesialisthelsetjenesten 

Kontinuerlig Etatsleder 
Enhetsledere  

20 Gjennomføre brukerevaluering og anvende 
pasient- og brukererfaring som kilde til læring 
og forbedring 

2. kvartal 2021 Enhetslederne 

21 Rekruttere kreftsykepleier Innen 2021 Etatsleder i samarbeid  

22 Tilsette eller på annen måte knytte til oss 
psykolog 

Innen 2. kv. 20 Etatsleder i samarbeid 
med enhetsledere helse 

23 Knytte til oss diabetessykepleier 
 

 Etatsleder i samarbeid 
med enhetsledere helse 

Sikre nødvendige tjenester tilpasset befolkningens behov og i samsvar med nasjonale føringer 

24 Utprøving og justering av nye 
kartleggingsskjema som ivaretar vurdering av 
søkers rehabiliteringspotensiale 

4. kvartal 2019 Alle enheter 

25 Etablere treningstilbud til personer med sykelig 
overvekt  

4. kvartal 2019 Fysioterapeut 
/Frisklivssentralen 

26 Utvikle tilbudet livsmestring for ungdom i 
samarbeid med ungdomsskolen 

4. kvartal 2019 Fysioterapeut 
Ungdomsleder 

27 Opprette miljø-team for å styrke oppfølging av 
barn og unge  

4. kvartal 2019 Helsesykepleier 
Miljøterapeut 

28 Arbeide for å ha størst mulig grad av 
forebygging og utsette behov for 
kompenserende tiltak i tjenestene 

Kontinuerlig Ansatte i helse og omsorg 

29 Etablere dagtilbud for personer med demens 1. kvartal 2020  Leder for 
hjemmetjenesten 
Etatsleder 

30 Innføre forebyggende hjemmebesøk for 
innbyggere over 75 år  

2. kvartal 2020 Ergoterapeut 
Fysioterapeut 
Hjemmetjenesten 

31 Utarbeide tjenestebeskrivelse og håndbok for 
hverdagsrehabilitering 

1. kvartal 2020 Arbeidsgruppe 1 

32 Implementere hverdagsrehabilitering som en 
del av tjenestetilbudet 

1. kvartal 2021 Hjemmetjenesten i 
samarbeid med fysio mfl. 

33 Tiltak for å synliggjøre rus og psykisk 
helsetjeneste til innbyggerne  

I planperioden Leder rus og psykisk helse 

34 Delta i interkommunalt forprosjekt for å 
utrede etablering av FACT team 

4. kvartal 2019 
-  
2. kvartal 2020 

Leder rus og psykisk helse 
Etatsleder helse og 
omsorg 

35 Videreføre arbeidet med implementering av 
velferdsteknologi 

I planperioden Systemansvarlig i helse og 
omsorg i samarbeid med 
etatsleder, enhetsledere 
og IKT 

36 Samarbeide med Habiliteringstjenesten på 
UNN om tiltak for å forebygge og håndtere 
utfordrende adferd  

3. kvartal 2019-  
2. kvartal 2020 

Ledelsen/primærkontakter 
på TU 

37 Utrede muligheten for dagaktivitetstilbud til 
andre sårbare brukergrupper, eksempelvis 

I løpet av 
planperioden 

 

115



27 
 

mennesker med utviklingshemming, ensomme 
eldre mv. 

38 Klargjøre tverrfaglig rehabilitering som tjeneste 
i institusjon/avklare hovedformål for 
korttidsopphold 

1. kvartal 2020 Enhetsleder Gargo i 
samarbeid med fysio og 
ergo 

39 Utarbeide nye søknadsskjema Senest 1. kv. 
2020 

Vurderingsteamet 
Etatsleder 

40 Utarbeide retningslinjer for bruk av «Ut-på-tur-
på-hjul»-bilen 

1. kv. 2020 Etatsleder i samarbeid 
med aktuelle enhetsledere 
og tidligere brukergruppe 

41 Få utarbeidet en plan for universell utforming 
av kommunale bygg og uteområder i HO samt 
tilrettelegging for et mer alders- og demens-
vennlig nærmiljø. 

Innen utgangen 
av 2022 

NUT eller ekstern aktør i 
samarbeid med HO 

 

 Rullering 
Plan for habilitering og rehabilitering er nå utarbeidet for første gang i Kvænangen 

kommune. Det er en fagplan med konkret tiltaksplan. Kommunal plan for habilitering og 

rehabilitering skal rulleres hvert 4. år, og dermed første gang i 2023. Handlingsplanen skal 

evalueres årlig. Vurderingsteamet i samarbeid med helse- og omsorgsleder har ansvar for 

dette.  

 

 Referanser 

Det vises til kap. 3 (side 9) for referanser til styringsdokumenter som lov, forskrift, veiledere 

osv.  

Folkehelseinstituttet (2019): Folkehelseprofil 2019 – Kvænangen 

Helse Nord (2019): Rehabilitering i Nord-Norge: Rapport fra et prosjektarbeid for et 

likeverdig og mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge.  

Ness, N.E. (2016): «Hverdagsmestring,» i Ergoterapeuten nr. 1, 2016. 

Tuntland. H. & Ness, N.E. (2014): Hverdagsrehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk 

Walseth, L. og K. Malterud (2004): «Salutogenese og empowerment i allmennmedisinsk 

perspektiv» i Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2004; 124: 65–6. 
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Henvisning til lovverk:  
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Vedlegg 
1 Kommunedelplan for kulturminner - Hoveddokument 
2 Vedlegg 1 - Handlingsprogram 
3 Vedlegg 2 – Kart og kulturminnebeskrivelser 
4 Vedlegg 3 – Litteraturliste  
5 Vedlegg 4 - Merknadsbehandling 
  

 
Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Administrasjonen bes i større grad om å tilpasse tiltaksdelen 
til økonomiplanen. Som kart til terreng. Planene må i framtiden harmoniseres bedre med 
økonomien og andre forutsetninger for å gjennomføre målene i planen før de kommer til politisk 
behandling. Videre bes administrasjonen om å legge fram et tilleggsforslag som harmonerer 
tiltaksplan til økonomiplan og budsjett for 2020 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. Administrasjonen bes 
i større grad om å tilpasse tiltaksdelen til økonomiplanen. Som kart til terreng. Planene må i 
framtiden harmoniseres bedre med økonomien og andre forutsetninger for å gjennomføre 
målene i planen før de kommer til politisk behandling. Videre bes administrasjonen om å legge 
fram et tilleggsforslag som harmonerer tiltaksplan til økonomiplan og budsjett for 2020.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 
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Saksopplysninger 
Utarbeiding av ny kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt 20.12.2017 i Kvænangen 

kommunestyre. Kvænangen kommune har fått midler fra Riksantikvaren til planprosessen.  

 

Forslaget til ny kommunedelplan for kulturminner har nå vært ute til høring og offentlig ettersyn 

(06.05.19 – 17.06.19). Det kom inn 3 merknader i forbindelse med denne høringen som er 

behandlet. Merknadsbehandlingen er sammen med plandokumentene vedlagt saksframlegget. 

Det gjøres oppmerksom på at det er gjort endringer i plandokumentene i forbindelse med 

merknadsbehandlingen. 
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1.0 Planen 
 

Kulturminnene er verdifulle - de gir oss kunnskap og opplevelser, de får oss til å reflektere over 

kontinuitet og endring, både i våre omgivelser og levesett. De kan danne grunnlaget for 

næringsutvikling, turisme og vekst.  

 

Samtidig er det viktig at også dagens og kommende generasjoner får lov til å sette sitt preg på sine 

omgivelser. Kulturminner skal ikke være til hinder for samfunnsutvikling og fornying. 

 

I et samfunn i utvikling er det ikke mulig å ta vare på alle kulturminner. Det er derfor nødvendig å foreta 

en prioritering og bevisst velge ut hvilke kulturminner vi ønsker skal bevares for fremtiden. Vi må også 

ha klare mål for hvordan vi ivaretar de utvalgte kulturminnene. 

 

Denne kulturminneplanen har som mål å;  

 Gi en innføring i kulturminnevernet og virkemidlene kommunen har for å ivareta og forvalte 

våre kulturminner på en best mulig måte. 

  

 Identifisere viktige kulturminner i Kvænangen kommune som ligger innenfor kommunens 

ansvarsområde. Kulturminnene skal være representative for vår historie og vårt kulturelle 

mangfold. 

 

 Gi retningslinjer og føringer for hvordan vi skal ivareta våre kulturminner gjennom et politisk 

forankret handlingsprogram. 

 

 

1.1 Planens oppbygning 
I kapittel 2 tar vi for oss grunnleggende trekk ved kulturminnevernet i Norge. Vi ser på ulike 

definisjoner og viktige begreper som brukes i denne planen, og vi ser på ansvarsfordelingen mellom 

de ulike nivåene av kulturminnevernet. Vi ser også på utfordringer for kulturminnevernet og 

virkemidlene kommunen har for å ivareta kulturminnene som er innenfor sitt ansvarsområde.  

 

Avslutningsvis i dette kapitlet tar vi for oss kulturminneplanen for Kvænangen kommune med en 

avgrensning av hva som er inkludert i kulturminneplanen, og hva som er utelatt. I denne delen vil det 

også gis en begrunnelse for de valg vi har gjort.  

 

I kapittel 3 tar vi for oss kunnskapsgrunnlaget til kulturminneplanen. Her finnes en kort redegjørelse 

for registrerte kulturminner i kommunen. Vi ser på sentrale register, kilder og tidligere gjennomførte 

kulturminneregistreringer som har blitt konsultert. Deretter følger en kort redegjørelse for temaer som 

har blitt ansett som spesielt viktige å kartlegge.  
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I kapittel 4 går vi inn på de utvalgte kulturminnene som kommunen har definert som spesielt viktige 

for Kvænangen.  

 

Kulturminneplanen har fått en tematisk og ikke geografisk inndeling. Dette skyldes i hovedsak at 

kulturminnene også kategoriseres på denne måten i den øvrige kulturminneforvaltningen på regionalt 

og nasjonalt nivå. Vi gir en kort innføring i historien de ulike kulturmiljøene og kulturminnene 

representerer, og ser deretter på noen av kulturminnene som inngår i det utvalgte kulturmiljøet.   

I vedlegg 1 ligger handlingsplanen, som slår fast hvordan kulturminneplanen skal følges opp.  

 

I vedlegg 2 ligger kart med tilhørende lister over de utvalgte kulturminnene innenfor hvert område. 

Kartgrunnlaget følger samme tematiske inndeling som gjennomgangen av utvalgte kulturminner i 

kapittel 3.  

 

Litteraturliste og henvisninger til kilder finnes i vedlegg 3.  

 

Ytterligere informasjon om kulturminnene vil bli tilgjengelig gjennom den åpne kulturminnedatabasen 

kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no) hvor man kan lese mer om alle registrerte kulturminner i 

Kvænangen kommune.  

 

 

1.2 Planprosess 

Planarbeidet startet opp med vedtatt planprogram i kommunestyret den 22.06.2017. 

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra administrasjonen, Nærings- utviklings- og teknisk 

etat samt etat for oppvekst og kultur.  Konsulent Lise Brekmoe har vært innleid som ekstern 

prosjektleder i utarbeidelsen av planen.  

 

Før oppstart av arbeidet med kulturminneplanen ble det avholdt en historiekveld i Kvænangsbotn 

hvor befolkningen kunne komme med innspill i forhold til arbeidet med kulturminnene. Lokale lag og 

foreninger som Gammene Navuona Siida og Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening har vært viktige 

ressurser, noe som også gjelder offentlige institusjoner, hvor særlig Nord-Troms museum, 

Sametinget og Statskog SF har bidratt med informasjon, veiledning og kilder i forbindelse med 

arbeidet med planen. 

 

Kommunedelplanen har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 06.05.2019-17.06.2019 
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2.0 Kulturminnevernet 
 

2.1 Definisjoner 
 

I denne kulturminneplanen brukes noen begreper fra kulturminneforvaltningen som det er særlig 

viktig å definere nærmere. 

 

Begrepet kulturminner er definert i kulturminneloven som «alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Med 

andre ord er kulturminnebegrepet vidt og omfatter også steder hvor det ikke er noen synlige spor. Det 

er verdt å merke seg at også bygninger kan betegnes som kulturminner.  

 

Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Det 

kan for eksempel være et gårdstun, eller et krigsminnemiljø som består av flere strukturer.  

 

Et kulturminne kan være automatisk fredet, vedtaksfredet, eller forskriftsfredet. For Kvænangen er de 

to første kategoriene viktige. Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte 

etter lov, uten særskilt vedtak. Et vedtaksfredet kulturminne er, som navnet tilsier, fredet gjennom 

vedtak etter kulturminneloven. Vedtaksfredninger etter kulturminneloven kan omfatte alle typer 

kulturminner yngre enn 1537, stående bygninger yngre enn 1649, kulturmiljø og fartøy. I 

kulturminneloven er samiske kulturminner automatisk fredet dersom de er fra 1917 eller eldre.  

 

Konsekvensen av en fredning gjennom kulturminneloven er at; det er forbudt «å sette i gang tiltak 

som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 

skjemme automatisk fredete kulturminner. Forbudet omfatter også en 5 meter bred sikringssone rundt 

kulturminnet.» 

 

Begrepet nyere tids kulturminner går igjen i kulturminneplanen og omfatter alle kulturminner som ikke 

er vernet gjennom vedtak eller lovverket, det vil si etter-reformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og 

kirker, i tillegg til samiske kulturminner yngre enn 1917.  Men en mangel på fredning i lovverket, er 

ikke det samme som at kulturminnet betraktes som ikke verneverdig, i stedet kan det ha et vern 

gjennom plan- og bygningsloven eller være kommunalt listeført.  

 

De utvalgte kulturminnene som fremgår av kapittel 3 kommer til å registreres som kommunalt 

listeførte kulturminner i kulturminnedatabasen Askeladden. Dette betyr at de er på en politisk vedtatt 

liste over verneverdige kulturminner. Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) 

og kulturminner uten formelt vern kan være listeførte. Alle inngrep i slike kulturminner skal avklares 

med kommunen, men de har ikke noe vern i loven. 

 

Ytterligere begreper vil forklares nærmere der dette er aktuelt, for øvrig finnes det oppdaterte 

definisjoner av begreper på Riksantikvarens hjemmesider, www.ra.no. For å finne ut mer om 

kulturminner i kommunen, er kulturminnedatabasen www.kulturminnesok.no åpen for alle. 
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2.2 Kulturminnevern – roller og ansvarsfordeling 

 

Det er mange aktører innenfor kulturminnevernet i Norge. Kulturminner regnes som miljøverdier og 

ansvaret for disse ligger til alle ledd i forvaltningen og på samfunnet og borgerne for øvrig.  

 

RIKSANTIKVAREN 

Som direktorat under Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren ansvar for at den statlige 

kulturminnepolitikken blir gjennomført. Det innebærer blant annet et overordnet faglig ansvar overfor 

kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet. 

Riksantikvaren kan frede bygninger og områder. Riksantikvaren er også dispensasjonsmyndighet for 

automatisk fredete kulturminner. 

 

FYLKESKOMMUNEN 

Fylkeskommunen har et overordna ansvar for kulturminnevern i fylket. Kulturminneforvaltningen i 

fylkeskommunen skal sørge for at det tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i planleggingen, også 

på kommunalt nivå.  

 

SAMETINGET 

Sametinget har et overordna ansvar for samiske kulturminner. Sametingets kulturminneforvaltning 

skal sørge for at det tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i planleggingen, også på kommunalt 

nivå. Sametinget har rett til å fremme innsigelser i plansaker når regionale eller nasjonale 

kulturminneverdier er truet. 

 

KOMMUNENE 

Kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder å ta vare på kulturminner i egen kommune. Kommunen 

er plan- og byggesaksmyndighet og kan sikre kulturminner og kulturmiljøer ved hjelp av plan- og 

bygningsloven og i utarbeidelsen av kulturminneplaner. 

 

ANDRE AKTØRER 

Det offentlige skaper et rammeverk for kulturminnevernet. Selve det praktiske kulturminnevernet - 

restaurering, skjøtsel og vedlikehold - utøves for det meste av private eiere, brukere, håndverkere og 

frivillige lag og organisasjoner, i tillegg til de regionale museene.  

 

 

2.3 Virkemidler 
 

Virkemidlene som tas i bruk for å ta vare på kulturminner kan gjerne deles opp i fire kategorier: a) 

lovverk, b) stortingsmeldinger og planverk, c) økonomiske støtteordninger og d) formidling og 

tilrettelegging. 
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LOVVERK 

Det er i hovedsak to lover som benyttes for å ta vare på spesielt verdifulle kulturminner, 

Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven (PBL). Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren på 

nasjonalt nivå og fylkeskommuner, Sameting, arkeologiske landsdelsmuseer og sjøfartsmuseer på 

regionalt nivå. Det finnes egne forskrifter som skisserer ansvar og myndighet til hver av disse 

instansene.  

 

Som nevnt ovenfor er alle kulturminner som er eldre enn 1537, samiske kulturminner eldre enn 1917 

samt stående byggverk som er fra før 1650 automatisk fredet gjennom Kulturminneloven. Dette betyr 

at de er fredet i kraft av sin alder og dermed underlagt lovens beskyttelse mot ødelegging. Loven åpner 

imidlertid også for at nyere tids kulturminner kan fredes gjennom enkeltvedtak.  

 

Gjennom Plan- og bygningsloven (PBL) kan også kommunene bidra til å gi spesielt verdifulle 

kulturminner formelt vern. Dette er beskrevet nærmere på neste side. 

 

Plan- og bygningsloven (PBL) i kulturminneforvaltningen 

PBL er et av kommunens verktøy i forvaltningen av kulturminner, og hensynet til disse nevnes 

flere steder i loven: 

 

§ 11-8 omhandler ulike hensynssoner: «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning 

vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår 

i andre ledd bokstav a til f, skal markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende 

retningslinjer og bestemmelser». 

 

Bokstavene c) og d) knyttes til kulturminner: 

c. Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 

bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 

d. Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller 

som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 

 

§ 11-9 slår fast at kommunen, uavhengig av kommuneplanens arealformål, også kan vedta 

bestemmelser om ulike hensyn. 

 

Disse kategoriseres i 8 punkter, hvorav det nest siste omhandler kulturminner: 

7. hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø. Dette 

spesifiseres i enda større grad i§ 12-7 som gjelder bestemmelser i reguleringsplan. 

 

Punkt 6 omhandler kulturminneverdier: 

6. Bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 

herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur. 
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STORTINGSMELDINGER OG PLANVERK 

Det finnes meldinger og planverk for kulturminnefeltet på alle forvaltningsnivå. Disse skal sikre 

langsiktighet, forutsigbarhet og helhetlig tenkning på kulturminnefeltet og definerer strategier, 

målsettinger og tiltak for dette. 

 

Nasjonalt: 

 Stortingsmelding nr. 16 (2004 - 2005) «Leve med kulturminner»  

 St. meld. nr 26 (2006-2007) «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» 

 Stortingsmelding nr. 35 (2012 - 2013) «Framtid med fotfeste»  

 Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (av 12 juni 2015)  

 Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur (2009) 

 Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og  

vegrelaterte kulturminner. 

 

Regionalt: 

 Handlingsplan for kvensk språk og kultur, Troms fylkeskommune 

 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms (KULA), Troms fylkeskommune 

 

Lokalt: 

 Kommuneplanens arealdel 

 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 

 Planstrategi 2016 - 2019 

 Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet 

suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala, Kvænangen kommune, Troms (2011) 

 Forskrift om vern av Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi 

suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala, Kvænangen kommune, Troms (2011) 

 Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, Vedlegg 2, Skorpa - Nøklan 

landskapsvernområde med plantelivsfredning, Kvænangen kommune, Troms (2004) 

 

ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER 

Fredning eller vern vil i seg selv kun gi begrenset beskyttelse for det enkelte kulturminne, i tillegg kreves 

det både kunnskap og økonomi for å ta vare på kulturminne på riktig måte. Det er derfor svært viktig 

at det legges til rette for informasjon om støtteordninger og kunnskapsdeling av alle ledd i 

kulturminneforvaltninga.  

 

Statlige tilskuddsordninger er underlagt Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og 

Kulturdepartementet og forvaltes henholdsvis av Norsk Kulturminnefond, Riksantikvaren, Fylkes- 

mannen (FM) og Norsk Kulturråd. Sametinget har også egne kulturvernmidler. Fylkeskommunen 

forvalter visse tilskudd, og er ofte kontaktledd for nasjonale tilskudd hos Riksantikvaren. Kulturrådet 

har ansvaret for tiltaksmidler knyttet til det kvenske, herunder også prosjekter som fokuserer på 

ivaretakelsen av kvensk kultur og historie. I tillegg finnes det tilskudd til tilrettelegging og skjøtsel i 

friluftslivet hvor kulturminner kan være en del av innholdet.  
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FORMIDLING OG TILRETTELEGGING 

Denne kulturminnedelplanen har et særskilt fokus på formidling, tilrettelegging og en aktiv bruk av 

kulturminnene. Dersom ingen kjenner til kulturminnene og de fortellingene de formidler, har de 

begrenset verdi, samtidig som faren for at de ødelegges øker.  

 

Dersom kulturminnene skal bidra i næringsliv og reiseliv, er det også en forutsetning at 

reiselivsbedrifter og tilreisende enkelt kan finne ut om kulturminnene og deres historier.  

 

Tilgjengelighet trenger ikke bare å ta form av skilting eller fysiske løsninger. Ofte fordrer dette både 

økonomi og vedlikehold som det blir utfordrende å håndtere. I stedet er det mulig å utvikle 

nettløsninger, gjerne basert på tilbud som allerede eksisterer, så som i forbindelse med trimturer, 

museets nettsider e.l. Forslag til dette vil beskrives i tilknytning til de enkelte kulturmiljøene og i 

planens handlingsprogram. 

 

2.4 Hovedutfordringer i kulturminnevernet 
 

For mange har ordet ’vern’ en negativ klang og forbindes med begrensninger og økonomiske 

forpliktelser. Noen kulturminner krever også at samfunnet tar grep som alle ikke er enige i. Da er det 

viktig å holde fast ved at kulturminnene er verdier som skal forvaltes på vegne av fremtidige 

generasjoner.  

 

Den største utfordringen for kulturminnene i Kvænangen er tilknyttet samfunnsutvikling og endringer 

i kulturlandskapet, og særlig jordbrukslandskapet med et langt lavere antall gårdsbruk og beitedyr i 

kommunen de siste 30 årene. Dette har ringvirkninger som er merkbare for alle, ikke bare for 

kulturminnevernet. 

 

GJENGROING 

Gjengroing er en enorm utfordring for alle som bor på landsbygda. Tidligere bidro både beitedyr og 

gårdsdriften til at landskapet ble holdt åpent, og man fikk en naturlig skjøtsel av kulturminnene som 

gjorde at de var både godt synlige og lett tilgjengelig.  

 

I dag opplever vi i stadig økende grad at tidligere kulturlandskap er nærmest ufremkommelige i 

vekstperiodene, og krattskog og annen vegetasjon gjør det vanskelig å se kulturminnene og oppleve 

dem i sin opprinnelige kontekst.  

 

MANGLENDE KUNNSKAP 

Endringer i bruken av landskapet endrer også vårt kunnskapsgrunnlag og hvordan vi ser landskapet. 

Tidligere var man avhengige av ressursene både på innmark og i utmark og man hadde en langt større 

detaljkunnskap om landskapet. I dag bruker de aller fleste utmarka til rekreasjon og forholder seg 

annerledes til sine omgivelser. Vi risikerer derfor at tidligere generasjoners kunnskap om ressursbruk, 

stedsnavn og bruken av ulike områder blir glemt.  
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KONFLIKT 

Det vil alltid være ulike syn på hva som er verneverdig og hvor stor verdi vi skal tilskrive kulturminnene. 

Som oftest ser vi at vern står i motsetning til andre samfunnsinteresser, hvor særlig økonomi spiller en 

viktig rolle.  

 

Vernearbeidet gir mange muligheter for å finne løsninger på disse utfordringene, og det er flere 

virkemidler å velge mellom. Hovedutfordringen er å finne de gode løsningene for hvert enkelt 

kulturminne og bruke virkemidlene kreativt og hensiktsmessig 

 

 

2.5 Kulturminneplan i Kvænangen - avgrensninger 
 

Med kunnskap om hvilke kulturminner som er innenfor kommunens ansvarsområde, hvilke 

virkemidler vi har og hvilke utfordringer vi står overfor har vi gjort følgende avgrensninger i 

kulturminneplanen: 

 

NYERE TIDS KULTURMINNER I FOKUS 

Automatisk fredete kulturminner og vedtaksfredete kulturminner er både utenfor kommunens 

ansvarsområde og har et vern gjennom lovverket som beskytter disse mot ødeleggelse. Vi har derfor, 

med noen få unntak, valgt å fokusere på nyere tids kulturminner i kulturminneplanen.  

 

Dette innebærer samiske kulturminner, herunder sjøsamiske og reindriftssamiske, som er yngre enn 

1917. Det innebærer også kvenske kulturminner uansett alder, som ikke har noe formelt vern i 

lovverket i dag, men som har en stor betydning for Kvænangen. Det inkluderer for eksempel også 

kulturminner som forteller om viktige epoker i vår historie, som spor etter gruvedrift og krigsminner.  

 

Unntaket fra fokuset på nyere tids historie er de automatisk fredete kulturminnene som inngår i 

kulturstien på Spildra og Anders Larsens fødested i Seglvik, men her er fokuset først og fremst på disse 

kulturminnene i en formidlingssammenheng.  

 

KULTURMILJØ 

Kvænangen er en stor kommune med mange kulturminner. For å sikre en hensiktsmessig forvaltning 

med tanke på ressurser og formidling, har vi valgt å fokusere på kulturmiljøer, fremfor individuelle 

kulturminner som ligger spredt over store geografiske avstander.  

 

Vi har derfor i hovedsak tatt utgangspunkt i helhetlige miljøer med flere kulturminner, fremfor å 

listeføre ett og ett kulturminne. På denne måten kan man oppleve sammenhengen mellom 

kulturminnene og man får både en rikere opplevelse av historien og en større kunnskap om den. Det 

vil også være mulig å fokusere tiltak og ressurser. 
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Det eksisterer noen unntak fra dette hvor vi anser enkelte kulturminner som særskilt betydningsfulle, 

deriblant stedene der befolkningen gjemte seg under tvangsevakueringa vinteren 1944/1945. Disse 

vil beskrives nærmere under hvert tema dette gjelder.  

 

VERNEOMRÅDER OG REGISTER 

Vi har tatt i betraktning at større områder i Kvænangen allerede inngår i andre former for vern. 

Landskapsvernområdene Kvænangsbotn og Navitdalen og Skorpa-Nøklan samt inkluderingen av 

Spildra, Skorpa og Nøklan i Riksantikvarens register for kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse (KULA) legger også føringer for kulturminnene. Først og fremst sier disse noe om hva 

nasjonale og regionale forvaltningsmyndigheter definerer som viktige kulturlandskap i Kvænangen 

kommune. Dette er vurderinger som kommunen støtter opp om. Verneområdene gir kulturminnene 

og kulturlandskapet en viss beskyttelse, og gjennom et samarbeid med forvaltningsmyndighetene 

kan man skape gode samarbeid for ivaretakelse av kulturlandskap og kulturminner.  

 

I disse områdene inngår også nyere tids kulturminner som er innenfor kommunens ansvarsområder. I 

kulturminneplanen har vi i hovedsak valgt å fokusere på disse, siden regionale 

forvaltningsmyndigheter har ansvaret for å si noe om automatisk fredete kulturminner innenfor de 

ulike områdene. Kunnskapen som har blitt samlet inn overføres til forvaltningsmyndighetene slik at 

dette kan inngå i deres formidling.  

 

FELTARBEID 

Mengden feltarbeid som det var mulig å gjennomføre i planarbeidet var begrenset. Fremdeles er det 

store deler av kommunen som ikke er kartlagt. Særlig gjelder dette utmarksområdene og reindriftas 

kulturminner på fjellet og kartfesting av gruvedrifta over Kjækan og Badderen.  Reinfjorden, 

Olderfjorden, Valanhamn og Meiland er andre områder det ikke var mulig å befare i denne 

sammenheng. Det oppmuntres til både forskningsarbeide og videre registreringer i hele Kvænangen 

slik at vi på sikt kan få en bedre oversikt over hva vi har.  

 

ETNISITET OG KULTURMINNER 

Kvænangen kommune har til alle tider vært en møteplass mellom ulike kulturer og folkegrupper. De 

siste hundre årene har området vært etnisk sammensatt av samisk, norsk og kvensk kultur og i mange 

tilfeller er det ikke like enkelt å definere et kulturminne som enten samisk eller kvensk.  

Dels skyldes dette at kulturminneplanen forholder seg til nyere tids kulturminner fra en tidsperiode da 

det allerede hadde pågått en skarp fornorskningspolitikk over lengre tid som ga seg utslag i mindre 

mangfold, også i våre materielle omgivelser.  

Dels handler dette om at nedbrenningen mot slutten av 2. verdenskrig utraderte mange uttrykk for 

etnisk tilhørighet, og dels handler det om at kvener, samer og nordmenn har levd side om side i 

Kvænangen i flere århundrer, enkelte kulturmiljøer og kulturminner må derfor ansees for å være felles 

for alle. Vi har valgt å trekke frem tre områder som representative for henholdsvis sjøsamene, 

reindriftssamene og kvenene i planen, det betyr ikke at de er fraværende i de øvrige kulturmiljøene. 
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3.0 Kunnskapsgrunnlaget 
 

3.1 Registrerte kulturminner ved planoppstart 
 

For å vite hva man skal ta vare på, må man også vite hva man har. I kulturminnevernet forholder man 

seg først og fremst til Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Askeladden inneholder data 

om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og 

bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.  

 

Selv om databasen primært ikke har fokus på nyere tids kulturminner, er det lagt inn en del slike i 

Askeladden - særlig gjelder dette i forbindelse med større forvaltningsprosjekter og 

registreringsprosjekter fra nyere tid. Generelt ser man allikevel at nyere tids kulturminner er sterkt 

underrepresentert i databasen. Kvænangen kommune har ifølge kulturminnedatabasen Askeladden 

per februar 2019 1226 automatisk fredete kulturminner fordelt på 178 lokaliteter. 

 

I tillegg er det to 2 vedtaksfredete kulturminner i kommunen, gjenreisningsgårdene Niemenaikku og 

Slettnes, som ble fredet på 1990-tallet som representative for 1900-tallets arkitektur.  

 

Kartet øverst på neste side viser den geografiske spredningen for automatisk fredete kulturminner i 

kommunen som er registrert og kartfestet i kulturminnedatabasen Askeladden. Selv om antallet 

automatisk fredete kulturminner i kommunen er høyt, er det fortsatt store områder hvor 

sannsynligheten for at det finnes automatisk fredete kulturminner er tilstede, dette gjelder blant annet 

utmarksområder. Reindriftssamiske kulturminner i fjellområdene er dårlig representert blant de 

registrerte kulturminnene i kommunen. Unntaket er traséen for kv420 Balsfjord-Hammerfest. Mer 

informasjon om kulturminnene finnes på www.kulturminnesok.no 

 

NYERE TIDS KULTURMINNER 

Som nevnt over, er nyere tids kulturminner fokuset i denne kulturminneplanen. Da arbeidet med 

kulturminneplanen startet, var det registrert 57 nyere tids kulturminner fordelt på 7 lokaliteter som 

vist på kartet nederst på neste side. Omfanget av registrerte og kartfestede kulturminner i 

kulturminnedatabasen Askeladden fra nyere tid er på ingen måte representative for antallet 

verneverdige kulturminner eller historiske hendelser/epoker som har preget Kvænangens historie i 

nyere tid.  
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Automatisk fredete kulturminner registrert i Kvænangen kommune per 02/2019.  

 

Av de nyere tids kulturminner som allerede var registrert da planarbeidet startet, var fire av lokalitetene 

kulturminner tilknyttet krigen (henholdsvis Veiskaret fangeleir på Baddereidet, en heller på Nøklan, 

kystbatteriet på Nordstraumen og en registrering av fangeleiren på Veidalen på Kvænangsfjellet. I tillegg 

var den reindriftssamiske boplassen i Storsvingen registrert. Av kvenske kulturminner var det registrert 

tre tjæremiler i Kvænangsbotn. Ytterligere kulturminner dreier seg i hovedsak om hustufter fra nyere tid, 

hvorav to trolig kan tilknyttes gruvedrift, i tillegg til to inskripsjoner på Skorpa og Årøylandet.  
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3.2 Feltarbeid 

 

I forbindelse med kulturminneplanen har det vært gjennomført feltarbeid og registreringer av nyere 

tids kulturminner. Disse har tatt utgangspunkt i definerte prioriteringer (se under) og inkluderer nye 

registreringer, kontrollregistreringer basert på feltrapporter, særlig hvor det forelå karthenvisninger 

på papirkart for å få disse kartfestet med GPS.  

 

Kartet under viser nye feltregistreringer som har blitt gjort i forbindelse med planarbeidet. Totalt ble 

det kartfestet omlag 165 kulturminner i felt. De fleste av disse er nyere tids kulturminner, men 

automatisk fredete kulturminner ble også kontrollregistrert eller registrert der disse ble påtruffet. All 

informasjon som er samlet inn vil være tilgjengelig i kulturminnedatabasen kulturminnesøk 

(www.kulturminnesok.no).  

 

 

3.3 Kildene 
 

I planarbeidet har en rekke kilder blitt konsultert for informasjon om nyere tids kulturminner. Disse 

fremkommer av litteraturlista, men her kan nevnes noen særlig viktige kilder.  

 

For indre deler av Kvænangen kommune og Kvænangsbotn spesielt har Nord-Troms museums 

kulturhistoriske arkiv vært spesielt viktig. I dette arkivet inngår tidligere befaringsrapporter, 

formidlingsplaner og områdebeskrivelser. Statskog har også bidratt med historiske kart og 

opplysninger om disse områdene.  
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For de samiske kulturminnene som er inkludert, har Sametingets feltrapporter vært viktige kilder, 

dette gjelder spesielt informasjon om Skorpa kirkegård, Storsvingen og kulturminnene på Nøklan, 

Skorpa og Spildra. Sametinget har også bidratt med informasjon om samiske bygninger. For Spildras 

del har også Ivar Bjørklund og Sven Erik Grydlands arbeid og publikasjoner bidratt med mye 

informasjon.   

 

For informasjon om gruvedrifta har bergverksarkivet blitt konsultert.  

 

Troms fylkeskommunes befaringsrapporter har vært viktige, særlig med tanke på registreringer av 

gjenreisningsbebyggelsen på Skorpa og Nøklan og krigsminner.  

 

I forbindelse med krigsminner har Jan Isaksens utgivelse «Krigsminner fra Kvænangen» vært spesielt 

nyttig. Isaksen gir kartmessige oversikter og detaljerte beskrivelser av alle sentrale krigsminner i 

regionen. Disse har dannet utgangspunkt for videre søk. I tillegg har informasjon i Bundesarkivet om 

okkupasjonsmaktens virksomhet i kommunen blitt konsultert.  

 

Kulturminnedatabasen Askeladden og databasen Kulturminnesøk har vært viktige redskaper, i tillegg 

til SEFRAK-registeret, som er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminne. I 

Kvænangen inneholder SEFRAK alle bygninger fra før 2. verdenskrig, og det har blitt gjennomført 

kontrollregistreringer av de fleste bygninger som inngår i registeret. 

 

 

3.4 Prioriteringer 
 

På bakgrunn av uttalelser fra høringsinstanser, kilder i arkiver, utgitte befaringsrapporter fra 1970-

tallet frem til i dag og litteraturstudier ble følgende kulturminner prioritert: 

 

Sjøsamiske kulturminner 

Den sjøsamiske historien er en viktig del av Kvænangens historie. Sjøsamiske kulturminner er rikt 

representert blant de automatisk fredete kulturminner, men et representativt utvalg av kulturminner 

i sjøsamiske bygder fra nyere tid bør også velges ut og ivaretas for fremtiden.  

 

Kvenske kulturminner 

Kvenske kultur og språk har i de seneste årene blitt en prioritet for forvaltninga på regionalt nivå, 

men mye arbeid gjenstår før vi har en bedre oversikt over kvenske kulturminner. Kvænangen 

kommune har vært, og er, et kjerneområde for kvensk bosetning og våre utvalgte kulturminner bør 

representere dette.  

 

Reindriftsamiske kulturminner 

Storsvingen forteller om både nyere tids reindriftssamisk bruk av området, i tillegg til turisthandel. 

Området er ett av få nyere tids kulturmiljø som var detaljregistrert ved oppstarten av planarbeidet, 

og ligger også egnet til for formidling, også etter at utbedringene for E6 over Kvænangsfjellet er 
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utført. Reindrifta er i høyeste grad en viktig del av Kvænangen både i fortid og nåtid, og skal være 

representert i kulturminneplanen.  

 

Kystkultur 

Kaier, fiskemottak og naust ble alle hardt rammet av nedbrenningen under 2. verdenskrig. Fisket har 

til alle tider vært en svært sentral del av næringslivet i kommunen, og spor fra kystkulturen bør være 

presentert i planen. 

  

Krigsminner 

Krigen representerer et tidsskille for Nord-Troms og Kvænangen. Okkupasjonsmaktens virksomhet i 

kommunen var svært høyt, dels grunnet behov for forbedret infrastruktur og fremkommelighet, dels 

på grunn av forsvaret av seilingsleier og Riksvei 50, dvs. dagens E6. Et utvalg krigsminner bør bevares 

for fremtiden for å formidle denne historien til kommende generasjoner.  

 

Gjenreisningsbebyggelse 

Mange av husene som ble oppført i tidsrommet 1945-1960 har i dag blitt modernisert og påbygd. Det 

er viktig å ivareta et utvalg av gjenreisningsbebyggelsen som tidsvitner om denne tiden i kommunens 

historie. Bygningene formidler en historie om nedbrenning og gjenreisning, men også fortellinger om 

forholdet mellom lokalbefolkning og myndighet.  

 

Gruvedrift 

Gruvedrifta representerer en ny og helt spesiell epoke med industriell utvikling i Kvænangen 

kommune. Gruvedrifta medførte både fysiske, sosiale og økonomiske endringer i bygdene i nærheten 

av gruveområdene. Et representativt utvalg av kulturminner tilknyttet gruvedrifta bør registreres og 

kartfestes.  

 

Kirke og kirkegårder 

Skorpa kirke og kirkegårdene på Skorpa forteller både om kirkeliv i Kvænangen kommune i et 

langtidsperspektiv, og om folkene som har levd i kommunen og områdene som soknet til Skorpa. 

Kulturmiljøet forteller også om hvordan samfunnet i Kvænangen har endret seg, og hvordan øyene 

har gått fra å være sentralplasser til periferi.  
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4.0 Utvalgte kulturminner 
I det følgende kapitlet vil utvalgte kulturminner som kommunen betrakter som spesielt viktige 

presenteres. I hoveddelen av planen gir vi ikke en detaljert oversikt over alle kulturminner som er 

registrert innenfor kulturmiljøet eller temaet, disse finnes i Vedlegg 2 sammen med en kartmessig 

fremstilling av kulturminnene.  

 

Alle utvalgte kulturminner skal registreres som kommunalt listeførte kulturminner. Dette gir ikke 

kulturminnene en juridisk beskyttelse, men innebærer at kommunen skal kontaktes før det gjøres 

endringer. Med tanke på offentlige tilskudd er det ofte et krav om at kulturminner fra nyere tid skal 

være kommunalt listeførte for å kvalifisere for støtte.  

 

For noen særskilte områder foreslås det at kulturminnene skal defineres som hensynssone c) i 

kommuneplanens arealdel ved neste rullering. Dette gir kulturminnene et juridisk vern i Plan- og 

bygningsloven (se kapittel 2 for nærmere beskrivelser av dette). Tiltak og anbefalinger er tatt med i 

handlingsplanen som utgjør vedlegg 1 i planen.  

 

For hvert tema gir vi en kort innføring i relevant historie, deretter følger en gjennomgang av 

kulturminner på lokaliteten med illustrasjoner. Til sist følger en oppsummering av kulturmiljøet med 

tiltak og anbefalinger.  

 

 

4.1 Sjøsamiske kulturminner 

 
Både skriftlige og arkeologiske kilder tilsier at Kvænangen i all hovedsak har vært et sjøsamisk 

bosettingsområde fra Kristi fødsel frem til 1700-tallet. De tidligste samiske fangstsamfunn var delvis 

mobile og organisert i såkalte siidaer, et geografisk avgrenset område for en viss befolkningsgruppe 

bestående av en hovedboplass (vinterboplass) og ulike sesongboplasser. De mange gammetuftene 

som er påvist langs fjorden vitner om dette. Det samme gjelder en rekke funn av samiske urgraver 

samt hellegroper (for utvinning av tran/spekkolje). Den fangstbaserte driftsformen ser ut til å holde 

seg langt opp i tid, selv om februk og fjordfiske får en dominerende rolle i de siste århundrene fram til 

våre dager. 

 

Den tidligste skriftlige kilden som nevner Kvænangen er datert til 1553. Da dukker navnet «Nauone 

fierd», som er det samiske navnet Návuonna for Kvænangen, opp i svenske skattelister. I 

skatteregnskapet er det oppført 12 skattebetalende «sjøfinner» på øyene Spildra og Skorpa. Det 

lønnsomme fisket førte til at den norske bosetningen ekspanderte nordover, og utover 1500-tallet 

finner vi norsk og utenlandsk fiskerbefolkning noen få plasser i Kvænangen.  

 

Sjøsamene ble tidlig utsatt for kolonisering og assimilering, særlig gjorde dette seg gjeldende på 1600-

tallet og utover. Etter Kalmar-krigen var over i 1613 ble Kvænangen underlagt kongeriket Danmark-

Norge, noe som påvirket forvaltning av jord, rettsvesen, økonomi og religionsutøvelse.   
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Tidligere hadde sjøsamene rettigheter, som trolig gikk langt tilbake i tid, vært anerkjent av 

myndighetene. Dette innebar blant annet at de samiske boplassene i fjordene og på øyene i 

Kvænangen ikke var matrikulert eller skyldsatt, og brukerne kunne utnytte ressursene på plassen uten 

å betale vanlige bygselavgifter eller landskyld. Utover 1700-tallet ble de gamle «finnerydningene» 

skyldsatt – til store protester. Tidligere hadde disse områdene vært utnyttet og brukt etter samisk 

tradisjon. De siste «finnerydningene» i fjorden ble skyldsatt og ført inn i matrikkelen i 1760. 

 

På samme tid skjøt misjoneringen mot den samiske befolkningen fart ved at Thomas von Westen 

formaliserte misjons- og opplysningsarbeidet. Bakgrunnen for denne aktiviteten var pietismen som 

åndsretning, men også sikkerhetspolitiske motiver spilte en rolle. Misjoneringsarbeidet, sammen med 

læstadianismens framvekst i de samiske menighetene fra omkring midten av 1800-tallet, førte til at 

den gamle samiske religionsformen etter hvert forsvant helt. 

På 1800-tallet ble både samer og kvener gjenstand for en stadig mer omfattende fornorskningspolitikk, 

hvor samisk og kvensk språk og kultur skulle erstattes med norsk. Dette ble systematisk innført og 

særlig i skoleverket ble fornorskninga av kvenske og samiske barn vektlagt. over tid ble den gamle 

sjøsamiske identiteten og kulturen fortrengt til fordel for en norsk identitet/kultur.  

 

Fornorskninga av samene pågikk helt frem til 2. verdenskrig, nedbrenninga mot slutten av 2. 

verdenskrig bidro til å fjerne ytterligere spor etter sjøsamisk kultur, og ble erstattet av gjenreisningshus 

som primært hadde norske bygninger som inspirasjon.  

 

 

SPITTÁ/SPILDRA 

 

Spildra er et av de rikeste kulturmiljøene i Troms, og har en særdeles stor tetthet og variasjon av 

samiske kulturminner. Langs kulturstien, som ble offisielt åpnet i 2018, kan man oppleve Spildras 

historie helt fra steinalderen frem til nyere tid. Kulturmiljøet forteller både om endringer og kontinuitet 

i bosetning og boliger, vi får også et unikt innblikk i utviklingen i sjøsamiske samfunn fra 1600-tallet 

frem til idag. Samisk var det dominerende språket på øya langt inn i mellomkrigstiden, og Spildra er 

fremdeles et sjøsamisk samfunn hvor folk i hovedsak livnærer seg på fiske, gårdsbruk og turisme. For 

en fullstendig oversikt over kulturminnene som inngår i kulturstien, vises det til Vedlegg 2 som 

inneholder kulturminnelister og kart.  

 

Øya er kjent for de samiske bjørne- og menneskegravene og må ha hatt en spesiell posisjon i samisk 

førkristen tid. Bjørne- og menneskegravene ligger i ur og ved store steiner og hellere. I samisk 

førkristen kosmologi ble ofte ur og bergsprekker ansett som en overgangssone til en annen verden. 

Her er også flere offerplasser med tilknyttede fortellinger, bl.a. offersteinene Arahavde 

(Kirkehammeren) og Bahppageađgi (Prestesteinen). 
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Den samiske sieiddien Árahávdi på 
Spildra. Det finnes også et sagn om 
at det skal være en skatt begravd 
ved Árahávdi. Foto: NTRM 
 

Bjørnegravene på Spildra ligger plassert så langt unna 
bebyggelsen som det er mulig å komme. Spildra har den 
største konsentrasjonen av bjørnegraver som er kjent i Norge. 
Disse kan dateres til 1000 - 1300 e.kr. Foto: NTRM 
 

 

Spildra har også rike spor etter bosetting, både fra eldre og yngre steinalder. Fra perioden Kristi fødsel 

til 1600-tallet finner vi klynger med runde gammetufter, og øya antas å ha vært sentrum i en sjøsamisk 

siida. Fra 1600-tallet erstattes disse av firkantede gammer for både mennesker og husdyr, trolig mer 

bofaste. På Oahpášgieddi finner man tufter fra yngre steinalder frem til grunnmurer som kan dateres 

til cirka 1900. Like ved Oahpášgieddi finner man også spor etter et naust og en gravhaug som tolkes 

som spor etter en norrøn bosetting. Grunnet godt beitehold er tuftene på Spildra generelt godt synlige, 

og det er også utarbeidet formidling langs stien.  

 

 
Nygaardsvoldvei fra 1930-tallet på Skaga. Foto: M. Cruickshank/Troms fylkeskommune 
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Oahpášgieddi og formidling av tufter langs kulturstien.  

Foto: M. Cruickshank, Troms fylkeskommune 

 
Utgravning av norrøn nausttuft i 2005.Foto: NTRM 
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INNERVIKA, SEGLVIK 

Lærer og forfatter Anders Larsen (1870-1949) ble født og vokste opp i Innervika, Seglvik ytterst i 

Kvænangen. Han fikk sin lærerutdannelse ved Tromsø Seminarium og jobbet senere i både Finnmark 

og Sør-Troms. Sammen med brødrene Lars og Mathis dannet han i 1903 en forening som ansees som 

den første samiske organisasjonsdannelsen i Norden. Foreninga utga den samiske avisen Sagai 

Muittalægje i perioden 1904-1911 hvor Anders var redaktør. I 1912 skrev Anders Beaiveálgu (Dagen 

gryr), den første samiskspråklige romanen.  

Larsen skrev også Om Sjøsamene/ Mearrasámiid birra, som ble utgitt posthumt av professor Just K. 

Qvigstads. Boka er en enestående dokumentasjon av samiske tradisjoner og språk i en tid med store 

omveltninger. Kvænangen, folket og dialektene her står sentralt i boka.  

Noen kilometer innenfor Seglvik ligger tuftene etter Anders Larsens barndomshjem. Området preges 

av rik vegetasjon på sommerstid, men det er fremdeles mulig å se tuftene etter hus og det som trolig 

er en fjøsgamme på stedet. 

 

  
Hustuft etter bolighus på hjemstedet til Anders 
Larsen. Foto: L. Brekmoe 

Minnesteinen for Anders Larsen ble satt opp i 
Seglvik for å markere Kvænangen kommunes 
150-års jubileum. Foto: L. Brekmoe 

 

  
Innervika sett fra sør. Foto: L. Brekmoe Fjøsgamme med tydelig markerte voller.  

Foto: L. Brekmoe 
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FORMIDLING AV SJØSAMISK BYGGESKIKK 

  
Formidlingsskilt og rekonstruert gamme på Olgolaneset. Foto: L. Brekmoe 

 

Vi har ikke bevarte gammebygninger fra før krigen i Kvænangen, men det har blitt rekonstruert 

sjøsamiske gammer på to steder i kommunen; i Espenesbukta på Spildra og på Olgolaneset ved 

Nordstraumen. Disse har en stor verdi for formidlingen av sjøsamiske byggetradisjoner.  

 

Gammene er i bealjekonstruksjon og er bygget av lokalt tilgjengelig materiale (treverk, never, torv og 

stein.) Gammene er basert på en utgravd gammetuft på Spildra, nærmere bestemt tuft 1 på 

Vapsgedden på Spildra som ble utgravd sommeren 1995 av Sven Erik Grydeland. 

  

VERNEVERDI OG TILTAK, SJØSAMISKE KUTLURMINNER 

 

SPITTÁ/SPILDRA 

Spittá/Spildra er definert som et nasjonalt viktig kulturlandskap gjennom oppføringen i KULA-

registeret sammen med Skorpa og Nøklan. De aller fleste kulturminnene langs kulturstien er allerede 

automatisk fredete kulturminner og strekker seg over en flere tusen år lang historie med bosetning. 

Kulturminnene fra nyere tid bidrar også til fortellingen om sjøsamenes historie, og samlet sett er 

kulturmiljøet på Spildra unikt.  

 

INNERVIKA, SEGLVIK 

Siden dette dreier seg om samiske kulturminner som er eldre enn 1917, skal registreringene føres inn 

som automatisk fredete kulturminner (Innervika var ikke registrert i Askeladden fra tidligere). Vi vil 

likevel fremheve stedet som viktig for Kvænangen kommune på grunn av Anders Larsens betydning 

for det samiske språk og ikke minst kunnskapen om sjøsamene i Kvænangen. Fødestedet hører også 

naturlig sammen med minnesteinen som ble avduket i forbindelse med 150-årsjubileet.  
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Området har høy formidlingsverdi, også siden stien man følger for å komme til Innervika går gjennom 

et område rikt på ulike kulturminner fra yngre steinalder frem til moderne tid. Det bør vurderes 

hvorvidt dette kan etableres som en kultursti med tilrettelagt informasjon som for eksempel er digitalt 

tilgjengelig.  

 

REKONSTRUERTE GAMMER 

Gammene har ingen verneverdi i seg selv siden de er rekonstruerte eksempler på en tidligere 

byggeskikk. Deres formidlingsverdi er imidlertid høy, og de er steder som aktivt kan brukes i formidling 

av både byggetradisjoner og sjøsamisk levesett.  

 

 

TILTAK 

 Alle kulturminner langs kulturstien på Spildra og de på Anders Larsens fødested i Innervika 

legges inn som kommunalt listeførte kulturminner i Askeladden. 

 Spildra legges inn som hensynssone c) ved rullering av arealplan med bakgrunn i definisjonen 

som KULA-landskap (kulturlandskap av nasjonal interesse). Det utarbeides antikvariske 

retningslinjer for området i samarbeid med Troms fylkeskommunes kulturvernavdeling og 

Sametingets kulturvernavdeling.  

 Det inngås dialog med Nord-Troms Friluftsråd for vurdering av innlemmelse av stien mellom 

Seglvik og Innervika som en del av Ut i Nord-nettverket. 
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4.2 Kvenske kulturminner 

En av de vi finner i kildene er Henrik Thomassen Qven (f.1688) som slo seg ned ved Virranmokka/Lillestraumen 

sammen med sønnen. Stedet er i dag fraflyttet, men brukes flittig som fritidsbolig. Foto: L. Brekmoe 

 

Man tror at navnet Kvænangen, som er gammelnorsk og minst 1000 år gammelt, kommer av at det 

ofte var kvener i området. I Ottars beretning fra år 890 berettes det at «kvænene kom over fjellet og 

herjet på nordmennene som for forbi». Man tror dette dreier seg om en folkegruppe som gikk under 

navnet «kainulaiset» og var bosatt i de nordøstlige delene av Bottenvika. Både arkeologiske og 

skriftlige kilder tyder på at kontakten med øst er utbredt, og det er ikke usannsynlig at både handel og 

fiske har ført til at kvenene har kommet til Kvænangsområdet på kortere eller lengre opphold lang tid 

før man ser utviklingen av en fast bosetting.  

 

Den første fastboende, kvenske befolkningen i Kvænangen er dokumentert i skriftlige kilder fra 1700-

tallet. Disse kom i hovedsak fra Tornedalen og bosatte seg i jordbruksområder i Porsanger, Nord-

Troms, Balsfjord og Vest-Finnmark. Da Major Schnitler og grensekommisjonen besøker Kvænangen i 

1743, opplyser han at det er kommet fire kvener fra Tornedalen til Kvænangen på grunn av hungersnød 

og sult. Kvensk bosetting finner vi blant annet på Skorpa og Spildra, men det er i første rekke i indre 

Kvænangen kvenene rydder seg gårder og slår seg ned.  
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På 1800-tallet kom en ny bølge med kvener til Kvænangen, særlig gjaldt dette mennesker som søkte 

seg jobb i gruvene. Noen av disse hadde med seg både husdyr og familier, og flere ble også igjen også 

etter at gruvedrifta tok slutt (se kapitlet om gruvedrift under).  

 

I dag omfatter begrepet «kven» alle med finsk språk- og kulturbakgrunn og deres etterfølgere som har 

kommet til Nord-Norge før 1945. Definisjon baseres på folkets selvidentifikasjon, altså hvordan de 

oppfatter seg selv. Kvenene er offisielt anerkjent som nasjonal minoritet i og med Stortingets 

ratifikasjon i 1998 av Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter. 

 

Som kjerneområde for kvensk bosetting med en sterk kvensk identitet også i dag, ønsker Kvænangen 

kommune å prioritere en bevaring av kulturminner som forteller kvenenes historie.  

 

KVENSKE KULTURMINNER 

Kvenske kulturminner er uten et formelt vern i lovverket, og det har i liten grad blitt gjennomført 

systematiske registreringer. Blant de tidligere registrerte, nyere tids kulturminner i Askeladden var det 

kun registrert tre tjæremiler og en gammetuft i Kvænangsbotn som var knyttet til det kvenske.  

 

I upubliserte befaringsrapporter finnes det registreringer som ikke er detaljkartfestet, men som, i 

tillegg til befaringer gjort i forbindelse med planarbeidet, gir et godt bilde av kulturminneforekomsten 

i Kvænangsbotn. I dalene over Kvænangsbotn finner vi tallrike spor etter gammer, tjæremiler, 

utmarksslåtter og veianlegg som viser den allsidige ressursutnyttelsen til folket i indre Kvænangen. I 

tillegg er fem av omlag 13 bygninger som overlevde nedbrenninga under 2. verdenskrig i dette 

området. Det er viktig å understreke at området også har vært brukt av nordmenn og samer, men at 

den kvenske kulturhistorien og ressursutnyttelsen særlig kommer til syne i Kvænangsbotn.  

 

I den følgende gjennomgangen vises et utvalg av registrerte kulturminner. Kulturminnene er kartfestet 

i Vedlegg 2, detaljkart kvensk kulturmiljø.  

 

GÆRBETHYTTA 

I vestenden av Gearbbetjávri som er utløpet til Nordbotnelva ble det i 1915 oppført en tømmerhytte 

av Statens Skoger. Byggmester var Anders B. Andersen fra Tangnesland. Stua (avbildet til høyre under) 

er i laftet, høvlet tømmer med stein i grunnmur og saltak med papp. Bygningen måler 6.90m x 4m og 

har to rom. Den har blitt brukt til alle tider av året av folk som har jobbet med tjærebrenning, vært på 

jakt, fiske eller bærplukking og skogbruk.  

 

LIMPASTUA 

Skogskoie som ble bygget av Hjalmar Jakobsen fra Myrdal i 1920. Limpastua (til venstre under) er bygd 

av tømmer, rund på utsiden og økset til på innsiden. Stua bestod opprinnelig av oppholdsrom i 

nordenden og stall i sørenden. Bygningen måler 3.9m x5.66m. 
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Gærbbethytta (til venstre) og Limpastua. Foto: L. Brekmoe 

 

SLÅTTEMARK 

Før krigen var det utbredt bruk av slåttemarker og seterdrift i dalen. Utmarksslåtter ble registrert i 

forbindelse med undersøkelser tilknyttet regulering/utbygging av Kvænangselva i 1976 på bakgrunn 

av informantopplysninger. Disse er tegnet inn i vedlagte kartmateriale. 

 

I 1976 ble det registrert en høylae på flata mellom Ruossabekken og Nordbotnelva. Denne ble ikke 
gjenfunnet i 2018, men på mindre flater er gressveksten på tidligere utmarksslåtter fortsatt tydelige. 
Foto: L. Brekmoe 
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VEGER 

Skogsveier og ferdselsveier finnes det mange av i området. Noen steder har de blitt bygd opp med 

stein, eller de er ryddet gjennom urer. Disse forteller både om arbeidet som ble lagt ned i å ha gode 

transportmuligheter og tilgjengelighet, og om betydningen skogens ressurser hadde for befolkningen.  

 

 

Vei gjennom Gærbikkura bygd av Anders B. 
Andersen, som også stod for bygginga av 
Gærbethytta. Veien ble bygd omlag 1915 og 
går gjennom 200 meter med bratt ur. Foto: L. 
Brekmoe 
 

 

Oppmurt vei på sørsiden av Kvænangselva. 
Foto: L. Brekmoe 
 

 

Hestevei med en lengde på 50m. 
Oppbygningen består av flate heller. 
Dateringa på veien er usikker, men veien er 
trolig fra slutten av 1800-tallet eller tidlig 
1900-tall. Foto: L. Brekmoe 
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KVÆNANGEN SKOGSSTUER 

Kvænangen skogsstuer består av tre bygninger som er bygd på rekke etter kvensk tradisjon. 

Bygningsmassen har en innholdsrik historie hvor bygninger både har blitt flyttet og har endret 

funksjon. 

 

 

Skogsstuene slik de ser ut i dag. Foto: NTRM 

 

Den første av disse, Gammelstua, ble bygd rundt tidsrommet 1880-1890. Ifølge kilder skal byggherren 

ha vært en kven ved navn Skovberg. Denne ble utvidet med en høylae rundt 1900 og en annen 

tømmerbygning, stallen, ble bygd inntil høylaen. Rundt 1910 ble det bygd ytterligere en 

tømmerbygning, Nystua, som ble bygget til i rekken med de to eldre bygningene. Mellom de tre 

tømmerbygningene var det høylaer, og anlegget ville vært svært likt det det er i dag.  

 

Under 2. verdenskrig var det mindre aktivitet i dalen og Nystua ble flyttet til Niemenaikku nede i 

Kvænangsbotn. Senere ble den flyttet til Sørfjorden. Da krigen tok slutt ble det på nytt behov for 

favneved og dermed husly i dalen, og Nystua ble flyttet tilbake.  

I 1951 ble stallen tatt ned, reparert og flyttet 20m nærmere elva. De andre ble stående som før. 

Stallen ble nå bolig for arbeidskarene, Nystua og Gammelstua ble brukt som stall. Skogsstuene gikk ut 

av bruk som utmarksboliger på 1960-tallet, men på 1980-tallet ble bygningene restaurert og flyttet 

tilbake til sin opprinnelige rekkeform. I dag eies skogsstuene av Statskog og forvaltes av Nord-Troms  

museum. 
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TJÆREMILER 

Kvenene hadde med seg kunnskapen om hvordan man utvant tjære fra fururøtter og dette var en 

viktig inntektskilde for befolkningen i Kvænangsbotn. Det var et stort behov for tjære, særlig til 

impregnering av båter og til dels også fiskeredskaper og garn. Tjærebrenning hadde et oppsving i 

etterkrigsårene i forbindelse med gjenreisninga, men mot slutten av 1960-tallet var det så og si slutt 

på tjærebrenning i Kvænangsbotn.  

 

Tjæremilene fremstår i dag som runde nedgravninger som gjerne ligger i en bakkekant slik at man 

enkelt kunne tappe tjæra ut av mila og ned i tjæretønner via en tapperenne. Det ligger mange 

tjæremiler i området, og kun et fåtall av disse er registrert. Disse varierer i diameter fra 3m til den 

velkjente stormila som har en diameter på rundt 20m. Det skal ha tatt tre dager med fyring før det 

kom tjære ut av stormila, da produserte den så mye at de fylte 330 tønner, i tillegg til en åttring, med 

tjære. 

 

  
Stormila, også kjent som verdens største 
tjæremile, ble bygd i en tid da det gikk sport i å 
konkurrere om å bygge den største mila. Mila 
måler 20m i diameter og er 3-4m dyp. Foto: L. 
Brekmoe  

 

Tjæremile nær Limpastua. Tjæremilene gir gode 
vekstforhold og er ofte svært gjengrodde.  
Foto: L. Brekmoe 
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TUFTER 

Spor etter nedfalne koier og gammer er tallrike i disse områdene. I 1976 ble det registrert 21 tufter 

etter gammer og koier innenfor området som her er definert. Disse kommer i tillegg til hustuftene på 

Hustomta i Kvænangsdalen. Gammene og koiene ble bygget på privat initiativ og ble benyttet i 

forbindelse med alle slags aktiviteter i utmarka som jakt, fiske, bærplukking, skogdrift og 

tjærebrenning.  

  
Gammetuft langs veien til Gærbbethytta. Denne 
skal ha vært i bruk rundt 1910-1920. Tufta er 
tydelig markert med kraftige steinvoller som 
vegger. Foto: L. Brekmoe 
 

Rester etter koie med oppmurt grue som trolig 
kan dateres til 1800-tallet siden alt tømmeret er 
hogget med øks. Tufta ligger på nedsiden av 
veien like ved parkeringsplassen. 
Foto: L. Brekmoe 
 

 
Gammetuft med torvvegger like ved en liten tjæremile rett før Lilleøyhompen på sørsiden av 

Kvænangselva. Tufta er delt i en boligdel og stall. Foto: L. Brekmoe 
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ØVRIGE KULTURMINNER KNYTTET TIL DET KVENSKE 

Utenfor området som er definert som kvensk kulturmiljø, ligger det også to andre kulturminner av 

betydning for Kvænangen kommune og som kan knyttes til den kvenske historien i området. 

 

NAVITSAGA 

I en skogbrukskommune som Kvænangen fantes det minst åtte sager som var i drift frem til 

tvangsevakueringa høsten 1944. I Navitelva ble det omkring 1913 bygd to vannsager som helt frem til 

krigen ble driftet samtidig, i konkurranse med hverandre. Alle sagbruk i kommunen ble rasert i 

forbindelse med nedbrenninga, og etter krigen ble sagene som ble gjenoppbygd motordrevne.  

 

 

Navitsaga. Foto: Bjørg Abrahamsen.  

 

Utstyret fra den vanndrevne sirkelsaga i Navit ble imidlertid funnet i 1996 av etterkommere etter 

sagbrukseier Johan Erik Abrahamsen og et restaureringsprosjekt ble igangsatt. Arbeidet ble ferdigstilt 

i 2001, men det ble i ettertid oppdaget at renna fra fossen til saga må være langt kraftigere siden 

saga ikke skal ha daglig tilsyn, men være en formidlingssag som brukes med jevnlige mellomrom.  

 

Hvorvidt saga kan identifiseres som et kvensk kulturminne, er usikkert, men den kan knyttes til det 

kvenske skogbruket i området og er derfor inkludert i dette kapitlet. 
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DJUPANVIKHUSET 

Bebyggelsen i Djupanvika overlevde nedbrenningen vinteren 1944/45 og ble registrert i SEFRAK-

registeret av Kari Digre på 1980-tallet.  

 

På 1990-tallet var bygningene i dårlig forfatning, og i sammenheng med et planlagt gårds- 

tun i Kvænangsbotn ble våningshuset demontert og flyttet til en tomt nær gjenreisningsgården på  

Niemenaikku (gbnr 33/2). Grunnet manglende ressurser og finansiering, stanset restaurerings-

arbeidet opp på 90-tallet. I 2018 ble bygningen overført Kvænangen qven og sjøsamisk forening som 

planlegger å flytte og fullføre restaureringsarbeidet.  

 

  

Djupanvikhuset i 2017. Bygningen har blitt overtatt av 
Kvænangen qven og sjøsameforening og skal restaureres. Foto: 
L. Brekmoe. 
 

Kamlafting er kjent fra hele landet i 
tillegg til svensk og finsk side av 
Tornedalen. Den ble først tatt i bruk 
på 1700-tallet og var da særlig brukt 
i kirkebygg før den på 1800-tallet 
ble tatt i bruk i våningshus. Foto: L. 
Brekmoe 
 

 

Våningshuset er over to etasjer, med to rom i hver etasje. Det ble oppført i 1922 av Håkon Bless. 

Huset er i saget tømmer fra Kvænangen og har fine eksempler på kamlaftingsteknikk hvor 

lafteknutene har blitt kappet av ved vegglivet for å tilpasses utvendig panel. Taket er av dråpeformet 

lappeskifer. Bygningen er i svært dårlig stand og det sees som veldig positivt at foreninga har tatt 

over bygningen og skal igangsette restaurering. 
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VERNEVERDI OG TILTAK 

I Kvænangsbotn finner man et høyt antall kulturminner som forteller om befolkningens, og særlig 

kvenenes, bruk av utmarkas ressurser. Kulturminnene er generelt i god stand, selv om landskapet 

også her preges av gjengroing. Særlig gjelder dette de tidligere slåttemarkene som er i ferd med å gå 

tapt.  

 

Et viktig trekk ved området er at det er bevart fem bygninger fordelt på tre ulike lokaliteter. I en 

kommune hvor nær alle bygg ble brent under krigen, er dette ekstra verdifulle kulturminner som 

vitner om byggeskikk før krigen. Tufter og tjæremiler er det mange av, og ikke alle er av en slik 

formidlingsverdi eller tilstand at de burde søkes vernet.  

 

Mange av kulturminnene ligger innenfor Kvænangsbotn og Navitdalen Landskapsvernområde og har 

dermed en viss beskyttelse av verneforskriftene der. Samtidig er det viktig å ha en løpende dialog 

med forvaltere av verneområdet og Statskog i arbeidet med kulturminner.  

 

 

Forslag som overføres til handlingsprogram: 

 Alle registrerte kulturminner innenfor det definerte området registreres som kommunalt 

listeførte kulturminner.  

 Gjennom dialog med eier Statskog og forvalter Nord-Troms museum vurdere å søke om en 

vedtaksfredning av Kvænangen skogsstuer.  

 Kunnskapen som er innsamlet i forbindelse med kulturminneplanen overføres til 

verneområdestyret i Kvænangsbotn og Navitdalen LVO slik at disse kan inkorporere 

opplysningene i sitt formidlingsarbeid.  

 I samarbeid med regional forvaltningsmyndighet, Statskog og Nord-Troms museum 

utarbeides det retningslinjer for hvordan fremtidig vedlikeholdsarbeid skal ivareta den 

antikvariske verdien av bygningene, samtidig som de kan brukes aktivt.  

 Kulturminner, inklusive utvalgte veier, tufter og tjæremiler langs kulturstien opp 

Kvænangsdalen defineres som hensynssone c) ved neste rullering av arealplanen. For en 

oversikt over hvilke kulturminner dette gjelder, se kart i Vedlegg 2. 
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4.3 Reindriftssamiske kulturminner 
Overgangen fra jakt på villrein til tamreindrift har trolig vært gradvis, i Indre Troms har det blitt 

registrert ildsteder/árran fra 800-tallet som er tolket som tilknyttet tamreindrift. Tamreindrift er 

imidlertid veletablert på 1500-tallet. Med reinnomadismen oppstår det et skille mellom samer som 

driver reindrift og de som fortsetter den gamle fangstkulturen, slik sjøsamene i Kvænangen gjorde 

langt opp i tid.  

 

Tilkomsten av reinnomadisme blir tradisjonelt forklart med nedgang i viltbestanden og særlig 

villreinen, som følge av jakt og beskatning. Dette «tvang» på det nærmeste fram et nomadiserende 

tamdyrhold, som baserte seg på å utnytte reinenes naturlige vandringer mellom innland (vinterbeite) 

og kyst (sommerbeite). Det finnes andre forklaringer på tilkomsten av reindrift, men melking av reinen 

synes i alle fall å ha vært et viktig element innafor denne driftsformen i den tidligste fasen.  

 

Det er vanskelig å si noe om når de første reinnomadene tok i bruk Kvænangen, men man må 

anta at det flyttemønsteret man kjenner til fra seinere tid med vinterbeite (vinterboplass) i 

Kautokeino og sommerbeite (vår-, sommer- og høstboplass) på kysten, også gjorde seg 

gjeldende i den tidligste fasen.  

 

Området har i de siste 100-200 årene også vært brukt av de samme reindriftsfamiliene (slektene) fra 

Kautokeino. Den gamle (intensive) driftsformen med døgngjeting av reinen, god utnyttelse av 

beiteforholdene og samlokalisering av reinflokk og årstidsbosted, har gradvis endra seg til å bli en mer 

ekstensiv driftsform med basert på større flokker, mindre gjeting og kontroll, og en mer 

markedstilpassa drift. Ennå fram til før 2. verdenskrig eksisterte den ekstensive driftsformen i noen 

grad innafor området, og overgangen til dagens motoriserte driftsform skjedde rundt 1970. 

 

Kvænangen har stor betydning for reindrifta - først og fremst i sommersesongen. Fra april frem mot 

slutten av juni kommer reinflokkene fra vinterbeitene rundt Kautokeino til sommerbeitene i 

Kvænangen.  Totalt er det fem reinbeitedistrikt som har sommerbeiter i Kvænangen med 50 

siidaenheter/driftsenheter.  

 

Som nevnt er alle samiske kulturminner eldre enn 1917 automatisk fredet. Det er fremdeles relativt få 

gjennomførte registreringer i fjellområdene, men det planlegges en omfattende registrering av 

reindriftas kulturminner i Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde som vil gi en god 

oversikt over kulturminnene i tre av reinbeitedistriktene (Spalcá (33), Abborašša (34) og Favrosorda 

(35a).  
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STORSVINGEN 

Storsvingen er blitt et landemerke for de som kjører over Kvænangsfjellet. Like etter krigen, tidlig etter 

at veien over Kvænangsfjellet ble bygd, begynte reindriftsfamilier å bosette seg her. Herfra solgte de 

suvenirer til turister som stoppet på grunn av utsikten. Stedet har vært kjent som sameleir i NAFs 

veibøker i lang tid. Senere har suvenirsalget forflyttet seg til Gildetun på toppen av fjellovergangen, 

mens jordgammene de benyttet fortsatt står.  

 

Det er seks stående gammer/bealljegoahti i Storsvingen. På 1950- 60-tallet var det ganske vanlig å 

bygge (firkantede) gammer i bindingsverk andre steder, mens man her har beholdt tradisjonell 

konstruksjon, samtidig som man har tatt i bruk nytt materiale.  

  
Gammene er spesielle fordi de bruker den gamle bealjekonstruksjonen i kombinasjon med nyere 
byggematerialer. Gammen måler 5,5 x 5m. Foto: Sametinget.  

  
I dette området ovenfor Storsvingen var det 
reingjerde og slakteanlegg. Foto: L. Brekmoe 
 

Árran/ildsted i samme område som reingjerdet. 
Foto: L. Brekmoe 
 

For øvrig dreide mye av tilholdet i Storsvingen seg om reindrifta. Sommerbeiter ble benyttet i dette 

området. Gjerdeanlegg ble bygd for å merke kalver, slakte rein for peskskinn og salg. Slakting av kalv 

for peskskinn ble gjort i august, da skinnene har god kvalitet for bruk til pesk. I tillegg ble dagligdagse 

gjøremål utført. En stor snøfonn på oversiden av svingen fungerte som kjølelager for oppbevaring av 

mat. Stedet har også tidligere vært brukt som kalvingsområde for rein, da var lavvuene til gjeterne i 

sørenden av Sandnesvannet.  
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Stedet har vært i bruk gjennom en modernisering i reindriften, spesielt teknologien har endret 

driftsmønsteret. Da stedet ble tatt i bruk, var reinsdyr transportmiddel på vinterstid, mens bil ble leid 

inn ved behov på sommerstid. Kløvrein ble brukt tidlig vår og høst. Man hadde derfor behov for mer 

eller mindre faste bosteder på flere forskjellige plasser. 

 

I tillegg har det blitt registrert fire gammetufter på lokaliteten. Disse er ofte spor etter gammer som 

har blitt flyttet innenfor Storsvingen.  

 

NAVITDALEN 

En tilsvarende gamme står i Navitdalen, nord for Saivva i reinbeitedistrikt Favrosorda (35a). Denne 

gammen er lagt inn i tiltaksplanen for Kvænangsbotn og Navtidalen LVO, hvor det planlegges en 

dokumentasjon av gjenoppbygging av gammen.  

 

 

Gammen i Navitdalen. Foto: Roy Hansen 
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VERNEVERDI OG TILTAK 

Gammene har kulturhistorisk verdi og er verneverdige siden de er bygd på en tradisjonell måte. De er 

oppført med den tradisjonelle bealje-konstruksjonen, men med nyere byggematerialer. På 1950- og 

60-tallene og lenge før, var det vanlig å bygge (firkantede) gammer i bindingsverk andre steder. Det 

var trolig enklere å benytte rette bjørkestokker og bindingsverk med spiker, enn å lete og bruke bealljit. 

At man likevel har valgt å bruke tradisjonell byggemetode kan ligge i et ønske om å beholde den 

tradisjonelle bygningstekniske kunnskapen og utformingen.  

 

Gammenes verneverdi kan anses redusert ved at de er renovert på en ikke-antikvarisk måte, men 

formidler allikevel en viktig reindriftssamisk historie fra nyere tid, deriblant turisthandelen.  

 

I forbindelse med vedtatte reguleringsplan for «E6 Kvænangsfjellet, langsiktig løsning» fastslås: 

«Reinbeitedistriktet har i dag salgsboder i tilknytting til Gildetun. På 80-tallet hadde de sommerboplass 

ved Storsvingen, og hadde da sine salgsboder der. Det vil være naturlig å flytte noe av denne aktiviteten 

ned mot Storsvingen igjen når tunnelen i Malingsfjellet etableres. Det vil da være av verdi å ta vare på 

gammene og andre elementer som ivaretar historikken i området.» 

 

Det må utvikles skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler mellom eiere av gammene og aktuelle 

samarbeidspartnere for Storsvingen. Eierne av de ulike gammene er tilgjengelige hos Sametinget 

gjennom deres dokumentasjon i forbindelse med reguleringsplanen. Kommunen kan bistå med å finne 

eventuelle partnere til et slikt prosjekt, for eksempel Naavuona Siida og/eller Nord-Troms museum. 

Sametinget vil være en viktig kontakt, både med tanke på faglig kompetanse og tilskudd til eventuelle 

prosjekter.  

 

Planer for en eventuell restaurering og tilrettelegging må skje i samråd med Statens vegvesen slik at 

eventuelle prosjekter utvikles i tråd med vedtatte reguleringsplan for Storsvingen.  
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4.4 Moloen i Seglvik 

Molo og vorr i Seglvik. Foto: L. Brekmoe 

 

Moloen og vorren ble bygd av Statens Havnevesen og ble påbegynt i 1898 og fullført i 1904. 

Byggematerialet var naturstein som ble hentet i Steinavær, 200 nautiske mil unna. Nesten alt av 

arbeidet ble utført for hånd.  

 

På denne tiden var Seglvik et betydelig lokalt fiskevær. I sesongen søkte det fiskere hit fra hele 

kommunen. De brukte nordlandsbåter, og moloen, eller vorren, er ble bygd med henblikk på å sikre 

landingsplass for disse båtene. Senere, da motorbåten overtok, utspilte moloen sin rolle, og det ble 

behov for et nytt havneanlegg.  

 

Moloen og vorren er fortsatt i brukbar stand, men moloen trenger noe reparasjon. De tilhogde 

steinene er fortsatt intakt og kan fortsatt brukes. Vorren, som er en slags brygge for mindre båter, er 

fortsatt i meget god stand.  I 1909 ble den ytterste del av vorren, hvor betongdekket var ødelagt, dekket 

med steinheller, som går tvers over; disse er hentet fra et brudd inne i Kvænangen. 

 

Moloen har i nyere tid blitt betydelig skadet av vinterstormer og det er behov for et større 

restaureringsprosjekt for å sette moloen i stand og forhindre ytterligere forvitring.  
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VERNEVERDI OG TILTAK 

Havna har stor grad av autentisitet. Detaljen med store steinblokker på vorren er relativt sjelden, og 

som helhet har havna estetisk verdi. Moloen og vorren er et godt eksempel på hvordan slike anlegg 

ble bygget rundt forrige århundreskifte. Anlegget forteller en historie om driftsformene som tidligere 

rådet på havet., og om den betydningen Seglvik, som i dag er en utkantsbygd, hadde. Havnene og 

moloene var selve bærebjelken for fiske langs kysten, og disse var ofte de eneste investeringene som 

staten gjorde i utkantområdene 

 

Kvænangen kommune overtok vorren og moloen fra Kystverket i 2009. Det er opprettet et fond for 

restaureringen av moloen, men en fullfinansiering av restaureringsarbeidet er per dags dato ikke 

sikret.  

 

Seglvik molo og vorr reguleres til hensynssone c) ved rullering av arealplanen og legges inn i Askeladden 

som et kommunalt listeført kulturminne. 

 

4.5 Krigsminner 
 

De første tyske troppene kom til Kvænangen sommeren 1940. Hovedformålet med styrkene som var 

utplassert i Kvænangen var å hindre innseiling og ilandsetting langs fjorden, i tillegg til forsvar av den 

viktige riksvei 50. Utbedring av kommunikasjon og ferdselsårer var en av de store oppgavene som 

møtte okkupasjonsmakten i Kvænangen, og en av de første oppgavene var å etablere fergeleie i 

Sørstraumen. Dette ble senere erstattet med veien som ble bygd rundt Kvænangsbotn. Alt 

byggearbeide medførte både tvangsarbeide for lokalbefolkningen, men også at et relativt høyt antall 

fangeleire ble lagt til Kvænangen. Det ble også etablert tre kystbatteri i kommunen som skulle stå for 

forsvaret av de indre delene av Kvænangen. Disse ble lagt til Storeng, Nordstraumen og Rakkenes.  

 

Det er et stort antall krigsminner i kommunen som i varierende grad er bevart. Dels ble mye ødelagt 

av tyskerne selv under tilbaketrekkinga, dels har noe blitt sprengt og fylt igjen i etterkrigstid. I dag er 

den største trusselen mot krigsminner, som for øvrige kulturminner, gjengroing.  

 

  

Ved enden av Ut i Nord-stien opp 

Sørstraumdalen ligger restene av en 

tysk leir som ble anlagt høsten 1944. 

Her finnes godt bevarte tufter fra 

finérhytter så vel som brakker, i 

tillegg til en rekke ovner. Foto: L. 

Brekmoe 
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I tillegg til de utvalgte krigsminnene som er definert som verneverdige i kulturminneplanen, er det i 

forbindelse med planarbeidet registrert krigsminner i Dingalbukta, på Vassnes, i Sørstraumdalen, på 

Rakkenes og Storeng. Disse legges inn i Kulturminnesøk. Tre av disse lokalitetene ligger langs Ut i Nord-

stier, og vil enkelt kunne inkorporeres i en digital formidling av kulturminner langs disse stiene.  

 

VEISKARET FANGELEIR 

I august 1942 ble 400 norske fanger sendt fra Grini til fangeleire på Kvænangsfjellet for å bygge 

tretunneler og snøskjermer for å sikre at fjellovergangen forble åpen vinteren gjennom. Vinteren 

1941/42 hadde tyskerne hatt store problemer med snørydding. Når fjellovergangen var stengt var 

landet, da som nå, delt i to, og transport til sjøs ble ansett som risikabelt grunnet faren for angrep fra 

de allierte.  

 

Det ble satt opp en fangeleir like nord for kommunegrensa mellom Nordreisa og Kvænangen. Denne 

fangeleiren er den mest kjente av fangeleire for norske fanger i Kvænangen, blant annet fordi maleren 

Per Krogh satt i fangenskap her og dokumenterte livet i leiren både gjennom memoarer og tegninger. 

I dag er det imidlertid ingen spor igjen etter fangeleiren.  

160 av de norske fangene ble satt i land i Badderen og fraktet opp på Baddereidet, hvor de ble satt i 

fangeleiren i Veiskaret. Blant fangene var 14 lærere fra Rogaland som hadde motsatt seg medlemskap 

i NS, omlag 20 avisfolk fra Rogaland og omlag 30 norske jøder. Fangene satt i Veiskaret frem til 10. 

november 1942, da de ble fraktet sørover igjen. Lokalbefolkningen i Kvænangen bidro sterkt til at det 

gikk bra med fangene som satt i leiren ved å gi fisk og mat til fangene. Etter at de norske fangene ble 

sendt tilbake til Grini, ble tyske straffefanger som hadde jobbet med RV50 i Kvænangsbotn overført 

fra en fangeleir i ved Perten i Kjækan til Veiskaret.  

 

Fangeleiren 

Tyskerne hadde tatt over Vegvesenets brøytestasjon som ligger på østsiden av E6 i 1941, men 

Vegvesenet fikk beholde verkstedbygget. På denne siden av veien ligger tuftene etter et administrativt 

bygg, et verksted, en smie, oljelager og garasje. Det lå også en tømmerhytte på tomta. I bakkekantene 

omkring anlegget ser man fremdeles skytterstillinger ment til bruk i nærforsvar ved eventuelle anlegg. 
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Tuft etter administrasjonsbygg. Foto: L. Brekmoe Tuftene etter en av brakkene i fangeleiren. Foto: 
L. Brekmoe 

Selve fangeleiren lå på vestsiden av veien. Disse bestod dels av brakker som var hentet fra de 

nedlagte Middavarre gruver i Burfjorddalen som er omtalt tidligere i kulturminneplanen. I alt ble det 

bygd fire brakker av lokale arbeidere utkommandert til arbeid under Organisation Todt. To av de fire 

brakkene var fangebrakker, rundt disse ble det satt opp et piggtrådgjerde. De to andre brakkene var 

forbeholdt tyske vaktmannskaper og Organisation Todt.  

 

VERNEVERDI OG TILTAK 

Krigsminnene på Baddereidet forteller en viktig historie om motstandskamp og norske fangers 

skjebne under 2. verdenskrig. Oppholdet til fangene er godt dokumentert gjennom bokutgivelser, 

intervjuer, artikler og radioprogram. Området er lett tilgjengelig med parkering og formidling på 

stedet gjennom et skilt satt opp av i forbindelse med prosjektet Krigsminnelandskap Troms.  

 

Tuftene er godt bevarte og gjengroingen i området begrenset. Tiltak i området utover en eventuell 

videreutvikling av formidling er ikke nødvendig.  

 

Området defineres som hensynssone c) ved rullering av arealplanen og legges inn som kommunalt 

listeført kulturminne i Askeladden.  

 

KYSTBATTERI, NORDSTRAUMEN/LAVOLLEN 

Allerede fra invasjonen av Norge den 09. april 1940 ble en befestning av kystområdene og utbygning 

av kystartilleriet i Norge prioritert. I 1941 beordret Adolf Hitler bygging av Atlanterhavsvollen, et 

2.685km langt forsvarsverk som strakk seg fra Frankrike via Belgia, Nederland og Danmark, videre 

nordover langs kysten gjennom Norge. Forsvarslinja besto av flere hundre kystbatteri (kystfort) som 

skulle stoppe en eventuell alliert invasjon, og et viktig ledd i denne linja var “Festung Norwegen”. På 

det meste fantes det over 300 kystbatterier i Norge. 

 

HKB 37/971 Nordströmmen tilhørte Artillerigrupep Alta, og sorterte inn under Artilleriregiment 971. 

Hensikten med befestningene i Kvænangen var å hindre allierte muligheten til å ta seg langs Rv 50 

(nå E6) til Alta, i tillegg til å bevokte innseilingen inn Kvænangsfjorden. Batteriet dannet en indre 

forsvarslinje sammen med batteriene på Storeng og Rakkenes bak kystbatteriet på Engnes på 

Skjervøy.   
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Tyskerne fjernet selv store deler av kystbatteriene og utstyret når de trakk seg tilbake fra området i 
januar 1945. I dag fremstår de fleste krigsminnene derfor som groper og grøfter i terrenget, dette 
gjelder særlig i de områdene hvor det ble benyttet lite betong i konstruksjonen.  Foto: L. Brekmoe 
 

 

Batteriet var sannsynligvis ikke av de mest betydningsfulle i «Festung Norwegen», etter den 

sparsomme befestningsinnsatsen å dømme. Det er brukt lite betong og det ser ut som mesteparten av 

dekningsrom og løpeganger har vært tømmerforsterket.  

Det er sprikende kilder til hva hovedskytsene til batteriet besto av. Etterretningsrapporter fra 1943 

tilsa 6 stk. 105mm kanoner fordelt på to batterier. Lokaliteten strekker seg fra dagens E6 og består 

blant annet av rester etter artilleristillinger, skyttergraver, dekningsrom og forlegningsbrakker. 

Batteriet ble evakuert i januar 1945. 

VERDIVURDERING OG TILTAK 

I Kvænangen har det vært militært viktigere kystbatteri, men HKB 37/971 Nordströmmen ligger i et 

område hvor det allerede finnes tilrettelegginger for formidling, blant annet gjennom gammene 

Naavuona siida, og de bevarte krigsminnene er representative for type krigsminner man finner ved 

kystbatterier.  

 

Batteriet forteller en viktig historie om «Festung Norwegen» og betydningen av RV50 (dagens E6) for 

tyskerne. Batteriet må først og fremst sies å ha en lokal betydning da det regionalt finnes flere langt 

bedre bevarte kystbatterier i Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommuner.  
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Krigsminnene på selve neset er godt synlige, men sporene etter forlegningen ligger i et område som i 

dag preges av sterk gjengroing. Dersom disse skal gjøres tilgjengelig for formidling, er det nødvendig 

med rydding av skog og vegetasjon. Det vil også være nødvendig med en detaljregistrering av 

området for å få en fullstendig oversikt over krigsminnene.  

 

Tiltak: 

 Et avgrenset område på Olgolaneset reguleres til hensynssone c) ved neste rullering av 

arealplanen på bakgrunnen av krigsminner. Dette må komme i etterkant av en 

detaljregistrering av krigsminnene.  

 Det utarbeides en formidlingsplan i samarbeid med Gammene Navuona Siida AL og Nord-

Troms museum som inkluderer både den sjøsamiske historien og krigshistorien, som museet 

har et ansvar for å forvalte.  

 

EVAKUERINGAS MINNER 

Da ordren om å evakuere nådde Kvænangsværingene i november 1944, valgte flere hundre mennesker 

å unndra seg evakueringa ved å gjemme seg i gammer og huler. De aller fleste trodde krigen snart 

skulle være over og at oppholdet hjemmefra skulle bli relativt kortvarig. Totalt var det folk, i kortere 

og lengre perioder, på 29 ulike steder i Kvænangen, i indre deler av fjorden, på øyene Skorpa og Spildra 

og i Kvænangsbotn. Totalt kan det være så mange som 300 mennesker som unndro seg evakueringa, 

men flere ble oppdaget og ble sendt fra Kvænangen ved senere anledninger. Skjebnen til disse 

menneskene og stedene de gjemte seg er grundig beskrevet i Jan Isaksens bok «Krigsminner i 

Kvænangen». Noen av disse stedene har også blitt registrert og kartfestet.  

 

 

På Øra under Jøkelfjordbreen gjemte det seg bortimot 70 mennesker. Tyskerne hadde stor respekt for 
breen på grunn av faren for kalving, og kom derfor ikke inn Isfjorden. De som holdt til her ble oppdaget 
i januar 1945 og evakuert sørover. Like etter kalvet isen og knuste boplassene de hadde brukt  
Foto: L. Brekmoe 
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De fleste stedene folk gjemte seg ligger, naturlig nok, vanskelig tilgjengelig. Dette gjelder blant annet 

Steinneshula på Skorpa og Tauselvhula innenfor Seglvik. I Jøkelfjord gjemte folk seg på flere steder, 

blant annet i Innervika og på Øra og ved Tennsteinen under Jøkelfjordbreen.   

 

Denne hula som ligger opp mot Vardkammen i Jøkelfjord var gjemmested for Anne og Lasse Boberg og 
deres tre barn. For å komme ned i hula måtte man klatre ned en stige. Stedet var ikke egnet for 
opphold over tid, og de flyttet senere over fjorden til Tverrfjorden, hvor andre hadde gjemt seg. Foto: L. 
Brekmoe. 

 

Tausselvhula innenfor Seglvik er en vanskelig tilgjengelig lokalitet som bare kan nås sjøveien. I hula, 

som er over hundre meter dyp, gjemte det deg 25 mennesker fra november til midten av desember 

1944. De bygde hytter inne i selve hula som de bodde i. Det val alltid noen som holdt vakt ved å 

gjemme seg bak den markante steinen som står foran huleinngangen. Foto: L. Brekmoe 
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VERDIVURDERING OG TILTAK 

 

Evakueringa og fortellingene til de som gjemte seg bort er noen av de viktigste fortellingene vi har fra 

krigen. De fleste av disse fortellingene er knyttet til lokaliteter der alle fysiske spor i dag er borte, eller 

de er knyttet til geologiske formasjoner som huler og hellere. Deres verneverdi ligger først og fremst i 

historiene til de som gjemte seg, og det vurderes som liten sjanse for at disse stedene skal gå tapt 

gjennom utbygging eller lignende aktiviteter. Den største trusselen mot evakueringas minner må 

derfor sies å være glemsel.  

 

Det foreslås at det inngås et samarbeid med Nord-Troms museum for å sørge for at disse fortellingene 

formidles digitalt og gjerne gjennom stedfesting til kart. 

 

4.6 Gjenreisningsbebyggelse  

 

Gjenreisinga har med rette blitt kalt et hamskifte i Nord-Troms. Over århundrer hadde bebyggelsen i 

Kvænangen utviklet seg organisk, i møtet mellom norske, kvenske og samiske byggeskikker. Med 

nedbrenninga mot slutten av krigen, gikk disse uttrykkene for mangfold og kultur tapt, og ble 

erstattet med en arkitektur som fokuserte på rasjonalitet, funksjonalitet og ensretting.  

 

Like etter at krigen var over, begynte planlegginga av gjenreisinga av Nord-Troms og Finnmark. 

Gjenreisninga ble sett på som en av de viktigste nasjonale oppgavene etter krigen. Det overordnete 

ansvar for byggevirksomheten lå hos Finnmarkskontoret, mens det ble opprettet arkitektkontor i 

distriktene som sammen med byggekontor i kommunene bistod befolkningen i gjenreisninga.  

 

Med gjenreisninga ønsket myndighetene å modernisere bebyggelsen i nord, særlig gjaldt dette 

bolighusene. Det ble derfor utviklet typetegninger ved arkitektkontorene som tilsvarte en definert 

standard, og disse typetegningene er en stor del av årsaken til at gjenreisningsbebyggelsen fremstår 

som ensartet. 

 

Endringer i tegninger måte søkes godkjent av arkitektene og det ble gjennomført nøye kontroller av 

ferdigstilte hus. For folket i Nord-Troms og Finnmark, som alltid hadde vært vant til å klare seg selv, 

var det vanskelig å forholde seg til arkitekters og myndigheters inngripen i hvordan hjemmene deres 

skulle utformes. I Kvænangen kommune ble det oppført omlag 650 bygninger i forbindelse med 

gjenreisninga (1945-1960). Dette tallet inkluderer også offentlige bygg. Arkivet for gjenreisninga i 

Kvænangen befinner seg ved Interkommunalt Arkiv Tjeneste (IKAT) i Tromsø, hvor det er mulig å 

studere mappene til de ulike bygningene.  

 

Gjenreisningsbebyggelsen forteller dels en viktig historie om arkitektur og bebyggelse i en gitt epoke i 

vår historie, men den representerer også på mange måter den endelige fornorskninga av samer og 

kvener i området. Gjennom typetegninger utformet av myndighetene og en stor grad av ensretting, 

forsvant også uttrykkene for kultur og identitet som tidligere tiders bygninger hadde representert. 
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I dag har de aller fleste gjenreisingshus som fortsatt er i bruk blitt modernisert, ofte med påbygg. På 

1990-tallet gjennomført Riksantikvaren en registrering og verning av bygninger fra 1900-tallet som 

ble ansett som representative for ulike byggestiler. Gjennom dette arbeidet ble gjenreisningsgårdene 

på Niemenaikku i Kvænangsbotn og Slettnes i Jøkelfjord vedtaksfredet. Som vedtaksfredete 

bygninger er både Slettnes og Niemenaikku under Riksantikvarens forvaltningsansvar. Etter tidligere 

å ha vært anlegg under Nord-Troms museum, er både Slettnes og Niemenaikku i dag i privat eie.  

 

 

Bygninger som ble ødelagt i Kvænangen  

under nedbrenningen: 

 

454 våningshus 

392 fjøsbygninger 

216 sjøhus/naust 

31 pakkhus/brygger 

16 kaier 

9 sagbruk 

6 skoler 

5 offentlige badstuer 

3 bedehus 

8 nothjeller 

7 forretninger 

8 kombinerte forretninger og fiskebruk 

1 fiskebruk 

1112 andre småhus 

 

 

Bygninger som ikke var brent: 

 

Hytte ved revefarm, Rødøya 

Mannskarvika - bebyggelse inkl. 3 boliger 

Djupanvika - bebyggelse 

Prestla - bolighus skadet, ikke nedbrent 

Kirka på Skorpa 

Rødberg, bolighus og fjøs 

Gærbet, tømmerkoie 

Limpa, tømmerkoie 

Dalstuene, to tømmerkoier 

Niemenaikku, tømmerkoie 
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GJENREISNINGA PÅ SKORPA-NØKLAN 

 

I forbindelse med forvaltningsplan for Skorpa-Nøklan landskapsvernområde ble det gjennomført en 

registrering av gjenreisningsbebyggelsen på begge øyene. Både Sametinget og Troms fylkeskommune 

konkluderte med at alle stående bygninger fra før 1960 på øyene bør defineres som verneverdige: 

 

«Bygningene defineres som typiske gjenreisningshus og fremstår som lite endret etter 

oppføringstidspunktet. Gårdstunet består typisk av ei båtstø, et naust og ganspill nede ved sjøen. 

Selve tunet består av våningshus, fjøs og et eller flere uthus. Sommerfjøs er plassert ved 

utmarksgjerdet og det finnes også melkekjølere og brønner.» 

 

På de fleste gårdene har bygningene vært i bruk til fritidsformål etter fraflyttinga. Dette gelder i 

hovedsak våningshusene, men også enkelte fjøsbygninger. Våningshus er i relativt god stand, men 

fjøsbygninger og uthus generelt er i dårlig stand.  

 

Totalt ble det registrert 17 gjenreisningsgårder med én eller flere bygninger. 

 

 

Bolighus av typetegning C20 og fjøs av type U3 på Amorsletta, Skorpa. Typetegningene omfattet også 

uthus og fjøsbygninger. Den mest brukte typen var U3, som vises på bildene fra Amorsletta og 

Skjærnes, Skorpa. Fjøset var beregnet å passe til tre kyr, en hest og en del sauer, som var et 

gjennomsnittlig husdyrhold i Nord-Troms og Finnmark på denne tiden.  Foto: André Nilsen, Sametinget 

 

VERNEVERDI OG TILTAK 
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I 2004 ble øyene Skorpa og Nøklan i tillegg til de to holmene Høyholman vernet som Skorpa-Nøklan 

landskapsvernområde. Bebyggelsen på både Skorpa og Nøklan ansees å ha høy verdi som 

representanter for den karakteristiske gjenreisningsbebyggelsen i Nord-Troms og Finnmark.  

 

I forbindelse med Troms fylkeskommunes registreringer på Skorpa og Nøklan og Skorpa-Nøklan 

Landskapsvernområde ble alle stående bygninger fra før 1960 definert som verneverdige. 

Både Skorpa og Nøklan inngår i KULA-landskapet (kulturlandskap av nasjonal interesse) i Kvænangen 

kommune og er av Troms fylkeskommune foreslått som hensynssone c) i kommuneplanen.  

 

Anbefalingene fra Troms fylkeskommune er at vedlikehold av alle bygninger skjer etter antikvariske 

retningslinjer. Det anbefales omdisponering av eksisterende bygg fremfor nybygg eller hyttebygging. 

Noen steder anbefales gjenoppbygging på eksisterende murer med tilpassede bygninger. Med 

unntak av området Småsletta - Smånessan anbefales ikke nyoppføringer av bygninger der det ikke 

har stått bygninger tidligere.  

 

Forslag til tiltak: 

 

Ved oppretting av hensynssone c) i kommuneplanen inkluderes retningslinjer for bevaringen av 

gjenreisningsbebyggelsen jf. anbefalingene fra Troms fylkeskommune.  

 

Stiftelsen Norsk Kulturarvs prosjekt med fokus på fjøsbygninger, som er initiert av Kåfjord kommune, 

følges opp av Kvænangen kommune, særlig med tanke på informasjonsdeling med eier av relevante 

bygninger.  

 

Informasjon om vedlikehold av gjenreisningshus blir gjort tilgjengelig via kommunens nettsider, 

deriblant SINTEFs rapport om gjenreisningshus i Nord (2018). 

 

4.7 Gruvedrift 
Allerede i 1743 ble det rapportert om malmforekomster i Kvænangen, men det skulle ta nærmere 

100 år før disse funnene resulterte i næringsrettet gruvedrift. Industriforetaket Quenangen Mining 

Association ble opprettet av engelskmannen John Rice Crowe sammen med kjøpmenn fra 

Hammerfest og Tromsø.  

 

Den første gruven, Edwards Gruve, lå ved Kjækanelva noen kilometer fra selve Kjækan. I Kjækan ble 

det oppført utskipningskai, lager og boliger, og etter hvert fantes det både krambod og skole. 

Malmen i Kjækan var rik, men lå svært ujevnt i fjellet. I tillegg bød transport- og fraktmulighetene på 

utfordringer og høye kostnader. Nedgang i malmforekomstene og usikre konjunkturer utover 1860- 

og 1870-tallet førte til at gruvene i Kjækan ble nedlagt i 1878.  

 

I 1903 kom gruvedriften i Kvænangen under A/S Sulitjelma noe som førte til stor virksomhet av 

skjerping og bygging, særlig ved handelsstedet Badderen hvor det ble bygget landkai og 

direktørbolig. Fra Badderen ble det anlagt vei og telefonledning, og ved Cedars gruve ble det bygd 

166



49 
 

ingeniørbolig, stigerbolig, kontorbygning og maskinhus. I 1904 var det 76 ansatte, men allerede året 

etter ble feltet oppgitt og frem til 1909 bestod driften av nedfrakt av malm og begrensete 

undersøkelser. Driften ble nedlagt som ulønnsom i 1910.  

 

Omtrent på samme tid som det ble stans i gruvedriften i Badderen, ble det igangsatt drift i 

Middavarre. Kobberfunn i området ble gjort av en fastboende oppsitter i Kvænangen som var på 

bjørnejakt i 1901. I 1906 ble det igangsatt drift ved A/S Nedre Middavarre Kobberfelter og i perioden 

1909 - 1920 var det periodevis arbeidet i feltet med 2 til seks menn. I 1937 tok aktiviteten seg 

betraktelig opp og det ble brutt ut 4000 tonn jernmalm. I prøvedriftsperioden i 1938 var 58 menn 

sysselsatt i gruvene.  

 

På grunn av tidsbegrensninger ble det ikke gjennomført befaringer av gruveområdene over Kjækan 

og Badderen i forbindelse med kulturminneplanen.  

 

Det ble imidlertid gjennomført befaringer på Middavarre i Burfjorddalen. Middavarre ble befart 

sommeren 2018 og det ble påtruffet en svært stor mengde kulturminner tilknyttet gruvedriften fra 

1930-tallet spesielt.  

 

Gruvedrifta representerer en spennende tid med store omveltninger for bygdesamfunnene i 

Kvænangen. Det førte til seg en relativt stor arbeidsinnvandring, og når gruvene ble nedlagt, slo en 

rekke av arbeiderne og deres familier seg ned i Kvænangen for godt. I tillegg medførte det stor 

utbyggingsaktivitet i Kjækan og Badderen, blant annet. For mange av de som arbeidet i, eller i 

tilknytning til gruvene, var dette det første møtet med lønnet arbeid. Det er viktig at denne historien 

bevares for fremtidige generasjoner.  

 

Her presenteres et representativt utvalg av kulturminnene som ble registrert i 2018, en detaljert 

oversikt over enkeltminner foreligger i kart og tabell i planens vedlegg. I hele området ligger det en 

rekke andre kulturminner og gjenstander, en detaljregistrering av området for å skaffe en skikkelig 

oversikt over omfanget er nødvendig.  

VEIANLEGG 

Veien ble anlagt i 1938 og er fremdeles svært godt bevart, særlig opp til Storskjæringa. Fra 

Storskjæringa og opp på fjellet er veien noe smalere, men fremdeles i god stand. Veien er stedvis 

bygget opp med flate heller. 
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Utsyn ned mot Storskjæringa på vei opp mot Middavarre. Veianlegget går helt ned til Kvænangselva og 

er svært godt bevart.  Foto: L. Brekmoe.  

TUFTER 

Det ble registrert en rekke tufter tilknyttet gruvedrifta. De først ligger på nordsiden av Storelva, rett 

før veien krysser elva innerst i Burfjorddalen. Den ene av tuftene her er etter direktørboligen på 

sørsiden av veien. mens det også ble registrert to mindre tufter på nordsiden av vegen som kan være 

fra driftsbygninger. Området preges av gjengroing, men grunnmurene, som er av betong, er godt 

synlige. 

Tufter etter brakker til gruvearbeiderne ble registrert på to ulike lokaliteter; den ene i nærheten av 

Kula, hvor det også ble registrert flere gruvesjakter. De andre brakketuftene lå oppe ved 

Storskjæringa, hvor det ble registrert totalt 2 større brakketufter og en mindre bygning. Felles 

brakketuftene er at de har grunnmurer av stein og nedgravd jordkjeller med steinvegger i tufta. 

Brakkene er rektangulære i formen og måler omlag 15m x 8m.  

 

  
Tuft etter brakkebolig i nærheten av Kula. Disse 
ble tatt ned og flyttet til fangeleiren på 
Baddereidet. Foto: L. Brekmoe 

Direktørboligen preges av gjengroing og relativt 
store bjørketrær har vokst opp inne i selve tufta. 
Foto: L. Brekmoe 
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STOLLER OG GRUVESJAKTER 

Både ved Kula, Storskjæringa og oppe på Middavarre ble det registrert flere gruvesjakter av varierende 

dybde. Flere av disse er dagbrudd, det vil si at bruddene er under åpen himmel, men det ble også 

registrert en rekke dypere stoller. 

 

 

  
De aller fleste gruvesjaktene og stollene er i dag fylt med vann. Foto: L. Brekmoe 
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Hele området preges av de karakteristiske gråbergtippene. Foto: L. Brekmoe 

 

VERNEVERDI OG TILTAK 

Gruvedrifta har hatt stor betydning for Kvænangens historie og er en viktig del av vår industrihistorie.  

Grunnet mengden kulturminner og kravet til ressurser og økonomi i forbindelse med fysiske 

tilrettelegginger og sikringer, er ikke dette et realistisk mål for kommunen.  

Man kan imidlertid nå mange gjennom en digital formidlingsplattform, for eksempel i samarbeid med 

Nord-Troms museum. Det kan også være hensiktsmessig å søke samarbeid om prosjekter som tar for 

seg spor etter gruvedrifta sammen med øvrige kommuner som har samme typer kulturminner, så som 

Nordreisa, Kåfjord og Alta.  

 

Publikum må imidlertid gjøres oppmerksomme på at ferdsel skjer på eget ansvar da mange av stollene 

og gruvesjaktene er usikrete og dermed farlige dersom man er uforsiktig.  

 

Området rundt Storskjæringen har størst verneverdi av kulturminnene i Middavarre og et mindre, 

representativt utvalg av kulturminnene her foreslås definert kommunalt listeført.  
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4.8 Kirkestedet Skorpa 

 

Skorpa kirke og kirkegård. Foto: Olav Austlid, Troms fylkeskommune 

 

 

SKORPA KIRKE 

Skorpa ble trolig etablert som kirkested i forbindelse med Thomas von Westens misjonsreiser som 

fant sted i tidsrommet 1716-1718. Thomas von Westen delte inn aktuelle områder i misjonsdistrikter 

og etablerte kirker og kirkegårder over hele Finnmark og Nord-Troms. Årsaken til at man tror det har 

blitt anlagt en kirke på Skorpa er at det har eksistert en alterbok merket «Skorpens kirke tilhørende» 

som er trykket i København i 1783. Denne alterboken er dermed datert før det første kjente kapellet 

ble bygget i 1795.  

 

Sistnevnte kapell lå under sognekirken på Skjervøy og ble innviet av sogneprest Angell i 1806. Det er 

usikkert hvor dette kapellet lå plassert, men trolig lå det i nærheten, eller på samme sted, som 

dagens kirke. Kapellet blir beskrevet som en tømmerbygning «blot en stue med et kammer til brug 

for presten, når han oppholdt sig der, 4 gange om året».   

 

Tømmeret ble gjenbrukt under konstruksjonen av Skorpa kirke som ble innviet i 1850 i Vågen. Skorpa 

kirke var Kvænangen kommunes hovedkirke frem til Sekkemo kapell ble innviet i 1956. Foruten kirka, 

ble Skorpa fullstendig nedbrent under 2. verdenskrig. Med nedbrenningen forsvant også de som var 

bevart av de gamle kirkestuene som ble brukt av Kvænangsværinger under kirkehelger. 

 

Skorpa kirke er ei tømret langkirke med omlag 200 sitteplasser. Utvendig er kirken panelt med reist 

panel. Som nevnt over ble det brukt endel tømmer fra det gamle kapellet på Skorpa. Det er ikke kjent 

hvem som var arkitekt til kirken. Opprinnelig hadde kirken torvtak. Dette ble skiftet ut med skifer 

under en større restaurering i årene 1881-1893. En større reparasjon ble foretatt i 1938 med legging 

av nytt golv og nye kirkebenker.  
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Altertavla er et hvitt kors mot sort bakgrunn som stammer fra restaureringen mellom 1881 og 1893. 

Orgelet i kirka ble innkjøpt fra Rotsund kapell i 1960.  

 

Skorpa kirke blir holdt ved like av Kvænangen kommune ved kirkevergen. Kirkevergen besørger også 

slått rundt kirka i forbindelse med årlig sommergudstjeneste. 

 

KIRKEGÅRDER 

Totalt er det registrert fem kirkegårder på øya. To av disse er i hovedsak basert på muntlige 

overleveringer.  

 

På 1930-tallet skal det ha blitt pløyd opp hodeskaller på sletta nedenfor Skaret i Vågen. Det fortelles 

også om en gravplass «nede ved stranden fra karelenes tid», muligens i området kirka ligger i dag. 

Fra handelshuset i Vågen og oppover snakkes det også om en annen kirkegård, muligens tilknyttet 

kapellet på slutten av 1700-tallet.  

 

KIRKEGÅRDEN VED SKORPA KIRKE 

Kirkegården rundt kirka skal ha vært i bruk i perioden 1853 til 1964. Kirkegården er uklart avgrenset 

med synlige søkk og forsenkninger i terrenget utenfor de synlige gravene med gravmarkører.   

 

KIRKEGÅRDSVIKA 

Kirkegården i Kirkegårdsvika var i bruk i årene 1886-1932. Det var stort sett folk fra Kvænangen som 

ble gravlagt her, men også noen fra Nordreisa og Skjervøy. Kirkegården er karakteristisk for sin tid. 

Den er omgitt av stakittgjerde og har en stor andel lokalt utformede gravminner i tre og skifer. I 

tillegg til frittstående graver som er organisert rekkevis, finnes det et familiegravsted for Giæver-

familien fra Alteidet. Familiegravstedet er avgrenset med et gjerde bestående av runde trestolper og 

tre rader rundjern 
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Gravmarkør av stein på kirkegården i Kirkegårdsvika. Foto: L. Brekmoe 

Kirkegården har inntil nylig vært preget av gjengroing med tilgroing av krattskog og trær, i tillegg til 

høyreist grunnvegetasjon sommerstid. Dette har blitt betraktelig forbedret gjennom Fylkesmannen i 

Troms sitt skjøtselsprosjekt der en god del av krattskogen har blitt fjernet og grunnvegetasjonen 

fjernet. 

 
Kirkegårdsvika sett fra sjøsiden. Foto: L Brekmoe 
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SKORPA NYE KIRKEGÅRD 

I 1933 ble det opprettet en kirkegård ved Vågehalsen, ved veien som går over øya. Det gamle likhuset 

fra Kirkegårdsvika ble flyttet til denne kirkegården, og et nytt hus, som fremdeles står, ble bygget like 

etter krigen. Denne kirkegården har vært i bruk helt frem til nyere tid for begravelser av mennesker 

med tilknytning til Skorpa. 

 
Skorpa nye kirkegård ved Vågehalsen. Foto: L. Brekmoe 
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VERNEVERDI OG TILTAK 

Skorpa kirke er ett av få bygg som stod igjen etter nedbrenninga, og er i tillegg en viktig markør for 

betydningen av kirke- og handelsstedet Skorpa før krigen.  

 

Kirkegårdene har gravmarkører som viser en stor variasjon med hensyn til både materialvalg og 

utforming. Kirkegårdene og gravmarkørene reflekterer tidligere samfunn, sosial status og lokale 

tradisjoner. Kirkegårdene er automatisk fredete samiske kulturminner.  

 

Skorpa er definert som del av KULA-landskapet for Kvænangen kommune (Kulturhistoriske landskap 

av nasjonal interesse). KULA-landskapet i Kvænangen er definert til øyene Spildra, Skorpa og Nøklan 

og er foreslått definert som hensynssone c) i kommuneplanen på grunn av sin kulturhistoriske verdi. 

Skorpa er også del av Skorpa-Nøklan Landskapsvernområde, hvor kulturminner og  

kulturlandskap inngår i forvaltningen. Skorpa kirke er en listeført kirke, og er dermed definert som 

verneverdig, men ikke fredet.  

 

Forslag til tiltak som overføres Handlingsprogram: 

 

 Informasjon som har blitt innsamlet i forbindelse med arbeidet med kulturminneplanen 

oversendes Landskapsvernområdestyret for Skorpa-Nøklan for inkludering i deres 

formidlingsarbeid.  

 

 Det gjøres en tilstandsvurdering av Skorpa kirke for å undersøke behovet for vedlikehold av 

bygget og kostnader tilknyttet dette.  
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Kvænangen kommune 

GÁRGU 8, 9161 BURFJORD  

Telefon 77 77 88 00  

www.kvanangen.kommune.no 
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Kommunedelplan for kulturminner
Vedlegg 1 - Handlingsprogram

2019

KVÆNANGEN KOMMUNE     
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD

177



Informasjon om handlingsprogrammet 
Kommunedelplanen for kulturminner 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 utdypet i hoveddokumentet legges grunnlaget for et 4-årig 

handlingsprogram. Her gjøres konkrete prioriteringer vedrørende skjøtsel, rehabilitering og andre 

tiltak for kulturminner i Kvænangen kommune. Handlingsprogrammet inneholder en prioritert liste 

over tiltak med kortsiktige behov og finansiering tilknyttet disse 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 kulturminner. Vesentlige endringer i kommunedelplanens 

hoveddokument skal legges til hovedrullering hvert 4. år. 

Tabellen er en foreslått finansieringsplan, ikke endelige offentlige bevilgning. Kommunale tildelinger 

vil være avhengige av kommunens vedtatte årsbudsjett og økonomiplan. 
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1 Tiltak og finansiering 
K = Kommunale midler og P = Private midler 

(Alle beløp i 1000 kr) 

 

1.1 Kortsiktige behov for skjøtsel, rehabilitering og andre tiltak i 2019 - 2022 
Nr Tiltak Lokalitet Prosjekteier Kommentar 

1 
Alle registrerte kulturminner føres inn i Askeladden som kommunalt 
listeførte kulturminner 

 Kommunen 
Gjennomføres av konsulent Lise Brekmoe med en gang 
kommunedelplan er vedtatt i Kommunestyret. 

2 Fornyelse av bruksavtale for gammene 
Olgola/ 
Nordstraumneset 

Kommunen/ 
Gammene Navuona 
Siida AL 

 

3 Vannsaga  – Utarbeide skjøtsels-, drift- og formidlingsplan Navit  
Det må prioriteres å sette av midler til utarbeidelse snarest. 
Ansvars- og eierforhold må avtalefestes! 

4 Vannsaga – Skjøtsels- og driftsmidler Navit  
Det står ca. 45 000,- på et fond tiltenkt arbeid med saga. 
Behov for midler til skjøtsel og drift i fremtiden vil komme 
frem i en skjøtsels-, drift og formidlingsplan. 

 

Finansieringsplan for kortsiktige tiltak 
2019 2020 2021 2022 

Tiltak Lokalitet Total øk 
K P K P K P K P 

Alle registrerte kulturminner føres inn i Askeladden som kommunalt 
listeførte kulturminner  - - - - - - - - - 

Fornyelse av bruksavtale for gammene  - - - - - - - - - 

Vannsaga -  Utarbeide skjøtsels-, drift- og formidlingsplan Navit 99 - - 99 - - - - - 

Vannsaga – Skjøtsels- og driftsmidler Navit 45 20 - 25 - 
Se resultat av 

plan for skjøtsel 
og drift. 

Se resultat av 
plan for skjøtsel 

og drift. 
Sum  - - - - - - - - 
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1.2 Langsiktige behov for skjøtsel, rehabilitering og andre tiltak i 2019 - 2030 
Tiltak Lokalitet Prosjekteier Kommentar 

Avklare ansvar og organisering av kulturminner som kommunen skal skjøte og 
drifte. Hele kommunen Kommunen 

Opprette et styre? (NTRM, kommune og 
interesseorganisasjoner som Qven og sjøsamisk, 
Navuona sami searvi, Historielag , Statskog 
og  Sametinget)  

Vannsaga: Rekonstruering av vanninntak i foss Navit  Tidligere estimert til en kostnad på ca. 100 000,- 
(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Vannsaga: Kjerrat- konstruksjon med bolverk og tømmerplatting med opptrekk 
renne Navit  Tidligere estimert til en kostnad på ca. 150 000,- 

(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Overbygg til vannsaga Navit  Tidligere estimert til en kostnad på ca. 200 000,- 
(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Utarbeide skjøtsels- og drifts- og formidlingsplan for 150 års minnesbauter Seglvik, Kjækan, 
Kvænangsbotn Kommunen  

Etablere avtaler for skjøtselsarbeid og sette av midler til dette i budsjettet Hele kommunen Kommunen  

Detaljregistrere krigsminner Nordstraumen   

Tilstandsvurdering Skorpa kirke  For å kunne identifisere eventuelle behov for 
restaurering og vedlikehold 

Opprette en digital plattform for formidling av evakueringshistorier  Kommunen/Nord-Troms 
museum  

Legge til sti mellom Segelvik og Innervika som del av Ut i Nord turene Segelvik  -Innervika Kommunen/Friluftsrådet  
Overføre kunnskap om kommunens kulturminner langs etablerte Ut i Nord 
turer slik at dette kan inkorporeres i Friluftsrådets turbeskrivelser Hele kommunen Kommunen/Friluftsrådet  

Utarbeide antikvariske retningslinjer for gjenreisningsbebyggelse Skorpa-Nøklan/hele 
kommunen 

Kommunen/Troms 
Fylkeskommune 

Særlig for KULA landskapet Skorpa-Nøklan, men 
kan også etableres som guide for alle eiere av 
gjenreisnings hus. 

Legg inn hensynssone c) i arealplan (KULA-landskap) Skorpa, Nøklan og 
Spildra  Gjennomføres ved første rullering av 

Kommuneplanens arealdel. 

Legg inn hensynssone c) i arealplan (Krigsminner) Olgola/ 
Nordstraumneset  Gjennomføres ved første rullering av 

Kommuneplanens arealdel. 
Legg inn Kulturminner, inklusive utvalgte veier, tufter og tjæremiler som 
hensynssone c) i arealplan 

Kultursti, 
Kvænangsdalen  Gjennomføres ved første rullering av 

Kommuneplanens arealdel. 

Legg inn molo og vorr som hensynssone c) i arealplan Segelvik  Gjennomføres ved første rullering av 
Kommuneplanens arealdel. 

Jobbe for å finne finansiering til rehabilitering av molo og vorr Segelvik   

Samarbeidsprosjekt om Middavarre gruver med nabokommunene Middavarre gruver   

Skilting om ferdsel på eget ansvar Middavarre gruver   
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Utarbeide skjøtsels, drifts- og formidlingsplan  Olgola/ 
Nordstraumneset 

Gammene Navuona Siida 
AL/Nord-Troms museum  

    

Utarbeide skjøtselsplan for kulturmiljøet Storsvingen Sametinget/Statens 
vegvesen  

Utarbeide antikvariske retningslinjer Gærbbethytta og 
Limpastua  

Må inneholde retningslinjer for 
vedlikeholdsarbeid og hvordan dette kan ivareta 
antikvariske verdier. 

Overføre innsamlet kunnskap til forvaltningsmyndigheter for 
landskapsvernområdene 

Skorpa, Nøklan og 
Kvænangsbotn Kommunen  

Søknad om vedtaksfredning av Kvænangen skogsstuer hos Riksantikvaren Kvænangen skogsstuer Kommunen Gå i dialog med Statskog og Nord-Troms museum 
for vurdering 

Djupvannshuset   Flyttes til Kvænangsbotn og blir en del av 
Kvæntun 
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Kvænangen kommune

GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 
Telefon 77 77 88 00  
www.kvanangen.kommune.no
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Kommunedelplan for kulturminner 
Vedlegg 2 – Kart og kulturminnebeskrivelser 

 

2019 

KVÆNANGEN KOMMUNE      
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 
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Kart og kulturminnelister
I følgende vedlegg beskrives de utvalgte kulturminnene som skal legges inn som kommunalt listeførte i kulturminne-
databasen Askeladden. 

Definisjonen på kommunalt listeførte kulturminner er som følger:
Kommunalt verneverdige kulturminner eller kulturmiljøer som er på en politisk vedtatt liste over verneverdige kultur-
minner. Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) og kulturminner uten formelt vern kan være 
listeførte. Alle inngrep i slike kulturminner skal avklares med kommunen.

I kartet vises også hvilke kulturminner som er foreslått regulert som hensynssonen c). Dette nevnes spesifikt i tilknyt-
ning til de kulturminnene dette gjelder. 

Alle kulturminner som har blitt registrert legges inn i den åpne kulturminnedatabasen Kulturminnesøk (www.kultur-
minnesok.no) når kommunedelplan for kulturminner er vedtatt. 

På listen forekommer både vernete og nyere tids kulturminner som allerede er registrert i Askeladden. I tillegg er det 
også inkludert en rekke nye registreringer. 

Kartene i vedleggene tar utgangspunkt i feltarbeid og alle registrerte kulturminner i forbindelse med kulturminnepla-
nen, også de som ikke skal listeføres og dermed ikke nevnes spesielt her. Av den grunn er kulturminnene ikke nød-
vendigvis nummerert i rekkefølge på kart og i lister. 

Etter at kulturminnene er lagt inn i henholdsvis kulturminnedatabasen Askeladden (listeførte kulturminner) og Kultur-
minnesøk (for formidling av kulturminner til publikum generelt) vil vedlegget og kart oppdateres slik at det ID-num-
mer fra de ulike databasene som fremkommer av kart og lister. 

For hver lokalitet er det lagt inn et oversiktskart som viser et større landskapsutsnitt, samt ett eller flere detaljkart 
som viser de enkelte kulturminnene. 
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1. Spildra/Spittá
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Kart ID 1: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 138035

Lokalitetsnavn Silkeberget

Kulturminnetype Urgrav

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 2: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 68218

Lokalitetsnavn Árahávdi

Kulturminnetype Samisk offersted og sagnsted. 

Tilstand Inngår i kulturminnene langs  
kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 3: Spildra

Kommentar Askeladden lokaliteter: 230643, 56951, 
7764, 230654

Lokalitetsnavn  Oahpášgieddi

Kulturminnetype Tufter etter gårdsanlegg fra omlag 1900

Tilstand Inngår i kulturminnene langs  
kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 4: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 56950 og 150617

Lokalitetsnavn  Oahpášgieddi

Kulturminnetype Norrøn gravrøys, naust og hellegroper

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.
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Kart ID 5: Spildra

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Guossnáhkáš

Kulturminnetype Tufter etter nedbrenning og fraflyttet 
gjenreisningshus

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.

Kart ID 6: Spildra

Kommentar Askeladden 59970

Lokalitetsnavn Kvernberget

Kulturminnetype Steinaldertufter

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.

Kart ID 7: Spildra

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Skaga

Kulturminnetype Kjerrevei bygget i forbindelse med krise-
arbeid på 1930-tallet (også kjent under 
begrepet Nygaardsvoldvei). 

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.

Kart ID 8: Skaga

Kommentar 47165

Lokalitetsnavn Skaga

Kulturminnetype Tuft fra tidlig metalltid

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.
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Kart ID 9: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 150439

Lokalitetsnavn Prestesteinen

Kulturminnetype Samisk offersted

Tilstand Inngår i kulturminnene langs  
kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 10: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 150434, 56952

Lokalitetsnavn Skagedalen

Kulturminnetype Bjørnegraver

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.

190



8

2. Innervika
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Kart ID 1: Innervika

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Innervika, Seglvik

Kulturminnetype Hustuft etter bolighus, Anders Larsens 
fødested. 

Tilstand Noe gjengrodd, men fortsatt tydelig mar-
kert i terrenget. 

Kart ID 2: Innervika

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Innervika, Seglvik

Kulturminnetype Gammetuft, trolig fjøsgamme

Tilstand Tydelige voller, noe overgrodd. 

Kart ID Ikke kartfestet

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Seglvik

Kulturminnetype Minnestein, Anders Larsen

Tilstand Godt vedlikeholdt.
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2. Kvænangsbotn
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GEARBBETDALEN OG KVÆNANGSDALEN: Kulturminner 
(registrerte og kartfestede ut fra muntlige opplysninger). 
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1 Gearbbet Gearbbethytta
2 Limpa Limpastua
3 Kvænangen skogsstuer Kvænangen skogsstuer
4 Gardelvågsetra Tidligere seter
5 Sæterholet Tidligere seter
6 Gåsevatnet Tjæremile
7 Kjevatnet Tjæremile
8 Lilleøyhompen Tjæremil
9 Limpaflata Tjæremile
10 Limpaflata Tjæremile
11 Limpavatnet Tjæremile
12 Rundvannsflata Tjæremile
13 Stormila Tjæremile
14 Vangenveien Tjæremile
15 Äijänkuoppa Tjæremile
16 Monnamyra Gammetuft
17 Øverslåtta Spor etter gamme
18 Ábojohka Jaktgamme
19 Hustomta Gammetuft
20 Corrojavrrit Jaktgamme
21 NjarbesjohkaL Jaktgamme
22 Øverdalen Jaktgamme
23 Ceabetjarvi Jaktgamme
24 Corrojavrrit Jaktgamme
25 Corrovuopmi Jaktgamme
26 Geatkeskaidi Jaktgamme
27 Rundvannsflata Gammetuft
28 Øvre Knutevannsflata Gammetuft
29 Gærbikkfjellet Fiskegamme
30 Rassegurravannet Sennagressområde
31 Monnavatnet Sennagressområde
32 Prestekragevannet Sennagressområde
33 Monnavatnet Sennagressområde
34 Gearbbet Utmarksslåtte
36 Storslåtta Utmarksslåtte
35 Storslåtta Utmarksslåtte
36 Gearbbet Gammetuft
37 Rundvannsflata Gammetuft
38 Hustomta Hustomta
39 Lilleøyhompen Gammetuft
40 Rundvannsflata Gammetuft
41 Gearbbet Veganlegg
42 Nils-flata Linebru
43 Äijänkuoppa Hestevei
44 Djupanvikhuset Djupanvikhuset

195



13

Kart ID 1

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Skogskoie oppført av Anders B. Ander-
sen, Tangnesland. Håndsaget tømmer fra 
stedet. 

Tilstand Godt vedlikeholdt.

Kart ID 34

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne. 

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Utmarksslåtte. Tuft etter høylae registrert 
i 1976

Tilstand Tuft ikke gjenfunnet. Slåttemark tydelig 
markert i terrenget, men økende gjengro-
ing. 

GEARBBETDALEN: Utvalgte kulturminner
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Kart ID 36

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne. 

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Gammetuft

Tilstand Tydelig markert, vegger av stein og jord. 
Inngang i nordvest. 

Kart ID 41

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne. 

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Veianlegg gjennom ura bygget av Anders 
B. Andersen, Tangnesland 1915. 

Tilstand Godt vedlikeholdt. 
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KVÆNANGSDALEN: Utvalgte kulturminner

Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen, vurderes vedtaksfredet.

Lokalitetsnavn Kvænangen skogsstuer

Kulturminnetype Skogskoie etter kvensk byggetradisjon 
med tre koier på rad.

Tilstand Godt bevart og vedlikeholdt. 

Kart ID 8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Lilleøyhompen

Kulturminnetype Liten tjæremil med diameter på 1.8 inntil 
gammetuft 39.  Store trær i milevollen 
antyder høy alder. 

Tilstand Godt bevart, fint eksempel på liten mile. 
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Kart ID 12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden.

Lokalitetsnavn Rundvannsflata - Kvænangsdalen

Kulturminnetype Sterkt gjengrodd tjæremile med utydelige 
voller, men godt synlig tapperenne. 

Tilstand Godt bevart. Ligger i område hvor det i 
1904 og 1976 er gitt muntlige opplysnin-
ger om gammetuft som ikke ble gjenfun-
net. 

Kart ID 13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Rundvannsflata - Kvænangsdalen

Kulturminnetype Stormila, også kjent som verdens største 
tjæremile. Måler 19m i diameter, tilknyt-
tet historie omkring brenninga av mila.  

Tilstand Godt bevart, noe gjengrodd. Skilt med 
informasjon på lokaliteten. 

Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Äijänkuoppa

Kulturminnetype Tjæremil med tydelig markerte voller og 
tapperenne. Store trær i mila antyder høy 
alder. Tømmeroppbygning i kant av mila. 

Tilstand Godt bevart, sterkt gjengrodd. 

Kart ID 19

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hustomta

Kulturminnetype Muntlige opplysninger om gamme opp-
ført av svensken Petterson ca 1900. 

Tilstand Ikke befart 2018. Uviss tilstand. 
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Kart ID 36

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Storslåtta

Kulturminnetype Utmarksslåtte

Tilstand Sterkt gjengrodd. Skjøtselstiltak nødven-
dig. 

Kart ID 39

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Lilleøyhompen

Kulturminnetype Gammetuft inntil tjæremil nr. 8. Svært 
tydelig markert, firkantet med boligdel og 
stall. 

Tilstand Godt bevart, fint eksempel på gam-
metuft. Nedenfor sti. Formidlingsverdig. 

Kart ID 40

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden, Hensynssone c) 
arealplan. 

Lokalitetsnavn Rundvannsflata - Kvænangsdalen

Kulturminnetype Tuft med oppmurt grue og laftestokker. 
Grue i ene hjørnet på tufta.

Tilstand Godt bevart. 

Kart ID 38

Kommentar Legges inn i Askeladden som kommunalt 
listeført kulturminne. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hustomta

Kulturminnetype Tufter etter bruket til Skogvokter Hoel

Tilstand Godt bevart, noe tilgroing av trær. 

200



18

Kart ID 43

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Äijänkuoppa

Kulturminnetype Hestevei. Oppmurt med hellere og bygget 
gjennom ur. 

Tilstand Godt bevart.
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ØVRIGE KULTURMINNER

Kart ID 44

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Djupanvikhuset

Kulturminnetype Laftet tømmerbygning flyttet fra Djupan-
vik. 

Tilstand Godt bevart.

Kart ID 45

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Navitsaga

Kulturminnetype Restaurert formidlingssag

Tilstand Godt bevart, trenger oppgradering for å 
kunne driftes. 
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3. Storsvingen
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Kart ID Askeladden ID 27172-1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti, ca 5,5 x 5m

Tilstand Nåværende eier er Mathis Amund Eira. 
Gammen er renovert/nyoppført i begyn-
nelsen av 2000-tallet. Den er bygd på 
stedet der Eiras bestefar hadde gamme

Kart ID 27172-2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Bealljegoahti, ca 4 x 4 m

Tilstand Gammen står, men har et store hull i 
taket og er falleferdig. Nåværende eier er 
Mathis Johansen Pulk.

Kart ID 27172-3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti, rund, 6 m diame-
ter

Tilstand Gammen har noe grønn presenning 
under torva. Torva i øvre del av veggen 
er omtrent borte/seget ned. Det vokser 
gress og urter på gammen. Nåværende 
eier er Lars Johan Eira. 
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Kart ID Askeladden ID 27172-4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti

Tilstand Nåværende eiere er Johan Isak Eira og 
broren Mathis Ole Eira. Gammen ble 
renovert i 1980. 

Kart ID Askeladden ID 27172-5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti

Tilstand Nåværende eier er Nils Isak Mathisen 
Eira. Gammen ble renovert på 1980-tal-
let.

Kart ID Askeladden ID 27172-6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti i samme utførelse 
som de øvrige på stedet.

Tilstand Den ligger utenfor syne til de andre 
gammene her (koordinat 34 W 524299 
7753628) og er noe sammenrast. Det 
vokser noe seljekratt oppå den. Den lig-
ger ikke utsatt til i forhold til omleggingen 
av E6. Gammen ble bygd av Johan Anders 
Eira i 1965, og var i bruk fram til siste del 
av 80-tallet. 
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Kart ID Askeladden 27172-8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Rund gammetuft, 8 m diameter. Voll ty-
delig mot SØ, 1 m brei og 0,3 m høg.

Tilstand Gammen ble flyttet hit av Ovles-Johan, 
Johan Pulk etter at han oppførte den et 
annet sted i Storsvingen. 

Kart ID Askeladden  27172-9

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Rund, gressbesvokst gammetuft, 6 m dia-
meter. Voll i V, 0,7 m brei og 0,4 m høg. 

Tilstand Gammen ble bygd av Olav Johansen Eira 
og senere overtatt av sønnen Isak Mathis 
O. Eira.

Kart ID Askeladden 27172-10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Rund gammetuft, 8 m diameter

Tilstand Gammen ble bygd av Aslak Johansen Eira, 
senere benyttet av broren Nils Peder Eira.

Kart ID Askeladden 27172-11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Gammetuften er rund, 6 m diameter.Voll-
høyde ca 0,5 m, bredde ca 1 m i S-delen.

Tilstand Gammen ble benyttet av Ardnen-Niillas 
(Nils Peder Aslaksen Logje, født 1901) 
med familie. Denne familien begynte 
senere å flytte til Arnøy, og gammen ble 
stående igjen til forfall..
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Kart ID Askeladden 27172-12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Árran, rund, 0,7 m. Ildstedet ligger midt 
på en rund flate, ca 7 m i diameter.

Tilstand God, noen steiner under torva som ikke 
er synlige. 

Kart ID Askeladden 27172-13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Gammetuft, rund, 4,5 m diameter

Tilstand Svakt markert, bjørketrær i tufta. 

Kart ID Askeladden 178593

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Tidligere reingjerde.

Tilstand Det finnes spor etter stolpehull, og noe 
kobberstreng i området

Kart ID Askeladden 178594

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Tidligere reingjerde.

Tilstand Det finnes spor etter stolpehull, og noe 
kobberstreng i området
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4. Seglvik
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Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hamna i Seglvik

Kulturminnetype Molo i naturstein, påbegynt i 1898 og full-
ført i 1904

Tilstand Skadet på grunn av vinterstormer,  behov 
for omfattende restauering. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hamna i Seglvik

Kulturminnetype Vorr, påbegynt i 1898 og fullført i 1904

Tilstand I god stand. 
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5. Veiskaret fangeleir
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Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter administrasjonsbygg, bygd av 
Vegvesenet før krigen. 

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter verksted

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter smie

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter oljelager

Tilstand Tydelig markert. 
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Kart ID 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter garasje

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter tømmerhytte

Tilstand Utydelig markert, grunnmur svakt anty-
det. 

Kart ID 7

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft etter fangebrakke. 

Tilstand Tydelig markert flate. 

Kart ID 8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft etter fangebrakke. 

Tilstand Tydelig markert flate. 
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Kart ID 9

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft for vaktmannskap

Tilstand Tydelig markert flate. 

Kart ID 10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft for vaktmannskap

Tilstand Tydelig markert flate. 

Kart ID 11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter kokehus

Tilstand Relativt tydelig markert. Teglstein i tufta. 
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Mindre bygninger og kulturminner, ikke fotografert: 

Kart ID 12 Tuft Vaskehus

Kart ID 13 Tuft Latrine

Kart ID 14 Tuft Kokehus

Kart ID 15 Tuft Vakthus

Kart ID 16 Tuft Latrine

Kart ID 17 Tuft Latrine
Kart ID 18 Jordvoll
Kart ID 19 Stein som ble brukt til å rette spiker på. 

Kart ID 20

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Vaskeplass for fangene

Tilstand Tydelig markert nedgravning nær bekk. 

Kart ID 21 - 25

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Skytterstillinger på rekke på bakkekam for 
nærforsvar av den administrative delen 
av leiren. 

Tilstand Tydelig markerte, runde nedgravnnger. 
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5. Nordstraumen kystbatteri

Området ble ikke detaljregistrert i 2018, på neste side viser en LIDAR-utskrift fra www.hoydedata.no som antyder 
et høyt antall individuelle krigsminner. Tilstanden til disse er ukjent med tanke på gjengroing og lignende. Disse må 
derfor detaljregistreres og oppfotograferes. 
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6. Evakuering

Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Tverrfjord, Jøkelfjord

Kulturminnetype Sted hvor to familier gjemte seg under 
evakueringa fra november 1944 - mai 
1945. Ingen synlige spor, påvist av Odd 
Hansen. 

Tilstand Ingen synlige spor, godt dokumentert av 
tidsvitber. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Tverrfjord, Jøkelfjord

Kulturminnetype Tuft etter gamme hvor familie gjemte seg 
under evakueringa i en kortere periode

Tilstand Vises som nedgravning. Det er satt opp 
skilt på lokaliteten. 
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Kart ID 4 og 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Øra og Tennsteinan, Isfjorden i Jækelfjord

Kulturminnetype Områder hvor folk oppholdt seg fra no-
vember 1944 - januar 1945. 

Tilstand Ingen synlige spor, påvist av tidsvitner og 
lokalkjent. 

Kart ID 6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Vardkammen

Kulturminnetype Hule hvor en familie oppholdt seg i to 
uker i november 1944.

Tilstand Inngangen til hula er vanskelig å finne. 
Bratt inngang, forøvrig godt bevart. Ingen 
synlige spor etter oppholdet i hula. 
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7. Gjenreisningsbebyggelse
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Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Solvang

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Gammelgård

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Skjærnes

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Amorsletta

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Storsletta

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Neset

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 7

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Moan

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Vågen Øst

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 9

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Vågen Vest

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Sandøra

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 

231



49

Kart ID 10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Unvdervoll

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Myrvold

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Indre Nøkland

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse, gårdstun

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 14

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Singelbuka

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Nøkkeleidet

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse, gårdstun

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 

Kart ID 16, 17

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Nøkkelhamn

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse, gårdstun

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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8. Gruvedrift
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Kart ID 10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft etter boligbrakke, gruvearbeidere

Tilstand Godt synlig og godt markert.  

Kart ID 11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft etter mindre bygning mellom bolig-
brakker. 

Tilstand Godt synlig og godt markert.  

Kart ID 12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft etter boligbrakke for arbeidere. 

Tilstand Godt synlig og godt markert.  

Kart ID 13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd.

Tilstand Stort dagbrudd med dybde på 2m. og 
lengde på omlag 25m.   
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Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stort dagbrudd, inngang i vest går gjen-
nom en tunnel. 4-5m dypt. 

Tilstand Godt bevart, noe gjengrodd. 

Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stoll, gjenfylt med vann. Tydelig markert. 

Tilstand Godt markert inngang, gjenfylt med vann. 

Kart ID 24

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd

Tilstand Godt bevart-

Kart ID 25

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd

Tilstand Godt bevart-
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Kart ID 26

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft i tilknyting til dagbrudd (nr. 27)

Tilstand Godt bevart- noe gjengrodd av trær. 

Kart ID 29

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd

Tilstand Godt bevart-

Kart ID 27

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stort dagbrudd med tørrmurt inngang

Tilstand Godt bevart-

Kart ID 27

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft, enkel oppmuring, mulig brukt til å 
søke ly under arbeid. 

Tilstand Noe sammenrast. 
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Kart ID 30

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stort dagbrudd, omlag 10m dypt. 

Tilstand Godt bevart-
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9 Skorpa kirkested
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Kart ID 1 og 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa Kirkested

Kulturminnetype Tømret langkirke med tilhørende kirke-
gård som var i bruk fra 1853 til 1964

Tilstand Kirkegården er uklart avgrenset med synlige 
søkk og forsenkninger i terrenget utenfor 
de synlige gravene med gravmarkører.  Det 
er nødvendig med utredning av eventuelle 
behov for tiltak ved Skorpa kirke. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa kirkested

Kulturminnetype På 1930-tallet skal det ha blitt pløyd opp 
hodeskaller på sletta nedenfor Skaret i Vågen. 
Det fortelles også om en gravplass ”nede 
ved stranden fra karelenes tid, muligens i 
området kirka ligger i dag. Fra handelshuset 
i Vågen og oppover snakkes det også om en 
annen kirkegård, muligens tilknyttet kapellet 
på slutten av 1700-tallet.

Tilstand Ingen fysiske spor. 

Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa Kirkested

Kulturminnetype I 1933 ble det opprettet en kirkegård ved 
Vågehalsen, ved veien som går over øya. Det 
gamle likhuset fra Likvika ble flyttet til denne 
kirkegården, og et nytt hus, som fremdeles 
står, ble bygget like etter krigen.Denne kirke-
gården har vært i bruk helt frem til nyere tid 
for begravelser av mennesker med tilknyt-
ning til Skorpa.

Tilstand Behov for vedlikehold av særlig trekors og 
gravmarkører av tre. 
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Kart ID 4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa Kirkested

Kulturminnetype Kirkegården i Kirkegårdsvika var var i bruk i 
årene 1886-1932. Stor variasjon i gravmarkø-
rer. 

Tilstand Behov for restaurering av gjerde og familie-
gravsteder og rensking av gravmarker som 
ligger. 
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Kvænangen kommune 

GÁRGU 8, 9161 BURFJORD  
Telefon 77 77 88 00  
www.kvanangen.kommune.no 
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 plantelivsfredning. Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen.  

Hage, I 1999: Som fugl føniks av asken? Gjenreisningshus i Nord-Troms og Finnmark. Ad notam

 Gyldendal.  

Isaken, J. 2016: Krigsminner fra Kvænangen. Nord-Troms museum.  

Nilsen, Á 2012: Registrering av kulturminner og kulturmiljø Skorpa – Nøklan landskapsvernområde.

 Sametinget. 

Riksantikvaren 2018: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms, Riksantikvaren.  

Arkivkilder: 

Nord-Troms museum Kulturhistoriske arkiver, mappetittel: 
Kvænangsbotn 
Djupanvikhuset 
Kvænangen Skogsstuer 
Navitsaga 
Seglvik Molo 
Olgola-gammene 
Krigsminner i Kvænangen 
Fangeleire i Kvænangen 
Bundesarkiv Nord-Troms 
Skorpa kirke og kirkegårder. 

Intervjusamling, NTRM 1943 Kvænangen kommune: 
Edmund Johnsen 
Johan og Olaug Sigurdsen 
Richard Mortensen 
Oldine Hansen 
Jenny Eriksen 
Reidar Paulsen 
Georg Nilsen 
Birger Kaasen 
Nanna og Ingvald Jacobsen 
Marie Nygård 
Alf Sollund 
Gunnar Sollund 
Leif Vassnes 
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Muntlige opplysninger/informanter: 
Aartun, Sigurd – Veiskaret fangeleir 
Boberg, Alm – hula i Jøkelfjord 
Enoksen, Ragnhild – Ologolaneset – krigsminner og gammene 
Enoksen, Tryggve – Kvænangsbotn, utmarksbruk 
Hansen, Odd – huleboere 
Henriksen, Hanne – kulturminner i Kvænangsbotn 
Isaksen, Jan – Krigsminner 
Larsen, Jan, Seglvik 
 

Sametinget: 
Befaringsrapporter Sak 13-2985 Storsvingen, herunder intervjuer av følgende informanter: 

Johan Anders O. Eira 
Berit Pulk Eira 
Nils Isak M. Eira 
Johan Isak Eira  
Mathis Ole Eira 
Ellen Anne Oskal Eira 

Befaringsrapporter fra bygningsvernprosjektet – Kvænangen kommune.  
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GÁRGU 8, 9161 BURFJORD  

Telefon 77 77 88 00  

www.kvanangen.kommune.no 
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Innledning 
Høringsutkastet av kommunedelplan for kulturminner lå ute til høring i seks uker, jamfør pbl §11-14, i 

tidsrommet 06.05.-17.06.2019.  

Kommunedelplanen består av et hoveddokument med 3 vedlegg (handlingsprogram, kart- og 

kulturminnebeskrivelser og litteraturliste). Kommunen mottok totalt 3 innspill. Hver av disse er vurdert 

og kommentert. I dette dokumentet presenteres et sammendrag av merknadene, vurdert i forhold til 

relevans i arbeidet med kommunedelplan. De originale merknadene er tilgjengelige for innsyn, om 

ønskelig, i kommunens arkivsystemer. 

 

Merknadsbehandling 
Oversikt over innspillshavere  
Innspillshavere Merknadsnr 
Statens vegvesen ,24.05.19, ref. 2015/461 1 
Kystverket Troms og Finnmark, datert 06.06.19,  
 ref. 2015/461 2 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 11.06.19, ref. 2015/461 3 

 

Merknad 1 
Statens vegvesen uttaler som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne 

av fylkeskommunen og som statlig fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet og 

trafikksikkerhet.  

Statens vegvesen har ingen merknader til plan 

 

Merknad 2 
Kystverket har ingen merknad til plan. 

 

Merknad 3 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark legger til grunn at de overordnede føringer er det samme for 

kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv og kommunedelplan for kulturminner.  Fylkesmannen 

understreker at helhetlig miljø- og ressursforvaltning skal sikre kulturminnelovens formål.  
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Fylkesmannen etterlyser dokumentasjon på hvem som har fått tilsendt høringsbrevet, og fremholder 

at alle sektormyndigheter skal gis lik mulighet til å komme med en god og grundig uttalelse. 

Fylkesmannen understreker kommunens ansvar for å ha en oversikt over viktige kulturminner, 

kulturmiljø og landskap. Denne oversikten er viktig for å ivareta kulturminnehensyn i kommunes rolle 

som byggesaksmyndighet og planmyndighet etter plan og bygningsloven, samt landbruksmyndighet 

og eiendomsforvalter.  

 

Administrasjonens vurdering  

Kommunestyret har valgt å utarbeide og vedta to særskilt kommunedelplaner, en for idrett, kultur og 

friluftsliv og en for kulturminner. Begge planene er grunnlagt i kommuneplanens arealdel og andre 

kommunedelplaner og temaplaner.  I begge planene har sentrale og regionale satsinger har vært 

førende innenfor politikkområdene. 

Administrasjonssjefen anbefaler at felles måldefinisjon og sammenfatning av strategier og 

satsingsområder i kommunedelplanene vurderes ved rullering av kommunedelplanene.  

Når det gjelder høringsinstanser har kommunen sendt kommunedelplanen på høring til 

sektormyndigheter og andre interesser pr. 06.05.2019. Dokumentasjonen finnes i kommunens 

arkivsystem med referanse 2015/461 -   Administrasjonssjefen mener at dette bør tas med i beskrivelse 

av planprosessen  og medvirkning i hoveddokumentets kap 2.   
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/114 -3 

Arkiv: A00 

Saksbehandler:  Jorunn Farstad 

 Dato:                 05.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 12.06.2019 
47/19 Kvænangen kommunestyre 20.06.2019 
22/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 27.09.2019 
91/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

 

Ordensreglement for skolene i Kvænangen 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringsloven  
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.09.2019  
 
Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Ordensreglementet for skolene i Kvænangen godkjennes, og gjøres gjeldende fra 1. august 2019 
 
 
 
Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.06.2019  
Behandling: 
Saken utgår.  
Vedtak: 
Saken utgår.  
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019  
 
Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken utsettes til innspill fra råd og utvalg foreligger i saken. 
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Administrasjonssjefens innstilling 
Ordensreglementet for skolene i Kvænangen godkjennes, og gjøres gjeldende fra 1. august 2019 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken ble utsatt i utvalget 12.06.19 og sendt tilbake til saksbehandler for å se nærmere på §4 
bokstav H bruk av mobiltelefon. Her var det kommet innspill fra SU med ønske om totalforbud 
på bruk av mobiltelefon. Saken har igjen vært drøftet ved KVBU og de er kommet frem til 
denne teksten i reglementet: Ikke benytte deg av mobiltelefon i skoletiden, dersom dette ikke er 
avtalt med skolens pedagogiske personale.  
Totalforbud ble vanskelig så lenge skolen samtidig sier at telefonen skal kunne brukes i 
pedagogisk øyemed.  
 
Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. 
opplæringsloven § 9 A-10. Reglementet skal vise til regler om rettene og pliktene til elevene. 
Ordensreglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan 
brukes mot elever som bryt reglementet, og hvordan slike saker skal behandles. Skolen kan bare 
bruke tiltak som er iverksatt i ordensreglementet. Tiltakene skal ikke innebære fysisk refsing 
eller annen krenkende behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å 
forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for 
elevene og foresatte. 
Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa jf. 
opplæringsloven § 9A-10 vedtas ordensreglement «lokal forskrift om ordensreglement for 
skolene i Kvænangen kommune». Reglementet gjelder for skolene i Kvænangen kommune og 
erstatter tidligere vedtatt reglement. 

§ 2 Formål  

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt 
skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte og 
organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene. Ordensreglementet skal ivareta den 
enkelte elevs rettigheter og plikter. 
 
Nåværende ordensreglementet for skolene i Kvænangen er ikke oppdatert og i trå med dagens 
opplæringslov.  
I kontrollutvalgets møte i mars kom det påpakning om å oppdatere ordensreglementet slik at det 
er i trå med ny opplæringslov.  
Arbeidet ble igangsatt med å oppdatere ordensreglementet, og dokumentet ble videre sendt på 
høring til skolen. 
Ordensreglementet har vært opp som sak i FAU og SU ved Kvænangen barn – og 
ungdomsskole.   

Vurdering 
Når vi igangsatte jobben med å oppdatere ordensreglementet tok vi en fullstendig gjennomgang 
av hele dokumentet. Dette gjorde at vi fikk løftet hele dokumentet slik at det ble 
sammenhengende og helhetlig.  
 

Vedlegg 
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Forslag utarbeidet av: Rektor Charlotte Skum og etatsleder for oppvekst og kultur Jorunn Farstad mai 2019  
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Innledning  
Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den 

videregående opplæringen (opplæringsloven) §§ 9 A-10 og 9 A-11 og forvaltningsloven § 2. 

Alle elever i Kvænangen kommune har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremmer helse trivsel og læring, jf. opplæringsloven §§ 9A-1 og 9 A-2. Skolen skal aktivt og 

systematisk arbeide for et godt psykososialt miljø som virker positivt inn på elevers trygghet 

og sosiale tilhørighet, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 

Ordensreglementet er et av mange virkemidler i arbeidet for å oppnå et godt skolemiljø for 

elevene som er tilknyttet skolene i Kvænangen. Kommunen skal gi forskrifter om 

ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. opplæringsloven § 9 A-10. Reglementet skal 

vise til regler om rettene og pliktene til elevene. Ordensreglementet skal inneholde regler om 

orden og oppførsel, om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryt reglementet, og 

hvordan slike saker skal behandles. Skolen kan bare bruke tiltak som er iverksatt i 

ordensreglementet. Tiltakene skal ikke innebære fysisk refsing eller annen krenkende 

behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å forklare seg muntlig for 

den som skal ta avgjørelsen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foresatte. 

§ 1 Hjemmel 
Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa jf. 

opplæringsloven § 9A-10 vedtas ordensreglement «lokal forskrift om ordensreglement for 

skolene i Kvænangen kommune». Reglementet gjelder for skolene i Kvænangen kommune og 

erstatter tidligere vedtatt reglement. 

§ 2 Formål  
Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt 

skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte 

og organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene. Ordensreglementet skal ivareta den 

enkelte elevs rettigheter og plikter. 

 

 

 

260



4 

§ 3 Virkeområde  
Lokal forskrift om ordensreglement omfatter alle skolene i Kvænangen også 

voksenopplæringen. Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak 

som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for 

framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). Ordensreglementet 

gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, i skolens digitale rom og ved alternative 

læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, for eksempel skoleturer.   

§ 4 Regler for orden og oppførsel  
 

Som elev har du både rettigheter og plikter som du må følge i skoletiden 

a. Møte presis til timene. 

b. Møte forberedt og delta aktivt i opplæringen. 

c. Ha med nødvendig bøker og utstyr 

d. Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister 

e. Holde orden 

f. Ikke forlate skolens område uten tillatelse 

g. Følge skolens regler og rutiner om fravær 

h. Ikke benytte deg av mobiltelfon i skoletiden, dersom dette ikke er avtalt med skolens 

pedagogiske personale 

 

Rettigheter Plikter 

*Alle skal behandle deg på en ordentlig 

måte 

*Du skal behandle alle elever og ansatte på 

skolen med respekt 

*Alle skal vise deg respekt *Vise respekt for skolens og andres 

eiendeler 

*Dine eiendeler skal få være i fred *Du skal ikke utøve krenkende atferd. Noe 

som innebefatter både fysisk og  psykiske 

krenkelser 

*Du skal få være i et miljø som ikke er 

krenkende  

*Rette deg etter beskjeder som er gitt av 

skolens personale 

*Du skal ha et godt lærings- og skolemiljø *Du skal bidra til et godt læringsmiljø 
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*Skolens personale skal gripe inn dersom du 

opplever eller utsettes for krenkende atferd 

*Du skal møte presist til timer og avtaler 

*Skolen skal være er trygt sted hvor du føler 

tilhørighet, og er en del av et lærende 

felleskap 

*Gjøre skolearbeid til avtalt tid 

*Skolen skal legge til rette for at du 

opplever mestring både faglig og sosialt   

*Du skal følge ordensreglementet. 

 

Oppførsel og atferd som ikke aksepteres 
A Det er ikke lov å ta med eller bruke gjenstander som forstyrrer undervisningen og/ 

eller kan skade personer, bygning eller inventar 

B Det er ikke lov å utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, 

diskriminering, rasisme, utestegning, utøve noen former for vold eller trusler. 

C Det er ikke lov å benytte eller ta med tobakk og snus på skolens område, eller turer 

som er i regi av skolen. Forbudet gjelder også på skoleveien 

D Det er ikke tillatt å benytte eller være i besittelse av alkohol eller andre rusmidler på 

skolens område, eller på turer som er i regi av skolen dette gjelder også på 

skoleveien.  

E Det er ikke lov å fuske på prøver 

 

§ 5 Grunnlag for vurdering i orden og oppførsel  
 

 Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-5, § 3-6, og § 3-7 i forskrift til 

opplæringsloven. Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er ytterligere regulert i lokal 

forskrift om ordensreglement for skolene i Kvænangen kommune. 

 

§ 6 Sanksjoner på brudd av reglene 
 

Alle sanksjoner skal ha til hensikt å hjelpe eleven til å endre på uheldig atferd og oppførsel. 

Sanksjonen som blir gitt skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet.  

Sanksjonene skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor det er 

blitt nødvendig med sanksjoner. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg, 
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dette skal ses i sammenheng med sakens alvor. Elevens alder og forutsetninger for å forstå 

konsekvenser ved regelbrudd skal alltid vurderes før sanksjonsform blir gitt. Brudd på regler 

som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i ordensreglementet  

 

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner 

A Muntlig irettesettelse fra skolens pedagogiske personale. 

B Muntlig melding til elevens foresatte fra skolen pedagogiske personale 

C Skriftlig melding til elevens foresatte fra skolens pedagogiske personale 

D Muntlig/ skriftlig melding til foresatte fra rektor 

E  Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende og ulovlig 

måte. Herunder tobakk, snus og rusmidler. Ulovlige gjenstander leveres politiet. 

Inndratte gjenstander som politiet ikke tar hånd om tilbakeleveres foresatte v/ 

henvendelse til skolen.  

F Midlertidig frata eleven gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring 

G Anmerkning  

H Gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført 

skolens eiendom eller eiendeler. Eksempelvis: rydde søppel, vaske gulv, fjerne 

tagging 

I Bortvise elev 1-7.trinn fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen. 

Bortvisning skal kun benyttes dersom andre tiltak er forsøkt eller vurdert. Eleven 

skal hentes av en foresatt. Ved bortvisning skal rektor fatte et enkeltvedtak. 

Opplæringsloven § 9a-11 

J Bortvise elev 8-10.trinn for inntil 3 dager ved alvorlige eller gjentatte brudd på 

ordensreglementet. Bortvisning skal kun benyttes dersom andre tiltak er forsøkt 

eller vurdert. Foresatte skal varsles før eleven bortvises. Ved bortvisning skal rektor 

fatte enkeltvedtak. Opplæringsloven §9a-11 

K Elever kan bli pålagt å delta i konfliktløsningssamtaler i og utenfor skoletiden med 

skolens pedagogiske personale, helsesøster eller rektor. Dersom en elev blir tatt i 

røyking / snus på skolen skal de foresatte sammen med barnet møte til samtale med 

skolen.  
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L Elever på ungdomstrinnet kan få nedsatt karakter i orden og atferd dersom det har 

vært gjentagende brudd på skolens ordensreglement ( forskrift til opplæringsloven 

§§§3-5,3-6 og 3-7) 

M Eleven kan bli flyttet midlertidig eller permanent til en annen klasse, eller annen 

skole dersom det foreligger gjentatte eller alvorlige brudd på ordensreglementet( 

opplæringsloven §8-1 tredje ledd)  

N Politiet blir varslet ved straffbare handlinger  

O Sanksjoner for elever på voksenopplæringen gjelder etter nasjonale lover, 

forskrifter og  retningslinjer, samt utdypet ordensreglement for voksenopplæringen 

i Kvænangen kommune 

  

 

§ 7 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6 
 

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke 

sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9A-10. Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig 

godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk.  Skolen skal skriftlig dokumentere 

grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt, og hvilken 

sanksjon som ble benyttet. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den 

myndighet rektor har delegert. Avgjørelse om bortvisning må tas av rektor selv, jf. 

opplæringsloven § 9A-11 andre ledd. Rektor kan delegere myndighet til lærer om å ta 

avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer.  

Enkeltvedtak  

Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav I, J, L, M, skal 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges. Det kreves ikke 

enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer. Tiltakene kan iverksettes dersom dette anses 

som nødvendig selv om det klages på vedtaket. 

A. Nærmere om bortvisning 
 

Hver enkelt lærer har selv myndighet til å avgjøre bortvising fra egen undervisning for ei 

opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimer. Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg 

med lærerne til eleven. Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd, 
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jf. opplæringsloven § 9 A-11. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen. Før det 

blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert 

andre sanksjoner og hjelpetiltak. Ved bortvisning skal foresatte alltid varsles. Bortvisning kan 

ikke iverksettes dersom skolen ikke får varslet foresatte. En forutsetning ved bortvisning av 

elever på 1.-7. klassetrinn er at elevene hentes av foresatte. 

B. Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev 
 

Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav E skal overlates til foresatte. 

Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet. Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 

6 bokstav F skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagen slutter. 

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av bokstav E og F kan skolens ledelse be 

elevens foresatte om tillatelse til å foreta utvendig kontroll av elevens eiendeler som lommer i 

klær, sekker eller bagger. Om mulig skal elevens foresatte gis anledning til å være tilstede ved 

en eventuell kontroll. Skolens ledelse kan foreta undersøkelse i garderobe- og bokskap som 

disponeres av eleven. 

C. Ugyldig fravær og permisjon fra opplæringen. 
 

Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren 

skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Hovedgrunnlaget skal 

være orden og oppførsel det siste halve skoleåret (F- Oppl § 3-7). Ved sykdom skal skolen ha 

beskjed så fort som mulig. Forskrift til opplæringsloven § 3-41 har fastsatt særskilte 

bestemmelser om føring av fravær på vitnemål fra og med 8.trinn. 

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig kan rektor, etter 

søknad, gi en elev permisjon i inntil to uker jf. Opplæringsloven §2-11 i løpet av et skoleår. 

Fravær utover dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolene. Dersom foreldre tar elever ut 

av skolen uten at der er innvilget permisjon, må foreldre undertegne fastsatt skjema der 

foreldrenes ansvar for elevens opplæring er klargjort. Elevens foresatte har ansvar for og må 

legitimere at barnet får tilsvarende opplæring i annen skole eller ved hjemmeundervisning. 

Skolen skal være behjelpelig med evt. alternativt opplegg for elevens opplæring. Den enkelte 

skole fastsetter i sitt ordensreglement hvordan fravær skal legitimeres. Dersom eleven 

kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt 

årsaken til for sent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng 
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med årsaken og eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet. Foresatte skal 

involveres når fraværet, inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring og virker 

forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldre må også informeres om det ansvaret 

de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1. Elever som 

kommer for seint og dermed forstyrrer opplæring kan i konkrete situasjoner og utfra en total 

vurdering, få et alternativt opplæringstilbud inntil ny undervisningsøkt starter. 

 

D. Krenkende atferd 
 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkende atferd jf. Opplæringsloven 9A-3.Krenkende 

atferd som mobbing, trakassering, diskriminering, rasisme, utestenging, uthenging vold eller 

trusler skal ikke aksepteres på skolene i Kvænangen kommune. Krenkende atferd er en 

fellesbetegnelse for alle former for atferd som tilsiktet eller utilsiktet rammer andre 

mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan også være enkeltstående handlinger 

eller ytringer som oppleves sårende for en elev. Hvilke ytringer og handlinger som oppleves 

som krenkende for den enkelte elev, er subjektivt. Begrepet krenkelser skal tolkes vidt. 

Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, men også mer 

indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Det er likevel ikke slik at 

enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elever, skal oppfattes som krenkelser. Det er en 

del av skolens samfunnsmandat å lære elever å tenke kritisk, og til å kunne akseptere og 

respektere ulike meninger og overbevisninger. 

 

E. Mobiltelefon, smartklokke og internett 

Mobiltelefon, mobil-/smartklokke og annet teknisk utstyr som kan virke forstyrrende, kan 

benyttes etter avtale med skolen og i samråd med foresatte, eller i planlagt opplæringsøyemed. 

Ved regelbrudd kan utstyret inndras for resten av dagen jf. §6 bokstav F. 

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i opplæringsøyemed. Dette gjelder 

også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett- tilgang kan 

være tilgjengelig for elever utenom den organiserte opplæringen. 
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Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole kan vedta nettvettregler. Reglene kan også 

inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom 

den organiserte opplæringen.  

Dersom elevene bryter reglementet kan de, avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke 

internett eller teknologisk utstyr for et nærmere angitt tidsrom. Det kan også føre til tiltak 

etter§ 6. 

F. Reaksjonsmåter ved fusk  
 

Fusk eller forsøk på fusk får konsekvenser for vurdering/karakter i orden. Har eleven fusket i 

en prøvesituasjon kan prøven bli annullert. Elever på ungdomstrinnet skal varsles om 

muligheten for ikke å få terminkarakter. Eksamen i et fag kan annulleres dersom eleven har 

fusket eller prøvd å fuske på eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal 

avgjøres av rektor. Vedtak om annullering av eksamen kan innklages til Fylkesmannen. 

Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen (jfr. F-Oppl § 3-37). 

 

§ 8 Skadeverk 
 

Ved skade verk på skolens bygninger og/eller eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte 

kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig inntil kr 5000, etter 

skadeserstatningslovens § 1-1 og § 1-2. Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv 

dersom dette anses hensiktsmessig jf. § 6 bokstav H.  Ved skade/hærverk skal foresatte 

kontaktes. 

 

§ 9 Straffbare forhold 

Ut fra hensynet til skolemiljø, orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som 

normgivende signal, skal skolene melde fra til etatsleder for tjenesteområde oppvekst og 

kultur, om alle straffbare handlinger som begås mot eller av elever på skolene i Kvænangen 

kommune. Skolen skal konferere med elevens foresatte før forholdet meldes til etatsleder for 

nevnte tjenesteområde. Dersom de foresatte ikke ønsker at skolen skal melde forholdet, skal 

opplysning om dette følge med meldingen. Dersom det foreligger mistanke om straffbare 

forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller tiltak. Dette kan 
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eksempelvis gjelde forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika. Elevens 

foresatte skal varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foresatte skal 

uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal meldes 

til politiet. Straffbare handlinger utøvet av mindreårige (opp til 15 år) meldes til barnevernet. 

Skolen kan i tillegg vurdere annen hensiktsmessig håndtering. 

§ 10. Elevenes medbestemmelses rett  
 

Kapittel 9 A i opplæringsloven viser både til elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, og til 

at elevene skal delta i skolens planlegging og gjennomføring av arbeidet med et trygt og godt 

skolemiljø, se opplæringsloven § 9 A-8, jf. Eleven skal selv ta del i å skape en god skole  § 9 

A-2. Elevråd, skolemiljøutvalg/skoleutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er representert, er 

viktige samarbeidsorganer ved utformingen av et ordensreglement, og de må også høres før et 

ordensreglement fastsettes. Ordensreglementet bør være tilgjengelig på skolens og kommunen 

hjemmeside. 

§ 11 SFO og leksehjelp 
 

Opplæringsloven § 13-7 omhandler skolefritidsordingen. Elevenes skolemiljø Jf. 

Opplæringsloven § 9A-1 omfatter også leksehjelpen og SFO. Med unntak av §§ 9 A-10 og 9 

A-11. Utover dette vises det til tolkningsuttalelse fra utdanningsdirektoratet vedrørende 

ordensreglement på SFO 02.12.2014 som slår fast at skolens ordensreglement ikke gjelder for 

SFO. Kommunen bør ha egne ordensregler for SFO, da det per definisjon bare er i skoletiden 

skolens ordensreglement har virkeområde. Dette selv om skolen og SFO har tett samarbeid.  

§ 12 Ikrafttredelse  
 

Forskrift om ordensreglement gjelder fra ……………..Skolen plikter å gjøre elever, foresatte 

og ansatte kjent med lokal forskrift om ordensreglement for skolene i Kvænangen kommune 

hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler rektor.
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Administrasjonssjefens innstilling 
Kompetanseplan for barnehagene godkjennes, og gjøres gjeldende fra 01.01.2020 
 
 
 

Saksopplysninger 
Barnehageeier har ansvar for å sikre at personalet har den nødvendige kompetansen for å ivareta 
kvalitetskrav slik de er uttrykt i Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehager. 
Barnehageeier skal initiere og legge til rette for kompetanseheving 
Kommunen som barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn får et 
pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Barnehagemyndigheten har ansvar for å kartlegge og 
utvikle en helhetlig kompetanseplan for sin kommune. 
En felles kompetanseplan er en forutsetning for å få statlige kompetansemidler. 
Kompetanseplan for barnehagene i Kvænangen skal synliggjøre retning innen 
kompetanseutvikling på barnehageområdet i kommunen. Samtidig er det viktig at den enkelte 
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barnehages egenart blir ivaretatt slik at de opplever at kompetansehevingen er meningsfull, 
relevant, nyttig og i tråd med deres behov. 
Kompetanseplan bygger på nasjonale føringer gitt av Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for 
fremtidens barnehage.  
 

Vurdering 
Barnehagene i Kvænangen har hatt en kompetanseplan som gikk ut i 2018. Den nye plan har 
vært jobbet med gjennom 2019 og bygger på direktoratet sin plan, kompetanse for fremtidens 
barnehage. Plan er også tatt opp i Nettverket for barnehagene og sammenfaller med de andre 
kommunene sine planer. Barnehageansatte i Kvænangen har vært med på å arbeidet med plan. 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet har fått planen til gjennomgang.   
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2. Innledning 
 

Barnehagen skal bidra til at barn får en god start i livet. Dette er nedfelt i barnehagelovens 
formålsparagraf og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Et godt 
barnehagetilbud for alle barn krever kompetente ledere og faglig reflektert personal. Et 
kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. 
Personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 
barnehagen. Barnehager av høy kvalitet, har gode forutsetninger for å sikre tidlig innsats, 
utjevne sosiale forskjeller og stimulere til barns livslange læring. 

Kompetanseplan for barnehagene i Kvænangen skal synliggjøre retning innen 
kompetanseutvikling på barnehageområdet i kommunen. Samtidig er det viktig at den enkelte 
barnehages egenart blir ivaretatt slik at de opplever at kompetansehevingen er meningsfull, 
relevant, nyttig og i tråd med deres behov. 

Planen er utarbeidet av Barnehagesektoren i Kvænangen, i samarbeid med Nettverket for 
barnehagene.  

Vi ønsker at planen vil fungere som et verktøy, og en veileder i barnehagenes arbeid med 
utvikling av kompetanse. Den enkelte barnehage må utvikle sin egen lokale strategiplan med 
utgangspunkt i kompetaseplan.  

Kommunen som barnehagemyndighet har et ansvar for å sikre faglig utvikling for  
barnehageområde som helhet. 

 

2.1. Kommunens ansvar  
 

Kommunen som barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn får et 
pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Barnehagemyndigheten har ansvar for å kartlegge og 
utvikle en helhetlig kompetanseplan for sin kommune. Planen skal omfatte kommunale og 
private barnehager og skal ivareta nasjonale føringer og barnehagenes lokale kompetanse 
behov. En felles kompetanseplan er en forutsetning for å få statlige kompetansemidler. 
Kommunen kan initiere kompetansetiltak rettet mot alle barnehager i kommunen. 

 

2.2. Barnehageeiers ansvar  
 

Barnehageeier har ansvar for å sikre at personalet har den nødvendige kompetansen for å 
ivareta kvalitetskrav slik de er uttrykt i Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for 
barnehager. Barnehageeier skal initiere og legge til rette for kompetanseheving 
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2.3 Barnehagen  
 
Styrer skal motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet, og har ansvaret for 
å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på et overordnet nivå.  
 
Pedagogisk leder skal sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, og har sammen med 
styrer ansvar for at samfunnsmandatet oppfylles og at målene i rammeplanen realiseres. 
Pedagogisk leder har også ansvar for å veilede det øvrige personalet.  
 

Barnehagens ansatte bør jevnlig delta i kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid for å 
heve sin kompetanse og øke sin forståelse for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

2.4 Barnehagen som lærende organisasjon  
 
En lærende barnehage har utviklingsorienterte ansatte som opplever innflytelse på eget arbeid 
og barnehagens utvikling. Det krever god organisering og pedagogisk ledelse som har fokus 
på fellesskapsfølelse og høy grad av kunnskapsdeling blant de ansatte.  
 
Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjerte i å skape og dele 
kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres 
de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man lærer sammen. 
(Kompetanse for framtidens barnehage, KD 2013, s.11)  
 
Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer hele personalgruppen, og foregår i den 
enkelte barnehage. Den krever at det er godt forankret hos styrer, pedagogiske ledere og 
barnehageeier. 
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3. Nasjonale og lokale føringer  
 
3.1. Nasjonale føringer og satsningsområder - Kompetanse for framtidens barnehage  
 
De fire tematiske satsningsområdene i nasjonal strategi er:  
 

- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 
- Danning og kulturelt mangfold  
- Et godt språkmiljø for alle barn  
- Barn med særskilte behov  

 
I tillegg fremheves følgende tema som nasjonalt prioriterte områder og områder prioritert i 
rammeplan for barnehager: barnehagens læringsmiljø, de yngste barna, fremme likestilling, 
pedagogisk bruk av digitale verktøy, realfag i barnehagen og overgang barnehage- skole. 

3.2. Føringer fra Nord Troms barnehagenettverk 
 

Nettverket jobber mot Fylkesmann i Troms som styrer/leder samarbeidsforumet ReKomp 
(Regional ordning for kompetanseutvikling). ReKomp deler ut midler som nettverket får fra 
fylkesmann. Nord Troms nettverk har Astrid Berg som utviklingsveileder og som hjelper 
nettverket opp mot UiT (Universitetet i Tromsø). 

Nettverket søker midler på barnehagebasert kompetanseutvikling.  

 

3.3. Lokale føringer 
 

Kvænangen kommune har i tillegg til samarbeid med Nord Troms nettverk, et samarbeid med 
nettverk 3 (Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen). Disse tre kommunene har gått sammen om 
søknad på midler til kompetanseheving på Samisk.  

Nettverk 3 jobber også om felles satsning på IBS (Inkluderende barnehage – og skolemiljø) i 
regi av direktoratet. Startdato for dette prosjektet er 01.01.2020.  

 

3.4. Kartlegging av kompetansebehov 
 

Det ble gjennomført en kartlegging av kompetansen til barnehagene i Troms i forbindelse 
med oppstart av ReKomp.  

Kvænangen jobber også med å gjennomføringen av ståstedsanalysen for barnehagen.  
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4 Hovedsatsningsområder 2020 – 2022 Kvænangen kommune 
 
Valg av lokale satsningsområder ble gjort i samarbeid med barnehagene. Kommuneplan og 
kommunedelplan for barnehagen er førende for hvilke områder som er valgt ut. Siden disse 
mangler i Kvænangen er sett på sammenheng med lovverket og den statlige strategien for 
kompetanseplan.  
 
Lokale satsningsområder som vil gjelde i denne planen:  
 
4.1. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
 
Ny Rammeplan for barnehagene trådde i kraft fra august 2017.  
Implementeringen av rammeplan er en kontinuerlig prosess framover, hvor også sikring av en 
god årsplan er en del av jobben.    
 
 
4.2. Psykisk helse og livsmestring  
 
Barnehagen er blitt en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid for utvikling 
av god psykisk helse. Barnehagen skal legger til rette for et læringsmiljø der barn blir sett og 
ivaretatt på en måte som fremmer psykisk helse og mestring. Vold og overgrep mot barn må 
tas alvorlig og arbeides aktivt imot.  
Personalet skal ha kompetanse om vold og overgrep mot barn og kunnskap om tidlig 
identifikasjon og tidlig intervensjon knyttet til dette. Barnehagelederne skal ha kompetanse i å 
lede dette arbeidet på systemnivå.  
Personalet skal ha kompetanse på å oppdage og identifisere omsorgssvikt samt tidlig 
intervenere når dette er identifisert.  
Personalet skal ha kompetanse om barns utvikling, risiko og resiliens, tilknytning, 
reguleringsproblematikk, utviklingsmessige utfordringer og ulike funksjonsnedsettelser.  
Personalet skal ha kunnskap om tidlig innsats. Med tidlig innsats menes at det er lav terskel å 
komme i kontakt med nødvendige tjenester, og at man gjennom samhandling har gode 
systemer, rutiner og kompetanse for å oppdage og komme i kontakt med barn som har behov 
for hjelp.  
 
    
4.3. Mangfold og inkludering  
 
Barnehagen skal tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø som er til det beste for alle 
barn. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og 
mobbing. En oppgave er derfor å sørge for at alle barn inngår i lek og samspill og knytter 
vennskapsbånd. Antallet flerspråklige barn i barnehage har økt de siste årene, og kompetanse 
om andre kulturer og om flerspråklige og er derfor viktig.  
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Personalet skal kunne formidle en faglig fundert trygghet i møtet med barn med spesielle 
utfordringer knyttet til kultur, språk, tilknytning eller funksjonsnedsettelse  
Personalet skal ha kompetanse på hvordan barnehagen møter barn man ikke kan kommunisere 
verbalt med og hvordan best mulig legge til rette for at de skal lære norsk så tidlig som mulig.  
Personalet skal inneha en kompetanse som gjør at de på et faglig og profesjonelt grunnlag kan 
arbeide for å motarbeide ekskludering og mobbing.  
Personalet skal ha kunnskap om barn med særskilte behov. Arbeid med barn med særskilte 
behov handler både om hvordan barnas behov kan imøtekommes i det allmennpedagogiske 
arbeidet i barnehagen og hvordan de kan møtes med spesialpedagogiske tiltak.  
Personalet skal ha kompetanse om tilrettelegging for deltakelse i fellesskapet, lek og læring, 
der samarbeid med hjemmet er sentralt.  
Personalet skal ha kompetanse om å fremme demokrati og likestilling. Jenter og gutter skal ha 
like muligheter i en likestilt pedagogisk praksis, der personalet er bevisst sine holdninger og 
handlingsmønstre. 
 
 
4.4. Pedagogisk ledelse  
 
Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for barnehagens leder i 
samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende 
organisasjon. Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å 
skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike 
organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske 
hvordan man kan lære sammen.  
Barnehagen skal ha en pedagogisk ledelse som har kompetanse i å sette i gang og lede 
refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen.  
Personalet skal ha kompetanse i bruk av pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk 
dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent 
for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. 
 
 
4.5. Pedagogisk relasjonskompetansen  
 
Pedagogisk relasjonskompetansen handler om at personalet skal være i stand til å møte hvert 
enkelt barn med nærhet og forståelse, og sikre at hvert barn blir en aktiv del av det lekende og 
lærende fellesskapet i barnehagen. Den pedagogiske relasjonskompetansen preges av den 
ansattes bevisste holdninger, verdier, barnesyn og læringssyn.  
Personalet skal ha kompetanse som gjør at de kan reflektere rundt eget samspill med barn som 
individ og barn i gruppe.  
Personalet skal ha kompetanse om barns sosiale og emosjonelle utvikling 

 

4.6. Språk  
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Barnehagen skal skape et godt språkmiljø for alle barn. Språket er både et 
kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, samt et uttrykk for følelser og 
opplevelser. Dette gjelder alle barn, også barn med minoritetsbakgrunn som i tillegg skal lære 
norsk.  
Personalet skal ha kunnskap om hvordan språk fremmer barns identitetsdanning og personlige 
utvikling.  
Personalet i barnehagen skal ha kompetanse på barns språkutvikling og hvordan de kan 
stimulere til god språkutvikling.  
Personalet skal ha innsikt og kompetanse på bruk av ulike verktøy og metoder som kan 
benyttes i systematisk språkarbeid. 

 
4.7. De yngste barna  
 
Barn er stadig yngre når de starter i barnehagen. Kompetanse knyttet til pedagogisk 
tilrettelegging for de yngste barna trengs i alle situasjoner i hverdagslivet; når barn leker og 
lærer, i stell, måltider og påkledning.  
Personalet skal ha god kompetanse knyttet til oppstart i barnehagen, tilvenning og 
foreldresamarbeid.  
Personalet skal ha kompetanse om trygg tilknytning og utviklingsfremmende relasjoner. 
Trygg tilknytningen er avgjørende for små barns livskvalitet her og nå, og legger samtidig det 
beste grunnlaget for videre positiv utvikling og læring.  
Personalet skal ha kompetanse om hvordan de kan fange opp og møte små barns signaler og 
følelsesuttrykk og hvordan de kan ivareta en god balanse mellom fysisk nærhet og omsorg og 
barnets behov for selvstendiggjøring og utforskning.  
Personalet skal ha kompetanse om de yngste barnas lek. Leken står sentralt i små barns trivsel 
og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling.  
Personalet skal ha kompetanse i hvordan de skaper en omsorgsfull relasjon og et godt 
læringsmiljø for de yngste barn, preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og godt samspill.  
Personalet skal ha kompetanse om språkutvikling og språkstimulering knyttet til de yngste 
barna. 

 

4.8. Digital kompetanse  
 
Barn trenger hjelp av kompetente voksne som kan veilede og hjelpe dem i den digitale 
hverdagen. Digital kompetanse er både å kunne bruke forskjellige digitale verktøy og evnen 
til å kunne velge egnet verktøy til den aktuelle situasjonen.  
Personalet skal ha kompetanse i hvordan bruke digitale verktøy knyttet til fagområdene i 
rammeplanen og som en naturlig del av hverdagen i barnehagen.  
Personalet skal ha kompetanse om hvordan digitale verktøy kan støtte barnas lek og læring 
når verktøyene blir satt inn i en pedagogisk ramme.  
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Personalet skal kunne utøve digital dømmekraft og ha som mål å lære barn digital 
dømmekraft. Digital dømmekraft handler om evne til kritisk refleksjon, bl.a. knyttet til 
personvern, etikk, nettvett og opphavsrett. 

 

5. Tiltak for utvikling av personalets kompetanse 
  
I tillegg til kommunen og barnehageeiers egne kompetansemidler kan nettverk, kommunen 
og/eller enkeltbarnehager søke kompetansemidler hos Fylkesmannen knyttet til de sentrale 
satsningsområdene for kompetansestrategien 2014-2020. Barnehagene sender sin søknad til 
kommunen. Kommunen som barnehagemyndighet gjør en vurdering av de innkomne 
søknadene, prioriterer dem og videresender søknadene med en vurdering/prioritering til 
Fylkesmannen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale kunnskapssentrene har gode 
nettressurser som kan benyttes i utviklingsarbeid innenfor kompetanseplanens tema.  
 

5.1. Tiltak i Nord Troms nettverk 
 

Nord Troms nettverk kjører kompetanseheving med midler fra Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Denne kompetansehevingen er et samarbeid med UiT og nettverket melder inn 
kompetansebehov i samarbeid med kommunen. Tema for kommende år er digital 
kompetanse.  

Nord Troms 3 har i tillegg felles søknad hos FM på spesielle behov i vår region.  

Vi er i gang fra 2020 med IBS (Inkluderende barnehage – og skolemiljø).  

 

5.2. Tiltak i kommunen 
 

Nettkurs Vold og seksuelle overgrep: Kommunen pålegger personalet i kommunale 
barnehager å gjennomføre nettkurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn». Dette kurset gir 
personale kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i 
barnehage eller skole, og hva personalet må gjøre når det avdekkes. Personalet i private 
barnehager anbefales å benytte kurset.  
 

5.3. Barnehagens egne tiltak 
 
Barnehagenes egne kompetansehevingstiltak er tiltak som finner sted i den enkelte barnehage, 
uavhengig av de statlige og lokale tiltak, eller som videreføring av disse.  
Aktuelle kompetansehevingstiltak som kan iverksettes internt: 

- Erfaringsdeling  
- Hospitering  
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- Veiledning  
- Prosjektarbeid  
- Utviklingsarbeid  

 
 
5.4. Barnehagebasert kompetanseutvikling  
 
Barnehagebasert kompetanseutvikling skal være førende for kompetanseutviklingen i 
barnehagene. Barnehagen utvikles som pedagogisk virksomhet og som lærende organisasjon 
når den samlede kompetansen utvikles individuelt og kollektivt. Barnehagebasert 
kompetanseheving skal inkludere hele barnehagens personalgruppe. Felles deltagelse og 
refleksjon er et viktig verktøy i dette arbeidet. 

 

5.5. Økonomi 
 

Mye av midlene som brukes til kompetanseheving kommer fra Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Samtidig må også kommunen bidra med noe. Hovedsakelig vil kommunens bidrag 
bestå av dekning av utgifter til vikar, overnatting og reiseutgifter.  

 

5.6. Tiltaksplan for barnehageåret 2019/2020 
 
Tiltaksplan vil ligge som vedlegg.  

 

5.7. Prosjekter 
 
Inkluderende barnehage og – skolemiljø, sammen med Nordreisa og Skjervøy.  

Samisk, sammen med Nordreisa og Skjervøy.  

 

5.8. Studietilbud fra UDIR  
 
Ønsker som er innkommet:  

- Veiledning av nyutdannede. 
- Barnehagepedagogikk og småbarns pedagogikk. 
- Spesialpedagogikk, master. 

 

5.9. Kurs  
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Foreldreveiledning.  

Visma flyt for pedagogiske ledere.  

Overganger innad i barnehagen og overgang barnehage og skole. 

Arbeidsmiljø – fortsette med NED-prosjektet. 

Nord Troms friluftsråd: Mer og bedre utetid. 

Nettkurs – mobbing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert: 28.10.2019
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/74 -3 

Arkiv: A00 

Saksbehandler:  Jorunn Farstad 

 Dato:                 25.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
117/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
93/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

 

Kommuneplan 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Kommuneplan, Inkluderende barnehage og skolemiljø 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommuneplan inkluderende barnehagen og skolemiljø vedtas. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kvænangen kommune er tatt med i satsingen «Inkluderende barnehage og skolemiljø» initiert 
av UDIR. Fra Kvænangen deltar barnehagene i satsingen. Kvænangen barne- og 
ungdomsskole er ikke med her, men deltar på andre satsingsområder.  
 
Målgruppe: barnehager, skoler, myndighet og eiere som trenger og ønsker noe støtte, men 
som samtidig har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid 
 
Deltakerne skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon 
og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. 
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Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet skal derfor 
primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i lærende 
nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med 
ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å 
videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre 
krenkelser. 

Deltakerne skal delta på nasjonale og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. 
Mellom samlingene arbeider deltakerne lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. I 
tillegg skal deltakerne være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene er 
en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. 

Kommunene som deltar får støtte til en lokal ressursperson som følger opp arbeidet i 
kommunen, i barnehagene og på skolene. 

Vi har også involvere PP-tjenesten i utviklingsarbeidet. Målet er at PP-tjenesten kan være en 
del av det lokale støtteapparatet for barnehager og skoler. 
 
Satsingen starter 01.01.2020, men allerede i mars 2019 arrangerte UDIR oppstartsamling for 
deltakerkommunene med fokus på kommuneplanen, og arbeidet med klargjøringen til 
satsingen. Planen er utarbeidet i samarbeid med våre nabokommuner Nordreisa og Skjervøy. 
Disse er også våre samarbeidskommuner i prosjektet. Disse tre kommunene har gått sammen 
om en felles ressursperson som ansettes i 80 % stilling fra 01.01.20 til 31.12.22  
I satsingen har Kvænangen med 5 deltakere på de nasjonale kursene. På de regionale kursene 
kan kommunen ta med flere deltakere.  
Kvænangen kommune deltar med to barnehager og tildeles kr 260 000 til deltakelse i 
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø» fra UDIR.  
 
 

Vurdering 
Prosjektet er et godt tiltak får å jobbe med en viktig problemstilling i samfunnet. Tidligere 
deltakere i prosjektet har utrykt stor nytteverdi av deltakelsen, og sektoren har store 
forventninger til både de nasjonale og regionale samlingen.  
Midlene som tildeles kommunen går i hovedsak til ressursperson som ansettes i prosjektet. 
Resterende går til deltakelse på samlingene. I tillegg må vi regne med å betale noen 
reisekostnader selv.  
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Kommuneplan Inkluderende barnehage -og skolemiljø 
2019-2021 

 Samarbeid mellom Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa Kommune. 
 

 
 

 
                                                              

                                                                            
 

                 KOMMUNEPLAN FOR KVÆNANGEN KOMMUNE 
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1 Utviklingsområder og innhold. 

Alle barn og elever skal ha trygge, og gode barnehage- og skolemiljøer uten mobbing og 
andre krenkelser. Dette er både et mål i seg selv og er viktig for barns lek, utvikling, læring 
og sosiale tilhørighet. Barnehageloven og rammeplan for barnehager tydeliggjør ansvaret. 
Barns livsmestring står sentralt. Gjennom barnekonvensjonen legges det vekt på at det 
arbeidet som skal utføres for barn, skal ha et barnesentret perspektiv. 

Forskningstall viser at mellom 10-12 % av barnehagebarn opplever mobbing i barnehagen. 
Mobbing som starter i barnehagen, kan ha store og langvarige konsekvenser for et menneske. 
Forskning viser at det kan ha sammenheng mellom mobbing i skolen og frafall fra 
videregående skole. Å oppleve mobbing eller andre krenkelser svekker barns livskvalitet, 
helse, trivsel og læring. Mobbing rammer også foreldre og søsken som opplever det sårt 
skamfullt og vanskelig. 

I et høringsnotat fra kunnskapsdepartementet 12 august 2019, foreslår de en endring i 
lovbestemmelsen om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt 
barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring hos alle barn, og for å forebygge 
tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø. I lovbestemmelsen 
ligger det en tydelig plikt hos barnehageansatte til å gripe inn ved krenkelser som mobbing, 
trakassering, diskriminering og vold. 

“Barndommen har vi med oss hele livet” 

 

2. Mål 

Styrke barnehagenes, skolers og eiers kompetanse til tidlig innsats for å fremme trygge og 
gode barnehage -og skolemiljø, forbygge og håndtere mobbing. Etablere en felles forståelse 
av begreper knyttet til barnehage -og skolemiljø for å sikre rett og god regelverksforståelse. 

Konkrete mål: 

 Alle barn/elever i barnehagen/skole skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få 
den hjelp og støtte som de har behov for. 

 Den ansatte skal ha høy kompetanse på barns sosiale utvikling og betydning av et 
trygt og godt læringsmiljø. 

 Den ansatte skal ha kunnskap om barns medvirkning og jobbe systematisk for å 
ivareta barns rett til å påvirke sitt eget miljø. 

 Den ansatte skal ha kunnskap og kompetanse til å tilrettelegge for et godt og 
inkluderende foreldresamarbeid. 

 

Kvænangen kommune: 

I forkant av prosjektet jobber den enkelte barnehage med ståstedsanalysen i personalgruppen. 
Det utarbeides problemstillinger i den enkelte barnehage. Involvering er et viktig element for 
å lykkes i startfasen. Barnehagene gjennomfører hvert år foreldreundersøkelsen til UDIR som 
også tas med i analysearbeidet.  
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3. Kommunens organisering og forankring i arbeidet. 

Planen legges frem for kommunestyret for politisk forankring. Planen sendes også ut til 
utdanningsforbundet og fagforbundet. 

 

4. Gjennomføring av kompetanseutviklingen. 

Felles med alle kommunene: 

 Nettverksmøter 
 Deltakelse på samlinger udir /fm 
 Lokal oppstarts samling (barnehagemyndighetene gjennomfører oppstartsamling i alle 

kommuner) 
 Lærende nettverk (2 ganger årlig) (barnehagemyndighet gjennomfører samlingene. 

Utviklingsgruppen fra hver barnehage-erfaringsdeling-praksisrelatert. 

Kommunevis: 

 Kollegiemøte 1.gang per måned. (Tema: IBS) 
 Temamøter, felles personalmøter x2 pr år (Kveldsmøte- barnehagemyndighet, + Res 

veileder.) 
 Utviklingsgrupper i den enkelte barnehage (utviklingsgrupper i den enkelte 

barnehage.) 
 Arbeid i lærende nettverk. 

 

Involvering av barna: 

 Observasjoner og samtaler med barna 
 Trivselssamtaler 2 ganger pr år. 
 Temasamlinger: Sosial kompetanse, vennskap, medvirkning med mer 
 Foreldrebarnesamtaler. 

Involvering av foreldrene: 

 Foreldremøter/Temamøter 
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 Foreldresamtaler 
 Invitere su-ledere til å delta på lokal oppstarts samling og temamøter. 
 Deltakelse på foreldreundersøkelsen. 

5. Tiltak på Lokalt nivå 

Involvere utdanningsforbundet og fagforbundet: 

 Inviteres til lokal oppstarts samling 
 Kommuneplan til informasjon 

Andre: 

 Helsestasjon og barnevern 
 KVBU v/rektor  
 PP-tjenesten. 

6. Finansiering: 

Midler fra utdanningsdirektoratet/FM: Dekker deler av ei interkommunal res.stilling i 
perioden 2020-2021. 

Hver kommune går inn med deler av lønn til res.stilling. 

4 samlinger med utdanningsdirektoratet/FM 

Egeninnsats fra hver kommune: Vikarbruk, transport, div lokal oppstarts samling, møter og 
samlinger i lokale nettverk. 

 

7. Utfordringer og muligheter: 

Utfordringer: 

 Økonomi 
 Bemanning/endring i bemanning 
 Sykefravær 
 Tid 
 Små enheter 
 Kompetanse 
 Geografiske avstander. 

 

Styrker: 

 Motiverte/endringsvillige ansatte som ønsker å jobbe i skole og barnehage 
 Velfungerende nettverk Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen 
 Barnehageeier med erfaring og kompetanse til å drive barnehagebasert 

utviklingsarbeid. 
 Styrere med kompetanse til å motivere og drive utviklingsarbeid. 
 Pedagoger med lang erfaring fra barnehage  
 Barnehagene har jobbet med livsmestring, inkluderende miljø- mobbing i forkant.  
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Ståstedsanalysen er gjennomført i begge barnehagene, og det er foretatt en samlet 
oppsummering i personalgruppen.  

 

Polarstjerna 

Personalet er imøtekommende, og god til å hjelpe hverandre. 
Personalet er god til å reflektere i hverdagen, angående barn og ulike hendelser. 
Personalet gir omsorg og trygghet og viser det ved å være nær barna, og se og lytte til 
dem. 
Personalet må jobbe med å  være tilstede overfor barna i konfliktsituasjoner, ikke overta 
konflikten. Men være god veileder. 
Personalet må observere, og legge til rette for barna som trekker seg ut av lek, felles 
aktiviteter osv. 
Personalet må legge mer til rette for aktivitet der følelsene har en stor betydning. 

Badderen 

 
Grønne tanker - Glade barn om følelser – lære empati. 
Sangleker på tvers av barna. 
Fellesskap, følge regler 
Spill på tvers av barna  
Fellesskap, følge regler 
Verne om den gode rolleleken. Personale aktiv meg i leken. 
Personalet skal få mer kunnskap igjennom prosjektet inkluderende barnehagemiljø. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/314 -18 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 11.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
95/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
94/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  

 

 

Endring i selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Troms 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  
 
Saksopplysninger 
Viser til henvendelse fra Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) om endringer i eierstrukturen 
som gjør at selskapsavtalens §§ 1 og 5 må oppdateres. Dette må godkjennes i kommunestyrene i 
alle deltakerkommunene.  
Vurdering  
Dette er en kurant endring som ikke får noen innvirkning for oss.  
Vedlagt følger brev fra IKAT datert 25.10.19.
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/\RK:\/\
Kiev M S

Vår ref: Deres ref. Dato

A 010 Sak 2019/274 25.10.19

Alle deltakere  i  interkommunalt arkiv Troms iKS

GODKIENNING  AV  ENDRET SELSKAPSAVTALE

Som følge av kommunesammenslåinger og endringer i vår eierstruktur, må § 1 og § 5 i vår

selskapsavtaie oppdateres.

Etter bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper må alle endringer som gjelder endringer i

antall deltakere og eierandeler godkjennes gjennom vedtak i kommunestvret/fylkestinget, og

signeres av rådmannen/fylkesrådrnannen.

Både melding om vedtak og signert selska psavtale oversendes oss for registrering i

Brønnøysundregisteret. Vi mottar gjerne dokumentene via altinn eller digipost.

Med vennlig hilsen

Arkiv Troms

ilde Elvine nå

arkivsjef

Postadresse Arkiv Troms, Postboks 6315 Langnes, 9293 TROMSØ E-post post@arkivtroms.no

Besøksadresse Huginba kken 18, Breivika Telefon 941 74 170 Org.nr. 989 532 960 Nettside www.arkivtroms.no

290



Selskapsavtale for Interkommunalt

arkiv Troms IKS

§ 1  Navn

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov

om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og

interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS. Til daglig brukes betegnelsen Arkiv

Troms.

Selskapet har følgende deltakere fra og med  1.1.2020:

1. Balsfjord kommune 11. Lyngen kommune

2. Bardu kommune 12. Målselv kommune

3. Dyrøy kommune 13. Nordreisa kommune

4. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 14. Salangen kommune
Kaivounon komuuni 15.  Senja kommune

5.  Gratangen kommune 16.  Skjervøy kommune

6.  Ibestad kommune 17.  Storfjord kommune Omasvuona suohkan

7.  Karlsøy kommune Omasvuonon kunta

8.  Kvæfjord kommune 18.  Sørreisa kommune

9.  Kvænangen kommune 19.  Tjeldsund kommune

10.  Lavangen kommune Loabága suohkan 20. Troms og Finnmark fylkeskommune

§2 Rettslig status

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i

Foretaksregistret.

§3  Hovedkontor

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

1.  Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og

sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig

virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens  §  6).

2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene

er som følger:

/\RKlVTRl\/IS
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3.

4.

5.

6.

0 Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot

0 Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter

og annet regelverk

0 Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv

0 Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan

0 Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen

0 Sikring av personregistre

Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert Veiledning i

arkivfaglige spørsmål.

Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte

og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år.  I  avtalen skal

det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og

tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt

depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet.

Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1og 2  ovenfor, tilby tjenester som

deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er

ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller

utenfor selskapets hovedformål.

Selskapet kan, etter Vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets

ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som

samarbeider om prosjektet.

Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette

ikke går ut over hovedoppgavene.

Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke fatte

vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i

representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en

fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge

folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Deltaker Folketall Innskudd 2020 Eierandel i  %

1.1.2018

Balsfjord kommune 5 653 382 530 5,62

Bardu kommune 3 979 295  164 3,96

Dyrøy kommune 1 165 148 301 1,16

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon

komuuni 2  132 198 769 2,12
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Gratangen kommune 1  117 145 796 1,11

Ibestad kommune 1  380 159 522 1,37

Karlsøy kommune 2  263 205 606 2,25

Kvæfjord kommune 2 928 240 312 2,91

Kvænangen kommune 1  224 151  381 1,22

Lavangen kommune Loabága suohkan 1  061 142 874 1,05

Lyngen kommune 2 877 237 651 2,86

Målselv kommune 6 798 442 288 6,76

Nordreisa kommune 4  944 345  527 4,91

Salangen kommune 2  226 203 675 2,21

Senja kommune 15  025 871  655 14,94

Skjervøy kommune 2 925 240  156 2,91

Storfjord kommune Omasvuona suohkan 1  856

Omasvuonon kunta 184 365 1,84

Sørreisa kommune 3 494 269 852 3,47

Tjeldsund kommune 4 253 309 464 4,23

Troms og Finnmark fylkeskommune 33 300

(20  % av folketallet i Troms pr. 1.1.2018) 1  825 427 33,10

Sum 100 600 7 000 314 100  %

Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved

eventuelle inn- og utmeldinger.

§ 6  Ansvarsfordeling

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin eierandel (jf.

§5)-

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef).

§ 8  Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er

representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme

telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf.  §  5).

Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid

lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine

representanter.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

§  9 Representantskapets møter

3
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Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel.

Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om

representantskapsmøte med samme frist.

Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned.

Følgende saker skal behandles:

1.  Årsmelding og regnskap

2. Valg av styre, revisor og valgnemnd

3. Overordnete mål og retningslinjer for driften

4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer

5.  Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne

6.  Andre saker som er forberedt ved innkalling

Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig, eller

når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av

representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak.

Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede.

Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder.

Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av

møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av

protokollen sendes umiddelbart til deltakerne.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og

disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha flertallet

av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir den valgt som

får flest stemmer.

Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har

daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene.

Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene.

§ 10 Styret

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to

styremedlemmer sarnt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre

medlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to

styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i

styret

Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret.

Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for

behandlingen av en enkelt sak.
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§  11 Styrets møter

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det.

Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal

normalt være skriftlig med sakliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert møtende

varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders

stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene

som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets

vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført.

§  12 Styrets fullmakter

Forvaltning av selskapet er tillagt styret.

Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de

rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring

og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll.

Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder

selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan

forberede nødvendige tiltak.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig

leder fullmakt til å tegne selskapets firma.

Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av

selskapet. Styret kan delegere til daglig leder åansette vikarer, ekstrahjelp og

prosjektmedarbeidere for inntil  1  år.

§  13 Daglig leder (arkivsjef)

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de

retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som

gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret.

Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder selskapets

virksomhet, økonomi og personale.

Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på styremøtene,

med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak.

§  14 Inhabilitet
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For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i

kommuneloven.

§15 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett. Styret

forbereder representantskapets behandling av ramrner og forutsetninger. Dersom styrets

framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har konsekvenser som går

ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og representantene

oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer i vedtatt budsjett.

Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.

Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig utvikling

av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode. Økonomiplanen skal sendes

deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret utarbeider framlegg til økonomiplan.

§16 Økonomiforvaltning

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven.  I  note til årsregnskapet skal selskapet gi en

oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i

resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra årsbudsjettet.

Årsberetningen skal avgis i sarnsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen l.

april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av

representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av

årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det år

regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett.

Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet.

§  17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr. l 000 000 for selskapets samlete låneopptak.

Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan

ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme budsjettår.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om

interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og

selskapet kan ikke selv låne ut penger.
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Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om dette

gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens §14-19.

§ 18 Revisjon

Representantskapet velger revisor for selskapet.

§  19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at

arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta

arbeidsreglement for selskapet.

Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med

arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og

nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet.

§  20 Forholdet til forvaltningsregler

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.

Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som

for organer opprettet i medhold av kommuneloven.

Reglene i kommuneloven om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i

representantskapet.

Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde

personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for

informasjonssikkerhet og internkontroll.

§  21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.

Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 43. ledd blir sett på som

minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med vedtak i

kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller

styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet.
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Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.

§ 22 Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige

deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter lov om

interkommunale selskap §31.

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel. Oppsigelse

må komme inn til styret innen 1. januar.

Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med Vedtak i

kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om

interkommunale selskap §§ 32-38.

Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av deltakerforhold

skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap §  30.

Styret melder fra om avviklingen til Foretaksregistret.

§  23 Andre regler

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap og

forskrifter gitt i medhold av denne loven.

§ 24 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020.

Godkjent, dato: .............................................................................  ._

Kommune: ............................................................................. .  .

Signatur: ............................................................................ ..

rådmann
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/232 -36 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 26.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
120/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
95/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner Handlingsplan 2020.  

 

 

Omstillingsprogrammet i Kvænangen, Handlingsplan for 2020. 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret godkjenner Handlingsplan 2020.   
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte utkast til handlingsplan for 2020 for Omstillingsprogrammet i Kvænangen 
kommune. Kommunestyret skal vedta årlige handlingsprogrammer. Handlingsplanene er 
grunnlaget for å søke om den eksterne finansieringen av programmet.  
 
Vedlagt følger Handlingsplan 2020.  
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1. Innledning 
 

Handlingsplan 2020 er en konkretisering av omstillingsarbeidet som pågår i Kvænangen kommune, og 

en oppfølging av «Omstillingsplan 2018-2020 Kvænangen kommune». Omstillingsarbeidet er kommet 

i stand som følge av høy andel offentlige arbeidsplasser, fraflytting og aldrende befolkning, og har som 

hovedmål å skape og sikre 20 arbeidsplasser i omstillingsperioden.  

  

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Kvænangen i 

perioden 2018-2020.  Den opprinnelige omstillingsplanen hadde tre innsatsområder:   

   1. Opplevelsesnæringer 

   2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur 

   3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv 

 

2. Innsatsområder og tiltak 2020 
 

Hovedhensikten med omstillingsmidler er å gi tilskudd til forstudier og forprosjekt, som skal generere 

næringsutvikling. Gjennomføring av hovedprosjekt skal primært skje ved hjelp og bidrag fra det 

ordinære virkemiddelapparatet. 

For 2020 foreslås det følgende innsatsområder:  

1. Opplevelsesnæringer.  
 

2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur. 
 

3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv.  

 

 

Under arbeid med handlingsplanen for 2019 ble innsatsområdene konkretisert til følgende områder: 

1. Reiseliv – overnatting, mat og opplevelser 

2. Nytt Næringsliv 

3. Eksisterende næringsliv 

4. Attraktivitet for næringslivet 

5. Kompetanse, rekruttering og nettverk 

 

For 2020 er det valgt å gå tilbake til de opprinnelige tre innsatsområdene fra «Omstillingsplan 2018-

2020 Kvænangen kommune». Erfaringer fra 2019 med to ekstra innsatsområder viser at det er en del 

overlapp mellom de ulike tiltaksområdene. Det er dermed mest formålstjenlig å gå tilbake til de 

opprinnelige innsatsområdene. De innsatsområdene som da kom inn «ekstra» for 2019, er dermed 

innlemmet i innsatsområdene for 2020.  
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2.1. Opplevelsesnæringer. Reiseliv og kulturarbeidsplasser.  
Med reiseliv defineres overnatting, mat og aktiviteter/opplevelser.  

Reiseliv i Kvænangen kommune er fortsatt i mindre grad utviklet i forhold til et sannsynlig potensiale 

som næringsvirksomhet. Utvikling av reiseliv må ha en regional innretning med aktive lokale aktører, 

som samarbeider med aktører i omkringliggende kommuner og regioner. Det vil antakelig være behov 

for en reiselivsstrategi for næringen, hvor man også leter etter mulig i samarbeid med kommunen og 

regionene rundt. Tilbudet overfor mindre lokale aktører vil måtte tilpasses markedsbehovet, aktørenes 

egne ambisjoner, ressurser tilgjengelig i kommunen og behov for bistand.  

Mulige tiltak 

Strategi Mulige tiltak 2019 Prosjektmål Budsjett 
2.1.1. Økt og bedre overnattings- 
og serveringskapasitet.  

Kartlegge dagens 
tilbud, og vurdere 
fremtidig behov.  

Klargjøring av videre 
reisemålsarbeid.  100 000 

2.1.2. Utvikle overnattings- og 
serverings- og opplevelsestilbud 
for besøkende 

Bedriftsrettede tiltak 

Flere sengeplasser.  
Utvidet og mer regulær 
tilbud på servering og 
opplevelser.  

600 000 

2.1.3. Økt attraktivitet for 
Kvænangen Enkel reiselivsstrategi 

Økt bevissthet og 
kompetanse rundt 
Kvænangen som 
reisemål.   

200 000  

2.1.4. Bedriftsutvikling og 
nettverk.  

Sondere muligheten 
for felles plattform for 
et bedriftsnettverk.  

Samarbeid om økt 
salg av opplevelser fra 
Kvænangen.  

100 000 

Totalt   1 000 000  

 

2.2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur 
 

Arbeidet med nytt næringsliv omfatter gründervirksomhet og nye arbeidsplasser, og vil skje i størst 

mulig grad i samarbeid med førstelinjetjenesten I kommunen og Innovasjon Norge Arktis. 

Omstillingsprogrammet vil ha en koordinerende rolle og sørge for at enkeltpersoner som tar kontakt 

med omstillingsprogrammet opplever å få nødvendig oppmerksomhet og oppfølging. 

 

Mulige tiltak 

Strategi Mulige tiltak 2019 Prosjektmål Budsjett 
2.2.1. Legge til rette for 
nyetablerere i samarbeid 
med kommunen og 
Innovasjon Norge  

Bidra til god 
oppstartshjelp og 
helhetlig tilbud til 
nyetablerere.  

To nyetableringer i 
Kvænangen. 50 000 

2.2.2. Bedriftsrettede tiltak  Støtte utviklingsprosjekter 
for nyetablerere 

Stimulere til 
nyetableringer 100 000 

2.2.3. Tilrettelegge for god 
infrastruktur og service for 
næringslivet 

Gjennomføre 
Næringsvennlig 
kommune som 
prosjektutviklingsverktøy 
for Kvænangen 
kommune.  

Bidra til å utvikle 
kommuneorganisasjonen 
til å bli mer 
næringsvennlig og 
attraktiv for næringslivet.  

200 000 
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2.2.4. Stimulere til 
næringssamarbeid 

Samarbeide mellom 
bedrifter om tiltak og 
nettverksbygging 

Et aktivt 
næringsnettverk.  100 000 

2.2.5. Bidra til økt 
kompetanse i lokalt 
næringsliv 

Felles 
kompetansehevende kurs 
og seminar 
Motivasjonsseminar mat 
og matproduksjon 

Robusthet og sikring av 
arbeidsplasser.  100 000 

Totalt   550 000 

 
2.3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv 

 
Arbeidet med eksisterende næringsliv er høyt prioritert i omstillingsarbeidet. Dette vil skje gjennom 

mobiliserende tiltak og prosjekter med vekt på kompetanseheving og konkrete utviklingsprosjekter i 

bedriftene. Innsatsområdet har satt av midler til å realisere prosjekter i enkeltbedrifter. 

 
Strategi Mulige tiltak 2019 Prosjektmål Budsjett 

2.3.1. Proaktivt arbeid  

Proaktivt arbeid for å 
avdekke 
utviklingspotensial. 
Studietur.  

Sikre og skape nye 
arbeidsplasser 50 000 

2.3.2. Bedriftsrettede tiltak  Støtte til 
utviklingsprosjekter. 

Sikre og skape nye 
arbeidsplasser. Mer 
robust næringsliv.  

900 000 

2.3.3. Etablering av 
bedriftsnettverk  

Stimulere til samarbeid 
mellom bedrifter og 
eksterne nærings- og 
kompetansemiljø.  

Felles mål om 
samarbeid.  50 000 

Totalt     1 000 000 
 

 
 
 
 

3. Budsjett for 2020 
 

 
Ramme 

prosjektstøtte 
Prosjektfordelt 

administrativ tid 
Sum kostnader 

2.1. Opplevelsesnæringer 1 000 000 300 000 1 300 000 

2.2. Tilrettelegging og 
entreprenørskapskultur 

550 000 300 000  850 000 

2.3. Eksisterende næringsliv 1 000 000 300 000 1 300 000 

Administrasjon 900 000 550 000 1 450 000 

Sum 2 550 000 1 450 000 4 000 000 
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4. Finansiering for 2020 
 

 

Troms fylkeskommune 3 000 000 

Kvænangen kommune 1 000 000 

SUM 4 000 000 
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Vedlegg 1: Omstillingsarbeidet i Kvænangen 
 

Målet for omstillingsarbeidet har vært å bidra til å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen i 

løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet, blant annet sikring 

av eksisterende arbeidsplasser. Dette er nedfelt i «Omstillingsplan 2018-2020 Kvænangen 

kommune».  

 

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 

arbeidsplasser, dvs 30 arbeidsplasser i treårsperioden som eventuelt vil bli 2021-2023.  

 

Omstillingsprogrammet teller arbeidsplasser i brutto for å vise endringstakta i kvænangensamfunnet. 

Det vil si at det vil skapes arbeidsplasser som kan forsvinne i programperioden. Slik er næringslivet, 

en arbeidsplass i en bedrift vil aldri være statisk, arbeidsplassmålet er en indikator på at samfunnet 

utvikler seg.  

 

 Tabellen nedenfor er fra Omstillingsplanen 2018-2020.   

 

 

 2018 2019 2020 SUM 

Opplevelsesnæringer 2 3 3 8 

Tilrettelegging og 

entreprenørskapskultur 0 2 2 4 

Utvikling og samarbeid i 

eksisterende næringsliv 2 2 3 8 

Sum arbeidsplasser pr. år til 

sammen 4 8 8 20 

 

 

For 2019 var målet 8 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektlederrapporter 

fra enkeltprosjekter. I tillegg er det et uttalt mål å sikre de arbeidsplassene man allerede har. For 2020 

er målet også 8 nye arbeidplasser, ifølge omstillingsplanen.  
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Vedlegg 2: Status arbeidsplasser i omstillingsarbeidet 
 

Oversikt pr 1. november 2019 viser at det hittil i 2019 er kommet 6 nye arbeidsplasser som følge av 

omstillingsprosjekter, og 4 arbeidsplasser er sikret. Det kan dermed konkluderes med at målet for 

2019 er nådd. Tallene vil bli oppsummert og kvalitetssikret ved slutten av året.   

 

Arbeidsplassene som er innrapportert i omstillingsprogrammet pr 01.11.2019 er:  

Spildra 70 North: 3 arbeidsplasser og 1 arbeidsplass sikret.  

Moonlight: 3 arbeidsplasser 

Kjækan Gård: 1 arbeidsplass sikret  

Solheim Villsau: 1 arbeidsplass sikret 

Alteidet House (tidl. Kvænangstunet): 1 arbeidsplass sikret.  

 

Det har i 2019 vært gjennomført et stort utviklingsprosjekt i 14 bedrifter (SMB Utvikling), hvor 

bedriftene selv vurderer at det vil bli flere nye arbeidsplasser og sikring av eksisterende. Mange av 

disse vil ikke realiseres før i 2020, så det synes positivt for den videre utviklingen.  
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Vedlegg 3: Status handlingsplan og prosjektstøtte pr. 1. 
nov 2019 
 
Handlingsplanen er en årlig konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige 

tiltak. Disse mulige tiltakene skal, før de blir til konkrete prosjekter, vedtas av besluttende organer i 

Kvænangen næringsfabrikk. Alle summer som er oppgitt i denne handlingsplanen er Kvænangen 

næringsfabrikk sin andel, bedriftenes egenfinansiering og annen finansiering kommer i tillegg.  

 
 

PROSJEKTER HITTIL I OMSTILLINGSPERIODEN 
 

58

48

14

Antall total

Antall bevilgede

Antall avsluttede prosjekt

Støttesøknader

STATUS

AN
TA

LL

 
 
 
 
Kvænangen næringsfabrikk som leder omstillingsarbeidet i kommunen har fått inn 19 søknader på 
omstillingsmidler i 2019 pr 1. november. Av disse ble 18 innvilget midler.  

 
 
 
 

58

35

19

3

Antall total

Antall forstudie

Antall forprosjekt

Antall hovedprosjekt

Prosjektfase

PROSJEKTTYPE

AN
TA

LL
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Av de 58 søknadene som har fått tilsagn om midler hittil i omstillingsperioden er det flere 
forstudier enn forprosjekter. Årsaken til dette kan være at Kvænangen fortsatt er tidlig i 
omstillingsarbeidet. Det er grunn til å tro at andel forprosjekter vil øke i løpet av 2020. 
 
 
Prosjektstøtte og status pr 1. november 2019  
 
I 2019 er følgende prosjekter satt i gang: 
 
1. Reiseliv – overnatting, mat og opplevelser 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP-
HP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Videreutvikling tilbud 
og investeringer 

FS Kjækan Gård 50 000 Pågår 

C. Økt 
attraksjonsverdi 
av Kvænangen 

Arkiv vinterbilder FS Kvænangen 
Næringsfabrikk 

49 000 Gjennomført 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Lage nettside HP Storstraumen 
Adventure 

27 144 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Testturer FS BM Consult 50 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Utrede totalkonsept 
High end 

FS Spildra 70 north 87 900 Gjennomført 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Konsulentbistand 
søknad 

FS Synatur AS 30 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Test kursaktiviteter FS Synatur AS 44 250 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Opprette nettside HP Synatur ENK 22 500 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Testdykking FS Brigitte Dewhirst 52 200 Gjennomført 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Utrede gammetun FS Gammene 
Navuona Siida 

50 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Oppstart og 
igangsetting 

FP Kvænangstunet 232 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

SMBU FP Kvænangen 
Næringsfabrikk 

400 000 Pågår 
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D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Utrede næringsbygg FP Synatur AS 300 000 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt    HP=hovedprosjekt 
 
 
2. Nytt næringsliv 
 
Strategi Prosjektnavn  Fase  

(FS-
FP-
HP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

F. 
Bedriftsretta 
tiltak 

Mulighetsstudie lokasjon  FS Polar Algae 50 000 Gjennomført 

F. 
Bedriftsretta 
tiltak 

Testproduksjon kniver  FS Sebastian 
Mathisen 

8 250 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt 
 
 
3. Eksisterende næringsliv 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP-
HP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

H. 
Bedriftsrettede 
tiltak 

Produktutvikling FP Moonlight 
Mountain Gear 

343 250 Pågår 

H. 
Bedriftsrettede 
tiltak 

Nedskjæringslokale skadet 
vilt 

FS Solheim Villsau 27 000 Pågår 

G. Proaktivt 
arbeid 

SMBU FP Kvænangen 
Næringsfabrikk 

945 500 Pågår 

H. 
Bedriftsrettede 
tiltak 

Mulighetsstudie 
hyttebygging 

FS Materialhandelen 112 500 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt 
 
 
4. Attraktivitet for næringslivet 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

      
*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt 
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5. Kompetanse, rekruttering og nettverk 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

M. Bidra til 
økt 
kompetanse 
i lokalt 
næringsliv 

SMBU FP Kvænangen 
Næringsfabrikk 

150 000 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt  
 
 

De fleste prosjekter vil kunne høre hjemme i flere ulike kategorier. Man kan f.eks ha en 

allerede etablert bedrift som satser innenfor nytt område, eksempelvis reiseliv. Bedriften kan 

da kategoriseres flere plasser, og er etter beste evne plassert der man finner det naturlig.  
 

kr 13,376,230

kr 6,661,986
kr 4,993,722

kr 154,649
kr 1,922,573

Kostnadsoverslag Søknadsbeløp Bevilget beløp Tilbakeført beløp Saldo ikke utbetalt

Prosjektportefølje

TOTAL

SU
M

 
Av de 6,6 millioner det er søkt om hittil i omstillingsperioden, er det innvilget nærmere 5 millioner 

kroner. Av dette er rundt 2 millioner som ikke er utbetalt, som i hovedsak er prosjekter som er bevilget 

tilskudd i 2019.  
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33%

13%44%

6% 13% Eksisterende næringsliv

Nytt næringsliv

Reiseliv - overnatting, mat og 
opplevelser

Attraktivitet for næringsliver

Kompetanse, rekruttering og nettverk

Prosjekter fordelt etter innsatsområde

 

Denne skiva viser hvordan midlene er tildelt ut fra innsatsområder.  Det er flest prosjekter 

innen reiseliv og det eksisterende næringslivet som har fått midler fra omstillingsprogrammet 

hittil i omstillingsperioden. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/551 -22 

Arkiv: K72 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 29.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
96/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

 

Fornying av avtale om forvaltning av Badderelva 

Henvisning til lovverk: 
Lov om innlandsfisk og laksefisk § 23 
 

Vedlegg 
1 Vedtekter for Badderen vann og elveforening 
2 Forslag til ny avtale 2019-2023 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om innlandsfisk og laksefisk § 23 viderefører Kvænangen kommune 
ordningen med at med Badderen vann og elveforening disponerer fiskeretten i anadrom 
strekning av Badderelva mot at de forvalter og administrerer fisket. Forvaltningen skal foregå i 
henhold til vedlagt avtale som gjelder frem til utgangen av 2023.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Lov om innlandsfisk og laksefisk § 23 viderefører Kvænangen kommune 
ordningen med at med Badderen vann og elveforening disponerer fiskeretten i anadrom 
strekning av Badderelva mot at de forvalter og administrerer fisket. Forvaltningen skal foregå i 
henhold til vedlagt avtale som gjelder frem til utgangen av 2023.   
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Siden 2009 har Badderen Vann og elveforening (heretter BEV) forvaltet den anadrome 
(lakseførende) delen av Badderelva. Formålet er å ha en forvaltning som bidrar til best mulig 
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produksjon av laks og et godt fisketilbud for allmennheten. Dette har vært regulert gjennom en 
avtale med kommunen. I hovedtrekk så disponerer BEV fiskeretten vederlagsfritt mot at 
foreningen organiserer salg av fiskekort, oppsyn og rapportering.    
 
Kortsalg og informasjon om priser og fiskeregler finnes på nettportalen inatur. 
https://www.inatur.no/laksefiske/5b1fbc162e298c0003cd4e7f/badderelva  
I tilegg til kortsalg på INATUR så er fiskekort tilgjengelig på Sørstraumen handel.  
 
Det er utformet forslag til avtale som er signert av BEV 17.10.2019. Avtalen bygger på gammel 
avtale og går frem til utgangen av 2013.  Det legges opp til at avtalen følger 
kommunestyreperioden, og den tas automatisk opp til vurdering etter nytt valg. Innenfor 
valgperioden kan den gjensidig sies opp innen 31.12 med gyldighet for neste sesong.   
 
Fiske på anadrome bestander og ferskvannstasjonær fisk reguleres av LOV-1992-05-15-47 Lov 
om laksefisk og innlandsfisk. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome 
laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i 
samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. 
Innenfor disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt 
avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 
 
Lovens § 23 omfatter særbestemmelser om kommunal grunn. Den sier at kommunen og 
fylkeskommunen skal utnytte retten til fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk på sine 
eiendommer i samsvar med lovens formål, samt gi et best mulig tilbud om fiske for 
allmennheten blant annet ved salg av fiskekort. Inntektene skal gå til fiskekulturtiltak og til 
administrasjon av fisket. Kommunen og fylkeskommunen kan overlate administrasjonen av 
fisket til en organisasjon med fremme av fiske som formål eller delformål. 
 
Fiske i anadrom strekning reguleres av forskrift om fisketider etter anadrom laksefisk i vassdrag. 
Gjeldende fisketid er i perioden 01.07–15.08.  
 

Vurdering 
 
Kommunen er forpliktet gjennom lovverket til å ha en forvaltning som ivaretar fiskebestanden 
og tilgodeser allmenhetens adgang til fiske. Det innebærer at det er kontroll på uttaket og at det 
er klart definert gjennom et kortsalg hvem som har rett til fiske. Dette må i praksis følges opp 
gjennom en oppsynsordning. Forvaltningsmessig er det også viktig at det føres fangststatistikk. 
BEV bygger på et lokalt initiativ for å ivareta en bedre forvaltning av fiskeressursene i 
Badderen. Foreninga er formelt organisert med organisasjonsnummer og vedtekter. Formålet for 
BEV er å samle sportsfiskere og andre interesserte til å være med å forvalte og kultivere 
Badderelva og fiskevann og i området.  
 
Lova sier at kommunen inntektene fra drift av elver på kommunal grunn skal gå til 
kultiveringstiltak og administrasjon av fisket. Kommunen vil derfor ikke kunne tjene penger på 
elva. Det er også et svært begrensa inntektspotensiale siden elva skal ha priser som tilgodeser 
allmennheten.  Inntektene fra kortsalg og medlemskontigenter utgjør om lag 20 000,- i året. For 
kommunen sin del så er det en god ordning å overlate forvaltningsarbeidet til en forening som 
gjør mye av arbeidet på dugnad.  
 
Kommunen har tidligere satt krav om at det BEV skal utarbeide en driftsplan før videreføring av 
forvaltningsavtalen. En driftsplan i henhold til laks og innlandsfiskeloven er relativt omfattende 
og i 2011 ble det sett bort fra dette kravet. Det ble likevel laget en forenklet plan eller et 
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styringsdokument. Større vassdrag (definert gytebestandsmål > 100 kg hunnfisk) har krav om 
driftsplan, men Baddervassdraget er ikke omfattet av kravet til driftsplan etter gjeldende 
regelverk og retningslinjer.  
 
Fisket varierer i fra år til år, men med tanke på at det er ei lita elv så har den imponerende 
fangsttall. Tabellen viser fangster og kortsalg i perioden 20111-2018. Det har vært en utfordring 
å få inn alle fangsrapportene, så i praksis er fangsttallene enda større enn det som fremkommer.   
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  Laks Sjørøye Kortsalg 

Årstall Antall Samla 
Vekt Antall Døgnkort Ukeskort Sesongkort 

2011 45 119 4 17 0 7 
2012 117 249 2 12 0 10 
2013 119 287 2 18 0 7 
2014 27 72 0 21 0 10 
2015 248 609 0 42 1 9 
2016 135 390 0 35 0 16 
2017 107 371 0 49 0 17 
2018 88 357 0 31 1 17 

 
 
Det er viktig å ha ei organisert forvaltning av elva. BEV har de siste årene gjort denne jobben og 
har opparbeidet seg erfaring og kunnskap om dette. For kommunen og innbyggerne så er det en 
god måte å sikre ei forsvarlig forvaltning. Derfor bør samarbeidet videreføres og ny avtale 
inngås.  
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Foreningens formål er å samle sportsfiskere og andre interessenter ti1 å være med og forvalte,
kultivere fiskevann og lakseførende vassdrag fra Baddereidet og til og med Badderelva. Når
det gjelder Badderelva gjelder det fra storfossen og ned til sjøen.

Foreningen skal i sitt arbeid sørge for:

Årsmøte skal:

BADDEREN VANN OG ELVEFOREN1NG.

VEDTEKTER

§  1. Formål og arbeidsfelt.

1. En langsiktig ressursforvaltning/ fiske -og miljøforvaltning.
2. Å tilgodese den øvrige befolkningens rekreative interesser.

§ 2.  Innmelding/ utmelding.

Innmelding til foreningen skjer ved kontigentbetaling, og hvor det vil bli utskrevet et
medlemsbevis med personlig pålydende navn, og medlemskap løper fra 01.01 til 31.12 og den
må fornyes hvert år. Medlemskontigenten fastsettes av årsmøte med forslag fra styret.

§  3. Fiskeregler og fiskekort.

Styret har ansvaret å utarbeide interne fiskeregler og fiskekort for salg, og ut i fra dette skal
det fremkomme hvor mange årskort i fiskesesongen, og hvor mange døgnkort det kan se1ges
pr. fiskedøgn. Styret får også ansvare og utnevne elvevakter, og som skal påse at fiskeregler
og øvrig oppførsel ved elva og fiskevann overholdes. Styret har ansvaret å utarbeide og
revidere disse reglene, men det for øvrig følges fiskereglene som er lik Kvænangselva. For
øvrig følges forskrift med hjemmel i lov om lakse -og innlandsfiske av 15. mai 1992 nr 47 §§
15, 33, 34, kgl.res. av 20. juni 2003 § 2, kgl. res. av 27. november 1992 nr. 864, og dette
gjelder også for vassdrag i Troms fylke.

§  4 Årsmøte

Ordinær årsmøte skal holdes før 15. mai hvert år, og innkal1ing ti1 årsmøtet skal skje skriftlig
til med1emmene med minst tre uker før årsmøtet. Innkalling til ekstra ordinær årsmøte skal ha
en frist på 14 dager før møtet avholdes.

- velge to personer til å underskrive protokollen.
- behandle styrets årsberetning.
- revidert årsregnskap.
- valg av to medlemmer til revisoer.
- arbeidsplan, samt budsjett.
- andre saker som hører til under årsmøtet.
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Foreningen skal ha et styre fra 3-5 medlemmer med 2 varamedlemmer alt etter årsmøtets
beslutning. Styreformann velges for et år, kasserer for 2 år og sekretær for 2 år og
varamedlemmer velges for 1 år.

§  5. Styret.

§  6. Vedtektsendring.

Foreningsavtale endring skjer med 2/3 fiertall av de avgitte stemmer, og som er
representert på årsmøtet, og dette gjelder også ved oppløsning av foreningen.

For spørsmål som ikke er regulert av foreningsavta1en følges den gje1dende interne
medlemsavtalen til enhver tid.

Badderen den 14.03.09

Adler Bårdsen Æ7#,1/17

Kjetil Haug

Gunnar Busch

Eva Busch

'ct«
/«17dt

6)'cl,&dbck
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/38 -5 

Arkiv: C84 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 29.11.2019 

 
Saksfremlegg 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
97/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 
 Kvænangen formannskap  

Reglement for vigsler i Kvænangen kommune, justering 

Henvisning til lovverk: 

Administrasjonssjefens innstilling 
Punkt 4 Vigselsmyndighet i Kvænangen kommune endres slik:  
Vigsler foretas av ordfører og varaordfører som etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til 
disse gis vigselsmyndighet til valgte medlemmer av formannskapet, Vera Eilertsen-Wassnes, 
Ronald Jenssen og Jan Helge Jensen. Bjørn Ellefsæter oppnevnes som representant fra 
administrasjonen.  
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte Reglement for vigsler i Kvænangen kommune. 
Punkt 4 i reglementet må endres pga at det henviser til navngitte, valgte medlemmer av 
formannskapet.  
 
Vedlagt følger Reglement for vigsler i Kvænangen kommune og tilhørende saksframstilling. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/38 -4 

Arkiv: C84 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 30.04.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kvænangen formannskap  

Reglement for vigsler i Kvænangen kommune 

Administrasjonssjefens innstilling 
Reglement for vigsler i Kvænangen kommune 
1. Reglementets virkeområde  
Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene 
til kommunene etter en lovendring i ekteskapsloven. Kvænangen kommune har fra den dato et 
kommunalt vigselstilbud til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.  
Reglementet regulerer myndighet, hvem som kan vigsles, sted for vigsler og kostander. 
2. Hjemmel  
Forskrift om kommunale vigsler  
Lov om ekteskap [ekteskapsloven]  
Forskrift om registrering og melding om vigsel  
3. Gyldighet  
Reglementet gjelder fra og med kommunestyrets vedtak og frem til et nytt vedtak fra 
kommunestyret måtte foreligge. Reglementet revideres ved behov. Ved særlige tilfeller som 
ikke er fanget opp av reglementet avgjøres dette av formannskapet.  
4. Vigselsmyndighet i Kvænangen kommune  
Vigsler foretas av ordfører og varaordfører som etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til 
disse gis vigselsmyndighet til valgte medlemmer av formannskapet, Vera Eilertsen-Wassnes, 
Mariann Larsen og Jan Helge Jensen. Bjørn Ellefsæter oppnevnes som representant fra 
administrasjonen.  
Ordførerkjedet brukes ved vigsler jf. reglement for ordførerkjedet.  
5. Vigselstidspunkt  
Vigsling utføres i utgangspunktet på hverdager innenfor tidsrammen mandag – fredag kl 10.00 
til 15.00.  
Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsler finne sted på andre dager eller andre 
tidspunkt. Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler. 
Avtale om vigsling skal normalt skje 2 måneder i forveien, men kan ved særlige grunner avtales 
på kortere varsel.  
For perioden 1. juni – 30. august er fristen 20. mai.  
6. Vigsler i kommunal regi kan finne sted på:  
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Seremonien vil som utgangspunkt foregå i kommunestyresalen. 
Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Kvænangen kommune (vigsler) 
forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. Det forutsettes at kostnader ved et annet 
vigselssted enn kommunestyresalen dekkes av brudeparet.  
Dersom brudeparet ønsker å vigsles utenfor kommunens grenser, men at vigsler skal være fra 
Kvænangen kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke 
reiseutgifter for vigsler og andre merutgifter dette medfører for kommunen. Dette skal være 
avtalt på forhånd. 
7. Hvem kan vigsles i Kvænangen kommune?  
Alle kan vigsles i Kvænangen kommune, uansett bosted.  
Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å 
inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Kvænangen 
kommune.  
Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske 
statsborgere som er bosatt i utlandet.  
Kvænangen kommune tilbyr også vigsler til innbyggere fra andre kommuner.  
8. Rammer for vielsen  
Kvænangen kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Det brukes et eget 
vigselsformular. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres, 
bestilles og dekkes av brudeparet selv. Dette må avtales på forhånd.  
9. Kostnader knyttet til vigselen  
 Vigselstilbudet er gratis så fremt vigselen foregår i kommunestyresalen innen tidsrammen 

mandag – fredag kl 10.00 til 15.00.  
 En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.  
 Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av 

brudeparet.  
 Reiseutgifter og kostnader for vigsler utenom fastsatt sted og /eller utenfor Kvænangen 

kommune og utenom tidsrammen mandag – fredag kl 10.00 til 15.00 dekkes av brudeparet.  
 Kostnadsdekning skal være avtalt på forhånd  
10. Arkiv  
All dokumentasjon lagres i kommunens saksbehandlersystem, og unntas med hjemmel i 
offentlegloven § 13, jf. forvaltningslovens § 13.  
11. Rutine for gjennomføring av vigsler  
Administrasjon av vigselsordningen delegeres til Administrasjonssjef. Administrasjonssjef gis i 
oppgave å fastsette rutiner og tilrettelegge for gjennomføring av vigsler i Kvænangen kommune 
slik at vielsene kan finner sted innenfor verdige rammer. 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommunestyre gjorde den 06.03.2018 i sak 6/18 slikt vedtak:  
1. Ordfører og varaordfører er etter lov tillagt vigselsmyndighet. I tillegg til disse gis vigsels-
myndighet til valgte medlemmer av formannskapet, Vera Eilertsen-Wassnes, Mariann Larsen og 
Jan Helge Jensen. Frank Pedersen oppnevnes som representant fra administrasjonen.  
2. Kommunestyresalen stilles til disposisjon som vigselsrom.  
3. Tilbudet om vigsel er gratis innenfor tidsrammen mandag – fredag kl 10.00 til 15.00.  
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4. Ekstra kostnader som følge av at vigsel legges til andre lokaliteter eller tidspunkt enn de 
fastsatte vil bli fakturert.  
5. Vigselsmyndigheten gis for valgperioden.  
6. Administrasjonen legger fram detaljerte rutiner til orientering for formannskapet innen 
utgangen av april 2018. 
Viser til vedtakets punkt 6 der administrasjonen følger opp med detaljerte rutiner. Det er naturlig 
at vi vedtar et reglement for dette som er såpass detaljert og praktisk lagt opp at det er greit å 
forholde seg til både for kommunen som skal utføre seremoniene og vordende brudepar som 
skal gifte seg. Vi har brukt reglementet til Nordreisa kommune som utgangspunkt og tilpasset 
det til oss ut fra kommunestyrets vedtak i saken.  
Viser til vedtakets punkt 1, siste setning der Frank Pedersen er oppnevnt som representant fra 
administrasjonen. Dette må i reglementet byttes ut med Bjørn Ellefsæter i og med 
kommunestyrets vedtak som går på at Frank Pedersen fritas fra administrasjonssjefsjobben og 
Bjørn Ellefsæter er konstituert administrasjonssjef inntil videre.  
 
 

324



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/666 -23 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 29.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
98/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Valg av utvalg og verv 

Henvisning til lovverk: Kommuneloven.  

Administrasjonssjefens innstilling 
 Følgende velges som medlemmer: 

 Politisk kontakt for ungdomsrådet: … 

 Medlemmer av sakkyndig nemnd (tidligere takstnemnd): … 

 Medlemmer av klagenemnd (tidligere overtakstnemnd): … 

 Eldreråd: … 

 Råd for funksjonshemmede: … 

 Ungdomsråd: …  
Følgende utvalg og oppnevninger utgår:  

 Representantskap Kvænangen Skogstuer SA.  

 Styremedlem til Halti Kvænkultursenter IKS.  

 Viltnemnda.  
 

 

Saksopplysninger 
 I kommunestyret den 30.10.19 i sak 66/19 ble det enstemmig vedtatt å utsette valg av 
nedenstående utvalg og oppnevninger til kommunestyrets møtet i desember.  
 Vi velger medlemmer til følgende utvalg:  
 Politisk kontakt for ungdomsrådet: 1 medlem  
 Medlemmer av sakkyndig nemnd (tidligere takstnemnd): 3 medlemmer med 3 vara.  
 Medlemmer av klagenemnd (tidligere overtakstnemnd): 6 medlemmer med 6 personlige 

vara.  
 Eldreråd (KL § 5-12 og Eldrerådsloven § 2): 5 medlemmer med vara. Ikke-

alderspensjonister kan også velges inn, og pensjonistforeningen har rett til å komme med 
forslag på hvem som skal sitte der. Rådet velger selv leder og nestleder.  

 Råd for funksjonshemmede (KL § 5-12 og Lov om mennesker ned nedsatt funksjonsevne § 
2): 5 medlemmer med personlig vara (1 politiker, 2 brukere, 1 fra helse og 1 fra teknisk). 
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Kommunestyret oppnevner leder og nestleder. Brukerorganisasjonene skal ha rett til å 
foreslå medlemmer.  

 Alternativt: Slå sammen Eldreråd og Råd for funksjonshemmede f.o.m. valgperioden 2019-23 
(jf Eldrerådsloven § 4a og Lov om mennesker ned nedsatt funksjonsevne § 4).  

 Ungdomsråd (KL § 5-12): 5 medlemmer med vara. Velges kun for 2 år.  
  
Valg til representantskap Kvænangen Skogstuer SA utgår. Laget er oppløst. Statskog er eier 
av skogstuene, mens Nord-Troms Museum (NTRM) står for driften. NTRM har i denne 
sammenheng oppnevnt et styre og for tiden er Magnar Steinvik styreleder. Kommunen har ingen 
rolle med å oppnevne representanter dit. 
 
Valg som styremedlem til Halti Kvænkultursenter IKS annulleres. Se mail fra Halti 
kvenkultursenter IKS den 14.11.19.  
Utdrag av mail fra Halti kvenkultursenter IKS den 14.11.19: Viser til tilsendt kopi av 
saksprotokollen fra kommunestyremøtet av 30.10.19. I henhold til protokollen har 
kommunestyret gjort to valg som berører Halti kvenkultursenter IKS: 
Valg 16 - Kai Petter Johansen er valgt til medlem av representantskapet i Halti 
Kvænkultursenter SA, med Kathrine Lise Pedersen som vara. 
Valg 17 - Anne-Gerd Jonassen er valgt til styremedlem i Halti Kvænkultursenter SA, og 
ordfører har fått fullmakt til å utpeke vara. 
Til informasjon: 
- Det er ikke kommunestyret som skal velge styremedlemmer til Halti kvenkultursenter IKS. I 

henhold til lov om interkommunale selskaper § 10 er dette representantskapets oppgave. 
Kommunestyret skal imidlertid, iht. IKS-loven § 6, oppnevne sin representant, med vara, til 
representantskapet (se e-post nedenfor). 

- Kai Petter Johansen er p.t. sittende styremedlem i Halti kvenkultursenter IKS, valgt av 
representantskapet. I henhold til IKS-loven § 10 kan ikke et representantskapsmedlem være 
medlem av styret. 

- Det korrekte navnet på selskapet er Halti kvenkultursenter IKS, ikke Halti Kvænkultursenter 
SA. 

For å oppsummere, så må kommunen avklare om vedtak i valg 16 er gyldig og/eller om det skal 
bestå. Dersom vedtaket blir stående, så må representantskapet velge et nytt styremedlem som 
erstatter Johansen. Dersom vedtaket ikke blir stående, så må kommunestyret oppnevne en ny 
representant til Halti kvenkultursenter IKS. Og når det gjelder valg av styremedlemmer jf. valg 
17, så er det altså en oppgave som tilhører representantskapet.  
 
Viltnemnda.  
Saksopplysninger: 
Kommunestyret sitt vedtak 30.10.2019: Det bes om at adminsitrasjonssjefen legger fram sak om 
viltnemndas oppgaver og hva som kan delegeres administrativt og hva som må ligge til en 
politisk oppnevnt viltnemnd. Oppgaver som ligger til viltnemda i Kvænangen fremgår av 
delegasjonsreglementet pkt 41.2 om Viltloven: Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelses-
myndighet etter punkt 41.1 til viltnemnda i følgende saker: Godkjenning av elgvald, bestands-
planer, fellingstillatelser og utkast til lokale forskrifter og målsettinger. Øvrige saker delegeres 
til administrasjonssjef. Administrasjonssjefen kan imidlertid bare avgjøre saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. Dette i liket med andre fagfelt i Kvænangen. 
Viltnemda i Kvænangen har ikke hatt fast møteplan, men leder i nemda har i samråd med 
administrasjonen kalt inn til møte ved behov. Vi har hatt ett til to møter i året de seinere årene. 
Videre så har medlemmer i viltnemda deltatt på møter med elgvaldene om lag en gang i året. 
Den viktigste oppgava for viltnemda har vært tildeling av fellingstillatelser på elg, godkjenning 
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av endinger valdstrukturene og godkjenning av bestandsplaner. De seinere årene har det bare 
vært behandlet et fåtall saker i året. Kommunen kan med fordel hatt en mer offensiv 
viltforvaltning. Her er det den administrative kapasiteten som har satt de største begrensningene. 
Vi burde blant annet jobbet frem overordna målsetninger for elgforvaltninga, og jobba mer 
aktivt ut mot rettighetshaverne for å på plass bedre valdstruktur og mer bestandsplansamarbeid i 
tråd med nye bestemmelser i hjorteviltforskriften.       
Innenfor viltloven finnes det flere nasjonale forskrifter med tilhørende rundskriv som styrer 
forvaltingen i detalj, noe som begrenser skjønnsutøvelsen i mange saker. Kurante saker som 
ikke er prinsipielle behandles i dag av administrasjonen. Overordna saker som stadfesting av 
forskrifter og overordna målsetninger har i nåværende delegasjonsreglement lagt til 
kommunestyret. Mulighetsrommet som ligger i mellom de to ytterpunktene avgjøres av 
viltnemda.  
Oversikt over viktige kommunale oppgaver på viltområdet og ansvarsfordeling i organisasjonen:  
 Fastsette overordna mål for hjorteviltforvaltninga. Forberedes av administrasjon og 

viltnemd. Stadfestes av kommunestyret. Dette er pålagt gjennom nasjonal forskrift, men vi 
har ikke fattet slikt vedtak. 

 Fastsette minsteareal for hjortevilt. Lokal forskrift som forberedes av administrasjon og 
viltnemd. Stadfestes av kommunestyret. (Bør revideres)  

 Tildele årlige fellingstillatelser på elg. Viltnemd. 
 Godkjenning/endring av vald og bestandsplaner. Administrativt eller viltnemd avhengig av 

sakens omfang og karakter. 
 Skadefellingstillatelser. Administrativt eller viltnemd avhengig av sakens omfang og 

karakter. 
 Ettersøk skadet vilt (Ikke fredet rovvilt): Administrasjonen følger opp og har avtaler med 

lokale ressurspersoner som har godkjent hund og kursing. Dialog med Mattilsynet, 
Fylkesmannen, salg av kjøtt, mm. Finansieres av kommunalt viltfond. 

 Gjennomføre jegerprøveeksamen. Administrasjonen organiserer i samråd med kursarrangør 
(JFF). 

 Jobbe for bedre grunneierorganisering, valdstruktur og bestandsplansamarbeid. 
Administrasjonen ihht. overordna målsetninger og nasjonale føringer.   

 Følge opp og kontrollere jaktutøvelsen ihht til vedtak og krav, samt sørge for å få inn 
rapporter. Administrasjonen ihht nasjonalt regelverk og kommunale vedtak. 

 Oppdatering og innlegging av data (fellingsrapporter, fallvilt, «sett elg») i hjorteviltregisteret 
og rapportering til SSB. Administrasjonen  

 Innkreving av fellingsavgifter, disponering av kommunalt viltfond (Utgifter ettersøk).  
Administrasjonen ihht budsjett.  

Vurdering: 
Viltnemndene var opprinnelig statlige organer som skulle ivareta viltlovens forvaltnings-
oppgaver på kommunenivå. I 1993 ble disse oppgavene overført til kommunene, og det var opp 
til hver kommune å finne en praktisk organisering av dette. Noen kommuner avviklet 
viltnemdene og la oppgavene til andre kommunale organer, men mange kommuner valgte å 
opprettholde en valgt viltnemd som eget utvalg den første tiden. Fordelen med dette er at man 
har et utvalg med medlemmer som har særlig kunnskap og interesse for faget. Det er likevel lite 
som skiller dette fagområdet fra andre områder som krever politisk skjønn. Det er ingen 
særbestemmelser som begrenser anledningen til å delegere beslutningsmyndighet eller begrenser 
mulighetene for å behandle prinsipielle avgjørelser av hovedutvalg og kommunestyre. I 
forbindelse med effektivisering og modernisering av de kommunale strukturene så har stadig 
flere kommuner avviklet viltnemdene og lagt de prinsipielle avgjørelsene til et hovedutvalg.  
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De få prinsipielle sakene som lå til viltnemda bør legges til formannskapet. Det er lite effektivt å 
opprettholde et folkevalgt organ som utøver generelt politisk skjønn og kun har 1 – 2 møter i 
året.  
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/498 -2 

Arkiv: S05 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 25.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
108/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
99/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kvænangen kommune slutter seg til LVK’s høringsuttalelse om skattlegging 
av vannkraftverk. Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle de 
konsesjonsbaserte ordningene med konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt 
å endre eiendomsskatten.  

 

 

Forslag om skattlegging av vannkraftverk – høringsuttalelse  

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune slutter seg til LVK’s høringsuttalelse om skattlegging av vannkraftverk. 
Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle de konsesjonsbaserte ordningene med 
konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt å endre eiendomsskatten.  
 
 
Saksopplysninger 
NOU 2019: 16 - SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - LVKS HØRINGS-
UTTALELSE  
Innledning   
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30.09.2019 hvor høringsfristen for NOU 2019:16 
- Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020.   
Kvænangen kommune viser til LVKs høringsuttalelse, som kommunen slutter seg til.  
Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle de konsesjonsbaserte ordningene med 
konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt å endre eiendomsskatten.  
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Forslagets betydning for kommunen 
Kvænangen kommune er vertskap for Kvænangen kraftverk AS og Småkraft AS.  
Kommunen mottar om lag 9,1 MNOK i årlige inntekter, hvorav  

 932 000,- i konsesjonsavgifter,  
 4 931 000,- i netto inntekter fra konsesjonskraft og  
 3 211 000,- i eiendomsskatt.  

Samlet vil forslagene gi et skattetap for kommunen i størrelsesorden 9,1 MNOK.  
Bortfall av inntekter i denne størrelsen vil få dramatiske konsekvenser for produksjon av tjenester 
til kommunens befolkning da vannkraftrelaterte inntekter tilsvarer ca 5 % av kommunens totale 
inntekter. 
Kommunens begrunnelse for å gå imot utvalgets forslag  
Kommunens innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik:  

 Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å 
vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak 
blir gjennomført. Kraftverkene har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har 
fått som er problemet, ikke de kommunale ordningene.   

 Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter:  
Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft som i 2018 utgjorde 
5 863 000,- er nedfelt i konsesjon fra 15. mai 1964. Utvalgets forslag om å avvikle 
ordningene med konsesjonsavgift og konsesjonskraft vil være et brudd på 
samfunnskontrakten som ligger til grunn for utbyggingen i kommunen, og som 
kommunens samtykke til utbyggingen var basert på. Forslaget er også i strid med 
grunnloven § 97 om at lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Konsesjonsvilkårene som 
gir kommunene en rett til en andel av verdiskapingen, må ha samme varighet som 
konsesjonen.  

 Eiendomsskatt:  
Kommunen mottar 3 211 000,- i eiendomsskatt fra kraftverkene i kommunen, hvorav 
2 954 000,- fra stor vannkraft og 257 000,- fra småkraftverkene. 
Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 
eiendomsskatteloven hovedregel i eiendomsskatteloven § 8 A-2 om at eiendomsskatten 
skal tilsvare anleggets omsetningsverdi. Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil 
innebære at eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir 
gjennomført, mens skatten blir lavere når lønnsomheten øker. Utvalget viser til uttalsler 
om at for gamle kraftverk kan eiendomsskattegrunnlaget gå mot null.  
Forslaget fra utvalget, som vil føre til høy skatt i årene etter investeringene foretas, vil 
etter kommunens syn ikke utløse investeringene og svarer følgelig ikke på mandatet. 

Kompensasjon av lovbestemte ordninger gjennom andre ordninger er uegnet 
Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjon for kommunenes milliardtap 
Kraftskatteutvalget skriver på side 158: 

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av 
provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det 
understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.» (understreket 
her) 

Utvalget foreslår mao ikke selv noen kompensasjon til vertskommunene for inntektsreduksjonen 
på 3,66 milliarder kroner hvert år. Utvalget omtaler imidlertid mulige omfordelingsalternativer, 
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eksempelvis at «[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved egne ordninger for omfordeling, enten 
gjennom naturressursskatten eller gjennom direkte inntektsfordeling».  
Kvænangen Kommune kommunen vil påpeke at videre vannkraftutbygging er avhengig av lokal 
aksept. Etter dagens kraftskatteregime vil kommunen ha et konsesjonsfestet og lovfestet krav på 
en andel av den verdiskapningen som kraftutbyggingen gir grunnlag for. Uten lokale inntekter vil 
det oppstå motstand mot å foreta fornuftige rehabiliteringer og ny vannkraftkraftutbygging. 
Hvorfor kommunenes inntektstap fra lovbestemte ordninger ikke kan erstattes av 

overføringer eller en økning i naturressursskatten? 
Kommunens rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på 
anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av overføringer eller en økning i 
naturressursskatten.  
Bakgrunnen for dette er at en slik kompensasjon vil være helt uegnet: 

 Utvalget opplyser på side 159 at «Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor 
gjennom økt naturressursskatt vil 295 av 426 kommuner per 2017 få økte inntekter per 
innbygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor om lag 90 pst. av norske 
innbyggere.» (understreket her) 
 

 En kompensasjon i form av økt naturressursskatt vil bli fordelt på samtlige kommuner, og 
da hovedsakelig basert på innbyggertall. En kompensasjon gjennom naturressursskatten 
vil følgelig først og fremst komme de folkerike kommunene til gode. Beregninger foretatt 
av KS viser at Kvænangen kommune vil bli sittende igjen med et netto tap på ca kr 8,8 
mill. 

 Videre er en kompensasjon av dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen 
gjennom en naturressursskatt uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en varig verdiandel.  
En naturressursskatt vil kunne innebære x antall øre/kWh. Konsesjonskraften og 
eiendomsskatt vil imidlertid øke i verdi dersom verdien av naturressursene øker. Det vil 
derfor være sterkt urimelig om ikke de kommuner som har avstått sine stadig mer 
verdifulle naturressurser skal beholde en andel av denne verdiøkningen.   

 Innvendingen nevnt over gjør seg også gjeldende om man løfter ut naturressursskatten av 
inntektssystemet 

Utvalgets forslag til endringer i reglene om Eiendomsskatt på vannkraftanlegg må avvises 
Utvalgets forslag – virkninger for kommunen 
Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av 
vannkraftanlegg. Videre foreslår utvalget å ta ut produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner 
og fallrettighetene. Av verdsettelsesgrunnlaget. Utvalget begrunner forslaget med at 
eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli 
likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  
Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliarder kroner hvert år.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 NOU 2019:16 side 159 
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Det er ingen oversikt i utvalgets rapport over hva tapet blir for hver kommune. Heller ikke 
Kvænangen kommune kan fastslå hva tapet blir, da kommunen ikke kjenner den skattemessig 
verdi anleggene har i Kvænangen kommune2. Når tapet for Kvænangen kommune er beregnet til 
ca 8,8 mill er det derfor basert på det samlede provenytapet utvalget har beregnet. Inntektstapet 
er basert på et gjennomsnittlig skattetap for alle kommuner på om lag 2/3 av dagens inntekter. 
Dette tilsvarer som nevnt 5 % av kommunens totale budsjett – eller minst 18 stillinger. 
Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 
Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skattemessig verdi.  
Kvænangen kommune vil påpeke at det i mandatet er gitt anvisning på at utvalget skal vurdere 
verdsettelse etter substansverdi. Substansverdi er ikke det samme som skattemessig verdi. I en 
substansverdi vurdering skal man frem til dagens gjenanskaffelsesverdi (med fradrag for slit og 
elde).  
Utvalgets forslag går følgelig utenfor mandatet.  
Mandatet bygger dessuten på en uriktig utlegging av hva som er gjeldende verdsettelsesprinsipper 
for eiendomsskatt. I mandatet fremgår følgende: 

«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store kraftanlegg (over 10 MVA) 
er utformet slik at verdien av grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for 
eiendomsskatt. Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes som nåverdien av en 
sjablongmessig anslått nettoinntekt. (…) 
For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedregelen at objektene skal 
takseres til substansverdi. Utvalget skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for 
store kraftanlegg er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært ilagt eiendomsskatt 
etter substansverdi.» (uthevet her) 

Det er riktig at verdsettelsesprinsippet for vannkraftverk er avkastningsverdi, jf sktl § 18-5. Det 
er imidlertid feil at mindre kraftverk og næringseiendom verdsettes etter substansverdi:  

 Næringseiendom skal verdsettes etter eiendommens avkastningsverdi, jf 
eiendomsskatteloven § 8 A-2, mens  

 Småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi.  
Begrunnelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessigverdi, til tross for at denne som 
regel ikke samsvarer med anleggenes markedsverdi, var forenklingshensyn. At man aksepterte en 
slik forenkling er igjen utelukkende begrunnet i anleggenes størrelse.  
Småkrafteierne har lenge kritisert verdsettelsesbestemmelsene for småkraftanleggene, da 
skattemessig verdi gir en uheldig skatteprofil. Under enhver omstendighet kan ikke 
forenklingshensynet begrunne en endring for stor vannkraft.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Kommunen kjenner ikke til om selskapene oppgir skattemessig verdi per kraftverk. 
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Kommunens kommentarer til utvalgets forslag om skattemessig verdi 
Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelsesprinsippet i mandatet slik3: 

«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det omtaler at mindre kraftverk skal 
takseres til substansverdi, og har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre 
vannkraftverk i dag fastsettes i tråd med skattemessig verdi på driftsmidlene.» (uthevet 
her) 

Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva gjelder verdsettelsesprinsipp for 
næringseiendom.  
Kvænangen kommune kan ikke se at det er grunnlag for utvalget til å omdefinere mandatet som 
at det ber om en vurdering om skattemessig verdi bør anvendes.  
Det er feil at næringseiendom som hovedregel skal verdsettes etter substansverdi. At 
avkastningsverdi nå er hovedregelen fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-2 første setning, jf 
annen setning: 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si 
innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve 
ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg 
å fastsetje verdet etter regelen i første punktum» 

 
 
Stortinget avviste i 2018 at energianleggene, herunder vannkraftanlegg, skal anses som 

næringseiendom 
Stortinget vedtok i desember 2017, med virkning fra 1.1.2019, at eiendomsskatt på energianlegg 
(dvs kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) 
er å anse som en særskilt eiendomskategori, jf eiendomsskatteloven § 3 c.  
Videre er forslaget i strid med den nylige endringen i eiendomsskatteloven § 4 hvor Stortinget 
presiserte:  

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg 
omfatta av særskattereglane for petroleum.» 

At energianleggene ble skilt ut som egen kategori ble nettopp begrunnet i at slike anlegg i det 
vesentlige er å anse som produksjonsinstallasjoner og utstyr, ikke bygninger. Utvalget ser ikke ut 
til å ta dette inn over seg. 
Utvalgets forslag vil føre til at hva som skal inngå i verdsettelsen av vannkraftanlegg vil avvike 
fra hva som gjelder for de øvrige energianleggene. Dette er ikke omtalt av utvalget.  
Kvænangen kommune kan ikke se at det er grunnlag for å avvike fra hva Stortinget for kort tiden 
har tatt stilling til, nemlig at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med næringseiendom generelt 
og dermed ikke skulle omfattes av reglene som kraftskatteutvalget viser til som begrunnelse for 
sine endringsforslag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3 NOU 2019:16 side 12 
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Kvænangen kommune vil videre vise til at kommune ved lovendring i 2019 for tidligere verk og 
bruk der «produksjonsutstyr- og installasjoner» ble tatt ut av grunnlaget for tidligere verk og bruk 
– ble lovet en statlig kompensasjon. Denne har vist seg utilstrekkelig. 
Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for store vannkraftverk vil være i strid med 

eiendomsskattelovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi 
Det er ikke riktig når utvalget viser til at å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner fra 
takstgrunnlaget og å anvende reglene om skattemessig verdi vil likestille reglene for store 
vannkraftverk med små kraftverk og næring. For småkraftverkene vil produksjonsutstyr og 
installasjoner inngå, mens for næring anvendes avkastningsverdi.  
Eiendomsskattelovens grunnprinsipp er at skattegrunnlaget skal baseres på anleggets reelle 
markedsverdi.  Skattemessig verdi samsvarer ikke med markedsverdien, jf. utvalgets henvisning 
til Ot prp nr 23 (1995-96) i forbindelse med forrige kraftskatterapport:  

«I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe 
markedsverdien dårlig. […] 

Utvalgets forslag, som i realiteten er en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i 
motsatt retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler. 
Utvalgets forslag vil føre til at kommunenes andel av grunnrenten opphører  
Utvalgets forslag bryter også med det grunnleggende prinsippet om at eiendomsskatten er en 
objektskatt som skal gi uttrykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Formålet med 
dagens verdsettelses-bestemmelse i skatteloven § 18-5 er å komme frem til en objektivisert 
markedsverdi for det enkelte kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. Ot.prp. nr. 23 
(1995-1996) s. 138: 

«Eiendomsskattetaksten bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor siktemålet er å komme 
fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien 
vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene som er 
foretatt i anleggene. Det innebærer at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk 
får beskattet verdien av eventuell grunnrente. Siden omsetning av kraftverk er svært liten, 
er det i praksis vanskelig å finne markedsverdien ved å sammenligne prisen på et 
tilsvarende, nylig omsatt kraftverk. En må derfor ta utgangspunkt i en beregnet 
markedsverdi (takst).» (understreket her) 

Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk for anleggets reelle markedsverdi, 
må eiendomsskatteverdsettelsen også i fremtiden fange opp verdien av naturressursen.  
For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd med eiendomsskattens 
hovedprinsipp er det nødvendig å inkludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. 
Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

«Departementets forslag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, 
hvor siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av 
eiendommen. Markedsverdien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien 
av de investeringene som er foretatt i anleggene.» (understreket her) 

Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: 
«Flertallet er enig med departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være 
markedsverdien av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil reflektere verdien av 
naturressursen i tillegg til verdien av investeringen.» 

Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin 
rettmessige andel av grunnrenten.  
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Konsekvenser av utvalgets forslag om skattemessig verdi er at mange eiendomsskattegrunnlag vil 
bli satt til kr. 0,- 

Under kraftskattereformen i 1997 konkludert departementet med at større vannkraftanlegg 
verdsettes etter en nåverdiberegning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være best egnet 
til å treffe markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formuesverdien må beregnes ved hjelp 
av nåverdiberegning. Markedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, 
framtidige netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks markedsverdi kan uttrykkes som 
nåverdien av alle forventede, framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige 
kostnader knyttet til kraftproduksjonen.» 

Departementet avviste å benytte skattemessige verdier, da dette verdsettelsesprinsippet «ville 
treffe markedsverdien dårlig»: 

«Departementet har bl.a vurdert om takstene kunne settes lik det årlige skattemessige 
avskrivningsgrunnlaget for hvert enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den 
blir ikke foreslått fordi skattemessige verdier i mange tilfeller ville treffe markedsverdien 
dårlig. Blant annet ville en ikke få tatt hensyn til verdien av eventuell grunnrente.» 
(understreket her) 

Sanderud-utvalget erkjenner at skattemessige verdier ikke treffer markedsverdien:  
«Verdifall og verdiøkning som ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke 
reflekteres i skattemessige verdier. […] Eldre kraftanlegg kan ha skattemessige verdier 
som er langt lavere enn markedsverdien på driftsmidlene. For anlegg med påstemplet 
merkeytelse under 10 000 kVA brukes skattemessige verdier som eiendomsskattegrunnlag 
allerede etter dagens regler, og enkelte av disse kraftanleggene har i dag en skattemessig 
verdi på 0.» (understreket her) 

 
Kvænangen kommune kan ikke se at utvalgets forslag er i samsvar med det grunnleggende 
hovedprinsipp i eiendomsskatteloven om at verdsettelsen skal skje etter omsetningsverdi.  
Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer 
Kvænangen kommune er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må anses som en 
bruttoavgift som er lite påvirket av endret lønnsomhet ved anlegget.  
Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på småkraftanlegg, er alle skatteordningene i 
dagens kraftskattesystem lønnsomhetsavhengige. Dagens eiendomsskatteregler er ikke til hinder 
for selskapene å «gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget 
legger til grunn.  
Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten som favner mer enn superprofitten som 
hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eiendomsskatten.  
Inntekter fra eiendomsskatt var en forutsetning for konsesjonene  
I Konsesjonssøknadene er kommunene forespeilet bla eiendomsskatteinntekter som følge av 
vannkraftutbyggingen. Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingene er det etablert en 
samfunnskontrakt om at distriktene skal ha en rettmessig kompensasjon for omfattende 
naturinngrep. Rokker man ved denne samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet som brudd på de 
løfter som kommunen har bygget sin tilslutninger til utbyggingsplanene på. 
Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt 
krav på inntekter fra vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskattereformen uttalte et 
samstemt Storting: 
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«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale 
forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra 
kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om dette.» 

Utvalgets forslag fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår ovenfor. 
Utvalgets forslag dersom dagens regler beholdes 
Kvænangen kommune er uenig i kraftskatteutvalget uttalelser om kapitaliseringsrenten for 
eiendomsskatt, forutsatt at dagens regler beholdes. Konsesjonsordningene. Kommunen mener 
man bør fastsette kapitaliseringsrenten i trår med reglene som gjaldt tidligere. 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter 
Innledning  
I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft heter det:  

«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og kommune. Kraftprodusenter 
kan også pålegges å avstå inntil 10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til 
berørte kommuner, evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om ordningene kan 
forbedres.» (understreket her) 

Inntektstapet for kommunene ved avvikling av begge ordningene er anslått til kr. 2,125 milliarder 
kroner. 
Kvænangen kommunene mener utvalgets forslag om å avvikle ordningen ikke svarer på mandatet. 
Utvalgets forslag om å avvikle ordningene vil heller ikke innebære at de hindrene for 
samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer utløses.  
Kommunen mener videre at forutsetningene ekspertutvalget legger til grunn er uriktige. Det 
samme gjelder begrunnelsen for avvikling av ordningene, nemlig at konsesjonskraft og 
konsesjonsavgifter «svekker selskapenes insentiver til å investere i lønnsomme ressurser», jf. s. 
137 jf. pkt. 6.4 og 7.2.  
Utvalget begrunner forslaget om å avvikle konsesjonsordningene med at de er «historisk betinget, 
og de opprinnelige formålene gjør seg ikke lenger gjeldende på samme måte.», jf. s. 16. 
Kommunen er uenig i at begrunnelsen for ordningene i dag er behovet for kraft. Begrunnelsen er 
nå og tidligere at kommunene har krav på en verdiandel som vannkraftproduksjon gir grunnlag 
for. 
Konsesjonsavgifter  
Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsavgiften bla med at: 

«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprinnelige formålet. Videre er det 
ikke likebehandling i systemet for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre 
konsesjoner.» (s. 139) 

Kvænangen kommune mener at begrunnelsen ikke treffer. Konsesjonsavgiftene har et todelt 
formål: Konsesjonsavgifter er en erstatning til kommuner for de skader og ulemper av allmenn 
karakter som følge av vannkraftutbyggingen. Videre skal konsesjonsavgiftene gi kommunene en 
andel av den verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til.  
Et grunnleggende prinsipp, som også fremgår av naturmangfoldloven § 11, er at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.  
Kvænangen kommune mener at utvalgets forslag om å avvikle konsesjonsavgiften som vår eldste 
miljøavgift på vår mest naturinngripende næring i 2019 for å bygge mer vannkraft, er helt forfeilet.  
I utvalgets mandat heter det at:  
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«Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan utnyttes mest mulig effektivt, er å først 
benytte skatter og avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel 
miljøavgifter), deretter benytte nøytrale skatter som ikke påvirker valgene til 
produsenter og forbrukere (for eksempel grunnrenteskatt) og til slutt bruke vridende 
skatter for å oppnå tilstrekkelige inntekter til fellesskapet og mål om omfordeling.» 
(uthevet her)  

Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften også bryter med de historiske forpliktelser samfunnet 
har til de kommuner som har akseptert store naturinngrep.  
Konsesjonskraft  
Utvalget begrunner også forslaget om avvikling av konsesjonskraftordningen med at ordningen 
svekker selskapenes insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet, at 
ordningen er historisk betinget og at de opprinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på 
samme måte:  

«Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. Organiseringen av det 
norske samfunnet og kraftforsyningen har endret seg mye siden ordningene ble innført. 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og ordningenes 
formål oppnås ikke lenger på en effektiv måte. (..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris 
til kommunene er ikke lenger et formål som må sikres med konsesjonskraft(..) Det 
historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg dermed ikke gjeldende på samme 
måte i dag» (s.140, 141, uthevet her) 

Kvænangen kommune er uenig. Formålet med konsesjonskraften var dels å sikre kommunene 
tilgang til fysisk kraft til en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling som by- og 
industrikommunene, dels v å sikre kommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelse av de 
lokale vannkraftressursene gir opphav til.  
Videre viser Kvænangen kommune til at ved behandlingen av energimeldingen i 2016 slo 
stortingsflertallet, dagens regjeringspartier og SV, fast at  
 

«dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) 
s. 24.  

En enstemmig Energi- og miljøkomité trakk fram betydningen av kommunenes rettmessige 
verdiandel:  

«Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en 
andel av verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til, og vertskommunene 
bidrar gjennom avståelse av naturressurser til denne verdiskapningen.» (Innst. 401 S 
(2015-2016) s. 24) 

Ved revisjon av konsesjonslovene i 2017 bemerket en enstemmig Energi- og miljøkomité:  
«Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende mekanismer har man sikret 
at allmennheten får en del av verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 
kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og naturverdier. Hensyn til natur 
og miljø og annen bruk av arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom 
konsesjonsbehandling etter dette lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.   

Kvænangen kommune viser til at verdiandelsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden 
skal ha minst like store verdiandeler av vannkraftproduksjonen som dagens fordeling innebærer. 
Dette forutsetter at ordningen med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.    
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Avvikling av konsesjonsordningene rokker fundamentalt med samfunnskontrakten mellom stat, 
utbygger og kommune 

Kommunenes utsikter til inntekter fra vannkraftutbygging har i årtier vært forutsetning for 
kommunenes tilslutning til utbyggingsprosjekter. Vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri 
energikilde, er de naturinngrep som følger med et vannkraftanlegg har samme varighet som 
vannkraftproduksjonen.  
Ved kraftutbyggingen ble det etablert en samfunnskontrakt mellom utbygger og kommunen. 
Utvalget påpeker da også at «Konsesjonskraft og konsesjonsavgift har bidratt til å aksept for 
utbygging av vannkraftverk hos berørte parter.» (s. 137).  
Utvalgets forslag vil oppleves som et brudd på samfunnskontrakten. Det ytelse mot 
ytelsesprinsipp disse ordningene bygger på, har like stor gyldighet så lenge kraftproduksjonen 
pågår.  
Kvænangen kommune viser til at kommunens rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgift er 
nedfelt både i konsesjonslovene og i konsesjonsvilkårene for utbyggingene. Rettighetene kan 
derfor ikke uten videre avvikles, se nedenfor.  
Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønnsomme 

investeringer  
Utvalget begrunner avvikling av konsesjonsordningene med at det vil «øke selskapenes insentiv 
til å gjennomføre lønnsomme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon og 
opprustning og utvidelser.» (s. 156).  
Kvænangen kommune viser til at det kun er nye overføringer av vann eller nye større reguleringer 
som endrer kraftgrunnlaget og dermed gir rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.  
Utvalget trekker ikke konsekvensene av at hovedtyngden av fremtidige investeringer i 
vannkraftsektoren ikke gjelder utbygging av store regulerbare kraftverk, men reinvesteringer i 
eldre kraftverk i form av opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U-prosjekter). Svært få av disse 
investeringene utløser ny konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt avgjørende 
forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
I og med at O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt konsesjonskraftmengde, og bare 
unntaksvis konsesjonsavgifter, er det vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan være til 
hinder for at samfunnsøkonomisk lønnsomme vassdragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder 
opprustning og utvidelse av eldre vannkraftverk  
Kommunen mener at løsningen ikke er avvikling av konsesjonsordningene, men forenkling og 
forbedring av de eksisterende ordningene.  
Tilbakevirkning – grunnloven § 97  
Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjonsbaserte ordningene ikke vil være i strid 
med forbudet i Grunnloven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. s. 140.  
Kvænangen kommune er uenig og mener at utvalget legger feil premisser til grunn for sin 
vurdering. Kraftskatteutvalgets vurdering av tilbakevirkningsforbudet er i strid med lovgivers 
vurdering ved vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revisjonen av vassdragslovgivningen i 
1992.  
Energilovutvalget konkluderte i NOU 1985:9 med at det er begrenset adgang til å gripe inn i 
etablerte rettsforhold fastsatt i konsesjon, og uttalte bl.a. at  

«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på denne fremover. Det vil derfor 
være grenser for adgangen til å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for 
uttak av konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  
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Departementet og en enstemmig energi- og industrikomité sluttet seg til Energilovutvalgets 
vurderinger og la til grunn at kommunene og konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 måtte 
likestilles og at  
«En større økonomisk belastning for konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for 
kommunene, anses ikke mulig innenfor eksisterende konsesjoner».  
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la departementet til grunn at 
bestemmelser om konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av 
«grunnregler» eller det «essensielle ved tillatelsen» og beskyttes av Grunnloven § 97. 
Vindkraft  
Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men anbefaler at det det 
vurderes nærmere vindkraft skal underlegges tilsvarende skatteregler som for vannkraft.  
Kvænangen kommune mener det er viktig at det etableres ordninger som sikrer de berørte 
lokalsamfunn inntekter fra vindkraft.  
Avslutning  

 Utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må avvises.  

 Utvalgets forslag om endret verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft må 
avvises.  

 Den usikkerhet som utvalgets dramatiske forslag har skapt for kommunenes 
økonomiplanlegging gjør det påkrevet med en snarlig avklaring fra regjeringen om 
utvalgets videre skjebne. Det samme gjelder for kommunenes forvaltning av 
konsesjonskraften.  

 Norge er i Parisavtalen forpliktet til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 
2030. Uten en snarlig avklaring vil videre satsing på utbygging av fornybare energikilder 
stanse opp, og en viktig del av de tiltak Norge må iverksette forsinkes.  

 
Vedlagt følger LVK’s høringsuttalelse. 
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NOU 2019: 16 - SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - LVKS HØRINGSUTTALELSE  

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 hvor høringsfristen for NOU 2019:16 - 

Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) 

organiserer 175 vertskommuner for vannkraftanlegg. Samtlige av medlemskommunene vil bli negativt 

berørt av utvalgets forslag.   

Utvalget foreslår å skjerpe grunnrenteskatten til staten. Samtidig foreslås det at de konsesjonsbaserte 

ordningene konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommunene avvikles og at kommunenes inntekter fra 

eiendomsskatten reduseres vesentlig. Som det fremgår av tabell 12.2 på side 159 i NOU-en vil forslaget om 

å skjerpe grunnrenteskatten innebære en økning i statens inntekter på 4,4 milliarder kroner.  

Vertskommunene vil på den annen side tape 3,66 milliarder kroner dersom konsesjonsavgiftene og 

konsesjonskraften avvikles og eiendomsskattereglene blir endret til skattemessig verdi.  
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Utvalget har ikke foreslått noen form for kompensasjon til de kommuner og fylkeskommuner som vil lide 

tap på utvalgets forslag, men henvist fordelingsspørsmål til departementet. Utvalget har likevel fremholdt 

at «I prinsippet bør alle skatte- og konsesjonsinntekter vurderes samlet» (s. 158), og henvist til 

inntektssystemet for kommunene. Som eksempel på «(...) et ytterpunkt for fordeling» viser utvalget til at 

en økning av naturressursskatten fra 1,3 øre/KWh til 4,6 øre/KWh vil kompensere kommunesektoren for 

de ovennevnte tap fullt ut.   

LVK er uenig i utvalgets forslag som synes dels å bygge på en uriktig oppfatning av hva som er formålet med 

dagens regler, dels hvordan dagens regler fungerer. Dette gjelder både for grunnrenteskatten, 

konsesjonsordningene og eiendomsskatten.  

Omfordelingen er dramatisk og gjelder ikke kun for nye utbygginger, men også for allerede foretatte 

utbygginger, nye som gamle. Etter LVKs syn er en slik omfordeling fra kommunene til staten et brudd på 

den samfunnskontrakten som ligger til grunn for de foretatte utbyggingene.  

 LVK innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik:  

• Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om 

dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og 

fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje og en 

samlet kommunesektor har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått som er 

problemet, og ikke de kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine 

anbefalinger rundt en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene.   

 

• Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer, tvert imot. 

LVK mener grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten.  

 

• Ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter gjelder kun i saker om regulering og 

overføring av vassdrag, hvor innvunnet kraftøkning beregnes. De investeringer som skal foretas i 

vannkraftsektoren, gjelder i hovedsak vedlikehold og opprustning uten ytterligere reguleringer, og 

vil ikke gi rett til mer konsesjonskraft eller konsesjonsavgifter. En avvikling av disse ordningene, 

som utvalget anbefaler, vil derfor ikke påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 

planlagte energitiltak. 

 

• Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er nedfelt i de gitte konsesjoner 

som et grunnvilkår og med samme varighet som konsesjonen. Utvalgets forslag om å avvikle 

ordningene vil være et brudd på de forutsetningene som lå til grunn for de gitte konsesjoner, og 

dermed et brudd på den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn 

og de distrikt som har avstått sine naturressurser. En slik avvikling vil også være i strid med 

Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.  

  

• Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 

eiendomsskatteloven hovedregel i § 8 A-2 om at eiendomsskatten skal tilsvare anleggets 

omsetningsverdi (markedsverdi). Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil innebære at 

eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir gjennomført, mens 
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skatten blir lavere når lønnsomheten øker. Forslaget vil derfor verken utløse ønskede investeringer 

eller samsvare med skattyters skatteevne. 

 

• Konsesjonsavgiftene er en erstatning for generelle skader og ulemper på naturmiljø og omgivelser, 

og derfor en miljøavgift. Miljøkostnader skal betales av tiltakshaver, og miljøavgifter er ment å 

være en brutto skatt i tråd med naturmangfoldloven § 11. Utvalget synes å ha oversett dette 

elementære miljørettsprinsipp.  

 

• Konsesjonskraftordningen har i mer enn hundre år vært et vederlag til berørte kommuner for de 

naturrikdommer som gjennom vannkraften er avstått til storsamfunnet. Utvalgets forslag om å 

avvikle konsesjonskraftordningen er begrunnet i at det historiske grunnlaget med å skaffe 

kommunene kraft ikke lenger er tilstede. Norge ble elektrifisert på 1960 tallet, og utvalget overser 

med sin begrunnelse at så vel Stortinget som Høyesterett har slått fast at formålet med 

konsesjonskraftordningen er å sikre vertskommunens andel av verdiskapingen som 

vannkraftproduksjonen i konsesjonsperioden gir opphav til. Høyere kraftpriser gir høyere 

verdiskaping.  

 

• En kompensasjon av konsesjonskraftordningen med økt naturressursskatt basert på en omregnet 

øre/kWh vil ikke sikre kommunene en andel av den reelle verdiskapingen i det vertskommunen 

dermed blir avskåret fra å få en andel av den verdiskaping som følger av at verdien av ren fornybar 

energi vil kunne øke i fremtiden.  

 

• Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens 

kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser har 

et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i 

kraftutbyggingen. Uten lokale inntekter vil kommunenes motstand mot de inngrep 

vannkraftkraftutbygging representerer øke. 

 

• Kommunenes rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på 

anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av statlige overføringer eller en økning i 

naturressursskatten. En økning av naturressursskatten vil bli fordelt på samtlige kommuner etter 

det statlige inntektssystemet og først og fremst komme de folkerike kommuner uten 

vannkraftanlegg til gode.  

 

• Heller ikke for det tilfelle at naturressursskatten tas ut av inntektssystemet kan en kompensasjon i 

form av økt naturressursskatt aksepteres da det vil avskjære vertskommunene en mulighet for å få 

en andel av verdistigningen ved høyere kraftpris.  

2 UTVALGETS FORSLAG SVARER IKKE PÅ REGJERINGENS MANDAT 

Det er LVKs syn at utvalget ikke svarer på mandatet når det gjelder tiltak for å få til mer fornybar energi. I 

det følgende utdypes LVKs syn: 

Utvalget ble nedsatt etter krav fra kraftbransjen som i flere år har anført at innretningen på 

grunnrenteskatten som hindrer at samfunnsøkonomiske energitiltak blir gjennomført. Utvalgets svarer 
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med å skjerpe grunnrenteskatten og å inkludere småkraft i skattegrunnlaget. Kraftbransjen mener 

utvalgets forslag er feil medisin. Det er LVK enig i.  

Den utfordringen utvalget er gitt av regjeringen, er å finne skatte- og avgiftsregler som vil fremme 

samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår vannkraft er bygget ut, men 

det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter. I tillegg må eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og 

opprustes. Det samlede behovet for investeringer til rehabiliteringer av eldre kraftverk er oppgitt til 45 

milliarder kroner. Det er rammevilkårene rundt disse aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å 

vurdere.  

Kraftbransjen har ikke pekt på de kommunale inntektsordningene som et hinder for investeringer.  Det er 

etter LVKs syn med god grunn:  

De skatte- og avgiftslettelser utvalget foreslår, og som er beregnet til om lag 4 milliarder kroner i tabellen 

fra utvalget inntatt ovenfor, er ikke endringer i de regler som vil gjelde slike investeringer. Disse 

investeringene vil ikke utløse rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Når utvalget viser til at 

avviklingen av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil føre til skatte- og avgiftslettelser 

på mer enn 2 milliarder kroner, er det lettelser for den kraftproduksjon som allerede er bygget ut, og hvor 

disse ordningene har vært en betingelse for konsesjon. 

Den samme innvendingen gjelder også for forslaget om en drastisk omlegging av eiendomsskatten. Når 

utvalget opplyser at en overgang til skattemessig verdi mv. vil føre til at mer enn 2/3 av eiendomsskatten 

avvikles (1,5 milliarder kroner årlig) er også dette eiendomsskatt på allerede utbygd vannkraft. Og som for 

konsesjonsordningene er det på det rene at disse eiendomsskatteinntektene var et viktig element i de 

interesseavveininger både kommunen og konsesjonsmyndigheten foretok før konsesjon ble gitt. En 

overgang til skattemessig verdi vil dessuten innebære at eiendomsskatten skal baseres på 

anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger for driftsmidler som er avskrivbare. En slik 

verdsettelsesmetode har ingen sammenheng med anleggenes lønnsomhet, men vil innebære at 

skattebelastningen blir størst i de første årene etter at investeringene er gjennomført. Overgangen til 

skattemessig verdi vil derfor ikke gi insitament til nye investeringer. 

I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var «å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført.» Vertskommunene som stiller sine naturressurser 

til disposisjon for storsamfunnet har krav på en andel av verdiskapingen. Ved en avvikling av de kommunale 

ordninger vil motstanden mot samfunnsøkonomiske og fornuftige investeringer øke.  

3 KONSESJONSORDNINGENE 

3.1 Innledning  

I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er utvalgets oppdrag beskrevet slik:  
 

«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og kommune. Kraftprodusenter kan også 

pålegges å avstå inntil 10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til berørte kommuner, 

evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres.» (understreket her) 
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LVK har overfor utvalget og i tråd med mandatet - fremmet forslag til enkelte forbedrings- og 
forenklingsmuligheter for konsesjonskraftordningen. Disse er verken referert eller kommenter av utvalget, 
og utvalget har ikke foretatt noen vurdering slik mandatet gir anledning til. Tvert imot anbefaler utvalget 
at ordningene i sin helhet avvikles. Provenytapet for kommunene ved avvikling av begge ordningene er 
anslått til 2,125 milliarder kroner.  
 
Begrunnelsen for avvikling av ordningene er at konsesjonskraft og konsesjonsavgifter «svekker selskapenes 
insentiver til å investere i marginalt lønnsomme prosjekt», jf. s. 98. Det vises videre til at 
konsesjonsordningene er «historisk betinget, og de opprinnelige formålene gjør seg ikke lenger gjeldende 
på samme måte.», jf. s. 16.    
 
LVK mener forutsetningene ekspertutvalget legger til grunn er uriktige, og at avvikling av ordningene ikke 
vil bidra til å oppfylle siktemålet om økte investeringer og rehabiliteringer av vannkraftverkene.  
 

3.2 Konsesjonsavgifter  

3.2.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonsavgiften 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsavgiften slik: 

 

«Konsesjonsavgiften er ikke investeringsnøytral. Dette kan svekke selskapenes insentiv til å 

investere i nye kraftprosjekter og til å reinvestere i eksisterende kraftverk. Avgiften utgjør 0,5 

øre/KWh, og det kreves dermed en høyere pris for at prosjektet skal være lønnsomt  

 

«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprinnelige formålet. Videre er det ikke 

likebehandling i systemet for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre konsesjoner.» (s. 

139) 

 

LVK er overrasket over utvalgets forslag og begrunnelse, idet utvalget overser helt sentrale kilder om 

formålet med konsesjonsavgiftene og også føringen som ligger i mandatet  

 

3.2.2 Konsesjonsavgiften er erstatning for generelle skader og ulemper – en miljøavgift 

 

Den historiske bakgrunnen for innføring av konsesjonsavgifter i Norge er oppsummert i Falkanger og 

Haagensen, Vassdrags- og energirett (2002) s. 334-335:    

 

«Bestemmelser om konsesjonsavgifter var inntatt allerede i Vregl. av 1911. Forbildene til 

ordningen fant man i utenlandsk rett hvor man hentet eksempler fra Italia, Tyskland, Sveits og 

Sverige. Reguleringslovkomiteen av 1907 begrunnet konsesjonsavgiftene med at siden 

reguleringsretten lå utenfor grunneiers eiendomsrett, var det rimelig at allmenninteressene i 

vassdraget fikk en kompensasjon i form av en avgift (...) Pengene skulle brukes til de interesser 

og distrikter som ble skadelidende ved reguleringen. (…) Det ble videre pekt på at 

konsesjonsavgiftene også skulle ha som hensikt å gi kommunene en andel i de verdier som ble 

skapt ved reguleringen.» (uthevet her).  
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Konsesjonsavgift er, og har i 100 år vært, først og fremst en erstatning for generelle skader og ulemper på 

naturmiljøet. Konsesjonsavgiften er i realiteten en miljøavgift. Dette kommer tydelig til uttrykk i den forrige 

energiutredningen, NOU 2012: 9, hvor følgende forhold ble trukket frem:  

 

«(..) naturinngrep knyttet til produksjon av energi kan ikke unngås(..) Omfattende utbygging av 

fornybar energi er en utfordring for norsk natur. Det var energisektoren som sto for det største 

bortfallet av uberørt eller villmarkspreget natur mellom 2003-2008. (s. 76)  

 

Økt satsing på ny fornybar kraft, kan gi negative lokale miljøkonsekvenser. Miljøkostnadene må 

også inngå i regnestykket for verdiskaping (...) Verdiskaping i kraftsektoren kommer i stor grad 

fellesskapet til gode (..) det er nødvendig å skape lokal aksept for de positive virkningene av 

utbyggingene (..) Fordi vannkraftverkene utnytter lokale ressurser, mottar også 

vertskommunene en forholdsmessig del av ressursverdien gjennom skatter, avgifter og 

konsesjonskraft.» (uthevet her) (s. 73-74).  

 
Natur- og miljøinngrepene ved vannkraft er udiskutable, og av lokal karakter. Det er ikke slik at inngrepene 
forsvinner med tiden. Inngrepene er som regel evigvarende og irreversible, som neddemming av store 
arealer, tørrlegging av elver, tap av fiske og fauna, utrasing av elveleie mv. Uberørt natur representerer i 
seg selv en stadig stigende verdi, og andre aktiviteter er blitt fortrengt til fordel for kraftproduksjon.  
 
Hovedformålet med konsesjonsavgiften er å gi de kommuner som avstår sine naturressurser til 
storsamfunnet erstatning for de naturødeleggelser som er påført lokalt. All den stund inngrepene er 
evigvarende og irreversible, er begrunnelsen og formålet bak ordningen like gyldig i dag som for 100 år 
siden.  
 
Et grunnleggende prinsipp, som er slått fast i naturmangfoldloven § 11, er at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Tiltakshaver skal betale miljøavgiften, og dersom prosjektet 
dermed blir ulønnsomt, er også prosjektet samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og prosjektet skal ikke 
realiseres.   
 

3.2.3 Utvalgets mandat  
 
LVK vil videre minne om et sentralt prinsipp for ressursutnyttelse som er trukket opp i utvalgets mandat, 
hvor det heter at:  
 

«Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan utnyttes mest mulig effektivt, er å først benytte 

skatter og avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel miljøavgifter), deretter benytte 

nøytrale skatter som ikke påvirker valgene til produsenter og forbrukere (for eksempel 

grunnrenteskatt) og til slutt bruke vridende skatter for å oppnå tilstrekkelige inntekter til 

fellesskapet og mål om omfordeling.» (uthevet her)  

 

LVK kan ikke se at utvalget har etterlevd de skatte- og avgiftsprinsipper som Finansdepartementet har 

inntatt i mandatet. Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften bryter etter LVKs syn både med de historiske 

forpliktelser samfunnet har til de kommuner som har akseptert store naturinngrep, og med de prinsipper 

som bør ligge til grunn for effektiv ressursbruk i dag, slik det også er lagt til grunn i mandatet til utvalget.  
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3.3 Konsesjonskraft  

3.3.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonskraftordningen 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonskraftordningen med at ordningen svekker 

selskapenes insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet. I tillegg viser 

utvalget til, på tilsvarende måte som for konsesjonsavgiften, at ordningen er historisk betinget og at de 

opprinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på samme måte:  

 

«Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. Organiseringen av det norske 

samfunnet og kraftforsyningen har endret seg mye siden ordningene ble innført. Konsesjonskraft 

og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og ordningenes formål oppnås ikke lenger på 

en effektiv måte. (..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris til kommunene er ikke lenger et formål 

som må sikres med konsesjonskraft(..) Det historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg 

dermed ikke gjeldende på samme måte i dag» (s.140, 141, uthevet her) 

 

3.3.2 Konsesjonskraftens formål  

 

LVK er uenig med utvalget i beskrivelsen av konsesjonskraftens formål, og konklusjonen om hvorfor 

ordningen bør avvikles.  

 

Det historiske formålet med konsesjonskraften har helt fra etableringen av ordningen vært todelt: Formålet 

var dels å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft til en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling 

som by- og industrikommunene, som ble elektrifisert ved at man tok i bruk vassdragene i distriktene; dels 

var formålet å sikre kommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelse av de lokale 

vannkraftressursene gir opphav til.  

 

Det historiske formålet om å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft bortfalt allerede på 1960-tallet da 

Norge ble fullelektrifisert. Verdiandelsaspektet har derimot stått fast fra første stund, uttrykt slik av 

stortingsrepresentant Johan Castberg i forbindelse med behandlingen av konsesjonslovene fra 1917 i 

Stortinget:  

 

«Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at styrke disse mer avsidesliggende og 

karrig utstyrte distrikter ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes indenfor deres 

grænser […] Man tar værdierne ut av distrikterne og fører dem på tråd ned til industricenterne og 

byene, tømmer bygdene, tømmer landdistriktene, særlig fjeldbygdene, for deres værdier uten 

vederlag, og det er absolut urigtig.» 

 
For Høyesterett har formålet med og retten til konsesjonskraft vært selvsagt. Ved behandlingen av Sira-
Kvina saken fra 1978, inntatt i Rt. 1978 s. 1480, gjorde Høyesterett det klart at utbyggingskommunene skal 
ha et  
 

«realistisk vederlag for at disse kommuner ble tvunget til å avgi de verdier som lå i kraftkildene» 

 

I Kvam-dommen fra 1984, inntatt i Rt-1984-312, påpekte en enstemmig Høyesterett at: 
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«Disse fordeler skal kommunen ha for derved å få del i de naturrikdommer som gjennom 

reguleringen blir tatt i bruk av andre.» 

 

Det samme synspunktet er kommet til uttrykk i Energiutredningen NOU 2012: 9 s. 70: 

 

«Helt fra vannkraftens barndom har det i Norge vært enighet om at de naturressurser som tas i 

bruk har en lokal tilhørighet, og at de distrikter som avstår sine naturressurser til energiproduksjon 

har krav på en andel av den verdiskapingen disse naturressurser gir opphav til.» 

 

Det har vært – og er i dag – bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav på en andel 

av verdien fra vannkraftutbyggingen gjennom bl.a. konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Dette har klart 

kommet til uttrykk i Stortinget, senest i 2016 og 2017.  

 

Ved behandlingen av energimeldingen i 2016 slo stortingsflertallet, dagens regjeringspartier og SV, fast at  

 

«dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) s. 24.  

 

En enstemmig Energi- og miljøkomité trakk fram betydningen av kommunenes rettmessige verdiandel:  

 

«Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en andel av 

verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til, og vertskommunene bidrar gjennom 

avståelse av naturressurser til denne verdiskapningen.» (Innst. 401 S (2015-2016) s. 24) 

 

Videre uttalte en enstemmig Energi- og miljøkomité i forbindelse med revisjon av konsesjonslovene i 2017:  

 

«Komiteen […] viser til at industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven i over 100 år har 

vært fundamentet for forvaltningen av våre vannkraftressurser.  

 

Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende mekanismer har man sikret at 

allmennheten får en del av verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 

kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og naturverdier. Hensyn til natur og miljø 

og annen bruk av arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom konsesjonsbehandling etter dette 

lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.   

 
LVK erfarer at kraftproduksjon i dag skaper mindre næringsvirksomhet og færre arbeidsplasser i distriktene 

enn tidligere, som følge av teknologisk utvikling og automatisering. Samtidig utgjør kommunenes 

vannkraftressurser vesentlig større verdier i dag, med liberaliseringen og internasjonaliseringen av 

kraftmarkedet og miljøprising av ulike energikilder. Dette påpekte finanskomiteen allerede under 

kraftskattereformen i 1996: «Verdien av kraftressursene økes gjennom kraftutveksling med andre land», jf. 

Innst.O.nr.62 (1995-1996) kap. 1.  

 

LVK mener verdiandelsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden skal ha minst like store 

verdiandeler av vannkraftproduksjonen som dagens fordeling innebærer. Dette forutsetter at ordningen 

med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.  
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Å erstatte disse ordningene med en økt naturressursskatt, som utvalget skisserer, er helt uakseptabelt, 

uegnet som metode for kompensasjon og vil skape stor motstand mot videre vannkraftutbygging. Dette 

gjelder uavhengig av om naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet. 

 

3.4 Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskapenes insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer  

Utvalget argumenterer med at avvikling av konsesjonsordningene vil «øke selskapenes insentiv til å 

gjennomføre lønnsomme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon og opprustning og 

utvidelser.» (s. 156, uthevet her).  

 

Utvalget synes ikke å ha tatt konsekvensen av hvordan konsesjonsordningene beregnes. Som nevnt er det 

hovedsakelig ved overføring av vassdrag eller nye reguleringer som endrer kraftgrunnlaget, at reglene 

kommer til anvendelse. Utvalget synes riktignok å være innforstått med regelverket, jf. utvalgsrapporten 

på s. 70, men trekker ikke konsekvensene av dette til den utfordringen utvalget er bedt om å løse, nemlig 

investeringer til rehabiliteringer. I utvalgs-rapporten fremgår:    

 

«Fordi beregningen tar utgangspunkt i regulert vannføring og fallhøyde, er det først og fremst den 

regulerte vannføringen det betales konsesjonskraft og -avgift for, uavhengig av kraftverkets 

faktiske produksjon.»  

 

Hovedtyngden av fremtidige investeringer i vannkraftsektoren gjelder ikke utbygging av regulerbare 

kraftverk, men reinvesteringer i eldre kraftverk i form av opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U-

prosjekter). Svært få av disse investeringene utløser ny konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt 

avgjørende forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
 

O/U-investeringer medfører altså i de fleste tilfeller ikke endringer i konsesjonskraftvolumet. Tiltakene kan 

f.eks. være å utnytte fallhøyden bedre, øke maskininstallasjonen/slukeevnen eller redusere flomtapene. 

Dette innebærer normalt ikke ny regulering og dermed ingen endring i kraftgrunnlaget, som er grunnlaget 

for beregningen av både konsesjonskraft og konsesjonsavgift. O/U-prosjekter som omfatter ny regulering 

eller overføring av vann fra hittil ikke utnyttede felt, og som øker vannkraften med minst 500 

naturhestekrefter, må ha tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 1, jf. § 3. I disse tilfellene skal det 

settes vilkår om konsesjonskraft i konsesjonen, jf. vassdragsreguleringsloven § 22. For O/U-prosjekter som 

ikke innebærer ny regulering gis tillatelsen etter vannressursloven. Det er ikke hjemmel for å fastsette vilkår 

om konsesjonskraft i medhold av vannressursloven.  

 

I energimeldingen – Meld. St. (2015-2016) Kraft til endring, s. 189 er følgende lagt til grunn:  

 

«Det teknisk-økonomiske potensialet for ny kraft gjennom opprustning og utvidelser er anslått 

til 6 TWh/år. Dette inkluderer saker til behandling og saker som har konsesjon, men som ikke er 

bygd. Av dette kan mindre enn ti prosent tilskrives opprustning. Mer enn nitti prosent av 

potensialet er følgelig knyttet til utvidelser. I tillegg til potensialet for ny kraftproduksjon, 

kommer et potensial for økt effekt og økt reguleringsevne.» 
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I utvalgets modellkraftverk, som er benyttet for å illustrere utvalgets forslag for selskapenes 

investeringsinsentiv, er det uten videre lagt til grunn at selskapene må avstå konsesjonskraft. Denne 

forutsetningen vil ikke slå til når det gjelder O/U-prosjekter, som behandles etter vannressursloven.  

 

Tre av de største vannkraftprosjektene i Norge i den senere tid er egnet til å underbygge dette: 

 

Tillatelse til O/U av Lysebotn kraftverk i Forsand kommune med 180 GWh/år økt produksjon, O/U av 

Embretsfoss kraftverk i Modum kommune med 120 GWh/år økt produksjon og O/U av Vamma kraftverk 

i Skiptvet og Askim kommuner med 160 GWh/år økt produksjon, ble alle vedtatt konsesjonsfritt i medhold 

av vannressursloven og dermed uten vilkår om konsesjonskraft.   

 

Ettersom O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt konsesjonskraftmengde, og bare unntaksvis 

konsesjonsavgifter, er det etter LVKs syn vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan være til hinder 

for at samfunnsøkonomisk lønnsomme vassdragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder opprustning og 

utvidelse av eldre vannkraftverk  
 
LVK mener at løsningen ikke er avvikling av konsesjonsordningene, men forenkling og forbedring av de 
eksisterende ordningene.  
 
I henhold til utvalgets mandat – «Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres» – spilte LVK inn flere 
forslag til forenklinger og forbedringer. Det fremgår av utvalgsrapporten på s. 100 at  
 

«Utvalget har mottatt flere innspill om endring av grunnrenteskatten, men få innspill om 

behovet for endringer i eiendomsskatt, konsesjonskraft eller konsesjonsavgift.» 

 
LVK spilte inn fem konkrete endringsforslag knyttet til konsesjonskraftordningen, som ville bidratt til 
forenkling og forbedring av ordningen, herunder forslag om  
 

• Etablering av et felles prisregime for konsesjonskraft fra konsesjoner gitt før og etter 10. april 1959 

• Oppdatering av tilsigsserien som benyttes som delingsfaktor ved fastsettelse av 

konsesjonskraftprisen 

• Gjennomgang av kraftverkene som inngår i OED-prisen for å sikre representativiteten i utvalget 

• Presisering av hvilket elforbruk som kan inntas i beregningen av kommunens behov for den 

alminnelige elektrisitetsforsyning 

• Tildeling av opprinnelsesgarantier for konsesjonskraft 

 

Utvalget har ikke tatt opp disse forslagene til nærmere vurdering. Snarere tvert imot har utvalget brukt 
LVKs forslag til forbedringer og forenklinger som grunnlag for kritikk mot ordningene som sådan for å 
underbygge sin anbefaling om avvikling både av konsesjonskraftordningen og av regelverket om 
konsesjonsavgifter. Det er ikke i tråd med det mandat utvalget var gitt.  
 

3.5 Tilbakevirkning – Grunnloven § 97 

Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjonsbaserte ordningene ikke vil være i strid med 
forbudet i Grunnloven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. kap. 10.3.6. på s. 140. Utvalget legger til 
grunn at ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter har samme rettslige karakter som 
eiendomsskatt og naturressursskatt og at tilbakevirkningsspørsmål står i samme stilling som alminnelige 
skatter og avgifter. Utvalget legger også til grunn at kommunenes rettslig sett ikke har samme beskyttelse 
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som kraftverkseier, men må vurderes som «forvaltningsorgan og mottaker av konsesjonskraft og 
konsesjonsavgift». 
 
Det er LVKs syn at utvalget legger feil premisser til grunn for sin vurdering av tilbakevirkningsforbudet, og 
utvalgets grunnsyn er i strid med både Høyesteretts og lovgivers beskrivelse av formålet med ordningene, 
et formål som har like stor gyldighet i dag.  
 
Høyesterett påpekte i Frøystul-saken fra 2000 at ordningene «(...) således langt på veg (er) begrunnet i et 
synspunkt om ytelse mot ytelse».  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1987 påpekte departementet at  
 

«[k]onsesjonsavgiftenes preg av vederlag for en ytelse støtter opp om en slik endring i tråd med 
utviklingen på formuerettens område. Selv om kommunenes krav på konsesjonsavgifter aldri kan 
betegnes som et rent privatrettslig krav, er det etter departementets mening klare og sterke 
paralleller».  

 
Det er således direkte i strid med hva både Høyesterett og lovgiver har uttalt når Kraftskatteutvalget 
vurderer vertskommunens stilling i forhold til om «kommunen har vern som forvaltningsorgan og mottaker 
av konsesjonskraft og konsesjonsavgift», s. 141 
 
Kraftskatteutvalgets vurdering av tilbakevirkningsforbudet er også i strid med lovgivers vurdering ved 
vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revisjonen av vassdragslovgivningen i 1992.  
 
Energilovutvalget vurderte i NOU 1985:9 en opphevelse av konsesjonskraftordningen for konsederte 
kraftverk og å erstatte denne med en avgift. Energilovutvalget fremmet ikke forslag om å oppheve 
ordningene og konkluderte med at det er begrenset adgang til å gripe inn i slike etablerte rettsforhold, og 
uttalte bl.a. at  
 

«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på denne fremover. Det vil derfor være 
grenser for adgangen til å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for uttak av 
konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  

 
Departementet sluttet seg til Energilovutvalgets vurderinger og la til grunn at kommunene og 
konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 måtte likestilles og at «En større økonomisk belastning for 
konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for kommunene, anses ikke mulig innenfor eksisterende 
konsesjoner». En enstemmig energi- og industrikomité sluttet seg til departementets konklusjon og 
vurderinger.  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la departementet til grunn at bestemmelser om 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av «grunnregler» eller det «essensielle 
ved tillatelsen» og beskyttes av Grunnloven § 97. 
 
Det kan ikke være tvil om at en opphevelse av ordningene i tråd med Kraftskatteutvalgets forslag griper inn 
i «en etablert rettsposisjon». Høyesterettsdommer Skoghøy har oppsummert høyesterettspraksis i disse 
sakene og uttaler at forholdet til Grunnloven § 97 må bero på «(...) hvor inngripende tilbakevirkningen er, 
hvorvidt loven griper inn i beskyttelsesverdige forventninger, i hvilken utstrekning borgerne har innrettet 
seg etter disse forventningene, hvilket formål lovgiver har med loven og med å gi den tilbakevirkende kraft 
og hvorvidt tilbakevirkningsbestemmelsen virker diskriminerende». På samme måte som lovgiver 
konkluderte ved vedtakelsen av energiloven i 1990, er det LVKs syn at interesseavveiningen med 
nødvendighet må få som følge at opphevelse av ordningene vil være i strid med Grunnloven § 97. 
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LVKs konklusjon er at en opphevelse av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil være i 
strid med Grunnloven § 97 fordi det på en urimelig og vilkårlig måte griper inn i etablerte rettsforhold. 

4 EIENDOMSSKATT  

4.1 Utvalgets forslag – virkninger for kommunen 

Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av vannkraftanlegg. I tillegg 

foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal underlegges beskatning, ved 

å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene. Utvalget begrunner forslaget med 

at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg dermed vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli 

likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliarder kroner hvert år,1 eller mer enn 2/3 av 

dagens eiendomsskatt. 

 

LVK mener utvalget heller ikke svarer på mandatet når det gjelder eiendomsskatt. Forslaget om 

verdsettelse etter skattemessig verdi vil gi størst skattebelastning idet investeringene foretas, mens 

skattebelastningen går mot null i takt med økt lønnsomhet. Endringen vil følgelig ikke svare på 

hovedoppgaven om å fjerne hindre for samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer. Tvert vil en slik 

endring skape disinsentiv for investeringer. Småkraftverkene har i lang tid anført at reglene om 

eiendomsskatt etter skattemessig verdi gir en uheldig profil, ettersom skattebelastningen er størst ved 

oppstart, mens den går mot null når anleggene blir lønnsomme. 

 

Verdsettelse av eiendom for eiendomsskatteformål, som følger av eiendomsskatteloven § 8 A-2, slår fast 

at det er eiendommens omsetningsverdi (markedsmessige verdi) man skal frem til. En verdsettelse basert 

på anleggenes lønnsomhet vil gi langt bedre insentiver til videre investeringer. En verdsettelse etter 

skattemessig verdi er ikke egnet for å fange opp markedsverdien verken av småkraftverk eller stor 

vannkraft.  

 

LVK er videre uenig i at utvalgets forslag innebærer en likebehandling av småkraft og annen 

næringseiendom.   

 

 

4.2 Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skattemessig verdi. Mandatet bygger imidlertid på 

en feil oppfatning av hva som er gjeldende verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt. I mandatet fremgår 

følgende om eiendomsskatt: 

 

«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store kraftanlegg (over 10 MVA) er 

utformet slik at verdien av grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. 

                                                           
1 NOU 2019:16 side 159 
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Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes som nåverdien av en sjablongmessig anslått 

nettoinntekt. (…) 

 

For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedregelen at objektene skal takseres til 

substansverdi. Utvalget skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for store kraftanlegg 

er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært ilagt eiendomsskatt etter substansverdi.» 

(uthevet her) 

 

Det er korrekt at gjeldende verdsettelsesprinsipp for vannkraftverk er anslått markedsverdi 

(avkastningsverdi), jf. skatteloven (sktl.) § 18-5. Det er imidlertid ikke korrekt at hovedregelen for 

verdsettelse av mindre kraftverk eller næringseiendom er substansverdi:  

 

Næringseiendom skal etter lovendringen i 2017 verdsettes etter eiendommens avkastningsverdi, jf. 

eiendomsskatteloven § 8 A-2, mens småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi.  

 

Begrunnelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessig verdi, til tross for at skattemessig verdi 

som regel ikke samsvarer med anleggenes markedsverdi, er forenklingshensyn. Forenklingshensynet for 

småkraft er utelukkende begrunnet i anleggenes størrelse, og kan ikke benyttes som begrunnelse for et så 

vidt fundamentalt avvik fra eiendomsskattens hovedprinsipp for store vannkraftanlegg.  

 

4.3 Utvalgets vurderinger og forslag bygger også på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

4.3.1 Utvalgets kommentarer til mandatet 

 

Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelsesprinsippet i mandatet slik2: 

 

«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det omtaler at mindre kraftverk skal takseres 

til substansverdi, og har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre vannkraftverk i dag 

fastsettes i tråd med skattemessig verdi på driftsmidlene.» (uthevet her) 

 

Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva gjelder verdsettelsesprinsipp for nærings-

eiendom, som altså er avkastningsverdi.  

 

At næringseiendom som hovedregel skal verdsettes etter avkastningsverdi fremgår som nevnt av 

eiendomsskatteloven § 8 A-2 første setning, jf. annen setning: 

 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av 

næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen 

i første punktum» (understreket her) 

 

(Omsetningsverdi er synonymt med avkastningsverdi, mens teknisk verdi er synonymt med substansverdi.) 

 

                                                           
2 NOU 2019:16 side 12 
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4.3.2 Utvalget overser Stortingets presisering om at energianleggene ikke skal anses som 

næringseiendom 

 

Utvalget foreslår å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner. Begrunnelsen for dette er likebehandling 

med vanlig næringseiendommer. Utvalget har med dette tilsynelatende oversett Stortingets nylige 

presisering om at energianleggene ikke skal anses som næringseiendom:  

 

Utvalget redegjør riktignok for endringene i verk og bruk-skatten som ble vedtatt i desember 2017, med 

virkning fra 1.1.2019, herunder også at eiendomsskatt på energianlegg (dvs. kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) er å anse som en særskilt 

eiendomskategori, jf. eiendomsskatteloven § 3 c. Utvalget trekker imidlertid ikke konsekvensene av dette 

når utvalget, under henvisning til at dette ble gjort for næringseiendommer, foreslår å trekke ut 

produksjonsutstyr og installasjoner for produksjon av takstgrunnlaget. Når energianleggene ble skilt ut som 

egen kategori var det nettopp begrunnet i at slike anlegg ikke består av bygninger, men i det vesentlige 

installasjoner for produksjon. Utvalgets forslag vil innebære at eiendomsskattegrunnlaget for 

vannkraftanlegg avviker fra hva som gjelder for de øvrige energianleggene. Videre er forslaget som sagt 

direkte i strid med den nylige endringen i eiendomsskatteloven § 4 hvor Stortinget presiserte:  

 

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum.» 

 

Stortingets vedtak om å opprette en ny eiendomskategori for vannkraftanlegg, anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg, er basert på en uttrykkelig forutsetning om at disse 

anlegge skulle skattlegges som før, jf. eiendomsskatteloven § 3 c, § 4 andre ledd fjerde og femte setning og 

§ 8 A-2 andre ledd.  

 

Stortinget har med andre ord nettopp tatt stilling til at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med 

næringseiendom generelt og dermed ikke omfattes av reglene som kraftskatteutvalget nå foreslår å 

anvende. Senest i stortingsmeldingen om Levende lokalsamfunn for fremtiden som ble publisert 18. 

oktober 2019, Meld. St. 5 (2019-2020), presiserer regjeringen at «Vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, 

kraftnettet og anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum, skal fortsatt betale 

eiendomsskatt på maskiner og utstyr». 

 

På samme måte som i privat sektor har kommunesektoren behov for stabilitet og forutsigbarhet i sine 

rammevilkår. Det fremtidige inntektsgrunnlaget for en kommune er vitalt både for budsjetteringen og for 

kommuneplanleggingen i vid forstand. Når Stortinget bare for kort tid siden har presisert innholdet av 

eiendomsskattereglene for vannkraftsektoren, er det et fundamentalt brudd på denne forutsigbarheten at 

utvalget uten videre reverserer Stortingets syn, og med betydelige negative virkninger for mer enn 200 

kommuner. Spesielt oppsiktsvekkende finner LVK det når «likebehandling» med annen næringseiendom 

fremheves som begrunnelse. Likhetshensynet var like mye (eller like lite) til stede da Stortinget nettopp 

valgte en annen løsning for energianleggene enn for annen næringseiendom. 

 

Lovendringen i 2019 for tidligere verk og bruk der «produksjonsutstyr og -installasjoner» ble tatt ut av 

grunnlaget ble gjort mot en statlig kompensasjon. Stortinget vedtok at kommunesektoren ikke skulle lide 
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tap på omleggingen av eiendomsskatten, og ba regjeringen sørge for «en tilnærmet full kompensasjon», 

konkretisert til 500 mill. kroner. 

 
Kompensasjonsordningen har vist seg utilstrekkelig for mange kommuner, se nedenfor i punkt 5.2.2 

 

Det bekrefter at kommunene har rett i sin mangel på tillit til tilsagn om «kompensasjon», slik også utvalget 

skisserer mulighet for gjennom forslaget til økt naturressursskatt. 

 

4.3.3 Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for store vannkraftverk vil være i strid med 

eiendomsskattelovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi 

 

Utvalget foreslår som nevnt å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av 

vannkraftanlegg. I tillegg foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal 

underlegges beskatning, ved å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene.  

 

Utvalget begrunner forslaget med at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg vil bli like, 

og at vannkraftanlegg vil bli likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det er ikke riktig. Når det gjelder sammenligningen med næringseiendom, avviker utvalgets forslag fra de 

reglene som ble etablert for vanlig næringseiendom. I stedet foreslår utvalget særskilte regler for hva som 

skal defineres som produksjonsutstyr og -installasjoner.. Videre er det heller ikke korrekt at en overgang til 

skattemessig verdi også for stor vannkraft vil gi likebehandling med småkraftverk. For sistnevnte har 

produksjonsutstyr og installasjoner inngått i beregningsgrunnlaget i sin helhet.  

  

Som det fremgår ovenfor mener LVK at utvalgets forslag om endrede eiendomsskatteregler også er i strid 

med eiendomsskattelovens grunnprinsipp om at skattegrunnlaget skal utgjøre anleggets reelle 

markedsverdi.  Skattemessig verdi samsvarer ikke med eiendomsskattens verdsettelsesregel om 

markedsverdi som hovedregel, jf. utvalgets henvisning til Ot. prp. nr. 23 (1995-96) om endringer i 

kraftverksbeskatningen:  

 

«I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe 

markedsverdien dårlig.» (uthevet her) 

 

Eiendomsskatt er vår eldste skatteordning og er en generell skatt på eiendom. Det er med andre ord ikke 

en særlig skatt på vannkraftanlegg. Eiendomsskatten er dessuten vår eneste rene kommunale 

skatteordning, jf. forpliktelsen i Europarådets Charter fra 1985 om at en del av kommunenes inntekter skal 

komme fra kommunale skatter. At eiendomsskatt er en god skatteordning som bør videreføres i det norske 

skattesystemet, fremgår bl.a. av NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital3 

og NOU 2014:13 – Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi4.  

 

                                                           
3 Side 12: «Utvalget slutter seg til tidligere vurderinger av at fast eiendom er et godt skattegrunnlag, og mener det er 

gode grunner til å trappe ned skattefavoriseringen av bolig og fritidseiendom.» 
4 Side 294: «Fast eiendom er et godt skattegrunnlag, jf. utvalgets vurderinger i kapittel 3. Særlig sett i lys av at bolig 

er kraftig favorisert i inntekts- og formuesbeskatningen, bør eiendomsskatten videreføres som en del av det norske 

skattesystemet.» 

354



Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar               Side 16 av 25 
________________________________________________________________________________________ 

  
 

2019-11-19 Høringsuttalelse - kraftskatteutvalget lvk 

Utvalgets forslag, som i realiteten er en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i motsatt 

retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler. 

 

4.3.4 Kommunenes andel av grunnrenten fanges opp av eiendomsskatten  

 

Utvalgets forslag bryter dessuten mot andre grunnprinsipper i eiendomsskatten. Eiendomsskatt er en 

objektskatt som skal gi uttrykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Disse grunnleggende 

prinsippene er kommet til uttrykk i en rekke høyesterettsuttalelser5 og er også fremhevet av Rødseth-

utvalget (1992:34) kapittel 7.3.1: 

 

«Det er eiendommens objektive verdi en skal komme frem til, mao. verdien eiendommen har i seg 

selv. Eiendomsskatt er en objektskatt.» 

 

For vannkraftanlegg over 10 000 kVA benyttes en avkastningsverdimetode for å finne eiendommens 

objektiviserte omsetningsverdi, jf. skatteloven § 18-5 første til fjerde ledd. Formålet med 

verdsettelsesbestemmelsen i skatteloven § 18-5 er, som for eiendomsskatten for øvrig, å komme frem til 

en objektivisert markedsverdi for det enkelte kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. Ot.prp. 

nr. 23 (1995-1996) s. 138: 

 
«Eiendomsskattetaksten bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor siktemålet er å komme fram til 
markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien vil dels reflektere 
verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene som er foretatt i anleggene. Det 
innebærer at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk får beskattet verdien av eventuell 
grunnrente. Siden omsetning av kraftverk er svært liten, er det i praksis vanskelig å finne 
markedsverdien ved å sammenligne prisen på et tilsvarende, nylig omsatt kraftverk. En må derfor 
ta utgangspunkt i en beregnet markedsverdi (takst).» (understreket her) 

 

Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk for anleggets reelle markedsverdi, slik 

beskatning av all øvrig eiendom bygger på, må eiendomsskatteverdsettelsen også i fremtiden fange opp 

verdien av naturressursen gjennom en avkastningsverdimetode.  

 

4.3.5 Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer 

 

Ved utvalgets vurdering av skattenes virkning på investeringsinsentivene, foretar utvalget en sortering av 

ordningene etter «bruttoavgift» og «overskuddsskatt». Om bruttoskattene skriver utvalget blant annet at  

 

«[b]ruttoskatter vil medføre økte kostnader for selskapene, som svekker insentivene til å investere 

i marginalt lønnsomme prosjekt». 

 

Om de nøytrale skattene skriver utvalget at  

 

                                                           
5 f. bl.a. Rt. 1912 s 501 (LKAB I), Rt. 1999 s 192 (Statnett-dommen) og Rt. 2007 s 149 (LKAB II) 
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«nøytrale overskuddsskatter ikke [vil] endre den relative avkastningen for selskapene og dermed 

ikke svekke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer».6  

 

Ekspertutvalget mener «eiendomsskatt for vannkraft […] virker […] som bruttoavgifter som medfører en 

tilleggskostnad for selskapene».  Videre legger utvalget til grunn at eiendomsskatten «er lite påvirket av 

endringen i lønnsomhet».7 Endelig konkluderer utvalget med at det er «mer målrettet å gjøre endringer i 

bruttoordningene» og at endring i eiendomsskatten vil «gi selskapene insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer».8 

 

LVK er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må anses som en bruttoavgift som er lite påvirket 

av endret lønnsomhet ved anlegget. Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på 

småkraftanlegg, er alle skatteordningene i dagens kraftskattesystem lønnsomhetsavhengige. Fastsettelse 

av eiendomsskattegrunnlaget er i stor grad bygget opp etter det samme beregningsgrunnlaget som 

grunnrenteskatten, der det tas utgangspunkt i anleggets løpende inntekter og utgifter. Riktignok er 

inntektene basert på de rullerende spotmarkedsprisene de siste fem årene, men dette medfører ikke at 

man har fjernet seg fra lønnsomhetsprinsippet. 

 

Dagens eiendomsskatteregler er ikke til hinder for selskapene å «gjennomføre samfunnsøkonomisk 

lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget legger til grunn. Uttalelser fra kraftbransjen underbygger 

dette. Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten som favner mer enn superprofitten som 

hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eiendomsskatten.  

 

4.4 Konsekvensene av utvalgets forslag 

4.4.1 Verdien av vannfallet må fanges opp i verdsettelsen 

 

For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd med eiendomsskattens hovedprinsipp er det 

nødvendig å inkludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 

11.5.2: 

 

«Departementets forslag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor 

siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. 

Markedsverdien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene 

som er foretatt i anleggene.» (understreket her) 

 

Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: 

 

«Flertallet er enig med departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være markedsverdien 

av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil reflektere verdien av naturressursen i tillegg til verdien 

av investeringen.» 

 

                                                           
6 NOU 2019:16 side 98 
7 NOU 2019:16 side 99 
8 NOU 2019:16 side 100 
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Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin rettmessige 

andel av grunnrenten.  

 

4.4.2 Konsekvenser av utvalgets forslag er at mange eiendomsskattegrunnlag vil bli satt til kr. 0,- 

 

Ved valg av verdsettelsesmodell for å finne kraftanleggets markedsverdi, ble det under 

kraftskattereformen i 1997 konkludert med at større vannkraftanlegg verdsettes etter en 

nåverdiberegning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være best egnet til å treffe 

markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

 

«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formuesverdien må beregnes ved hjelp av 

nåverdiberegning. Markedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, framtidige 

netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks markedsverdi kan uttrykkes som nåverdien av alle 

forventede, framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige kostnader knyttet til 

kraftproduksjonen.» 

 

Under kraftskattereformen i 1997 ble det også vurdert å benytte skattemessige verdier, men konkludert 

med at disse «ville treffe markedsverdien dårlig»: 

 

«Etter departementets oppfatning er det imidlertid vanskelig å finne en metode som er enkel, og 

som samtidig på en tilfredsstillende måte treffer markedsverdien av verket. Departementet har bl.a 

vurdert om takstene kunne settes lik det årlige skattemessige avskrivningsgrunnlaget for hvert 

enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den blir ikke foreslått fordi skattemessige 

verdier i mange tilfeller ville treffe markedsverdien dårlig. Blant annet ville en ikke få tatt hensyn til 

verdien av eventuell grunnrente.» (understreket her) 

 

Utvalget har ikke foretatt en tilsvarende vurdering av om skattemessige verdier treffer markedsverdien, 

annet enn å påpeke kort at  

 

«Verdifall og verdiøkning som ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke reflekteres 

i skattemessige verdier. […] 

 

Eldre kraftanlegg kan ha skattemessige verdier som er langt lavere enn markedsverdien på 

driftsmidlene. For anlegg med påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA brukes skattemessige 

verdier som eiendomsskattegrunnlag allerede etter dagens regler, og enkelte av disse 

kraftanleggene har i dag en skattemessig verdi på 0.» (understreket her) 

 

Til tross for dette foreslår utvalget skattemessig verdi.  

 

I tillegg til at de skattemessige verdier er dårlig egnet til å treffe markedsverdien til kraftanlegget, vil den 

profilen som ligger i skattemessig verdi gjøre det vanskelig å få til nye investeringer. Det vises bl.a. til 

småkrafteiernes kritikk av reglene om at skattemessige verdier for eiendomsskatt på småkraft, som 

innebærer at eiendomsskatten er høyest de første årene, hvor anleggets lønnsomhet som oftest er lavest. 
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Årsaken til at skattemessige verdier i sin tid ble valgt for småkraftverk var som nevnt forenklingshensyn for 

denne mindre gruppen av kraftanlegg. Det ble fremhevet i forarbeidene at skattemessige verdier kan ligge 

over markedsverdiene for lite lønnsomme småkraftanlegg, jf. Ot.prp. nr. 22 (1996-1997) kapittel 5.2 side 6 

(omtalt i tilknytning til formuesverdi): 

 

«For driftsmidler som normalt ikke avskrives, som f.eks fallrettigheter, vil imidlertid inflasjon føre 

til at de skattemessige verdiene vil ligge under den faktiske markedsverdien. Dette vil da bidra til at 

de skattemessige verdiene gradvis vil ligge lavere enn markedsverdien av det enkelte kraftverk. For 

lite lønnsomme kraftverk kan det motsatte være tilfelle, dvs at de skattemessige verdiene kan ligge 

over markedsverdiene.» 

 

LVK er kjent med at flere eldre og lønnsomme småkraftanlegg har en skattemessig verdi på kr. 0,-. Forslaget 

til utvalget vil med andre ord innebære at eiendomsskattegrunnlaget til de mest lønnsomme kraftanlegg 

vil bli satt i kr. 0,- eller bli drastisk redusert. For mindre lønnsomme kraftanlegg, eller for anlegg som gjør 

større investeringer, vil skattegrunnlagene være høyere enn markedsverdi. Utvalgets forslag er følgelig lite 

egnet til å reflektere kraftanleggenes reelle markedsverdier eller objektiviserte omsetningsverdier.  

 

4.4.3 Eiendomsskatteinntektene er en del av beslutningsgrunnlaget for konsesjon  

 

Kommunenes eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg har i mange tilfelle vært en avgjørende for den 

vurderingen kommunene er pålagt å gjøre i sin interesseavveining av fordeler og ulemper som følge av 

tiltaket. Konsesjonæren foretar regelmessig et anslag for hvilke inntekter en utbygging vil kunne gi. Også i 

konsesjonsmyndighetenes vurdering er det lagt vekt på hvilken verdiandel som vil gå til de berørte 

vertskommuner. 

 

Vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri energikilde, men utbyggingen kan medføre store lokale 

miljøinngrep. De inngrepene som følger med et vannkraftanlegg er irreversible med samme varighet som 

vannkraftproduksjonen. Vannkraftnæringen er dessuten en arealintensiv næring og har sammen med 

kraftlinjer og vindkraftprosjekter stått for 26 % av det totale bortfallet av inngrepsfrie naturområder i 

perioden 2008–2012. Vannkraftnæringens inngrep i norsk natur har blitt karakterisert som følger i «Norges 

naturressurser» (2014) av Flåten og Skonhoft: 

 

«Utbygging av vannkraftverk medfører nedbygging av norsk natur. Fosser legges i rør, noe som 

berører naturopplevelsen. Demninger bygges, og store arealer legges ofte under vann, master med 

kraftledninger bygges med store inngrep i naturen, ved kjøring av kraftverkene får man unaturlige 

variasjoner i vannføring, og dette kan grave ut elvebanker og delvis legge elva uten vann slik at fisk 

strander osv.»9 

 

Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingen er det etablert en samfunnskontrakt om at 

distriktene skal ha en rettmessig kompensasjon for omfattende naturinngrep. Rokker man ved denne 

samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet som brudd på de løfter som kommunen har bygget sine 

tilslutninger til utbyggingsplanene på. 

 

                                                           
9 «Naturressursenes økonomi» (2014), s. 321 
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Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav 

på inntekter fra vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskattereformen uttalte et samstemt 

Storting: 

 

«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen 

innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært 

bred enighet om dette.» 

 

I Stortingsdebatten i 1996 uttalte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen følgende:  

 

«Jeg har også lyst til å understreke innledningsvis at vannkraften er en nasjonal ressurs med en 

sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte 

skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om dette.» 

 

Videre uttalte Einar Steensnæs: 

 

«Kristelig Folkeparti slår fast at vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. 

Det betyr at lokal samfunnet må sikres stabile, varige og forutsigbare inntekter av utbyggingen. Det 

er lokalsamfunnet som har stilt kraftressursene til disposisjon for utbyggingen. Da bør også 

lokalsamfunnet ha en soleklar rett til å få tilbake en avkastning av disse verdiene som har så stor 

betydning for næringslivet og for samfunnets infrastruktur.»10 

 

Også Erna Solberg fremhevet vannkraftens lokale forankring, og konkluderte med at «Høyre synes det er 

rimelig at denne grunnrenten også fordeles til kommuner som har avgitt naturressurser, og gi inntekter til 

hele fellesskapet», og at Høyre ønsket å «sikre kommuner og fylkeskommuner en rimelig del av 

skatteinntektene fra kraftverkene som grunnlag for videre vekst og utvikling».11 

 

Utvalgets forslag fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår ovenfor. 

 

4.4.4 Forslaget gir staten økte skatteinntekter på bekostning av kommunesektoren 

 

Forslaget om eiendomsskatt basert på skattemessige verdier vil som nevnt ifølge utvalget medføre en 

inntektsreduksjon på 1 530 millioner kroner hvert år for vertskommunene. Tas også avviklingen av 

konsesjonsordningene i betraktning, er det tale om et årlig skattetap på 3 660 millioner kroner. Staten, på 

sin side, vil få økt inntektene med 4 400 millioner kroner hvert år. Utvalgets forslag innebærer en overføring 

av nær samtlige vertskommuneinntekter til staten.  

 

Inntektene som utvalget foreslår å ta fra vertskommunene er for mange av kommunene av stor betydning. 

For enkelte kommuner utgjør kraftinntektene rundt 20 % av driftsinntektene.  

LVK kan ikke se et spor av at en slik omfordeling er en ønsket politikk fra regjeringens side. I Granavolden-

plattformen 17. januar 2019, heter det at «våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre 

lokalsamfunn og vår nasjon til gode».  Videre fremgår det at «Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og 

                                                           
10 L.tid. 43—44 (22.6.96). 
11 O.tid. 508—559 (18.6.96) 
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redusere statlig og regional detaljstyring. Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive 

ringvirkninger for lokalsamfunnene». 

  

LVK ber regjeringen rydde av veien den kommunaløkonomiske usikkerhet utvalget har skapt. 

 

4.5 Utvalgets forslag dersom dagens eiendomsskatteregler beholdes 

I kapittel 9.8 vurderer kraftskatteutvalget kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt, forutsatt at dagens 

regler beholdes, og konkluderer slik: 

 

«Dersom den lønnsomhetsbaserte verdsettelsesmetoden skal videreføres, mener utvalget at 

kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for vannkraftanlegg bør økes til et markedsmessig 

avkastningskrav på 6,5 pst.» 

 

Etter LVKs oppfatning foretar ikke utvalget egne vurderinger, men viser kun til Finansdepartementets 

vurdering av rapportene fra Johnsen (2017) og Norli (2017), utarbeidet på oppdrag fra departementet.  

 

Kapitaliseringsrenten som benyttes ved verdsettelse av kraftverk etter skatteloven § 18-5 niende ledd, er 

den rentesatsen som brukes for å finne nåverdien av et kraftanleggs fremtidige inntektsstrømmer. 

Fastsettelsen av kapitaliseringsrenten etter Forskrift til skatteloven § 18-8-4 får kun betydning for de 

kraftanlegg som verdsettes og beskattes etter hovedregelen i skatteloven § 18-5. Fastsettelsen av 

rentenivået kan imidlertid være bestemmende for om kraftanlegget kommer over eller under 

maksimumsverdien. 

 

Finansdepartementet har fra inntektsåret 2011 fastsatt kapitaliseringsrenten til 4,5 %, uten et konkret 

beregningsgrunnlag og uten å ta i betraktning den sterke reduksjonen i rentemarkedet for øvrig. Siktemålet 

med kapitaliseringsrenten er at den skal bidra til en nåverdiberegning som gjenspeiler anleggenes reelle 

markedsverdier.  

 

LVK er opptatt av å finne et prinsipielt riktig og robust beregningsgrunnlag og mener at 

kapitaliseringsrenten bør videreføres uendret. Hvis ikke bør grunnlaget for kapitaliseringsrenten igjen 

fastsettes i forskrift. LVK foreslår å gjeninnføre den renteberegningen som tidligere lå til grunn i forskriften 

§ 18-8-4 og med samme rente og risikopåslag. 

 

Utvalget foreslår å avvikle minimumsverdien på 0,95 kr/kWh og maksimumsverdien på 2,74 kr/kWh i 

eiendomsskatteloven § 8 B-1 fjerde ledd ved en overgang til skattemessig verdi, med følgende begrunnelse:  

 

«Utvalget foreslår at disse ordningene ikke videreføres ved overgang til skattemessig verdi. Det er 

ikke slike ordninger i eiendomsskatten for andre næringer.» 

 

Begrunnelsen treffer også for eiendomsskatt basert på gjeldende verdsettelsesmetode. 

Maksimumsverdien kan uansett ikke videreføres da denne medfører at de mest lønnsomme 

kraftprodusentene får en skatterabatt som blir større jo mer lønnsomme verket er. Begrunnelsen for en 

minimumsverdi står seg fortsatt idet det kan anføres at verdien av anlegget vil alltid ligge der, også om 

kraftprisen er lav.  
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5 KOMPENSASJON - KRAFTSKATTEUTVALGETS FORESLAG 

5.1 Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjonsordning for kommunenes milliard tap 

Kraftskatteutvalget skriver på side 158: 

 

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av 

provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det 

understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.» (understreket her) 

 

Utvalget fremsetter med andre ord ingen forslag om kompensasjon til vertskommunene for 

inntektsreduksjonen på 3,66 milliarder kroner hvert år. 

 

I utvalgets omtale av mulige omfordelingsalternativer fremgår det at «[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved 

egne ordninger for omfordeling, enten gjennom naturressursskatten eller gjennom direkte 

inntektsfordeling».  

 

5.2 Kompensasjonsalternativene som skisseres er begge uegnet 

De alternativene som skisseres vil begge være uegnet som en kompensasjon for kommunenes lovbestemte 

rettigheter til en andel av verdiskapningen fra vannkraft.  

 

5.2.1 Hvorfor kompensasjon gjennom en økning av naturressursskatten er uegnet 

 

Utvalget skriver at en økning av naturressursskatten til 4,6 øre/KWh vil gi kommunene og 

fylkeskommunene full kompensasjon. Utvalget opplyser videre på side 159: 

 

«Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor gjennom økt naturressursskatt vil 295 av 426 

kommuner per 2017 få økte inntekter per innbygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor 

om lag 90 pst. av norske innbyggere.» (understreket her) 

 

En økning av naturressursskatten er uegnet som kompensasjon av flere grunner:  

 

For det første, beregninger KS har gjort for LVK viser at en kompensasjon gjennom naturressursskatten vil 

i første rekke komme de folkerike bykommunene til gode. Siden naturressursskatten inngår i 

inntektssystemet, vil store deler av vertskommunenes kompensasjon bli utjevnet mellom kommunene i 

hele Norge, der bykommunene (som også gjerne er eierkommuner12) vil få økte inntekter, mens 

vertskommunene blir de store taperne.  

 

For det andre, en kompensasjon av dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen gjennom 

en naturressursskatt uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en verdiandel dersom verdien av 

naturressursene øker. En kompensasjon gjennom en fastsettelse av øre/per kWh vil ikke øke med økende 

kraftpriser, slik konsesjonskraftordningen og eiendomsskatten gjør.  

                                                           

12 Utvalget skriver at de ikke har tatt hensyn til eierkommunenes inntekter.  
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For det tredje, også for det tilfelle at naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet er en økning i 

naturressursskatten uegnet som kompensasjonsordning.  Det vil være sterkt urimelig om ikke de 

kommuner som har avstått sine stadig mer verdifulle naturressurser skal få en andel av verdiøkningen som 

skyldes økte kraftpriser og det faktum at vannkraften er en ren og fornybar ressurs.   

 

5.2.2 Hvorfor kompensasjon gjennom økte overføringer ikke er egnet 

 
LVK kan ikke se at lovbestemte direkteinntekter til kommunene – som har vært grunnlag for konsesjon - 
kan kompenseres gjennom statlige overføringer.  
 
Kompensasjonsordningen gjennom ulike ordninger, det være seg overføringer eller andre mer spesifiserte 
kompensasjonsordninger har dessuten kommunene svært negative erfaringer med. I verk og bruk-saken 
ble kommunene lovet «tilnærmet full kompensasjon». Erfaringene fra verk og bruk-skatten viser imidlertid 
at kommunene ikke har fått den kompensasjonen som lovet.  
 
Som eksempler kan nevnes at Rana kommune kun får kompensert 37 % av tapet, Odda 55 % av tapet, 
Sarpsborg 18 % av tapet, Tinn 44 % av tapet og Fredrikstad 27 % av tapet. Vennesla, Kongsberg og Kvam 
kommuner får ikke kompensert inntektsreduksjonen overhode. 

6 GRUNNRENTESKATTEN 

6.1 Innledning 

LVKs støtter bransjens krav om å endre grunnrenteskatten.  
 
I mandatet er følgende lagt til grunn om grunnrenteskatt: 
 

«Utvalget skal vurdere om grunnrenteskatten er utformet i tråd med prinsipper for nøytral 
beskatning og hvorvidt dagens grunnrenteskatt påvirker vannkraftnæringens investerings-
beslutninger. Utvalget kan vurdere om det er andre utforminger av en nøytral grunnrenteskatt som 
kan være bedre egnet, for eksempel en kontantstrømskatt. […] 
 
Utvalget bes særlig vurdere den nedre grensen for grunnrenteskatt.» 

 
Når utvalget drøfter om dagens grunnrenteskatt er til hinder for investeringene, legger utvalget bl.a. til 
grunn en forutsetning om et velfungerende kapitalmarked med veldiversifiserte investorer uten 
eierskapsbegrensninger. Utvalget påpeker at  
 

«[d]et ligger utenfor mandatet å vurdere om konsolideringsmodellen er hensiktsmessig eller om 
kapitalmarkedet er velfungerende. Problemer som følge av konsolideringsmodellen eller 
kapitalmarkedene for øvrig, bør imidlertid ikke rettes opp gjennom særlige ordninger i 
skattesystemet.»13 

 
Utvalget konkluderer med å anbefale videreføring av dagens grunnrenteskattemodell. 
 

                                                           
13 NOU 2019:16 side 110 
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Anbefalingen til kraftskatteutvalget bygger med andre ord på en forutsetning om et velfungerende 
kapitalmarked uten eierskapsbegrensninger. Dette er også forutsetningen for at utvalgets forslag til endret 
grunnrenteskatt ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. Når denne forutsetningen ikke foreligger i den 
virkelige verden, er forslaget i beste fall kun egnet til å fungere i en teoretisk virkelighet. 
 

6.2 Grunnrenteskatten bør endres slik at den kun fange opp super-profitten.  

LVK støtter bransjen i at det er utformingen av grunnrenteskatten som hindrer gjennomføring av 
lønnsomme investeringer i modernisering og utvidelser av gamle kraftverk. Utvalget svarer med å skjerpe 
grunnrenteskatten. Det er dette forslaget kraftbransjen omtaler som «feil medisin», noe LVK er enig i. 
 
I Rødseth-utvalget NOU 1992:34 er Grunnrenten i kraftsektoren definert slik:   
 

«Den kapitalavkastning ut over avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang 
på utbyggbare vassdrag, kalles grunnrente» 

 
Det er på det rene at grunnrenteskatten som foreslått av Rødseth-utvalget og som ble fulgt opp av 
departementet i Ot prp. nr. 23 (1996-1997), kun omhandlet den såkalte superprofitten. Ved beregning av 
friinntekten ble det benyttet et risikotillegg i friinntekten på 4 prosent i tillegg til risikofri rente (beregnet 
som gjennomsnittet av de siste tre års statsobligasjoner med tre års løpetid).  
 
Ved omleggingen av reglene i 2007 fikk kraftselskapene mulighet til å samordne nytt, negativt grunnlag for 
grunnrenteskatt mellom kraftverk i samme skattekonsern, samtidig som staten utbetaler skatteverdien av 
resterende, negativt grunnlag for grunnrenteskatt etter samordningen. Fordi selskapene da, etter 
departementets syn, fikk sikkerhet for full verdi av investeringsfradragene ble risikotillegget i friinntekten 
fjernet. Omleggingen har – etter Energi Norges syn ført til grunnrenteskatten også favner om deler av 
normal-avkastningen. 
 
 
Utvalget foreslår ingen endringer i renten for friinntekt, men skjerper i stedet grunnrenteskatten dels ved 
at det foreslås grunnrenteskatt også på småkraft (ved at terskelen senkes fra 10 000 kVA til 1 500 kVA) 
samtidig som grunnlaget utvides til også å omfatte opprinnelsesgarantier. I tillegg foreslås det en økning i 
grunnrenteskatten til 39 prosent.  
  

6.3 LVKs endringsforslag 

Utvalgets forslag har ført til at eierne både av stor vannkraft og av småkraft har varslet full stans i videre 
vannkraftutbygging.  
 
Det er viktig for det grønne skiftet at ekspertutvalgets forslag ikke blir fulgt opp. LVK vil derfor - som Energi 
Norge foreslå at det foretas endringer i innretningen på grunnrenteskatten.  

6.3.1 Omleggingen fra 2007 reverseres 
 
LVK foreslår at renten på friinntekten økes slik at den kun omfatter superprofitten som 
vannkraftproduksjonen gir opphav til. Dette kan gjøres ved at omleggingen fra 2007 reverseres. Det vil 
samtidig innebære at det ikke lenger gis anledning til samordning av grunnlaget for grunnrenteskatt i 
samme skattekonsern. 
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6.3.2 Ingen grunnrenteskatt på småkraft  
 
LVK foreslår videre at forslaget om å senke terskelen for grunnrenteskatt på småkraft fra 10 000 kVA til 
1 500 kVA droppes. Det er mer aktuelt at eiendomsskatteverdsettelsen av småkraftverk skjer etter 
markedsverdi, dvs etter reglene i skatteloven § 18-5 (1) - (4) – og ikke som i dag etter skattemessig verdi.   

7 VINDKRAFT  

Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men tilrår at det gjøres en vurdering 
av om det bør innføres en grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk.  
 
LVK vil påpeke at det av hensyn til skattenøytralitet innføres skatteordninger for vindkraft som gjør at det 
ikke oppstår vridninger i investeringene fra vannkraft til vindkraft. Like viktig er det imidlertid at det 
etableres ordninger som sikrer de berørte lokalsamfunn inntekter fra vindkraft.   
 
Det er etter LVKs syn behov for en gjennomgang av reglene for verdsettelse av vindkraftanlegg for 
eiendomsskatt som sikrer kommunene inntekter gjennom hele levetiden. Når det gjelder innføring av 
naturressursskatt for vindkraft må man være oppmerksom på at dette er inntekter som ikke utelukkende 
kommer de berørte kommuner til gode.  

8 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING – FORHOLDET TIL NORGES KLIMAFORPLIKTELSER 

LVK mener utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må forkastes. Det samme gjelder forslaget om endret verdsettelsesprinsipp for 
eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må kunne ta stilling til dette uten nærmere utredninger fra 
Finansdepartementets side.  
 
Også når det gjelder grunnrenteskatten er det behov for en snarlig avklaring. Norge har i henhold til 
Parisavtalen forpliktet seg til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 2030. Videre satsing på 
utbygging av fornybare energikilder er en viktig del av de tiltak Norge må iverksette for å nå dette målet.  
 
Opprustning, utvidelse og vedlikehold av eksisterende vannkraftanlegg vil være et avgjørende element for 
å nå dette ambisiøse målet. Både konsesjonsprosesser, investeringsbeslutninger og anleggsvirksomhet er 
tidkrevende prosesser i vannkraftsektoren. Det er derfor ingen tid å miste før det rettslige rammeverket i 
vannkraftsektoren bedre enn i dag legger til rette for ønskede investeringer.  
 
Det haster derfor med å gjennomføre de nødvendige endringer i kraftskatteregimet, og det haster med å 
befeste de ordninger som historisk har bidratt til at vannkraft er bygget ut i et konstruktivt og positivt 
interessefellesskap mellom de som invester sin økonomiske kapital og de vertskommuner som investerer 
sin naturkapital. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/1 -75 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 07.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
105/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
108/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Formannskapet gis fullmakt til innvilge skjenking til kl 0300 
for alkohol gruppe 1 og 2.  
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.23. Skjenketiden settes 
til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Gebyret for bruk av 
bevillingen settes til den til enhver tid gjeldende sats iht forskrift til Alkoholloven. 
Formannskapet gis fullmakt til innvilge skjenking til kl 0300 for alkohol gruppe 1 og 2.  
 
 
Henvisning til lovverk: Alkoholloven. 
Administrasjonssjefens innstilling 
Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.23. Skjenketiden 
settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Gebyret for 
bruk av bevillingen settes til den til enhver tid gjeldende sats iht forskrift til Alkoholloven.  
 
Saksopplysninger  
Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning gjør det mulig for lag og foreninger til å ha 
arrangementer med alkoholservering.  
Vurdering:  
Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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 rusmiddelpolitiske plan. Disse 
forholdene vil man bruke ved vurderingen av den enkelte søknad.  
Denne ordningen er meget viktig og populær for lag og foreninger og den brukes ofte. 
Muligheten for alkoholservering på arrangementer er en viktig del av inntektsgrunnlaget.  
Et arrangement som strekker seg over flere dager (inntil 3-4 dager) regnes som ett arrangement.  
Bevillingen kan også brukes til flere arrangementer på samme dag. Dette kan kommunestyret 
selv regulere ved å f.eks si at den kun skal gjelde for ett arrangement av gangen dersom man 
ønsker en slik innskjerpelse.  
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Fram til nå har stort sett alle søknadene vært kurante og det er de siste årene ikke gitt noen 
avslag. Gebyret ligger i dag på i overkant av kr 300 og justeres hvert år iht forskrift til 
Alkoholloven. 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/393 -3 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 26.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
119/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
109/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Ordfører gis fullmakt til å innstille på endelig kalender for 
kommunestyret 11.12.2019.  
Forslaget fra formannskapet be enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Ordfører gis fullmakt til å innstille på endelig kalender for kommunestyret 11.12.2019.  
 
 

 

Møteplan for politiske møter i 2020. 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon.  
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte utkast til møteplan.  
Vi har foreløpig satt opp kommunestyrene slik vi normalt har hatt dem og med onsdager som 
møtedag. Regionrådsmøtene er også satt inn.  
AMU er flyttet til mandager og satt opp med 4 møter slik vi har det i 2019. Det har fungert greit. 
Det som gjenstår er å bestemme hyppigheten av formannskapsmøtene og valg av ukedag for 
politiske møter. 
 
Vedlagt følger utkast til møteplan for Kvænangen kommune 2020.  
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  Møteplan 2020

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 
1 On  1 Lø  1 Sø  1 On  1 Fr  1 Ma 2.pinsed 1 On  1 Lø  1 Ti  1 To  1 Sø  1 Ti   RFF 
2 To  2 Sø  2 Ma  2 To  2 Lø  2 Ti  2 To  2 Sø  2 On  2 Fr  2 Ma  2 On   ELR 
3 Fr  3 Ma  3 Ti  3 Fr  3 Sø  3 On  3 Fr  3 Ma  3 To  3 Lø  3 Ti  3 To    UR 
4 Lø  4 Ti  4 On  4 Lø  4 Ma  4 To  4 Lø  4 Ti  4 Fr  4 Sø  4 On  4 Fr  

5 Sø  5 On  5 To  5 Sø  5 Ti  5 Fr  5 Sø  5 On  5 Lø  5 Ma  AMU 5 To  5 Lø  

6 Ma  Reg-råd 6 To  6 Fr  6 Ma  6 On  6 Lø  6 Ma  6 To  6 Sø  6 Ti  6 Fr  6 Sø  

7 Ti  7 Fr  7 Lø  7 Ti  7 To  7 Sø  7 Ti  7 Fr  7 Ma  7 On  7 Lø  7 Ma  

8 On  8 Lø  8 Sø  8 On  8 Fr  8 Ma  AMU 8 On  8 Lø  8 Ti  8 To  8 Sø  8 Ti  

9 To  9 Sø  9 Ma  9 To Skjærtor 9 Lø  9 Ti  9 To  9 Sø  9 On  9 Fr  9 Ma  9 On   KST 
10 Fr  10 Ma   10 Ti   10 Fr Langfre 10 Sø  10 On  10 Fr  10 Ma   10 To  10 Lø  10 Ti  10 To  
11 Lø  11 Ti  Reg-råd 11 On  11 Lø  11 Ma  11 To  11 Lø  11 Ti  11 Fr  11 Sø  11 On  11 Fr  

12 Sø  12 On  Reg-råd 12 To  12 Sø  12 Ti  12 Fr  12 Sø  12 On  12 Lø  12 Ma  12 To  12 Lø  

13 Ma  13 To  13 Fr  13 Ma 2.påsked 13 On  13 Lø  13 Ma  13 To  13 Sø  13 Ti  13 Fr  13 Sø  

14 Ti  14 Fr  14 Lø  14 Ti  14 To  14 Sø  14 Ti  14 Fr  14 Ma  14 On  14 Lø  14  Ma  

15 On  15 Lø  15 Sø  15 On  15 Fr  15 Ma  15 On  15 Lø  15 Ti  15 To  15 Sø  15 Ti  

16 To  16 Sø  16 Ma  16 To  16 Lø  16 Ti  16 To  16 Sø  16 On  16 Fr  16 Ma  16 On  

17 Fr  17 Ma  17 Ti  17 Fr  17 Sø  17 On  17 Fr  17 Ma  17 To  17 Lø  17 Ti  17 To  

18 Lø  18 Ti  18 On  18 Lø  18 Ma  18 To  18 Lø  18 Ti  18 Fr  18 Sø  18 On  18 Fr  

19 Sø  19 On  19 To  19 Sø  19 Ti  19 Fr  19 Sø  19 On  19 Lø  19 Ma  19 To  19 Lø  

20 Ma  20 To  20 Fr  20 Ma  20 On  20 Lø  20 Ma  20 To  20 Sø  20 Ti  20 Fr  20 Sø  

21 Ti  21 Fr  21 Lø  21 Ti  21 To Kr Himfa 21 Sø  21 Ti  21 Fr  21 Ma  21 On   KST 21 Lø  21 Ma  

22 On  22 Lø  22 Sø  22 On  22 Fr  22 Ma  22 On  22 Lø  22 Ti  22 To  22 Sø  22 Ti  

23 To  23 Sø  23 Ma  AMU 23 To  23 Lø  23 Ti  Reg-råd 23 To  23 Sø   23 On  23 Fr  23 Ma  Reg-råd 23 On  

24 Fr  24 Ma  Reg-råd 24 Ti  Reg-råd 24 Fr  24 Sø  24 On   KST 24 Fr  24 Ma  24 To  24 Lø  24 Ti  Reg-råd 24 To  

25 Lø  25 Ti  Reg-råd 25 On  25 Lø  25 Ma  25 To  25 Lø  25 Ti  25 Fr  25 Sø  25 On  25 Fr  

26 Sø  26 On   KST 26 To  26 Sø  26 Ti Reg-råd 26 Fr  26 Sø  26 On  26 Lø  26 Ma  26 To  26 Lø  

27 Ma  27 To  27 Fr  27 Ma  27 On  27 Lø  27 Ma  27 To  27 Sø  27 Ti  Reg-råd 27 Fr  27 Sø  

28 Ti  28 Fr  28 Lø  28 Ti  Reg-råd 28 To  28 Sø  28 Ti  28 Fr  28 Ma  28 On  28 Lø  28 Ma  

29 On  Reg-råd 29 Lø  29 Sø  29 On   KST 29 Fr  29 Ma  29 On  29 Lø  29 Ti  Reg-råd 29 To  29 Sø  29 Ti  

30 To     30 Ma  30 To  30 Lø  30 Ti  30 To  30 Sø  30 On  30 Fr  30 Ma  AMU 30 On  

31 Fr     31 Ti     31 Sø     31 Fr  31 Ma     31 Lø     31 To  

368

http://www.kalenderpedia.de/
http://www.kalenderpedia.de/


 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/462 -20 

Arkiv: X64 

Saksbehandler:  Jorunn Farstad 

 Dato:                 06.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
110/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

 

Tilsynsrapport, forvaltning av introduksjonsloven 

Henvisning til lovverk: 
Introduksjonsloven 
 
 
Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til at rapporten og svaret på rapporten ligger som referatsak til kommunestyret. Rapporten 
tas opp som egen sak etter ønske fra formannskapet i møte 03.12.19 
 
Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen 13.03.19 og tema for tilsynet var: 
Introduksjonsloven  
§6 individuell plan  
§4 introduksjonsprogrammet, andre ledd, helårig og fulltid 
§19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, første ledd (individuell plan for 
deltaker) 
 
Lovbruddene omhandler Individuelle planer og Individuelle opplæringsplaner, som skal være 
samlet til et helhetlig dokument.  
Lovbruddene omhandler også en plikt til helårig og fulltids tilbud. Kommunen har hatt opplegg 
gjennom året, men det kunne ikke dokumenteres i en plan for introduksjonsprogrammet.  
 
De nye planene og retningslinjene som lages ivaretar kravet om dokumentasjon og 
forutsigbarhet i arbeidet som gjøres opp mot flyktningene.  
 
Vi ser også at det vil gå greit å lukke alle avvikene innen tidsfristen fra Fylkesmannen. 
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Vurdering 
Plan for bosetting av flyktninger ble først vedtatt i kommunestyret 20.06.19 
Denne planen burde vært klar allerede i 2016 
Med bakgrunn i manglende overordnet plan og strukturer ved mottak av flyktninger, ble ikke 
alle oppgavene som skulle vært gjort ivaretatt. Et tverrfaglig samarbeid ble ikke igangsatt, og 
det manglet en felles forståelse for at dette var flere sitt ansvar.  
 
Høsten 2018 oppdaget Voksenopplæringen flere av manglene, dette ble varslet til 
administrasjon, og det ble igangsatt utvidet tilbud på opplæringen. Administrasjon informerte 
politikerne muntlig, men dessverre ikke skriftlig. 
 
På miljøarbeidersiden og praktisk bistand er det gitt hjelp utover det vi er pliktig til å gi.  
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/127 -3 

Arkiv: 141 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 01.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
121/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
111/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

 

Ledelsesutvikling i planlegging og prosessledelse - kommuneplanens 
samfunnsdel 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling  
Lov om offentlig anskaffelser 
 
 

Vedlegg 
1 Prosjektsøknad til KS 
2 00149H 
3 00126H 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kvænangen kommune gjennomfører «ledelsesutviklingsprogram i prosessledelse og 
planlegging» som skissert i søknaden til KS. Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er 
utgangspunktet i prosjektet, og oppgaven er å utarbeide planprogram og plandokument for 
kommuneplanens samfunnsdel i henhold til prosess- og formkrav i plan og bygningsloven. 
Utarbeidelse av planstrategi bør sammenstilles med dette prosjektet.  Prosjektet ferdigstilles 
innen juni 2021. Prosjektet kan inngå som et delprosjekt i prosjektet «Nye Kvænangen 
kommune». 
2. Formannskap fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Prosjektplan, med beskrivelse 
av oppgaver, milepæler, ansvarsfordeling og økonomi, godkjennes i styringsgruppen før 
oppstart av prosjektet. Administrasjonssjefen er prosjektansvarlig og rapporterer jevnlig til 
styringsgruppe i henhold til godkjent prosjektplan. Ledergruppe og prosjektleder fungerer som 
intern prosjektgruppe og er ansvarlig for å gjennomføre planprosessen i henhold til prosjektplan.  
3. For intern kompetanseheving og kvalitetssikring av prosessen engasjeres det en ekstern 
rådgiver til ledelsesutviklingsprogrammet. Dette finansieres med OU midler fra KS og en 
kommunal egenandel. Kommunestyret bevilger inntil kr. 235 000,- fra disposisjonsfondet som 
egenandel til gjennomføring av ledelsesutviklingsprogrammet.  
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Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune gjennomfører «ledelsesutviklingsprogram i prosessledelse og 

planlegging» som skissert i søknaden til KS. Utarbeidelse av kommuneplanens 
samfunnsdel er utgangspunktet i prosjektet, og oppgaven er å utarbeide planprogram og 
plandokument for kommuneplanens samfunnsdel i henhold til prosess- og formkrav i 
plan og bygningsloven. Utarbeidelse av planstrategi bør sammenstilles med dette 
prosjektet.  Prosjektet ferdigstilles innen juni 2021. Prosjektet kan inngå som et 
delprosjekt i prosjektet «Nye Kvænangen kommune». 

2. Formannskap fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Prosjektplan, med beskrivelse 
av oppgaver, milepæler, ansvarsfordeling og økonomi, godkjennes i styringsgruppen før 
oppstart av prosjektet. Administrasjonssjefen er prosjektansvarlig og rapporterer jevnlig 
til styringsgruppe i henhold til godkjent prosjektplan. Ledergruppe og prosjektleder 
fungerer som intern prosjektgruppe og er ansvarlig for å gjennomføre planprosessen i 
henhold til prosjektplan.  

3. For intern kompetanseheving og kvalitetssikring av prosessen engasjeres det en ekstern 
rådgiver til ledelsesutviklingsprogrammet. Dette finansieres med OU midler fra KS og 
en kommunal egenandel. Kommunestyret bevilger inntil kr. 235 000,- fra 
disposisjonsfjondet som egenandel til gjennomføring av ledelsesutviklingsprogrammet.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har søkt om OU - midler til ledelsesutvikling i gjennomføring av 
planprosesser. Budsjettet for prosjektet er på kr. 705 000,-, og KS har pr. 28.05.2019 bevilget kr. 
470 000,- til prosjektet. Prosjektet skal knyttes til gjennomføring av kommuneplanens 
samfunnsdel, og innebærer utarbeidelse av planprogram og plandokument for kommuneplanens 
samfunnsdel. Målet er at prosjektet avsluttes med vedtak av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Målsettingen med ledelsesutviklingen er (1) å styrke kommuneledelsens evne til å lede større 
planprosesser og utredninger og (2) å styrke plan-, prosess- og samhandlingskompetansen.  

Målgruppen for ledelsesutviklingsprogrammet er både administrativt og politisk nivå:  
- Ledergruppen   
- Saksbehandlere i kommunal planlegging og samfunnsutvikling  
- Planutvalg/ formannskap  
- Kommunestyret  

 
Det er lagt opp til at det i prosjektet skal være ekstern veiledning og kvalitetssikring i 
gjennomføring av planprosesser, samspill og rolleavklaring mellom politikere og 
administrasjon, gjennomføring av interne planprosesser og involvering av ansatte, 
medvirkningsprosesser hvor andre myndigheter, næringsliv og innbyggere bidrar, samt 
gjennomføring av høringer. Anskaffelse av ekstern rådgiver skjer i henhold krav til offentlige 
anskaffelser.  
 
Ledelsesutviklingsprogrammet organiseres som et internt prosjekt med klare målsetninger og 
definerte oppgaver, rammer for økonomi og ressursbruk, samt klare ansvarsforhold. Dette 
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beskrives i en prosjektplan. Ledelsesutviklingsprogrammet kan gjennomføres som et delprosjekt 
i prosjektet «Nye Kvænangen kommune».  
    
 

Vurdering 
Kvænangen kommune skal med ledelsesutviklingsprogrammet bygge opp kompetanse i 
planlegging og prosessledelse, og dermed få et verktøy for å gjennomføre komplekse 
planprosesser i kommunen i fremtiden. Målet er at det ferdige produktet i 
ledelsesutviklingsprogrammet, plandokumentet for «Kommuneplanens samfunnsplan», skal 
være et styringsverktøy for kommunen i planperioden. Planstrategien for 2020-2023 skal vedtas 
innen oktober 2020.  
 
 
Ledelsesutviklingsprogrammet skal gjennomføres som et prosjekt i kommunen, og skal følge 
prinsippene til prosjektstyring.  Det forutsettes at politisk og administrativ ledelse setter rammer 
for prosjektet og styrer prosessen. 
 
Ansvarsfordeling på overordnet nivå kan skisseres på denne måten:  

Prosjekteier: kommunestyret 
Styringsgruppe: Formannskap  
Prosjektansvarlig: Administrasjonssjef. Administrasjonssjef utnevner en intern 
prosjektleder som får det daglige ansvaret for prosjektet.  
Prosjektgruppe: Ledergruppe og prosjektleder  

 
Administrasjonssjefen vurderer at prosjektet kan settes i gang umiddelbart, ser for seg følgende 
fremdrift og beslutningspunkter i prosjektet.   
 
Når Hva  Hvem  
11.12.19  Vedtak om igangsettelse og 

kommunens egenandel  
Kommunestyret  

15.01.20   Avklaring av intern organisering og 
vedtak av prosjektplan   

Formannskap  

15.02.20   Kontrakt med ekstern konsulent  Administrasjonssjef  
15.09.20  Vedtak av planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel  
Kommunestyret  

31.10.20  Vedtak av planstrategi  Kommunestyret  
30.06.21 Vedtak av plandokument 

kommuneplanens samfunnsdel  
Kommunestyret  

 
 
I oppstarten av prosjektet skal det lages en prosjektplan som viser hvordan dette prosjektet skal 
gjennomføres. Prosjektplanen skal beskrive oppgaver, milepæler, ansvarsfordeling og økonomi 
for prosjektet. Denne skal godkjennes i styringsgruppen før oppstart av prosjektet. 
Administrasjonssjefen er prosjektansvarlig og rapporterer jevnlig til styringsgruppe i henhold til 
godkjent prosjektplan.   For å sikre kontinuitet i prosjektet, foreslår administrasjonssjefen at det 
utnevnes en intern prosjektleder som får i oppgave lede prosjektet, samt koordinere aktiviteter 
og oppgaver i prosessen og fungere som sekretær og kontaktperson i prosjektet. 
Administrasjonssjefen utnevner en prosjektleder internt. 
  
Det første steget i dette prosjektet er å lage et planprogram, som er politikernes bestilling til de 
som skal gjennomføre planprosessen. Utvikling av planprogram for kommuneplanens 
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samfunnsdel vil skje parallelt med utvikling av planstrategi. Planstrategien skal etter plan- og 
bygningslovens § 10-1 senest godkjennes i kommunestyret innen et år etter valget.  Både 
planstrategi og planprogrammet skal baseres på oppdatert kunnskapsgrunnlag i forhold til 
kommunes oppgaver som samfunnsutvikler og tjenesteyter. Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging legger føringer for prioriteringer i planarbeid. Dette innebærer at 
forarbeid og analyser i planstrategien og planprogrammet vil være det samme, og bør samkjøres. 
Planstrategien bør inngå i prosjektplanen for ledelsesutvikling i planlegging og prosessledelse.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive planprosessen med for 
frister og deltakere, beskrive hvordan man ivaretar medvirkning i prosessen og vurdere om 
hvilke område krever særskilte utredninger i planprosessen.  I henhold til plan og bygningsloven 
skal planutvalget/formannskap sende planprogrammet ut på høring, og kommunestyret vedtar 
planprogrammet. Planprogrammet eies av politikerne, og er styringsverktøyet for planprosessen.  

Neste steg i planprosessen er at administrasjonssjefen gjennomfører planprosessen i henhold til 
vedtatt planprogram. Ledergruppen skal gjennomføre den interne planprosessen og gjennomføre 
eventuelle utredninger innenfor sine fagområder, arrangere medvirkningsmøter for næringsliv 
og frivillige organisasjoner, involvere ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, og 
arrangere folkemøter. I programmet er det lagt opp til at det engasjeres en ekstern rådgiver som 
følger hele prosessen og alle aktiviteter fra planprogram til ferdig plandokument. Ekstern 
rådgiver forbereder, tilrettelegger, deltar, foredrar og evaluerer i alle aktivitetene. Det skal 
gjennomgående fokuseres på prosessledelse, metoder, øvelser og læring.  

 
Ledelsesutviklingsprogrammet er et stort løft for kommunen, og forutsetter at etatsledere, 
saksbehandlere og andre involverte setter av tid til prosessen og prioriterer den. 
Administrasjonssjefen vurderer at ressursen til de interne prosessene og intern prosjektleder 
finansieres med kommunens ordinære driftsmidler.    
 
Det er søkt om ekstern finansiering til ekstern veiledning og kvalitetssikring i utarbeidelsen av 
planprogram og plandokumentet, samt gjennomføring av medvirkningsprosessen. I søknaden er 
det lagt opp til 35 heldags møter/seminarer med ekstern rådgiver, med 10 enkeltreiser for 
ekstern rådgiver. Den totale rammen for denne delen er på kr. 705 000,-.   KS har bevilget kr. 
395 000,- til eksterne konsulenter og kr. 75 000,- reiser. Det forutsettes en kommunal egenandel 
på kr. 235 000,- for å kunne gjennomføre prosjektet i henhold til søknaden. 
Administrasjonssjefen foreslår at det bevilges inntil kr. 235 000,- fra disposisjonsfondet til dette 
prosjektet.    
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Søknad om OU midler fra Kvænangen kommune 

Innledning 

Søknad fra 
Kvænangen kommune 
Fornavn 
Bjørn 
Etternavn 
Ellefsæter 
E-post 
bjorn.ellefsaeter@kvanangen.kommune.no 
Telefon – kontor 
77 77 88 12 
Telefon – mobil 
971 44 188 
Målgruppe 
Kommunestyret, administrasjonsledelsen samt rådgivere innenfor plan, utvikling og næring. 
Innhold 
Kvænangen kommune har cirka 1220 innbyggere fordelt på en rekke bygder og grender i en stor 
og langstrakt kommune. Kommunesenter er Burfjord, men store deler av befolkningen bor spredt. 
Kvænangen deltar i samarbeidet i Nord-Troms regionråd. Største næring ved siden av offentlig 
virksomhet og servicenæring er primærnæringene. Oppdrett og reiseliv er vekstnæringer. 
Kvænangen er arena for et tre-stammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.  

Kommunestyret vedtok høsten 2016 en planstrategi som blant annet omfatter utarbeidelse av 
kommuneplanens samfunnsdel i samsvar med §11-2 og §11-4 i Plan- og bygningsloven (PBL).  

Kommunen har siden planstrategien ble vedtatt, gjennomført en full rullering av arealdelen til 
kommuneplanen. Kommunen har også vært gjennom kommunereformen og fått status som 
omstillingskommune. Disse tre prosessene har tilført kommunen flere viktige analyser og 
vurderinger som vil bli nyttige ved utarbeidelsen av samfunnsdelen. Kommunestyret har vedtatt, 
med overveldende flertall, å fortsette som selvstendig kommune. Det er derfor viktig at 
kommunen tar grep for å forsterke egen bærekraft og innfri PBL § 11-2 første ledd 
«Kommuneplanen samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon».   

Arbeidet med kommunereformen, omstillingsprosjektet og arealplan til kommuneplanen har vært 
både inspirerende og utfordrende. Både politisk og administrativ ledelse har vært satt på prøver i 
disse prosessene. Ved flere anledninger har vi registrert at kommunens kompetanse til å lede og 
gjennomføre store og komplekse utredninger og planprosesser kunne vært bedre.  

I januar 2019 gjennomførte vi et fagseminar om samfunnsplanlegging. Kommunestyret deltok i 
seminaret sammen med lederne i administrasjonen, vår egen planekspertise samt et par eksterne 
foredragsholdere. En av konklusjonene fra seminaret er at vi har et betydelig behov for å bygge 
kompetanse i prosessledelse for å kunne gjennomføre gode interne og eksterne prosesser slik at 
samfunnsdelen til kommuneplanen blir et konkret og engasjerende utviklingsverktøy for 
Kvænangensamfunnet.  
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Vi planlegger å involvere andre myndigheter, næringslivet, frivilligheten, befolkningen og de 
kommunalt ansatte i utviklende prosesser. For etatslederne er dette en sammensatt, men 
utfordrende ledelsesutfordring. 

Kvænangen kommune ønsker derfor å forsterke egen kompetanse innen prosessledelse: 

 Ledelse av planlegging, planprosesser og utredninger generelt. 
 Ledelse av samfunnsplanlegging spesielt, jf PBL § 11-2, herunder sammenkoblingen 

mellom samfunnsplan, handlingsplaner og kommunens langtidsbudsjett. 
 Strategier og metoder for samspill og prosess mellom den politisk ledelsen, rådmannen og 

fagekspertise (etatsledere og rådgivere) i forbindelse med større planleggingsoppgaver. 
 Involvering av statlige sektormyndigheter og regionale myndigheter i planprosesser. 
 Strategier og metoder for involvering av næringslivet, frivilligheten og befolkningen. 
 Beslutningsprosesser ved planutvikling, herunder allokering av personellressurser. 

 
Målsettingen med ledelsesutviklingen er (1) å styrke kommuneledelsens evne til å lede større 
planprosesser og utredninger og (2) å styrke plan-, prosess- og samhandlingskompetansen.  

Rådmannen ønsker et utviklingsprogram i prosessledelse for administrasjonens fagsjefer og de av 
rådgiverne som har en rolle innenfor samfunnsplanleggingen. Politisk nivå blir en del av 
ledelsesutviklingen fordi den skal gjennomføres i forbindelse med samlinger, møter og seminarer 
som er en del av en ledet, forsvarlig og inkluderende planprosess for ny samfunnsdel til 
kommuneplanen. Det er en stor fordel at politikk og administrasjon har lik forståelse av ledelse av 
planprosesser, og samhandler. Faglige tema i gjennomføringen av ledelsesutviklingen: 

 Kommunale sjefer og ledere som prosessledere i store, langvarige og komplekse 
planprosesser – videreutvikle rolleforståelse. 

 Organisering og styring av store og langvarige planprosesser og –utredninger. 
 Strukturering og faseinndeling av planprosesser – utvikling av A-Å detaljplan med 

framdriftsplan/prosessmatriser. 
 Analysebehov, analysemetoder og bruk av analyseresultater. 
 Strategiutvikling – overordnede valg for samfunn og kommune. 
 Ledelse av prosessmøter, herunder kreativ problemløsning, idedugnader, kafedialoger og 

andre metoder for å skape engasjement. 
 Felles terminologi (jf PBL, offentlige retningslinjer, veiledere og beste praksis). 
 Samfunnsdelens grensesnitt mot annet planverk og budsjettprosessene. 
 Dokumentasjon av funn, forslag og formelle innspill underveis i planprosessen. 
 Kommunikasjonsledelse og offentlighet i planprosess. 

 

Nedenfor skisseres aktiviteter innen arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling som søkes dekket 
gjennom KS OU-fond, inndelt i «Planprogram» og «Plandokument/samfunnsdelen». Ekstern 
rådgiver forbereder, tilrettelegger, deltar, foredrar og evaluerer i alle aktivitetene. Det skal 
gjennomgående fokuseres på prosessledelse, metoder, øvelser og læring.  

Planprogram: 

 Oppstartsmøte (heldags) om ledelse av planprosesser for ordfører, rådmann, fagsjef, 
planlegger og tillitsvalgte.  

 Planprogram-seminar for kommunestyret og administrasjonen.   
 Etatsvise fagseminarer (3 stk), ledet av etatsledere.  
 Seminar med næringslivsrepresentanter, etatsleder og næringsrådgiver.  
 Seminar med frivillige organisasjoner, ungdomsseminar og seniorseminar (3 møter).   

376



 Folkemøter i Jøkelfjord, Burfjord og Kvænangsbotn (3 møter).  
 Formell politisk behandling av utkast til planprogram før offentlig høring (2 møter).  
 Formell politisk behandling av endelig versjon planprogram (2 møter). 
 Evaluering med fokus på ledelse og læring (1 møte). 

 
Plandokumentet/samfunnsdelen (med forbehold om planprogrammets innhold):  
 

 Oppstartsmøte (heldags) for ordfører, rådmann, fagsjef, planlegger og tillitsvalgte. 
 Utredninger og planprosessmøter (3 stk møter) ledet av etatslederne Helse og omsorg, 

Næring, utvikling og teknisk samt Oppvekst og kultur. 
 Temamøter for fag (for eksempel omsorg, folkehelse, næring, stedsutvikling, 

boligutvikling, oppvekst, kultur og digitalisering) ca 8 enkeltmøter med prosessøvelser, 
ledet av kommunens fagansvarlige. 

 Seminar/skriveverksted for utarbeidelse av planutkast – ledet av administrasjonssjefen. 
 Formell politisk behandling av utkast til samfunnsdel før offentlig høring (2 møter). 
 Formell politisk behandling av samfunnsdelen (2 møter). 
 Evaluering med fokus på ledelse og læring (1 møte). 

 
Til sammen 35 heldags møter/seminarer med ekstern rådgiver (35 x NOK 18.000 = NOK 630.000). 
Det legges opp til gjennomføring slik at det holder med 10 enkeltreiser for ekstern rådgiver.  
Reiser: 10 enkeltreiser (10 x NOK 7.500 = NOK 75.000). 

Omsøkt beløp tilsammen: NOK 705.000. 

Det er ingen aktuelle konsulentselskaper/eksterne rådgivere i Kvænangen. Innleie/tilreise fra 
annet område må påregnes. En offentlig anskaffelse/konkurranse om oppdrag som 
rådgiver/veileder innen ledelse av planprosess gjennomføres hvis søknaden innvilges av KS. 
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

  ` we é"*é§§“§:!s‘sg§3;1 §s3<§:§a‘§%mé i§§a§ må äegíoeaå fåaååsfäflzêss

Vår referanse: 19/00684-3

Kvænangen kommune Arkivkode: X70

Marianne Christine
S k b dl  :

9161 Burfjord a s eha" er Sand
Deres referanse:

Att: Bjørn Ellefsæter Dato: 28.05.2019

Tilsagn om OU-midler - Kvænangen kommune

Det vises til søknad datert 25.2.19 om tilskudd fra OU-midlene til lederutvikling våren 2019-desember

2020.

Søknaden er behandlet og det gis tilsagn om tilskudd, stort kr. 470 000 (honorar kr 395 000 og reise- og

oppholdsutgifter kr 75  000).  Vi gir ikke støtte til seminarer med næringslivet, folkemøter og politisk

behandling.

Tilsagnet gis på de vilkår som er gjort kjent på KS sine internettsider, www.ks.no[ou—midler.

Tilsagnet står ved lag i 12 måneder fra dato og utbetales på bakgrunn av innsendte kopier av fakturaer

som viser kommunens utgifter til denne lederopplæringen.

Skjema for refusjon finnes på www.ks.no[ou—skiemaer

OU-midlene dekker ikke merverdiavgiften da denne kan søkes dekket via momsrefusjonsordningen for

kommunene.

Bente Stenberg-Nilsen

Avdelingsdirektør

for Tor Arne Gangsø

Omrádedirektør

Sissel Haugen Daldosso

Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

KS

Besøksadr.: Haakon VIIs gate  9 Nettside: www.ks.no Telefon: +47 24 13 26 UO Bankgiro: 8ZOD.O1.6518‘3

Postadr.: Postboks 1378, Vika. 0114 Oslo E~post: ks@ks.no Org.nr.: 971  032  146 lban: N063  82000165189
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Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark Vérdator Vérrefr

Romssaja Finnmárkku jj//kkamánni 03-05-2019 2019/7809
Tromssan ja  Finmarkun  maaherra

Deres dato: Deres ref:

«REFDATO» «EFF»
Kvænangen kommune

«MOTTAKERNAVN» Saksbehandler, innvalgstelefon Postmottak

<<ADRESSE» Lill-Hege Nergård, 77642127

<<POSTNR» «POSTSTED»«KONTAKT» 'l 8  JUN 2019

'l’1lbchq.rv11Eng- gm‘

Saksbehandler: Bøk V' J..

Til orientering .gylne B  “X Q

Gradering ' l "å

Forventninger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for

neste valgperiode

I anledning kommunevalget høsten 2019 ønsker Fylkesmannen å formidle våre forventninger til
kommunenes arbeid med de kommunale planstrategiene.

Fylkesmannen er opptatt av at plan- og bygningslovens intensjon om et effektivt og forutsigbart

plansystem overholdes. Utarbeidelse av kommunal planstrategi er ett ledd i prosessen med å

oppfylle denne intensjonen. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer denne oppgaven, og at
planstrategien utarbeides og vedtas senest innen ett år etter konstituering av kommunestyret, jf. PBL §

10-1 1. ledd.

I arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommunene oppdaterer
kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget bør representere bredden i kommunenes oppgaver

som samfunnsutvikler og tjenesteyter, og ligge til grunn for all planlegging etter plan- og
bygningsloven.

De nye nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 skal ligge til grunn

for kommunenes arbeid med planstrategien og øvrig planlegging. Forventningene signaliserer blant

annet at FNs bærekraftsmå/ skal ligge til grunn for kommunal planlegging, og må derfor omtales i
planstrategien. Barn og unge er Fylkesmannens fyrtårn, og det forventes at kommunene ivaretar

temaet i arbeidet med kommunal planstrategi og samfunns- og arealplanlegging generelt.

Som en del av arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommuneplanen evaluerers. På

denne måten vil man kunne måle en eventuell måloppnåelse og behov for revisjon av
kommuneplanen, slik at den i hver valgperiode fungerer som et operasjonalisert styringsverktøy.

Fylkesmannen oppfordrer til slutt kommuneadministrasjonen om å starte arbeidet med en

oppdatering av kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi allerede før valget, slik at dette

foreligger når politikerne skal ta stilling til planbehov i kommende valgperiode. Dersom en revidering

av kommuneplanen er aktuelt, vil dette kunne føre til en mer effektiv tidsbruk hvor planverket kan

tre i kraft og være styrende tidlig i planperioden. Ressurser frigis da til en tidlig oppstart av aktuelt
planarbeid.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtfgost@Mkesmannen.no 9815 Vadsø Strandvegen 13, Tromsø www.fylkesmannen.no/tf

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.fllkesmannen.no/melding Org.nr. 967 311 014

379



@

Med hilsen

Per Elvestad (e.f.)

Side: 2/3

assisterendejustis- og Kommunaldirektør

Hans Kristian Rønningen

Seksjonsleder plan

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi:

Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296Tromsø
Finnmark Fylkeskommune Postboks 701 9815 Vadsø

Vedlegg:
1 Forventninger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for neste

valgperiode

Motta kerliste:

Deanu gielda /Tana kommune Rådhusveien 24 9845

Harstad kommune Postboks 1000 9479

Kvalsund kommune Rådhusvn. 18 9620

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475

Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu  8 9161

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380

Bardu kommune Postboks 401 9360

Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990

Ibestad kommune Kopparvika 7 9450

Gamvik kommune Vevikv. 6 9770
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550

Lyngen kommune Strandveien 24 9060
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321
Nordkapp kommune Postboks 403 9751

Nordreisa kommune Postboks 174 9156

Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310

TANA
HARSTAD
KVALSUND
BORKENES
BURHORD
GRYUÆHORD
BARDU
BÅTsHoRo
HAMNVM
MEHAMN
ØKSHORD
LYNGSHDET
MOEN
HONNINGSVÅG
STORSLETT
SØRRHSA
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Balsfjord kommune

Gáivuotna suohkan/ Kåfjord kommune
Gratangen kommune

Måsøy kommune
Vadsø kommune

Hammerfest kommune
Porsanger kommune

Skjervøy kommune
Tranøy kommune

Vardø kommune
Dyrøy kommune

Guovdagealdnu suohkan / Kautokeino
kommune

Lenvik kommune
Skånland kommune
Alta kommune

Berlevåg kommune

Karasjoga gielda  /  Karasjok kommune
Tromsø kommune

Unjárgga gjelda /Nesseby kommune
Berg kommune

Hasvik kommune

Karlsøy kommune

Lebesby kommune

LOABAGA SuOHKAN/ Lavangen
kommune

Salangen kommune

Storfjord kommune
Sør-Varanger kommune

Side: 3/3

Rådhusgata 11
Postboks 74

Nergårdveien 2
Torget 1

Postboks 614

Postboks 1224

Rådhuset
Postboks 145

Vangsvikveien 298
Postboks 292

Dyrøytunet 1

Bredbuktnesvn. 6

Postboks 602

Postboks 240

Postboks 1403

Torget 4

Postboks 84

Postboks 6900

Rådhus
ingrid Bjerkås-veien 23

Postboks 43, Fjellveien 6

Rådhusveien 41

Strandveien 152 - Postboks

28

Nesveien 7

Postboks 77

OlderSletta1

Postboks 406

9050

9148
9470

9690
9811
9616

9712
9189
9304

9951
9311

9520

9306

9439
9506

9980

9735
9299

9840

9385
9593
9130

9790

9357

9355

9046

9915

STO RSTEIN N ES

OLDERDALEN

GRATANG EN

HAVØYSUND

VADSØ

HAM M ERF EST

LAKSELV

SK] ERVØY

VAN GSVIK

VARDØ

BRØSTADBOTN

KAUTOKElNO

FINNSNES
EVENSKJER
ALTA
BERLEVÅG
KARASJOK
TROMSØ
VARANGERBOTN
SKALAND
BREIVIKBOTN
HANSN ES
KJØLLEFJORD

TENNEVOLL

SJØVEGAN
OTEREN

KIRKENES
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PS 112/19 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Oppvekst og kultur 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon:  0 
Kommunehuset, Gárgu 8 Kommunehuset, Gárgu 8    
9161 BURFJORD    
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Statens hus Damsveien 1 
9800  VADSØ 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2016/462-16 2813/2019 X64 31.10.2019 

 

Svar på tilsynsrapport 

Tiltak som skal gjennomføres  
 Kvænangen kommunen vil utarbeide retningslinjer hvor intensjonen er at alle nyankomne 

flykninger/ deltakere som er bosatt i kommune skal sikres et tilbud i henhold til alle deler av 
gjeldene lovverk. Retningslinjen vil utarbeides i samarbeid mellom etatsleder, 
introkoordinator og rektor ved Voksenopplæringen. Retningslinjen vil bli lagt frem for 
politisk behandling i kommunestyret våren 2020. 

 Kvænangen kommune vil endre/forbedre delegasjonsreglementet slik at det kommer tydelig 
frem hvilken myndighet den enkelte saksbehandler innafor de forskjellige områder har. 
Delegasjonsreglementet vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyret i løpet av 
vårhalvåret 2020.     

 Kvænangen kommune utarbeider et Årshjul som viser tidspunkt for samarbeidsmøter, og 
revidering av individuelle planer. Årshjulet skal sikre at revideringer og samarbeidsmøter blir 
gjennomført. Årshjulet skal også vise til tidspunkt for samarbeides med andre aktører.  

Tidsplan for gjennomføring 
 Delegasjonsreglementet tas opp til politisk behandling våren 2020 
 Retningslinjer/ handlingsplan for forvalting av introduksjonsordningen våren 2020 
 Informasjonsskriv fra introduksjonsordningen utgangen av januar 2020 
 Århjulet utgangen av februar 2020 

  

Gjennomført 
 Plan for bosetting av flykninger: vedtatt i kommunestyret 20.06.2019 

 
Lovbrudd 1. 

 Individuell plan og IOP for norsk og samfunnskunnskap skal samles i et dokument.  
 Rutiner vedrørende forhåndsvarsling før igangsetting av IP skal iverksettes. Kvænangen 

kommune skal lage mal for slik varsling. 
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 Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlige ending i 
vedkommende livssituasjon og ved forlengelse av introduksjonsprogrammet.   

Lovbrudd 2. 
 I henhold til Retningslinjer for nyankomne flykninger og deltakere i intro-program skal 

deltagere være med på utarbeidelse av individuelle planer. Målet til deltageren skal komme 
tydelig frem i planen. Her skal det også fremkomme hva som er deltageren hovedmål og hva 
som er deltagerens delmål i løpet av introduksjonsprogrammet. Fremdriften for de ulike 
målene skal fremkomme i planen. Ved uenighet mellom deltager og kommunen skal 
kommunen begrunne og dokumentere sin beslutning.  

Lovbrudd 3. 
 Kvænangen kommune vil sikre gjennom nedskrevne rutiner at innholdselementene i 

individuell plan, herunder norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til 
videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet er med i den individuelle planen.  

 Kvænangen kommune skal utarbeide rutiner som tydeliggjør ansvarfordelingen mellom de 
ulike aktørene i utarbeidelsen av individuell plan. 

 Gjennomføringen av alle tiltak i den individuelle plane skal tidfestes.  
 Kommune utarbeider rutiner for hvordan deltakerne sikres pliktig opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap innenfor rammen av programmet. 

Lovbrudd 4 
 Se punkt 1,  
 Faglærer har samtaler med deltaker i forhold til progresjon og nivå. Dette synliggjøres 

gjennom Årshjulet til VO 
 Faglærer skal også ha samtaler med intro koordinator. Dette synliggjøres gjennom nye 

retningslinjer. Retningslinjer sikrer at deltaker er med på disse samtalene. 

Lovbrudd 5 
 Rutiner gjeldende forhåndsvarsling kommer i nye rutinebeskrivelser. 
 Rutiner skal også sikre skriftlighet i arbeidet med IP er.  
 Rutiner skal også sikre all klageadgang.  

Lovbrudd 6 
 Kvænangen kommune har et tilbud som er helårlig, dette vil bli dokumentert gjennom et 

Årshjul som ligger ved de nye retningslinjene. Ferien vil også fremkomme i Årshjulet og i 
eget skriv til deltakeren. 

Lovbrudd 7 
 Tilbudet på voksenopplæringen vil bli utvidet med 2 timer for å tilfredsstille kravet om full 

tids program. Dette vil bli implementert i Årshjulet til voksenopplæringen og timeplan.  
 For å sikret oppfølging og kontroll av oppsatte aktiviteter i h.h.t deltakers IP skal det 

utarbeides retningslinjer for oppfølging av aktivitet.  

 
Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.06.2019  
Behandling:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Kvænangen Kommune vedtar «Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Kvænangen 
kommune 2019-2023».  
Administrasjonen bes om å utarbeide en tilhørende handlingsplan for planperioden. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jorunn Farstad 
Etatsleder oppvekst og kultur 
Direkte innvalg: 46851881 
e-post: jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Nord-Troms Regionråd DA
æiivumuzl

l.¢4-ngqm Smfljnni Kifiord 5lL_i-rvB_\ Nurdrdm løxnm

WW
PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MTE

EMNE:

STED:

TI DSPUNKT:

DELTAKERE:

Ordfø re re:

Varao rdførere:

Sekretariat/adm:

Rådmannsutvalg:

Forfall:

Prog ram:

NoRD-TRoMs REcloNRÅD DA

Møte  nr 9-2019

Senter for nordlige folk, Kåfjord

5. november 2019 kl 1030

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Dan~Håvard Johnsen, Lyngen

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Bernt Lyngstad, Kåfjord

Hilde Nyvoll, Nordreisa

Geir Varvik, Storfjord

Hanne Wiesener, Kvænangen

Jan A. Rydningen, Lyngen

Britt-Margrethe Pedersen, Kåfjord

Inger Heiskel, Storfjord

Berit Fjellberg, daglig leder

Kristin V. Johansen, leder studiesenteret

Danieljohnsen, studieadministrator

Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent/sekretær  RU

Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Anne~Marie Gaino, Nordreisa

Einar Pedersen, Kåfjord

Trond-Roger Larsen, Storfjord

Kurt Michalsen, Skjervøy

Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa

Kl 1030Åpning av møtet - Del I: Regionrådets virksomhet

Kl 1130 Omvisning på senteret og lunsj

Kl 1230 Orientering om havneprosjektet

Kl 1300 Del ll: Konstituering og vedtak

Kl 1430 Beinstrekk med kaffe

Kl 1445 Del Ill: Aktuelle politiske saker

Kl 1545 Avrunding -  evaluering av dagen

Adr.: Hovedveien 2, 9157 Storslett
Tlf 77  58  82 79, Org. nr. 979 470 452

E-post: regi0nrad@m.‘roms.  no
www.  nordtromsgorta/en. no
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N  ord-Troms Regionråd DA
Gilvmmlnl

[unni  Smlfilvrd Kfifiorll S1('mw\' Nurdrcim banal

@WWW@
Merknad til innkalling:

—  ingen

DEL I: REGIONRÃDETS VIRKSOMHET

Orientering fra administrasjonen:

o Om regionrådet ved daglig leder Berit Fjellberg (organisering,

Styringsdokumenter, arbeidsmetoder og økonomi)

o Nord-Troms Studiesenter ved leder Kristin Vatnelidjohansen

o RUST regional ungdomssatsing i Troms ved ungdomskonsulent Lise Jakobsen

o Prosjekt <<Drivkraft Nord-Troms» ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen

o Interkommunalt samarbeid ved leder av rådmannsutvalget Cissel Samuelsen

Mer info: www.nordtromsportalen.no

Rådmenn og sekretær for RU fratrådte møtet.

Nær/ngsutvík/ere (NUNT) og havneansvar/ige  /' kommunene tiltrådte møtet.

ORIENTERING OM HAVNEPROSJEKTEI' VED PROSESSLEDER STIG NERDAL,

TRANSPORTUTVIKLING

PP presentert i møte er vedlagt protokollen.

DEL ll: KONSTITUERING OG VEDTAK

Sak 37/19 Valg av Ieder (rådsordfører) og nestleder  i  regionrådet

Saksdokumenter:

o Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2019-2021:

o Som rådsordfrer/leder: ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

o Som nestleder: ordfrer Geir Varvik, Storfjord

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger:

I selskapsavtalens § 5 Styre er det fastsatt at:

2
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N  ord-Troms Regionråd DA
Gaiwnml
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ÉÖWW
«Forva/ting av  Nord- Troms Regionråd ligger til styret som består av 6 medlemmer

og 6  varamedlemmer. Styret betegnes som regionrådet.

Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år og består av

ordførerne i deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer som er

de/takerkommunens varaordførere.

Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er bes/utn/ngsdyktig når minst

styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede. Som beslutning gjelder

det som flertallet av de møtene har stemt for. Ved stemme/ikhet gje/der det som

møte/ederen har stemt for. Det føres protokoll fra styremøtene»

Vervene som leder/rådsordfører og nestelederi styret går på omgang mellom

kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende

rullering:

ÅR: STYRELEDER/ RÃDSORDFØRER: NESTLEDER:

1997 Roy Waage, Skjervøy Hans Strandvoll, Storfjord

1999 Hans Strandvoll, Storfjord Odd Solberg, Lyngen

2001 Odd Solberg, Lyngen Harald Olsen, Kvaenangen

2003 Harald Olsen, Kvænangen John Karlsen, Nordreisa

2005 John Karlsen, Nordreisa Bjørn Inge Mo, Kåfjord

2007 Bjørn Inge Mo, Kåfjord Roy Waage, Skjervøy

2009 Roy Waage, Skjervøy John Helland, Kvænangen

2011 Sigmund Steinnes, Storfjord Jan Helge Jensen, Kvænangen

2013 Jan Helge Jensen, Kvænangen SølviJensen, Lyngen

2015 Øyvind Evanger, Nordreisa Dan-Håvard Johnsen, Lyngen

2017 Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Vurderinger:

Vervet som leder av regionrådet innebærer ekstra arbeidsbelastning. Det har derfor

vært en god løsning at vervet går på omgang mellom kommunene med en syklus på

2 år. Flere andre regionråd har en lignende løsning.

Sak 42/19 Havnesamarbeid Nord-Troms

Saksdokumenter:

o  Rapport Havnesamarbeid Nord—Troms 2018

o  Kai—oversikt Nord—Troms pr 2018

3
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N  ord-Troms Regionråd DA
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o  Prosjektplan «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms» 2019

Saksbehandler: Skjervøy kommune ved ordfører

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms

havn. Det søkes om midler til etableringen gjennom Kystverket. Det må i løpet av

2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som skal være med  i  lKS`et.

Forslag til vedtak fremmet i møte:

Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms

havn. Saken legges fram til kommunene for tilslutning. Det søkes om midler til

prosessen. Det må  i  løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak  i  alle kommunene som

skal være med i lKS`et.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i mte ble enst vedtatt.

Saksopplysninger:

Nord-Troms Regionråd tok i november i fjor initiativ til videreføring av det

havnesamarbeidprosjektet (fase 1) som ble avsluttet i november 2018.

Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a. (hentet

fra prosjektplanen):

-  Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med

samarbeidsløsninger

-  Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark)

benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen.

Transportinfrastrukturen, herunder havnene, er derfor viktig for flere enn de som

bor i regionen

-  Nord—Troms har 10% av befolkningen I Troms fylke, men flere næringsaktiviteter

bidrar mer enn det befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen iTroms.

-  Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels

stor havn i nordnorsk sammenheng

-  Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre

- Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase

- Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre

-  Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre  i  markedet

-  Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig

4
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-  Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige

regulativer/regelverk mv

-  Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid

Dette var sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i prosjektets andre

fase.

Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder.

Hovedmålet med prosjektets fase 2 er å videreutvikle erfaringene/resultatene fra

fase l og bygge samarbeidet videre.

Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid

mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke

sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og

lavere kostnader for brukerne.

Fase 2 i prosjektet er i avslutningsfasen, og det er behov for å gjøre avklaringeri

forhold til videreføring av arbeidet. Det har i prosjektets sluttfase vært gjennomført

en studietur, hvor følgende oppsummering er utarbeidet:

Oppsummering studietur Helgeland 20. -22. akt. 2019 - Om felles havnesamarbeid

lnnsp/'// fra kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kåfiord, Storfjord, Kvænangen), hva gjør vi videre?

Kommunene har ansvar for å forvalte havnene - Havne- og farvanns/oven, den nye /oven gir mer

ansvar til kommunene. Dette oppleves som krevende for den enke/te kommune.

Kommunene har et ansvar for å bidra til mer gods på sjø.

Interkommunalt selskap:

- Kommunene i regionen har erfaring på interkommunalt samarbeid.

- Fordel med felles havnesjef som har kompetanse, vil gi nødvendig kunnskap og fokus ti/

kommunene

- Danne/se av /KS innen havneforva/tning bør utredes og det må settes av ressurser til å får gjort

denne utredninga

- Forankring av dette er viktig. Den enkelte kommune må ta stilling til dette

- Må skalere arbeidsoppgaver etter behov

- Kanskje kommunen ikke er klar for IKS-samarbeid på havn?

- Den enke/te kommunes ressursbruk må avklares, hvem er med?

o Egen ansatt og midler til felles sti/ling

- Samarbeid med gjensidig nytte for å unngå venstrehåndsarbeid

- Dette må på plass:

o Selskapsa vtale

o Styre

5
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Lite aktiva i forhold til eks. Helgeland

- Fordeler /KS vs prosjekt

Bygge kompetanse i organisasjonen, ikke  /' prosjektet

Prosjektstilling/ forum:

- Kan etablere prosjektsti//ing med må/ om /KS

- Mindre formelt?

O

Mulig dette vil bli en «halvveis-løsning» som kan fungere for den enkelte kommune

- Fel/es forum? Utrede halvveis løsning?

o Dersom ingen ressurser vil dette ikke fungere

- Bygger kompetanse i prosjekt ikke nødvendigvis organisasjonen

Samarbeid:

- Hvilke må/ har kommunene om havneutvikling og hva kan man få til med samarbeid?

- Begynne med det man ser er gjennomførbart

- Markedsføring

o synliggjøre havn; brosjyrer, nettsider, Nord- Troms havn

o Skape mer aktivitet

- Fel/es ma/ reglement

o Fel/es faktureringssystem?

o Fel/es ma/ reglement/ forskrifter

- Kompetanse

o Behov for kompetansepåfyll hos den enke/te kommune om:

- Ny havne- og farvannslov

o  Tilhørende forskrifter

Vederlag, avgifter

Ha vneforva/tning

Digitalisering betaling tjenester og bruk

-  Hvem bruker  havna? Og hvem skal faktureres (smo/tan/egg, fôrbåter, andre)?

- Andre felles funksjoner vi kan løse bedre ved å samarbeide

- Samarbeid med terminal/ hurtiguteekspeditør for å få mer synergier

- Havnesaker kan utvides

- Lage strategi for utvikling

Utfordring:

- /kke sett på havn som utvikling for næring

o Bakrommet til kai viktig for næringsutvik/ingen

- For lite kunnskap om havn

o Må drøftes i den enke/te kommune hva man går inn i

- Kanskje ikke /KS-k/ar? For tidlig?

- ingen ressurser som jobber med dette, he//er ingen aktivitet

- Mangler kompetanse på området

- Kommunen får kanskje ikke fakturert riktig i forhold til bruk av havnene?

- Tilrettelegging:

o Elektrifisering

o Cruisebåter (i samarbeid med eks. Visit L yngenfiord)

- Må ta tak i dette mens det er varmt

Skjervøys rolle:

6
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-  Største havn i Nord- Troms i forhold til antall kaier, båter

- Skjervøy vil måtte være motoren i dette arbeidet

- Må være vil/ig til å de/e info/ kompetanse med de andre

Økonomi:

- Må presenteres en modell for finansiering

- Kommunene må være med på å finansiere dette

- Farvannsa vgift som grunnlag for sti//ingen?

Mu/ighetsana/yse i det vi allerede har:

- Fase l og 2 ihavnesamarbeidet

- /nfrastrukturprosjektet

Regionrådets rolle:

- Prinsipiel/ avklaring

- Sti//ingsbeskrive/se

o De viktigste oppgavene

o Usynlig i markedet

o Få ensartet regu/ativer

- Forankre arbeidet med administrasjonen v/ rådmenn

REFERATSAKER:

Fra Nord-Troms Regionråd:

o Uttalelse til Statsbudsjettet: finansiering av studiesenter

o Uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

VEDTAKSSAKER:

Sak 36/19 Godkjenning av referat fra mte 19.09.19

Saksdokumenter:

o Protokoll fra møte 19. september 2019

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar protokollen fra regionrådsmte 19. september 2019 til

etterretning. Protokollen kan ikke godkjennes, da regionrådet ikke var

beslutningsdyktige.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.
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Sak 38/19 Orientering om saksordførerordningen

Saksdokumenter:

o  Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og

nestleder i regionrådet.

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte

retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte  i

regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger:

Dagens retningslinjer ble revidert ijanuar 2014. Disse er tilpasset de tidligere

vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert  i  henhold til den nye

selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.

Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med

selskapsloven.

RETNINGSLINJER  FOR SAKSORDFØRERE

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde,

eller for viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører.

2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godlgennes av hovedstyret, og

ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg

komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er

saksordfører for gitte saksområder.

3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde

hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med

saksordfører.

4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for:

0  Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt
og politisk nivå;

0  Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fi/lkeskommune og Storting;

0  Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak;
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0  Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor

omgivelser/rammebetingelser.

0  Informasjon til media og opptre som pressekontakt.

5.  Der  hvor det er ønskelig, kan Saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende,

med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at Saksordfører blir medlem

av et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger

Saksordfører inn i utvalget.

6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-T roms Regionråd ønsker deltakelse fira regionrådet i

styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være

regionrådets førstevalg.

7. Det er hovedstyret i Nord-T roms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for

saksordførere.

8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om

arbeidet/status i den enkelte sak.

9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter.

28.01.14

Vurderinger:

I  tillegg til å revidere retningslinjene slik at de harmonerer med selskapsavtalen er

det behov for å evaluere og drøfte saksordførerrollen. Hvordan skal den defineres?

Hvilke forventninger stilles til rollen? Hvilke saksområder bør regionrådet prioritere?

Å  bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette

kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg

til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt

flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. l tillegg har det

vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har

saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring.

Stortingets ordning med saksordførere har følgende definisjon:

Ord bok.: sairsorcifiuer

fagkomiteeii velger en Saksordfører for hvet' sak som ska‘: hehandles. Ordføreren skal legge saken ffem i

kozniteen. utforme irmstillingen og redegjøre for saken i Stortinget.

Sak 39/19  Valg av representanter til råd og utvalg

Saksbehandler: Berit Fjellberg

9
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Forslag til vedtak:

Følgende representanter velges til:

l.

2.

3.

4.

Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: ordfører  -  forslag fremmet i

mte: Hilde Nyvoll

Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: rådsordfører

Ørjan Albrigtsen

Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet: ordfører forslag

fremmet i møte: Bernt Lyngstad

Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN): rådmann  -

forslag fremmet i møte: Trond Skotvold, Kåfjord

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt.

Saksopplysninger:

Selv om regionrådet ikke har valgt saksordførere for de ulike saksfeltene er det

behov for å få på plass representanter i ulike styringsgrupper, slik at arbeidet ikke

stopper opp. Det  er  behov  for å oppnevne representanter til følgende:

O

OOO

Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter

Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms

Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet

Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN, velges blant

rådmenn)

Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter

Utvalget ble etablert i 2015. Utvalgets mandat:

l. Ressursutvalget oppnevnes av Nord-Troms Regionråd.

2. Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra

Universitetet  i  Tromsø, næringsliv, kommuner og andre kompetanseaktøreri

regionen.

3.  Leder i Nord-Troms Studiesenter innkaller og leder ressursutvalget.

4.  Ressursutvalget er rådgivende organ for leder av Nord-Troms Studiesenter og

har følgende oppgaver:

i. Gi faglige innspill i løpende saker

ii. Gi råd ved utarbeidelse av strategier, handlingsplan og

budsjett

iii. Fungere som styringsgruppe i prosjekter

Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms

Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper:
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o Campus Nord—Troms

o Ungdomsmedvirkning

o Kvenkultur

o Grensetjenesten

Overordna mål: Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms

Resultatmål:

1. Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom

kompetanse- og utviklingsmiljø  i  regionen. Resultatet skal måles i antall

inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjektperioden.

2. Drivkraft Nord—Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig

årlig vekst på SO sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i

perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst på 250 sysselsatte i perioden.

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som

gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst

Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og

beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og

engasjement for regionen.

Styringsgruppen på 5 personer har følgende sammensetning:

1. Leder: rådsordfører (Svein Leiros)

2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms

fylkeskommune, 1 representant fra RUST, 1 representant fra regionalt

næringsliv.

Lvnqshesten i Nord—Troms oq Tromsøreqionen

Prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-regionen - identitetsbærer og

berikelse» er et forprosjekt, som er et samarbeid mellom kommunene i Tromsø-

områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd.

Noe av bakgrunnen for prosjektet er utfordringen med å sikre hesterasen for

framtiden. I tillegg skal prosjektet se på hvordan man kan bruke historier om

Lyngshesten i reiselivssammenheng.

Nord-Troms Regionråd ivaretar rollen som prosjekteier i forprosjektfasen, og har

ledet styringsgruppa, ved ordfører Øyvind Evanger.
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Oppnevning av nv representant til OSO

OSO er forkortelsen for overordet samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset

Nord-Norge HF og kommunene  i  Troms og Ofoten inkl Lødingen. Målet for OSO er å

legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et

velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN.

Rådmann i Nordreisa har vært representant fra Nord-Troms Regionråd i OSO, med

rådmann fra Skjervøy som vararepresentant. Disse ble oppnevnt i 2014.

Regionrådet har mottatt en henvendelse fra OSO om å foreta valg av representant

fra Nord-Troms for neste 4-årsperiode.

Vurderinger:

For å sikre god forankring og eierskap er det å anbefale at regionrådet bør inneha

lederfunksjonen i tilfeller hvor det gjelder styringsgruppe i prosjekter som eies av

regionrådet.

I tilfeller hvor regionrådet ikke er prosjekteier kan man oppnevne representant etter

forespørsel. Representanten kan gjerne være saksordfører innen samme saksfelt (for

eksempel vekslingsmodellen og utdanning som saksfelt).

I andre samarbeidsorgan bør det gjøres vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Sak 40/19 Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling)

Saksdokumenter:

0  Forslag til budsjett drift  regionrådet 2020

o  Kostnadsfordeling eierkommunene

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslag til vedtak:

l. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for

2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen

skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av

studiesenterets drift fra årsskiftet.

2. Arbeidet med finansiering fra fylket og stat fortsetter. Dersom dette lykkes

med virkning fra 2020, reduseres tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter

fra kommunene tilsvarende.

3. Kommunale driftstilskudd for 2020 fastsettes etter tidligere vedtatte

fordelingsnøkkel (40  %  "flat" fordeling og 60  %  etter folketall).
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Forslagtil tillegg i  punkt 1: (siste setning)_:

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for

2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen

skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av

studiesenterets drift fra årsskiftet. Vedtaket forutsetter tilslutning i den

enkelte kommune.

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt.

Budsjettforutsetninger 2020:

Sekretariat: 100  %  stilling daglig Ieder og 50  %  stillingsressurs til

medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og

møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og

sentrale myndigheter).

Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett.

Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.

Ungdomssatsing: 50  %  stilling regional ungdomskonsulent (drift av

ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre

post avsatt til tiltak) - samme budsjettramme som tidligere år.

Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter fra kommunen for 2020

foreslås økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret.

Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-.

BUDSJETT 2019 BUDSJEIT 2020

Driftsinntekter -tilskudd fra 2.845.000 3.345.000

kommunene

Sum inntekter 2.845.000 3.345.000

Lønn 1.220.000 1.220.000

Andre personalkostnader 185.000 185.000

Reiseutgifter 115.000 115.000

Kontorhold 100.000 100.000

Regnskap og revisjon 15.000 15.000

Møtekostnader 225.000 225.000

Data/hjemmeside - arkivsystem 30.000 30.000

Annonser/informasjon 35.000 35.000

Kjøp av mindre (data) utstyr 20.000 20.000

Tiltak ungdom - RUST 50.000 50.000
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Tilskudd til studiesenteret

Avsetning til egenandel DRIVKRAFT

Avsetning av midler til
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Mastergradsstipender

Avsetning av midler til

Arbeidslivsdag/profilering

Avsetning av midler til oppfølging

samarbeidsavtale TIL

Sum kostnader

KOMMUNE:

Kvænangen

Skjervøy

Nordreisa

Kåfjord

Storfjord

Lyngen

SUM DRII-TSTILSKUDD

500.000 1.000.000

250.000 250.000

40.000 40.000

50.000 50.000

10.000 10.000

2.845.000 3.345.000

DRIFFSTILSKUDD DRIFFSTILSKUDD

2019 2020

319.460 375.625

504.550 593.225

719.520 845.975

416.050 489.175

388.420 456.675

497.000 584.325

2.845.000 3.345.000

Saksopplysninger:

Regionrådets budsjett for 2020 ble lagt fram til behandling i regionrådsmøte

19.09.19.Regionrådet var ikke beslutningsdyktige i møtet (for få representanter),

slik at budsjettet må behandles av det «nye» regionrådet.

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 9i

selskapsavtalen).

Buds§ettop_Qbygging

Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder;

1.

l\)UU.å

Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget

Drift av ungdomssatsingen RUST

Drift av Nord-Troms Studiesenter

Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter

Drift av sekretariatet i regionrådet
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Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en I00%  stilling

som sekretariatsleder. I henhold til selskapsavtalen (§ 9) skal NTRR ha et sekretariat

med permanent bemanning, med hovedkontori Nordreisa kommune. I forbindelse

med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å

flge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018.

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for

representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale

myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser

til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man

representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige

myndigheter eller i utvalg/styrer.

Drift av unqdomssatsinqen RUST

Ungdomssatsingen RUST er I dag bemannet med 50  %  stilling. Budsjettet dekker

personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms

ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000til

tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre

regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for

eksempel Troms fylkeskommune).

Drift av Nord-Troms Studiesenter

Fra 20I 3 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel.

Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med

prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram

«Kompetanseløft  i  Nord—Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000i RDA midler fra

fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast

forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet.

Vurdering:

Driftsbuds'lett:

Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle

kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Lønns~ og

prisstigning må derfor løses innenfor ramma.
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Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset  i  den nye plattformen for

regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som

betyr kte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor

justert opp forrige budsjettår.

Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en

egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til

enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i

vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000.

Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS - et prosjekt over 2

år med budsjettramme på kr 2.900.000.Troms fylkeskommune bidrar med 50%.

Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000av regionrådets fondsmidler,

500.000fra eierkommunene og 450.000i eget arbeid. De vrige aktivitetene er

midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på

Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL

(fotballskole, kamp - kostnader til dommer o.l.).

Driftstilskudd studiesenteret:

Det har værtjobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden

oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø.

Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb,

og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med

studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen

er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke

på plass en fast finansiering.

I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes

virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT

ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30.april i år med statsråd Nybø. På

møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur,

regionrådet og studiesenteret. I etterkant av mtet er det utarbeidet et eget notat

fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et

hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vi/ være

studiesenterets ro//e i det fremtidige utdannings- og kompetanse/andskapet. Videre

at det er viktig á' /egge til rette for /oka/e mode//er. UiT anbefa/er at sentrene

finansieres enhet/ig over KD's budsjett» I notatet er det også understreket at Nord-

Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til â

rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.
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Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom

studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over

Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT. Det

jobbes politisk mot utdanningskomiteen på Stortinget i forbindelse med

Statsbudsjettet for 2020. Komiteen skal avgi innstilling til Stortinget 28.11.19.

For å løse den ekstraordinære økonomiske situasjonen for studiesenteret fra

årsskiftet er det sendt søknad til Troms fylkeskommune om tilskudd i en 3-

årsperiode fra 2020-2023, for å sikre driften av studiesenteret.

Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte

videre på dagens nivå (med 500' fra kommunene og 500' fra fylket) med

minimumsbemanning på 2 stillinger. Dette skaper usikkerhet både for ansatte,

studenter og samarbeidspartnere.

l påvente av avklaringer vedrørende studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og

hvem som skal bidra til finansiering, er det behov for å øke driftstilskuddet til

studiesenteret med virkning fra 2020 for å sikre ansatte og følge opp de

forpliktelser vi har overfor studenter og samarbeidspartnere.

Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med

samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Kommunene bidrar i

tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill

kr pr år.

Sak 41/19 Møteplan 2020

Saksdokumenter:

o  Forslag til møteplan for regionrådet, rådmannsutvalget og arbeidsutvalget

for 2020

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til møteplan for 2020.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

MØTEPLAN 2020
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MØTE:

REGIONRÅD

REGIONRÅDET  ~  KICK OFF

CAMPUS NORD-TROMS

REGIONRÅDET  _

EELLEsMøTE MED
RÅDMÅNNSUTVALGET

REGIONRÅDET  — MØTE

TROMSBENKEN

REGIONRÅDET  -

STRATEGISSAMLING

REGIONRÅDET

REGIONRÅDET  -

REPREsENTÅNTsRÅPMøTE

F ELLESMØTE REGIONRÅDET

OG RUST

REGIONRÅDET

REGIONRÅDET - MØTE NUNT

-  SJØMATKONFERANSEN

REGIONRÅDET

REGIONRÅDET  -
EELLEsMøTE
RÅDMÅNNSUTVÅLGET

REGIONRÅDsMøTE + TUR
UNGDOM/RUST

RÅDMÅNNsUTvÅLG

KICK OFF  -  CAMP US NORD-

TROMS

RADMANNSUTVALGET  -

FELLESMØTE MED

REGIONRÅDET

RÅDMANNSUTVÅLGET OG

REGIONRÅDET

STRATEGISAMLING

RÅDMANNSUTVALGET OG

LEDERNETTVERK HELSE

TEMADAG HELSE

RÅDMANNSUTVALGET

N ord-Troms Regionråd DA
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DAG:

TORSDAG

ONSDAG

TIRSDAG  -

ONSDAG

MANDAG  -

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

MANDAG OG

TIRSDAG

TORSDAG

ONSDAG

MANDAG  -

TIRSDAG

MANDAG

HELDAGS

M  ANDAG

DATO:

09.01.20

29.01.20

1 1.02.20

24.02.-25.02.20

24.03.20

28.04.20

26.05.20

23.06.20

SEPT

29.09.20

27.10.20

23.-24.11.20

09.01.20

29.01.20

24.-25.02.19

23.03.19

27.04.19

STED:

KÅFJORD

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.)

OSLO (KOM.POL.TOPPM@TE KS)

STED?

SKYPE

LYNGEN

NORDREISA

SKYPE

SKJERVØY

SKYPE

KVÆNANGEN

SKJERVØY

RÅFJORD

ALTA (KS/FM MØTE 2s.o1.—30.o1.)

STED?

NO RDREI SA

LYNGEN
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HELDAGSREPRESENTANTSKAPSMØTE

REGIONRÅDET

RÅDMANNsUTvALGET MANDAG 25.05.19 SKYPE

12.00-14.00

RÅDMANNsUTvALGET MANDAG 29.06.19 SKYPE

12.00-14.00

RADMANNSUTVALGET MANDAG oG 31.8-1.9.20 ALTA

TEMA UTVIKLING OG TIRSDAG
LEDELSE

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 28.09.19 SKYPE

RÅDMANNSUTVALGET OG MANDAG 12.10.20 OLDERDALEN

OPPVEKSTLEDERE HELDAGS

TEMA SKOLE

FELLESMØTE REGIONRÅDET TIRSDAG 27.10.19 KVÆNANGEN
RÅDMANNsUTvALGET HELDAGS

RÅDMANNsUTvALGET MANDAG 26.11.18 SKYPE

1200-1400

MØTE 1 AREEIDsUTvALGET TIRSDAG 07.01.20 skYPEMøTER
(Rådsordfører, leder 09004 030 0402-20

rådmannsutvalget  og sekretariatet)
03.03.20

02.04.20

05.05.20

02.06.20

1 1.08.20

01.09.20

06.10.20

03.1 1.20

Saksopplysninger:

Regionrådet har i  mange  år hatt tirsdag som fast møtedag. Møteformen har variert

mellom fysiske og digitale møter. Rådmannsutvalget har hatt møter mandag i

forkant av regionrådsmøte tirsdag. Arbeidsutvalget har møter  mellom

regionrådsmøtene.

Både regionrådet (ordførere)  og rådmannsutvalget har gitt positive tilbakemeldinger

på bruk av digitale møteverktøy. Dette oppleves som nyttig fordi det  er

ressursbesparende på  flere  måter, og gir mulighet for å avvikle møter på kort varsel

om  behov.
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Med ny kommunelov er det satt et sterkere fokus på viktigheten av politisk

lederskap og samfunnsutviklerrollen. Regionrådet har derfor de siste år valgt å være

til stede på ulike politiske arenaer, og koblet møter  i  tilknytning til for eksempel

konferanser.

Vurdering:

Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke mteplasser som er

interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. Det er Iagt inn forslag om

følgende:

Januan

o felles deltakelse på kick~off Campus Nord-Troms, Olderdalen

o avvikling av regionrådsmøte  i  tilknytning til Fylkesmannens og KS sitt

møte  i  Alta (felles med rådmenn)

Februar:

o Deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte, Oslo. Møte med

Tromsbenken (Finnmarksbenken?)

o Strategisamling regionrådet - felles med rådmannsutvalget

April: representantskapsmøte (formannskapene i eierkommunene)

Mai: fellesmøte RUST

September: regionrådsmøte og felles deltakelse Sjømatkonferansen, Skjervøy

Oktober: fellesmøte rådmannsutvalget

November: tur med RUST og regionrådsmøte

Til drfting: -hvem vil vi ha faste møter med?:

Stortingsrepresentanter

Fylkespolitikere

Sametinget

Tornedalsrådet

Næringsliv i regionen

Regionråd iTroms og Finnmark

DEL III: AKTUELLE POLITISKE SAKER

Drfting - hvordan skal vi samarbeide om aktuelle politiske saker?

Innledning ved ordfører Ørjan Albrigtsen
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Nasjonal og regional transportplan - strategier for transportinfrastruktur Nord-

Troms.

Innspill i møte:

- Strekningsstrategier/regionrådet har prioritert 5 korridorer

- Status K vænangsfie//et - oppdraget overført til Nye veger, de gjør

prioriteringen. Avklaring før nyttår

- Forslag: kunne vi jobbet strategisk i et større fora?

- Utfordring: hvordan kan vi /age gode høringsuttalelser? Samarbeidet med

NLF, Arena Nord- Troms

- Neste møte: velge saksordførere på dette feltet. Kanskje ha 2 saksordførere

på dette området

- Viktig å ha en klar prioritering på utbyggingsprosjekt i regionrådet, som man

holder fast på over tid. Dette har gitt resultater tidligere

- Vi må gjerne gi tilbakemelding til våre Stortingspo/itikere vedr

sammensetningen av ekspertutvalg

Høring NOU 201 9:16 skattlegging av  vannkraftverk

lnnspill  i  møte:

- Betydning for kommunene i Nord- Troms

-  L  VK har laga et opprop som de 4 berørte kommunene har signert (Storfiorcl,

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen). Oppfordrer de 2 andre kommunene til

også å skrive under

- Tror ikke det fører frem med egen høringsuttalelse (frist l. jan 2020)

Havbruksskatteutvalget (innstilling legges frem I. nov)

Innspill i møte:

- Forslaget har fått mye kritikk etter det ble lagt fram

- Regionrådet bør ha en saksordfører på dette feltet

Forslag om bortfall av føringstilskudd fiskemottak (omfatter Djupvik, Manndalen og

Burfjord)

Innspill i møte:

- Det er sendt høringsinnspil/ fra Kåfiord, Kvænangen og Dyrøy

Orientering om regionrådsstruktur - hva har skjedd det siste året?

- Gjennomført møter med Tromsø-områdets regionråd

- Forsøkt å få til møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke funnet dato som

passet)
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—  Mottatt søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap iNord- Troms

Regionråd

- Bør vi utrede dette nærmere? - fordeler og ulemper vedr ulike alternativer?

- Må dele opp debatten; samfunnsutvikling og oppgavesamarbeid

Til neste møte:

- Saksordførerforde/ing

- Avklaring vedr søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-

Troms Regionråd

Møtet hevet kl l 545

Rett protoko//utskrift bevitnes

Berit Fjellberg

referent
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  f PRosJEKTARBE1DET l=ol<usERER PÅ HAvNEsAMARBE1D
MELLOM KOMMUNENE I NORD-TROMS

f ARBEIDET ER sTø1TET/ DELl=1NANs1ERT Av
KYSTVERKET

f FAsE 1 BLE GJENNoMFøRT 1 2018

f  V1  ER NÅ 1 AVSLUTNINGEN AV FASE 2 (2019)

f SLuTrRAPPoRT T1L KYsTvERKET FØR 30. NOVEMBER

2019      

 
KYSTVERKET

 
www.transportutvikling.no
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f  KYsTvERKETs AMBISJONER MED Å
sTøTrE ARBEIDET ER:

f  UTVIKLING AV KONKRET SAMARBEID

MELLOM KOMMUNALE HAVNER

>  BIDRA TIL Å OVERFØRE MER TRANSPORT

FRA VEI TIL SJØ

\/ DET ER EN FORDEL FOR EVT. VIDERE STØTTE

FRA KYSTVERKET, -  AT DET VISES KONKRETE

SAMARBEIDSRESULTATER/ BESLUTNINGER FRA

PROSJEKTARBEIDET

www.transportutvikling.no

av"

V.

fs'ä

 = .
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f  MYE INFRASTRUKTUR
f  OVER 80 KAIANLEGG,
  HVORAV (MINST) 31 ER

KOMMUNALE

VARIERENDE STANDARD OG
  BRUK

  
 

  
www.transportutvikling.no

12

10

8

6

4

2

0

11
3

6

SK.lERV¢Y KVÆNANGEN

6

KÅHoRD

4

NORDREISA

3

LYNGEN STORFJORD
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  f  DET ER  UTVIKLET EN KAIOVERSIKT OVER  80  KAIER, MED

FOKUS PÅ DE KoMMuNALE ANLEGGENE (ExcEL-FoRMAT)

f (/641/vAv/v, BELIGGENHET, TYPE /64], LENGDE, BREDDE, AREAL, DYBDE,
BYGGEMA TERIALE, BYGNINGER/UTSTYR PA /64], STRØM, VANN,
BEL YSNING, STANDARD, TILKNYTNING TIL VEI, TYPE ANLØP Mu)

/  FOR FLERE AV ANLEGGENE MANGLER FORTSATl'

SENTRALE DATA, SOM ER  VIKTIGE l=oR
MARKEDSFØRINGEN Av TILBUDET 1  REGIONEN

www.transportutvikling.no
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TROMS OG FINNMARK

-f HAVNENE I  NORD-TROHS uccsn  I  DE saus KOMMUNENE l(wErw«;Eu,
Nonnnflsn, Saoatvuv, Klnonn, LYNGEN oa Sronnoan

 
  

 
   

 
  
  
 
 
 

  
 

 

I  REGIDIlElIHAROVER80KA!NIl.EGG5(]1KANBE.NYTTF5Tl1

6ons—ocrAssAsJ£nmAnsPoa1

-f I2018aL£DErHhmTER1232.00omnnov1»:nxAx£u£

I  uzclouau. Innuocnrs sonar, us on ‘rum:

munnar 370.000 mun

f  OVER 30 AV  ER xnnnuwus

-f DE xoflmuw.: IuuAuL£G5l=_N£ HÅR Goo

unsnrr

v’ Ensmansxumucaxwenxoumms

ERKDRTBBKREVETIBRIISJVREN

'f FOR HVE! Kfl‘lHUNE ER DFI' DPPGHT

EN KDIITAKIPEEDN 
NORDREISA

NORDREISA HAR 4  KOMMUNALE KAIANLEGG:

Sørkjosen kai Sørkjosen lndustrikai (fiskeríhavn) 60

Oksfjord havn Øksfjord Fiskerihavn/ småbåthavn 17

Klubbenes nord Klubbnes Enkel  anleggskai 5

Hjellnes (planlagt) HjeHnes/Sokkelvik Industrikai -

ETr  Av  KOMMUNENS VIKTIGSTE KAIANLEGG ER SøRloosav KAI.

TYPE: INDUSTRI oG FISKERI

BELIGGENHEI’: SømoosEN

VEITILKNYTNING: E6

BYGGEMATERIALE2 BETONG

LENGDE: 30  +  3d M

KONTAKT /\bR0RH$A KOMMUNE:

MERIIVGSUTVIKLER .Lw  FIÆRE

TELEFo/v: +47 417 06 134

E-POST.‘

JAN.F1AER£@NORDRE15A. KOMHUNL-'.N0

WWW.TRANSPORT‘UTVIKLING.NO

ortutvikling.no

J
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350000

f  VARIERENDE TRAFIKK sooooo

«f TONN OVER KAI
200000

f 2017: 725 012 150000

f 2018'.‘ 231 769 100000  f ENDRING: -494 243 (68%) 5°°°°
0

Å \7\° <1;
A l 2017 l 2018
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\/ I PROSJEKTET HAR HVER ENKELT KOMMUNE GJORT EN VURDERING

AV MARKEDSMULIGHETENE FOR ØKT TRAFIKK OVER HAVN

f  DET ER SKISSERT MULIGHETER INNENFOR BÅDE SJØMAT, REISELIV,

AVFALL, LANDBRUK OG VANLIG STYKKGODS

f  MEN....

 
www.transportutvikling.no
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HAVNENE ER LITE SYNLIGE FOR MARKED í

\/ LITE EGEN MARKEDSFØRING OG INGEN FELLES

MARKEDSFØRING

\/ VANSKELIG FOR EKSTERNE BRUKERE Å FINNE

REGULATIVER OG HAVNEINFORMASJON

>  DA ER DET VANSKELIGERE Å UTNY`ITE

MARKEDSMULIGHETENE

 
i* www.transportutvikling.no I I
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f I PRosJEKTET ER DET VURDERT FLERE FORMER FOR Å øKE

SYNLIGHETEN:

f STØRRE GRAD AV FELLES MARKEDSFØRING/DELE KosTNADER

f BEDRE INFORMASJON PÅ NETrsIDER, GJERNE EN FELLEs NETrSIDE FoR

«NoRn-TRoMs HAVN»

f FÅ DATA/INFORMASJON INN I OFFENTLIGE SYSTEMER (BARENTS WATCH) MV

I LØPET AV PROSJEKTET ER DET LAGET EN ENKEL BROSJYRE SOM  _ AT.

FINNES TILGJENGELIGE KAIER, KONTAKTPERSONER PR. KOMMUNE
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UENsARTET DoKuMENTAsJoN
I K” \/ DET FINNES REGULATIV OG KUNNGJORTE BETALINGSBEIINGELSER, MEN DOKUMENTENE HAR EN UENSARTET

FORM, FRA FYLDIGE DOKUMENTER MED LOVHENVISNINGER TIL ENKLERE REGNEARKOPPSETT.

\/ DET BENY'ITES BEGREPER OG BEREGNINGSMETODER SOM IKKE SKAL BENYTTES I DAG.

f  DET ER UKLART OM HAVNEAVGIFI'ER SOM SKAL LEDSAGES AV FORSKRIFT, ER KUNNGJORT SOM FORSKRIFT.

f  VI HAR FUNNET ORDENSFORSKJRIFTER I 5 AV 5 KOMMUNER OSV

f  DET ER VANSKELIG Å FINNE INFORMASJON

  PROSJEKTET HAR UTARBEIDET ET FORSLAG TIL FELLES MAL FOR REGULATIV OG
BETALINGSBETINGELSER, -  SAMT FORSKRIFI' OM FARVANNSAVGIFT

www.transportutvikling.no
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f? f SAMTLIGE KOMMUNER HAR ORGANISERT SIN HAVNEVIRKSOMHET SOM EN DEL AV DEN TEKNISKE
VIRKSOMHETEN I KOMMUNEN

f INGEN HAR ETABLERT KOMMUNALE FORETAK

DE FLESTE HAVNEANSVARLIGE HAR ANDRE OPPGAVER ENN REN HAVNEDRIFT

IKKE FORMELT SAMARBEID OM HAVN
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MANGE HAVNER HAR ORGANISERT SIN VIRKSOMHET GJENNOM IKS:

- FLERE  STORE: TRONDHEIM, STAVANGER Ml=.L.

° MANGE SOM ER LI1T MINDRE, F.EKS.:

F - KRISTIANSUND oG NoRDMøRE

- MOLDE oG RoMsnAL

Noko-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS

- HELGELAND HAVN IKS

NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS

 www.transportutvikling.no
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' KJENT LOVVERK FOR KOMMUNER

NORD-TROMS REGIONRÅD ER

’ ETIKS

7 ' DET KAN FORENKLE

UTVIKLINGSARBEIDET, DA MAN

HAR BEDRE KJENNSKAP TIL

UTFORDRINGER OG MULIGHETER
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% Fylkesmannen i Troms og Finnmark vérdator vérrefr

Romssaja Finnmárkku jj//kkamdnni 14-10-2019 2019/1734
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

Saksbeha ndler, innvalgstelefon

Ørjan Renland, 77642160

Kvænangen kommune
Rådhuset, Gárgu  8

9161 BURFJORD

Oversendelse av endelig tilsynsrapport

Fylkesmannen har l perioden 02.05.19 frem til dags dato ført tilsyn med Kvænangen kommunes

forvaltning av introduksjonsloven. Tema for tilsynet er om deltakere får et tilbud som er helårlig og

på fulltid, samt kravene til individuell plan for deltakere i program.

I den foreløpige rapporten datert 10.07.19 ga vi en frist til Kvænangen kommune til å gi

tilbakemelding på den foreløpige rapporten og varsel om pålegg, jf. kommuneloven § 60 d. Frist for
tilbakemelding ble satt til 20.08.19. Kvænangen kommune har gitt tilbakemelding til Fylkesmannen
innen fristen, og har hatt bemerkninger til rapporten.

Frist for å sende inn en plan for hvordan lovbruddene skal lukkes settes til 18.11.19. Kommunen vil

etter innsending av planen gis en rimelig frist til å rette forholdene, jf. kommuneloven § 60 d.

Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Endelig rapport vil bli publisert
på Fylkesmannens hjemmeside.

Vi anbefaler at tilsynsrapporten gjøres kjent for kommunens kontrollutvalg.

Med hilsen

Eivind Bratsberg (e.f.) Ørjan Renland

seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 O3 00

fmtf ost lkesmannen.no 9815 Vadsø Strandvegen 13, Tromsø  

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.flH<esmannen.no/melding Org.nr. 967 311 014
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Romssa ja  Finnmdrkku  jj/Ikkamdnni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

ENDELIG

TILSYNSRAPPORT

Kvænangen kommunens forvaltning av

lov om introduksjonsordning og

norskopplæring for nyankomne

innvandrere (introduksjonsloven).

Tema for tilsynet er om deltakere får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, samt

kravene til den individuelle planen for introduksjonsprogrammet og for opplæring i norsk og

samfunnskunnskap.
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1. lnnledning

Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter tilsyn med Kvænangen
kommunes foh/altning av introduksjonsloven.

Tilsynet retter seg mot kommunen, jf. introduksjonsloven § 3. Uavhengig av om tjenester utføres av

andre enn kommunen, er det kommunen som plikter  å  sørge for at tjenestene utføres i samsvar

med loven og tilhørende forskrifter.

a) Formålet med tilsynet
introduksjonsloven skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf. introduksjonsloven  §  1.

For deltakerne i lovens ordninger vil brudd på introduksjonsloven ha rettssikkerhetsmessige

konsekvenser i strid med lovens målsetting. Lovbrudd vil også kunne ha negative samfunnsmessige
konsekvenser ved at overgangen til arbeid eller utdanning blir forsinket. Dermed tar det lengre tid

før den enkelte blir økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser betyr økte offentlige utgifter til nye

kvalifiseringstiltak og/eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det lengre tid før samfunnet kan
benytte seg av de ressursene nyankomne innvandrere representerer.

Tilsynet skal medvirke til etterlevelse av loven og være et bidrag i kommunens arbeid med åsikre
kvaliteten  i  sin tjenesteproduksjon. Det vises til kommunens internkontrollplikt etter

introduksjonsloven § 24.

b) Fylkesmannens tilsynshjemmel

introduksjonsloven gir i § 23 fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 og § 25

tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med:

Introduksjonsprogram (§§ 2-7)
lntroduksjonsstønad (§§ 8-16)

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (§§ 17-20)

Nasjonalt introduksjonsregister - NIR (§ 25 tredje og fjerde ledd)

Tilsynet kan også omfatte forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. l tillegg gjelder reglene i

forvaltningsloven med de begrensninger som følger av introduksjonsloven, jf. introduksjonsloven §
21.

c) Kommunens internkontrollplikt
Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og

tjenester etter introduksjonsloven kapittel 2 til 4 og §  25 tredje og fjerde ledd er i samsvar med krav

fastsatt i loven. Kommunen skal kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten, jf.  §  24

annet ledd.

Selv om fylkesmannen ikke skal føre særskilt tilsyn med at kommunen oppfyller
internkontrollplikten, vil kommunens internkontroll kunne være en del av tilsynet når det gjelder

kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25 tredje og fjerde
ledd.
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d) Forholdet til kommuneloven

Det følger av introduksjonsloven § 23 annet ledd at fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres i

samsvar med kommuneloven kapittel 10 A.

Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b. Dette innebærer at tilsynet skal

være en kontroll av om kommunens virksomhet og vedtak er i samsvar med plikter pålagt i lov eller i
medhold av lov.

Kommuneloven § 60 c gir fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i
saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne

av kommunen.

Etter kommuneloven § 60 d kan fylkesmannen gi pålegg til kommunen om å rette forhold som eri

strid med loven og/eller tilhørende forskrifter. Før det gis pålegg om å rette lovbrudd, skal
kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet.

e) Begreper

Følgende begreper benyttes i fylkesmannens konklusjon:

Lovbrudd
Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad
Kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen lovbrudd, men der tilsynet med

utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd.

Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil ta hensyn til.

f) Om rapporten
Tilsynet er basert på gjennomgang av deltakermapper, redegjørelse fra kommunen, skriftlig

dokumentasjon og intervjuer. Konklusjonen i rapporten er derfor bare et uttrykk for hva
fylkesmannen har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Oversikt over

dokumentasjonen fremgår av vedlegg 1.

Rapporten sier heller ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre

områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet.

g) Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført som et stedlig tilsyn med både gjennomgang av skriftlig dokumentasjon,
samt møter med kommunen og intervjuer.

Tilsynet er gjennomført slik:
1. Skriftlig varsel fra Fylkesmannen om åpning av tilsyn den 05.02.19.

2. Mottak av dokumentasjon fra kommunen av 21.02.19.

3. Åpningsmøte avholdt 13.03.19.
4. lntervjuer gjennomført 13.03.19.

5. Utsending av foreløpig tilsynsrapport 10.07.19
6. Sluttmøte avholdes i kommunen pr. lyd/bilde hvis kommunen ønsker dette.

7. Utsending av endelig tilsynsrapport uke 42.
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2. Tema for tilsynet

Det overordnede temaet for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning av introduksjonsloven
§  6 og § 19 første ledd - Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram. Fylkesmannen har
også undersøkt om deltakere får tilbud om et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, jf.
introduksjonsloven § 4 annet ledd.

Tilsynet tar utgangspunkt i lovbestemmelsen og tolkningen av disse. Vedlegg i beskriver de rettslige

kravene/lovgrunnlaget knyttet til bestemmelsen.

3. Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven

Kommunen har i forbindelse med tilsynet sendt inn en egen redegjørelse for kommunens arbeid

med introduksjonsloven, og beskrivelse av kommunens rutiner i forbindelse med
introduksjonsprogrammet.

Kommunen skriver i sin redegjørelse at det ikke foreligger noen avtaler eller klare ansvarsområder
for de ulike virksomhetene i kommunen. Dette gjør at kommunen ikke har noen dokumenter å vise

til når det gjelder organiseringen av arbeidet. Kommunen skriver likevel at rektor på
voksenopplæring og introduksjonskoordinator har fordelt arbeidet slik at rektor administrerer det
som omhandler det pedagogiske virke på Voksenopplæringen, mens introduksjonskoordinator

arbeider med alt det som ikke faller inn under rektors virkeområde. Kommunen skriver at dette ikke

er formalisert arbeid.

3.1 Organisering av kommunens arbeid med introduksjonsloven og informasjonsflyt

mellom kommunale etater og andre virksomheter som bidrar med tiltak i

introduksjonsprogrammet.

Kommunens redegørelse
Kvænangen kommune har ikke dokumentert overfor Fylkesmannen hvem som er delegert
myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.

Kommunen har etter Fylkesmannens forståelse en kommunalsjef for oppvekst og kultur, som også

har ansvar for introduksjonsordningen. Kommunalsjef er leder for rektor og to lærere ved

Voksenopplæringen, samt en introduksjonskoordinator. Rektor og introduksjonskoordinator har ikke

faste nedfelte arbeidsoppgaver eller ansvarsområder. Det foreligger likevel en uformell

arbeidsdeling mellom rektor ved Voksenopplæringen og introduksjonskoordinator.

Ansvaret for oppfølging av flyktninger er ikke definert. Fylkesmannen har en forståelse av at dette er
introduksjonskoordinatorsjobb. Kvænangen kommune har bare bosatt flyktninger en gang, og

kommunen erkjenner at flyktninger ikke ble fulgt opp ved ankomst til kommunen. Det ble ikke

gjennomført oppstartsmøter eller kartleggingssamtaler med sikte på å utarbeide individuell plan for

å kunne starte oppi program. Kommunen kan ikke dokumentere eller redegjøre for noen

kartlegging av deltakerens behov ved oppstart av programmet. I følge kommunens ansatte gikk det

over 5måneder fra deltakere ble bosatt, til de fikk tilbud om program og individuell plan.

Kommunen har ikke lagt ved noen redegjrelse for hvordan flyktningetjenesten samarbeider med

andre etater i kommunen. Vi kan ikke se at kommunen har dokumentert at det har Vært samarbeid
mellom de ansvarlige for introduksjonsordningen, som eksempelvis voksenopplæring, NAV eller
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liknende. Dersom det er hensiktsmessig skal NAV ved inngangen av programløpet bidra til å

utarbeide den individuelle planen og samarbeide faglig med kommunens programrådgiver. For

kommunens og NAVs øvrige ansvar i denne forbindelse vises det til rundskrivet og veilederen.

Kommunen har ikke vedlagt noen nedskreven rutine for introduksjonsordningen. Av innsendt
dokumentasjon kan vi finne en periodeplan for Voksenopplæringen. Denne legger opp til månedlige
møter mellom Voksenopplæringen og flyktningtjenesten (introduksjonskoordinator).

Dette er det eneste Fylkesmannen finner som beskriver noe om hvordan deltakere i
introduksjonsprogrammet skal følges opp.

Kommunen har i sin kommentar til foreløpig tilsynsrapport uttalt at de ikke har

delegasjonsreglement, men at den enkelte ansattes oppgaver og rammer fremgår av

arbeidskontrakten.

Kommunen har også lagt ved «Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Kvænangen

kommune», som beskriver hvordan kommunen skal bosette flyktninger. Videre inneholder planen

informasjon om hvilke rettigheter bosatte flyktninger har i kommunen, samt informasjon om
introduksjonsprogrammet. Planen er utarbeidet av introduksjonskoordinator. Videre er den ikke

vedtatt av kommunestyret.

3.2 Hvordan kommuneledelse og politisk nivå holdes orientert, og hvordan kommunen

sikrer at lovens krav til individuell plan blir ivaretatt.

Kommuneledelse og politisk nivå har ikke vært orientert om verken voksenopplæringens arbeid eller
om den jobben som gjøres av introduksjonskoordinator (deltakere i introduksjonsprogram), før ny
rektor ble ansatt høsten 2018. Tidligere rektor ved voksenopplæringen har ikke gitt noe informasjon

til administrativ ledelse om driften ved voksenopplæringen.

Ny rektor ved voksenopplæringen har vedlagt dokumentasjon på at hun har orientert politisk og

administrativ ledelse om driften ved voksenopplæringen.

Det er ikke nedfelt faste møtepunkter mellom administrativ ledelse, rektor ved voksenopplæringen
og introduksjonskoordinator. Rektor og introduksjonskoordinator har møterjevnlig, uten at de har

rutiner på hvor ofte det skal skje. Administrativ leder har hatt noen møter våren 2019, og målet er at
de skal ha møter en gang pr måned.

Vi kan ikke se at virksomhetsleder gjennomgår saker med introduksjonskoordinator eller rektor ved

voksenopplæring. Av nyere praksis kan vi se at virksomhetsleder signerer vedtak sammen med

rektor eller introduksjonskoordinator. Dette har ikke vært gjort tidligere.

4. Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering

4.1 Kommunen skal utarbeide en individuell plan (IP) som fastsettes ved enkeltvedtak

Beskrivelse av kommunens praksis

Som tidligere nevnt, har kommunen ikke fattet vedtak om introduksjonsprogram kort tid etter
bosetting. Kvænangen kommune har bare fått bosetting en gang, og kommunen innrømmer at det
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tok lang tid før deltakere fikk tilbud om program. De har ikke klart å lage program før etter ca. 5-6
måneder etter bosetting.

Den individuelle planen er ikke en del av vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet, men

fastsettes gjennom et eget vedtak. Planene er usignerte, og har ulik utforming og innhold. Innholdet
er mangelfullt og kommunen kan ikke redegjøre for om planene revideresjevnlig. Rektor ved
Voksenopplæringen utarbeider en egen opplæringsplan for elevene ved Voksenopplæringen. Denne

kaller de for individuell opplæringsplan (IQP) og inneholder en plan for mål som skal oppnås for de

som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. IOP ligger som vedlegg til individuell plan hos
noen av deltakerne. Rektor sier det ikke er samsvar mellom IOP hos voksenopplæring og individuell
plan.

Av intervjuer fremgår det at kommunen tidligere ikke har utarbeidet en individuell plan som

fastsettes ved enkeltvedtak. Det fremkommer også at kommunen ikke har klart å utarbeide en plan
innen tre måneder etter bosetting. introduksjonskoordinator bedyrer at de nå har blitt mer kjent

med regelverket, slik at de ville oppfylt regelverket i dag.

Videre fremkommer det av intervjuer at da deltakerne startet opp i introduksjonsprogrammet, ble

de ikke informert om hva individuell plan (IP) var, og innholdet i denne. Kommunen kan ikke

dokumentere eller på annen måte sannsynliggjøre at deltakere i det hele tatt fikk utlevert IP. Både
introduksjonskoordinator og etatsleder i kommunen mener at praksisen nå er endret, og at
deltakere blir gjort kjent med innholdet i planen.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen skal gjennomføre en kartlegging av deltakerens kompetanse og opplæringsbehov.
Kommunen skal videre veilede deltakeren om den individuelle planen og dens formål, og i samråd

med deltakeren utarbeide en individuell plan. Dette innebærer at kommunen må vurdere behovet

for tolk i hvert tilfelle og benytte kvalifisert tolk når det er behov for det. I den individuelle planen må
deltakerens mål og delmål for programmet fremgå, og planen må vise hvilken fremdrift som er

forventet for de ulike målene. Målene skal være i samsvar med introduksjonslovens formål og

siktemålene i lovens § 4 første ledd, og i samsvar med nivå, kompetansemål og emner som

beskrevet i forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Kommunen skal begrunne og dokumentere sin beslutningi den individuelle planen dersom

kommunen og deltakeren er uenige i innholdet i planen.

Ut fra tilgjengelig dokumentasjon kan ikke Fylkesmannen se at kommunen sørger for at den

individuelle planen er samlet til ett helhetlig dokument, og at dokumentet innen tre måneder etter

bosetting oppfyller lovens minstekrav og viser til både introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd.
Ingen av planene tilfredsstiller lovens krav til innhold før første revisjon, og få av de reviderte

planene tilfredsstiller kravene. De fleste planene er utarbeidet senere enn tre måneder etter

bosetting i kommunen.

Fylkesmannens konklusion

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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4.2 Kommunen skal utarbeide en individuelt tilpasset plan i samråd med deltaker

Beskrivelse av kommunens Draksis
Kommunen har ingen nedfelte rutiner for hvordan flyktningers behov og bakgrunn skal kartlegges.
Det finnes ikke rutiner for når kommunen og flyktning skal ha samtaler om oppstart i programmet,

og hva programmet skal inneholde. Kommunen har ikke klart å ha på plass et program som
oppfyller lovens minstekrav innen tre måneder etter bosetting. Vi kan heller ikke se at kommunen
sammen med deltaker, har utarbeidet en individuell plan for introduksjonsprogrammet innen tre
måneder etter bosetting.

I de individuelle planene som ligger ved de innsendte deltakermappene er det definert mål for
introduksjonsprogrammet. Planene skiller imidlertid ikke alltid på hva som er mål innenfor

programtiden, og hva som er fremtidige karrieremål som en vil nå utenfor programmet. Planene

inneholder både hovedmål og delmål, men mange av delmålene i noen av planene er mer som tiltak

å regne enn delmål. Det er ulikt i hvor stor grad de individuelle planene viser hvilken fremdrift som
er forventet for å nå de ulike målene. I noen av planene har alle delmålene samme start- og

sluttidspunkt. I den individuelle planen for introduksjonsprogrammet vises det ikke til at
«norskplanen» er en del av den individuelle planen.

Individuell opplæringsplan (IOP) for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er ved flere tilfeller ikke

vedlagt individuell plan, og målene i IP og IOP samsvarer ikke med hverandre.

Av intervjuene fremkommer det at kommunen har laget en individuell plan for alle deltakere. Flere

av intervjuobjektene oppgir imidlertid at de er usikre på i hvor stor grad deltakere er tatt med på
utformingen av IP. De fleste planene er usignerte og utdaterte, og kommunen kan ikke

sannsynliggjøre at deltakere har fått utlevert IP. Flere av de vi har snakket med erkjenner at
kommunen ikke harjournalført dokumenter knyttet til introduksjonsprogrammeti kommunens

journalsystem, og mye av de personsensitive opplysningene har blitt lagret på en minnepenn.

Deltakere Fylkesmannen har snakket med oppgir at de ikke kjenner innholdet I individuell plan. De

vet I liten grad hva individuell plan er, og de er usikre på om de har fått utlevert planene.

Frem til høsten 2018 finnes det svært lite dokumentasjon som kan vise at det har vært samtaler
mellom deltaker og introduksjonskoordinator/kommunen om introduksjonsprogrammet.

Kommunen har ikke dokumentert ogjournalført møter med deltakere.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen skal gjennomføre en kartlegging av deltakerens kompetanse og opplæringsbehov.

Kommunen skal videre veilede deltakeren om den individuelle planen og dens formål, og i samråd

med deltakeren utarbeide en individuell plan. Dette innebærer at kommunen må vurdere behovet
for tolk i hvert tilfelle og benytte kvalifisert tolk når det er behov for det. I den individuelle planen må

deltakerens mål og delmål for programmet fremgå, og planen må vise hvilken fremdrift som er

forventet for de ulike målene. Målene skal være i samsvar med introduksjonslovens formål og
siktemålene i lovens § 4 første ledd, og i samsvar med nivå, kompetansemål og emner som

beskrevet i forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Kommunen skal begrunne og dokumentere sin beslutning i den individuelle planen dersom

kommunen og deltakeren er uenige i innholdet i planen.
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Fylkesmannens vurdering er at kommunen ikke gjør en kartlegging av deltakerens kompetanse og
opplæringsbehov og veileder og informerer ikke deltakerne om introduksjonsprogrammet.
Kommunen informerer ikke deltakerne om formålet med den individuelle planen, og de utformer
denne ikke i samråd med deltakerne.

Kommunen bruker kvalifisert tolk når det er behov for det. ikke alle varianter av de individuelle
planene som kommunen bruker, har spesifiserte mål og delmål for programmet som også viser
hvilken fremdrift som er forventet for å nå de ulike målene. Det kan også stilles spørsmål ved om de
delmålene som er skrevet inn i noen av planene, er som delmål å regne, eller om de er aktiviteter
deltakeren skal ta del i. l den grad de er nevnt, er målene for norsk- og samfunnskunnskaps-
opplæringen i de individuelle planene lite i samsvar med nivå og mål i læreplanen. innholdet i de
individuelle planene er ikke begrunnet.

Kommunen har i sin kommentar til foreløpig rapport skrevet at de utarbeider individuell plan i
samråd med deltaker. De viser til årshjul for voksenopplæringen i perioden 2018-2019 som støtte
for sin begrunnelse. Denne viser imidlertid ikke at den delen i individuell plan som omhandler andre
tiltak enn opplæring, er utarbeidet i samråd med deltaker. Vi kan ikke se at det foreligger referat fra
planmøter etc. som støtter kommunens begrunnelse.

Fylkesmannens konklus@
Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

4.3 Kommunen skal utarbeide en individuell plan som inneholder programmets start,

tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet

Beskrivelse av kommunens Draksis
lntroduksjonsprogrammets start fremgår klart av alle planene kommunen har sendt inn. varigheten
i programmet fremgår også. Planene inneholder tiltak for norskopplæring og arbeids- eller
utdanningsrettede tiltak. Planene angir i varierende grad når de ulike tiltakene skal gjennomføres.
Det fremgår ikke av alle planene hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike tiltakene.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen skal sammen med deltakerne lage individuelle planer hvor tidspunktet for programmets
start og varighet skal fremgå. Alle de tre innholdselementene norskopplæring, samfunnskunnskap
og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet må være med i planen.
Det må videre fremgå av planen når de ulike tiltakene skal gjennomføres og hvem som har ansvaret
for å gjennomføringen. I tillegg må det fremgå av den individuelle planen hvordan deltakeren skal få
gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 innenfor
rammen av programmet.

En gjennomgang av innsendte deltakermapper for deltakere i introduksjonsprogram viser at den
individuelle planen angir tiltak i programmet. Flere av planene er imidlertid fragmenterte og viser
ikke tiltak for hele introduksjonsløpet. Det fremstår utydelig hvor lenge de enkelte tiltakene skal vare
og hvilke mål som skal oppnås med tiltakene. Det fremgår ikke hvordan deltakeren skal få
gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §  17 innenfor
rammen av programmet. Det fremgår ikke alltid av planene hvem som er ansvarlig for
gjennomføringen av tiltakene.
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Kommunen har  i  sin kommentar til foreløpig rapport påpekt at de alltid utarbeider planer som
inneholder programmets start, tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet, og viser til de
vedlagte individuelle planene. De innsendte planene inneholder imidlertid tiltak som er noe tilbake i

tid, og et tegn på at de ikke er oppdaterte. Vi mener fortsatt at kommunen ikke oppfyller lovkravet
på dette punktet.

Fylkesmannens konkluslon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

4.4 Kommunen skal ta den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne

mellomrom og alltid ved vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon og ved

forlengelse av introduksjonsprogrammet

Beskrivelse av kommunens praksis
Heller ikke her har kommunen fremlagt skriftlige rutiner som viser hvordan kommunen arbeider

med å evaluere planen ved jevne mellomrom. Det finnes ikke rutiner på at det skal være faste møter
mellom deltaker, introduksjonskoordinator og rektor, og vi kan ikke finne dokumentasjon på at slike

møter faktisk har funnet sted.

I noen av planene Fylkesmannen har fått tilsendt, fremgår det at planen skal evalueres en fastsatt

dato. Men i og med at planene er usignerte og ofte udaterte, og kommunen ikke ved hjelp av
journalnotater eller møtereferater kan sannsynliggjøre at det har vært møte mellom deltaker og
introduksjonskoordinator eller rektor ved Voksenopplæringen, er vi i tvil om kommunen faktisk
evaluerer planenejevnlig sammen med deltakerne.

Dersom deltakere har fått forlenget program, ser vi at datoen er oppdatert i planene. De er

imidlertid fortsatt usignerte, og vi er i tvil på om deltakeren er tatt med på utformingen av planen.

Det bekreftes i intervjuer, både av deltakere og av ansatte, at møter med mål om å evaluere planen

ikke finner sted.

Vi har en oppfatning av at deltakere følges bedre opp av Voksenopplæringen, hvor deres progresjon

i fagene følges tett opp. Her foreligger det også individuelle opplæringsplaner som viser hvilke mål

deltakerne skal oppnå.

Fylkesmannens vurdering
Kommunen skal følge opp deltakerens fremgang i programmet, både når det gjelder opplæringen i

norsk og samfunnskunnskap og i forhold til øvrige mål og tiltak, og den individuelle planen skal tas

opp til ny vurdering minst en gang i halvåret. Planen skal også tas opp til ny vurdering ved vesentlig

endring i  deltakerens Iivssituasjon, både når det gjelder norsk og samfunnskunnskap og øvrige mål

og tiltak. Eventuelle revideringer av planen skal gjøres i samråd med deltakeren.

Ut fra den samlede informasjonen Fylkesmannen har, er vi kommet til at kommunen ikke følger

deltakerens fremgang i programmet. Kommunen tar ikke opp planen til ny vurdering i samråd med

deltakeren. Kommunen tar ikke opp planen til ny vurdering ved vesentlige endringer i deltakerens
livssituasjon.

Fylkesmannens konkluslon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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4.5 Kommunen skal fastsette vesentlige endringer i den individuelle planen ved

enkeltvedtak

Beskrivelse av kommunens praksis
Under intervjuene kommer det frem at det er svært få, om noen, tilfeller der det har vært nødvendig

å fatte vedtak om vesentlig endring i den individuelle planen. Det er ikke systematikk i at deltakerne
blir gjort oppmerksomme på at de har klagerett ved vesentlig endring av individuell plan for

introduksjonsprogrammet. Hos innvandrertjenesten er det ikke en felles oppfatning av hva som

regnes som en vesentlig endring som det bør fattes vedtak om.

Det finnes ikke rutiner i kommunen som sier noe om hva som skal forstås som vesentlige endringer,

og det er ingen rutinebeskrivelser som forteller noe om fremgangsmåten dersom det skal foretas
vesentlige endringer av planen.

Rektor og lærere ved Voksenopplæringen kjenner ikke innholdet i individuell plan, og sier det ikke er

noe samarbeid om utarbeidelse av lP. De er ikke kjent med hvilke mål om språkoppnåelse deltaker
har. Voksenopplæringen utarbeider som nevnt en egen IOP for opplæring i norsk og

samfunnskunnskap.

Fylkesmannens vurdering
Den individuelle planen for introduksjonsprogrammet er bestemmende for deltakerens rettigheter

og plikter. Planen skal derfor være et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven § 2 første ledd
bokstav a og b. En revidering med mindre tilpasninger av den individuelle planen er i

utgangspunktet ikke et enkeltvedtak, men dersom revideringen fører til vesentlige endringer av
planens innhold, skal avgjørelsen regnes som et nytt enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jf.

introduksjonsloven  §  21 annet ledd bokstav b.

Hva som er en vesentlig endring må avgjøres etter en konkret vurdering. Endringens omfang og

betydningen for den enkelte deltaker er relevante momenter i denne vurderingen. Hva som er

vesentlige endringer kan relateres både til målene i planen og til innholdet i programmet. Ved
vesentlige endringer av den individuelle planen skal deltakeren få et forhåndsvarsel og anledning til

å uttale seg før fastsettelsen. Planen skal være skriftlig og kommunen må begrunne de vesentlige
endringene. Når endringen er fastsatt skal kommunen så raskt som mulig gi en skriftlig underretning

av fastsettelsen, og det skal opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans, retten til å se sakens

dokumenter og fremgangsmåte ved klage.

log med at planene ikke evalueresjevnlig, er Fylkesmannen i tvil på om kommunen klarer å fange
opp tilfeller der planen må endres på grunn av vesentlige endringeri deltakerens livssituasjon.

Kommunen har ikke levert noen planer og eller vedtak som viser at kommunen i praksis har vedtatt

vesentlige endringer i noen av deltakerens planer.

Fylkesmannens konklusion

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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4.6 Kommunen skal tilby et program som er helårlig

Beskrivelse av kommunens praksis
Av kommunens innsendte dokumentasjon fremkommer det at Voksenopplæringen følger skoleruta
til grunnskolen, med unntak av tirsdager, da har voksenopplæringen undervisningsfri.
Voksenopplæringen har levert ukeplaner og timeplaner for hvordan undervisningen er lagt opp. De
oppgir også at det legges opp til en vikarløsning for deltakere  i  introduksjonsprogrammet som ikke

skal ha skoleferie.

lntroduksjonsdeltakere som deltar i arbeidsrettede tiltak har ikke noen timeplan som viser hvilke

dager de er på skole og hvilke dager de er i praksis.

Fylkesmannens vurdering

At introduksjonsprogrammet skal være helårlig betyr at det følger arbeidslivets regler for ferie. I
forskriften om fravær og permisjon § 6-2 fremgår det at programdeltakerne skal ha ferie i opptil 25
virkedager for hvert kalenderår. Deltakerne skal dermed ha fem uker ferie. Dette tilsvarer

ferielovens alminnelige ferietid, og betyr at introduksjons-programmet skal være 47 uker i året.

Deltakerne har i tillegg rett til fri på alle årets bevegelige hellig- og fridager. Forskriften om fravær og
permisjon § 6-1 første ledd har en oversikt over hvilke dager dette gjelder. Deltakere som ikke hører

til Den norske kirke har også rett til fri i opptil to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med

feiring eller markering av religiøse høytider, jf. forskriften om fravær og permisjon § 6-1 annet Iedd.

Det er kommunen som bestemmer når feriedagene skal avvikles. Kommunen kan gi alle
sammenhengende ferie i fem uker, eller gi noen dager til høstferie, vinterferie, juleferie og

påskeferie og det resterende om sommeren. Kommunen kan fastsette regler om ferieavvikling i et
feriereglement. Kommunens organisering av ferie skal være tydelig, forutsigbar og lik for alle

deltakerne. Kommunen må sørge for at feriereglementet/kommunens praksis for ferie
kommuniseres til deltakerne.

Det fremkom av intervjuene at deltakere, på tross av at de ikke har en timeplan, har et program på

fulltid pr dags dato.

Det står ikke direkte i redegjørelsen at deltakerne får ferie 25 dager/5 uker per kalenderår eller at de
får fri på alle bevegelige hellig- og fridager men det fremgår at deltakere får fri i tråd med loven.

Deltakere som er i introduksjonsordningen, og som følger voksenopplæringens skolerute, skal

likevel ha et tilbud alle dager grunnskolen har andre typer fridager, som eksempelvis
planleggingsdager eller ekstra fridager i forbindelse med høytider. lntroduksjonskoordinator
erkjenner i intervju at det er vanskelig å få administrasjonen i kommunen til å forstå at deltakere
bare skal ha 5 uker ferie hvert år, og at det ikke er tillatt å gi fritt utover dette.

Timeplanene voksenopplæringen sendt til Fylkesmannen, viser ikke at det er lagt opp til noen

vikarløsning eller alternativt opplegg til de som har norsk- og/eller samfunnskunnskapsopplæring

gjennom introduksjonsprogrammet. Det hersker for Fylkesmannen tvil om deltakere får et program
som er helårlig. Dette fordi vi ikke har mottatt dokumentasjon som underbygger kommunens
påstand om at de har et vikaropplegg klart når voksenopplæringen har ferie/fri. Fra perioden før

høsten 2018 finnes det ingen dokumentasjon som sannsynliggjør at deltakere har fått et program

som er helårlig.
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Kommunen har  i  sin kommentar til foreløpig tilsynsrapport sendt inn oppdaterte skoleruter for

Voksenopplæringen, som viser at deltakere i introduksjonsprogrammet har et alternativt opplegg
utenom voksenopplæringenes faste opplegg. Av skoleruten fremgår det at deltakere i
introduksjonsprogram skal starte på skolen tidligere i august, slik at de får oppfylt retten til et

program som er helårlig.

Vi er imidlertid fortsatt i tvil på om deltakere får et program som er helårlig. Det er ikke sendt inn

timeplan for de deltakere som er i arbeidsrettede tiltak, eller arbeidsrettede tiltak i kombinasjon

med opplæring.

Fylkesmannens konkluslon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

4.7 Kommunen skal tilby et introduksjonsprogram som er på full tid

Beskrivelse av kommunens praksis

Av dokumentasjonen fra Kvænangen kommune fremkommer det at Voksenopplæringen har delt

opp elevene sine i 3 ulike spor/ mestringsgrupper. Elevene får opplæring mellom 09og 14 hver dag.
Ikke alle elevene hos Voksenopplæringen er deltakere i introduksjonsprogrammet, og de som er

deltakere har ofte flere tiltak enn språkopplæring i program.

Når det gjelder tilpasning av programmet til deltakeren, slik at vedkommende får et

introduksjonsprogram på full tid, fremgår det ikke av redegjørelsen fra kommunen hvordan
prosessen foregår forbindelse med at det utarbeides en individuell plan for deltakeren. Det samme

gjelder for Voksenopplæringen.

Når det gjelder andre tiltak i introduksjonsprogrammet, har kommunen en uformell avtale om at

tiltaksarrangører skal gi beskjed om eventuelt fravær, slik at kommunen kan registrere dette i NIR.

Fylkesmannen ser Videre i NIR at fravær og oppsatte timer i norsk føres i inn, og at kommunen

registrerer om fraværet er gyldig eller ugyldig for alle deltakerne.

Fylkesmannens vurdering

Introduksjonsprogram skal ha en ytre ramme på 37,5 timer, forutsatt at hver unden/isningstime på
45 minutter teller som 75 minutter og at 60 minutter med andre introtiltak teller som 60 minutter.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vil i likhet med andre typer undervisning, normalt
forutsette innsats fra deltaker utover programtiden. Tid til forarbeid og etterarbeid, samt pauser

mellom opplæringsøktene, skal derfor beregnes automatisk i programtiden ved at en

undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter.

For alle andre tiltak i introduksjonsprogrammet skal hver time telle som 60 minutter. Dette betyr at

for deltakere som bare har undervisning, stilles det krav om 30 undervisningstimer à 45 minutter

per uke for at fulltidskravet skal være oppfylt. For deltakere som både har undervisning og andre

introtiltak, vil en unden/isningstime à 45 minutter telle som 75 minutter, og en time i andre

introtiltak telle som 60 minutter. Programtiden skal for hver enkelt deltaker som nevnt utgjøre 37,5

timer per uke.
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Programtiden skal være underlagte faste rammer og kommunen skal  følge  opp eller kontrollere at

aktiviteten som inngår faktisk skjer eller er oppfylt. Programmet skal også være tilpasset deltakeren
slik at vedkommende får et introduksjonsprogram på fulltid.

I redegjørelsen fra kommunen er det vist til at Voksenopplæringen tilbyr skole fra 09-14 hver dag,
både for deltakere i introduksjonsprogram og andre elever. Deltakere i introduksjonsprogram kan

ha andre tiltak enn bare skole i sitt program. Voksenopplæringen følger som kjent skoleruten til
barne- og ungdomsskolen i kommunen.

Når det gjelder tilbudet i voksenopplæringens sommerferie, framkom det under intervjuene at

Voksenopplæringen har et opplegg deltakere skal følge på sommeren. Vi kan imidlertid ikke se i
noen av planene, eller av annen dokumentasjon hva dette opplegget skal være.

Vi vil påpeke at de individuelle planene som er framlagt burde vært mer omfattende, slik at den blir
verktøy som kan brukes i arbeidet med den enkelte deltaker. Videre burde de individuelle planene

angi tidspunkt for hva som skal skje og angi hvem som har ansvar for å gjøre hva og når. Ved
gjennomgang av tilsynsdokumentasjonen ser vi at det ikke er noen av deltakerne som har fulltids

introduksjonsprogram. Hva som skal til av tiltak, er det ikke opp til Fylkesmannen å avgjøre. Vi
konstaterer at kravet til introduksjonsprogram på full tid ikke er oppfylt for deltakere.

Når det gjelder kravet om at program skal være tilpasset deltakeren slik at_deltakeren får et
introduksjonsprogram på fulltid, er vi kommet til at vi ikke har grunnlag til å konkludere med at dette

er oppfylt. Hovedbegrunnelsen for dette er fordi vi ikke har fått tilsendt timeplaner for deltakere i
arbeidsrettede tiltak, eller de som har arbeidsrettede tiltak i kombinasjon med opplæring.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

5. Lovbrudd og merknader

Fylkesmannen har i tilsynet med Kvænangen kommune konkludert med 7 lovbrudd. I det følgende

beskrives lovbruddene og korreksjonspunkter.

Lovbrudd 1:

Kommunen utarbeider ikke en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak. Kvænangen

kommune må se til at:

o Det utarbeides en skriftlig individuell plan som er samlet til ett helhetlig dokument.
0  Det utarbeides en individuell plan som oppfyller minstekravene i loven innen tre måneder

etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse ble fremsatt.
o  Den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap inngår som en del av

den individuelle planen for hele introduksjonsprogrammet.
-  De som er ansvarlige for introduksjonsprogrammet i kommunen

(flyktningetjenesten/NAV/programrådgiver) samarbeider med de som er ansvarlig for
norskopplæringen (voksenopplæringen/skolen/lærer).

.  Den individuelle planen er begrunnet.

o Deltakeren så snart som mulig skriftlig underretning om fastsettelsen av den individuelle
planen.
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Lovbrudd 2:

Kommunen utarbeider ikke en individuelt tilpasset plan  i  samråd med deltakeren. Kvænangen
kommune må se til at

Den individuelle planen utarbeides i samråd med deltakeren.

Deltakerens mål fremgår av den individuelle planen.

Det skilles mellom mål som ligger innenfor rammen av introduksjonsprogrammet og mål
som ligger lenger frem itid.

Planen inneholder både hovedmål og delmål.

Planen viser hvilken fremdrift som er forventet for de ulike målene.
Målene i deltakerens individuelle plan eri samsvar med introduksjonslovens formål og

siktemålene i § 4 første ledd om grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i

norsk samfunnsliv og forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.
Målene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er fastsatt i samsvar med nivå,
kompetansemål og emner som beskrevet i forskriften om læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Dere begrunner og dokumenterer deres beslutning om innholdet i den individuelle planen
dersom kommunen og deltakeren er uenig i innholdet.

Lovbrudd 3:

Kommunen utarbeider ikke individuelle planer som inneholder programmets start, tidsfaser og en
angivelse av tiltakene i programmet. Kvænangen kommune må se til at:

De tre obligatoriske innholdselementene norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som
forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet er med i den individuelle planen.

Det fremgår av den individuelle planen hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike

tiltakene (ansvarsforhold).

At det fremgår av den individuelle planen når tiltakene skal gjennomføres (tidsfaser).
Det fremgår av den individuelle planen hvordan deltakeren skal få gjennomført pliktig

opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 innenfor rammen av
programmet.

Lovbrudd 4:

Kommunen tar ikke den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne mellomrom, og alltid ved

vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon og ved forlengelse av introduksjonsprogrammet.
Kvænangen kommune må se til at:

Deltakerens fremgang i programmet følges opp.
Deltakerens fremgang i opplæring i norsk og samfunnskunnskap følges opp.

Den individuelle planen tas opp til ny vurdering minst en gang i halvåret.

Den individuelle planen tas opp til ny vurdering ved vesentlig endring i deltakerens
livssituasjon og ved forlengelse av programmet.

Det foretas en ny vurdering både for planen for introduksjonsprogrammet og for planen for

opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Revideringeri planen gjøres i samråd med deltakeren.

Lovbrudd 5:
Kommunen fastsetter ikke vesentlige endringer i den individuelle planen ved enkeltvedtak.

Kvænangen kommune må se til at:

442



% Side: 17/32

o Deltakeren får forhåndsvarsel og anledning til å uttale seg før kommunen fastsetter
vesentlige endringer i den individuelle planen.

o Vesentlige endringer i den individuelle planen gjøres skriftlig.
o Beslutningen om vesentlige endringer i planen begrunnes.

o Deltakeren underrettes skriftlig så snart som mulig om fastsettelsen av vesentlige endringer

av planen.
o Det i underretningen om vesentlig endring av den individuelle planen vises til klageadgang,

klagefrist, klageinstans, den nærmere fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens

dokumenter.

Lovbrudd 6:
Kommunen tilbyr ikke et introduksjonsprogram som er helårlig. Kvænangen kommune må se til at:

o Deltakere får et tilbud om introduksjonsprogram alle dager i året utenom 5 uker ferie, 25
dager, og bevegelige hellig- og fridager.

o Deltakere får et program som er 47 ukeri året.

Lovbrudd 7:
Kommunen tilbyr ikke et program som er på fulltid. Kvænangen kommune må se til at:

o Introduksjonsprogrammet har ytre ramme på 37,5 timer, forutsatt at hver undervisningstime

på 45 minutter teller som 75 minutter og at 60minutter med andre introtiltak teller som 60
minutter.

o Programtiden er underlagt faste rammer og kommunens oppfølging eller kontroll av at
aktiviteten som inngår faktisk skjer eller er oppfylt.

o Programmet er tilpasset deltakeren slik at vedkommende får et introduksjonsprogram på

fulltid.

6. Prosedyre ved lovbrudd

Fylkesmannen har i tilsynet påpekt lovbrudd som beskrevet  i  kapittel 5. Retting av lovbrudd gjøres

gjennom en egen prosedyre i samsvar med kommuneloven kapittel 10 A, jf. introduksjonsloven § 23
annet ledd.

Kommunen skal innen 18.11.19  sende  Fylkesmannen en plan som viser hvilke tiltak
kommunen vil  sette i  verk for å sikre en praksis som er  i  samsvar med lowerket. Planen skal

angi  når tiltakene vil være gjennomført.

Etter innsending av planen, vil Fylkesmannen gi kommunen en rimelig frist til å rette forholdene, jf.
kommuneloven § 60 d annet Iedd.

Når lovbrudd er rettet og senest innen den fastsatte fristen, skal kommunen sende en erklæring til

Fylkesmannen om at lovbrudd er rettet. Dokumentasjon som viser retting skal sendes sammen med
erklæringen.

Dersom Fylkesmannen ut fra erklæringen og dokumentasjonen finner det sannsynliggjort at
lovbrudd er rettet, avsluttes tilsynet gjennom brev til kommunen.
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Dersom kommunen ikke har rettet lovbrudd innen fristen, eller er uenig i Fylkesmannens vurdering
av at det foreligger lovbrudd, vil Fylkesmannen gi pålegg om retting av lovbrudd, jf. kommuneloven §

60 d første ledd.

Kommunen har gjennom tilsynsrapporten fått forhåndsvarsel om pålegg om retting av lovbrudd, jf.

forvaltningsloven § 16, jf. kommuneloven § 60 d fjerde ledd.

Fylkesmannens pålegg kan påklages til Kunnskapsdepartementet (KD), jf. kommuneloven § 60 d, jf.

forvaltningsloven  §  28. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt

underretning om pålegget er kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven § 29.

Dersom kommunen klager på pålegget om retting, kan tilsynet ikke avsluttes før KD har fattet
endelig vedtak. Videre fremdrift vil avhenge av klageavgjørelsen fra KD.

Dato: 15.10.19.

Ørjan Renland

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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7. Vedlegg

7.1 Vedlegg 1: Lovgrunnlaget

7.1.1 Generelt om individuell plan

Introduksjonsloven § 6 pålegger kommunen å utarbeide en individuell plan for den enkelte deltaker i
introduksjonsprogrammet. Bestemmelsen setter minimumskrav til utarbeidelsen av og innholdet i
planen.

Den individuelle planen skal være et verktøy for både kommunen og deltakeren. Den skal sikre

planmessighet, kontinuitet og effektiv fremdrift i kvalifiseringen. Planen skal bidra til å øke

eierskapet, forutsigbarheten og motivasjonen for deltakeren.

Introduksjonsordningen bygger på prinsippet om individuelt tilpasset opplæring og kvalifisering.

Kommunen skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger når den skal organisere
programmet og velge metode og innhold.

7.1.2 Kommunen skal utarbeide en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for alle deltakere i introduksjonsprogram, jf.

introduksjonsloven § 6 første ledd første punktum.

Kommunen skal også utarbeide en individuell plan for alle deltakere i opplæring i norsk og

samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 19 første ledd. Minstekravene i § 6 gjelder tilsvarende
for denne planen. l tillegg stilles det krav til den individuelle planen for opplæringen i norsk og

samfunnskunnskap i forskrift om læreplan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere i kapittelet «Kartlegging ved inntak».

Fastsetting av den individuelle planen er en del av kommunens beslutning om tildeling av

introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Planen er bestemmende for

deltakerens rettigheter og plikter. Planen er derfor et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven

§ 2 første ledd bokstav a og b.

Kommunen velger selv formen på den individuelle planen: Om den skal være et vedlegg til
enkeltvedtaket om tildeling av introduksjonsprogram, eller om det skal fastsettes et eget

enkeltvedtak om innholdet i den individuelle planen. Uavhengig av hvordan kommunen fastsetter

innholdet i den individuelle planen, må alle kravene for enkeltvedtak i forvaltningsloven være
oppfylt. Det må fremkomme klart at deltakeren har klageadgang på alle beslutninger som tas med i

det enkelte vedtak/dokument. Dette gjelder for eksempel både beslutningen om deltakelse i

introduksjonsprogram (§ 2), beslutningen om deltakelse i opplæring i  norsk og samfunnskunnskap (§
17) og beslutningen om innholdet i den individuelle planen (§ 6 og § 19 første ledd).

Den individuelle planen skal foreligge senest innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller

etter at krav om deltakelse i introduksjonsprogram blir fremsatt. Dette i samsvar med kommunens

frist for å tilrettelegge program i introduksjonsloven § 3 annet ledd. Deltakeren skal dermed innen

tre måneder ha fått en individuell plan for introduksjonsprogrammet og opplæringen  i  norsk og

samfunnskunnskap som oppfyller minstekravene i loven. Planen kan deretter utfylles og revideres

underveis i samsvar med § 6 fjerde ledd, se kapittel 2.5.
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Den individuelle planen skal være samlet til ett helhetlig dokument.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §§ 17 og 18 skal inngå som en del
av introduksjonsprogrammet. Planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil dermed være

en del av planen for introduksjonsprogrammet. Kommunen skal sikre at det er sammenheng
mellom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, målsetningen med den enkeltes

introduksjonsprogram og de øvrige tiltakene i programmet. Kommunen må kunne dokumentere at

det har vært samarbeid mellom ansvarlig for introduksjonsprogrammet
(flyktningetjenesten/NAV/programrådgiver) og ansvarlig for opplæringen i norsk og

samfunnskunnskap (voksenopplæringen/skolen/lærer).

Det anses som mest hensiktsmessig at det utarbeides en felles individuell plan for

introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Dersom det likevel
utarbeides en separat plan for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, skal det fremgå at denne
planen er en del av den individuelle planen for introduksjonsprogrammet. Dette kan for eksempel

gjøres ved at planene henviser til hverandre og at den individuelle planen for opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap legges ved eller stiftes fast i den individuelle planen for
introduksjonsprogrammet. Det avgjørende er at det ikke er tvil om hva som samlet sett er

deltakerens individuelle plan for hele introduksjonsprogrammet.

Det følger av introduksjonsloven § 21 at forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i

loven. Dette betyr at de generelle reglene i forvaltningsloven om blant annet habilitet, veiledning,
nedtegning av muntlige opplysninger, advokatbistand og taushetsplikt vil gjelde for kommunens

arbeid med den individuelle planen.

Den individuelle planen fastsettes ved enkeltvedtak. Særreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven

kapittel IV-V må derfor også følges ved utarbeidelsen av planen.

Deltakeren kan klage på den individuelle planen og innholdeti programmet til fylkesmannen, jf.

introduksjonsloven § 22 og forvaltningsloven § 28.

At Særreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse betvr blant annet at:

o Den individuelle planen skal være skrifilig, jf. forvaltningsloven  §  23. Som nevnt ovenfor skal

planen være samlet til ett helhetlig dokument slik at det fremstår som klart for deltakeren

hva som er den individuelle planen for hele introduksjonsprogrammet.

o innholdet i den individuelle planen skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24.

o l begrunnelsen skal det vises til de regler og [akt/ske forhold planen bygger på, jf.

forvaltningsloven § 25. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av

forvaltningsmessig skjønn bør også nevnes.

o At det skal vises til de regler planen bygger på, betyr at det i den individuelle planen skal

vises til introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd. Innholdet i reglene bør også gjengis eller

legges ved den individuelle planen.

o De faktiske forholdene planen bygger på vil være kartleggingen av deltakeren og deltakerens

mål med introduksjonsprogrammet. Det sentrale i begrunnelsen for øvrig vil være
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sammenhengen mellom kartleggingen av deltakeren, deltakerens mål med programmet og

innholdet (tiltakene) i programmet.

o  Dersom det er en åpenbar sammenheng mellom disse stilles det mindre krav til ytterligere

begrunnelse. Dersom det ikke er en klar sammenheng mellom kartleggingen, mål og tiltak,

må valg av innhold begrunnes nærmere. Hvor omfattende begrunnelsen skal være vil også

avhenge av om kommunen og deltakeren er enig i innholdet i den individuelle planen eller

ikke. Se mer under kapittel 2.3.

o  Tilsynet omfatter bare å kontrollere at kommunen har begrunnet innholdet i den individuelle

planen, ikke en videre vurdering av innholdet i programmet (tiltakenes hensiktsmessighet).

o  Deltakeren skal så snart som mulig få skrifi/ig underretning om den individuelle planen, jf.

forvaltningsloven § 27. l denne underretningen skal deltakeren få opplysninger om

klageadgangen, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt

retten etter § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. (Når forholdene gir grunn til det skal

det også opplyses om adgangen til å søke fritt rettsråd, kommunens veiledningsplikt etter §

11 og adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36.)

Dersom noen av de nevnte kravene  i  forvaltningsloven ikke er oppfylt vil det foreligge lovbrudd.

7.1.3 Planen skal være individuelt tilpasset og utarbeidet i samråd med deltaker

Den individuelle planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av deltakerens

opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg, jf. introduksjonsloven § 6

første ledd annet punktum. Planen skal utarbeides i samråd med deltakeren, jf. introduksjonsloven §
6 tredje ledd.

Det er viktig at den enkelte deltaker gis mulighet til og ansvar for å planlegge sin egen kvalifisering.
Kravet om medvirkning fra deltakeren skal sikre at det er deltakerens egne forutsetninger og mål

som ligger til grunn for det kvalifiseringsløp vedkommende skal gjennomføre. Samtaler med
deltakeren om personlige ressurser, muligheter og realistiske fremtidsplaner, er derfor en viktig

oppgave i kartleggingsarbeidet og ved utarbeidelsen av den individuelle planen.

For at medvirkningen skal vaere reell og konstruktiv må kommunen sørge for at deltakeren får
relevant informasjon og veiledning slik at deltakeren kan ta informerte valg. Deltakeren må få

informasjon om hva den individuelle planen er og hva som er formålet med planen. Det vises til

kommunens veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11 og utrednings- og informasjonsplikt etter

forvaltningsloven § 17.

Bruk av @< vil kunne være nødvendig for å sikre tilstrekkelig medvirkning. Kommunen skal derfor

gjøre en vurdering av behovet for tolk ved hver inntakssamtale/kartleggingssamtale. Dersom det er

behov for det, skal kommunen benytte kvalifisert tolk, slik at det sikres en reell brukermedvirkning.

Dersom det ikke er benyttet kvalifisert tolk i tilfeller hvor det er behov for det, vil det foreligge et
lovbrudd. Det avgjørende i vurderingen vil være om manglende bruk av tolk/ukvalifisert tolk, har
medført at deltakeren ikke har fått tilstrekkelig informasjon og veiledning i samsvar med

forvaltningsloven §§ 11 og 17 og/eller at planen ikke kan anses å være utarbeidet i samråd med
deltakeren i samsvar med introduksjonsloven § 6 tredje ledd. Kommunen bør ha utarbeidet

retningslinjer for bestilling og bruk av tolk.
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I  noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte seg av et språk som både deltakeren og den

kommuneansatte behersker, som for eksempel engelsk. Det forutsettes da at begge parter
behersker språket på et slikt nivå at det kan kommuniseres på en forsvarlig måte. Kartleggingen av

deltakerens kompetanse skier i to faser og har to ulike formål:

1) Kartlegging for å vurdere om deltakeren har behov for grunnleggende kvalifisering, og dermed
rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 2.

2) En mer detaljert og grundig kartlegging som skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av

deltakerens individuelle plan etter § 6 og § 19 første ledd.

Kartleggingen i forbindelse med den individuelle planen, skal ta utgangspunkt i forhold som anses å

være relevant for deltakerens kvalifisering. Ettersom mange deltakere gjerne har vært gjennom flere

kartlegginger før de kommer til kommunen, er det viktig å forklare hvorfor man kartlegger denne
gangen. Kommunen må fortelle hva kartleggingen skal brukes til, og hvem som har tilgang til
opplysningene (regler om taushetsplikt). Hensikten er først og fremst å få et målrettet og individuelt

tilrettelagt kvalifiseringsløp som fører frem til ordinært arbeid eller utdanning.

Kommunen bør i kartleggingen benytte seg av eventuell tidligere utarbeidet

kartleggingsinformasjon. Dette kan for eksempel være kartleggingsinformasjon utarbeidet av

asylmottak, informasjon deltakeren har registrert i elektronisk verktøy for selvregistrering av

kompetanse og tidligere karriereveiledning deltakeren har fått.

Det anbefales at følgende faktorer er med i kartleggingen:

o Familie-, bo- og livssituasjon

o Språk:

o Lese- og skriveferdigheter på eget morsmål

Muntlig og skriftlig ferdighetsnivå i norsk

Tidligere deltakelse i norskopplæring, jf. introduksjonsloven §§ 17 og 18

Annen type opplæring/tilegnelse av norskferdigheter

Muntlig og skriftlig ferdighetsnivå i engelsk

o Eventuelle andre fremmedspråk deltakeren kan

o Tidligere deltakelse i 50 timer samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17

o Digital kompetanse

o Gjennomført skole/utdanning i hjemlandet eller andre land

o Gjennomført skole/utdanning i Norge

o Arbeidserfaring i hjemlandet og/eller andre land

o Arbeidserfaringi Norge

o Medbrakt dokumentasjon på tidligere skolegang og arbeidserfaringer

o Muligheter for å skaffe dokumentasjon/attester fra hjemlandet eller andre land
o Referanser

o Eventuelle tillitsverv og deltakelse i frivillige organisasjoner

o Uformell kompetanse og interesser

o Fremtidsplaner og yrkesønsker

o Hvilke tanker deltakeren har vedrørende egen kvalifisering

OOOO
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For opplæringen i norsk og samfunnskunnskap vises det til kravene om kartlegging i forskrift om

læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere under kapittelet «Kartlegging ved
inntak».

Ferdighetstester i norsk og eventuelle fremmedspråk kan også inngå i kartleggingen. Slike tester gir

et bilde av hvilke forutsetninger deltakeren har for å lære norsk. Ved å sjekke hvor fort deltakeren

skriver en kort tekst på norsk kan man for eksempel få et inntrykk av lese- og skriveferdighetene.

I den grad sosiale eller helsemessige forhold kan påvirke deltakelsen i programmet bør dette også
kartlegges. Dersom helse viser seg å være en sentral faktor for den enkeltes mulighet til å delta kan

det være hensiktsmessig å innkalle helsepersonell til en kartleggingssamtale.

Kommunen må følge reglene for taushetsplikt ved innhenting av opplysninger om deltakeren. Det
vises i den forbindelse til introduksjonsloven  §  25 om behandling av personopplysninger og reglene

om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel lll.

Det følger av forarbeidene til introduksjonsloven (Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) punkt 12.8.2.2) at det
ikke har vært hensiktsmessig å detaljregulere hva som skal kartlegges eller hvordan dette skal

gjøres. Dette siden kartleggingsmetodene er ulike og kan endres over tid. Kartleggingen skal også

kunne tilpasses introduksjonsprogrammets individuelle målsetning og lokale forutsetninger.

Kartleggingens omfang og intensitet vil således bero på kommunens skjønn. Tilsynet vil dermed bare

omfatte å kontrollere at kommunen faktisk har gjennomført en kartlegging i samsvar med
introduksjonsloven § 6 første ledd, og ikke en nærmere vurdering av om kartleggingen har vært

forsvarlig/tilstrekkelig grundig. Kommunen må likevel kunne dokumentere en kartlegging av et visst

omfang, for at kravet om kartlegging av opplæringsbehov og av hvilke tiltak deltakeren kan
nyttiggjøre seg, skal være oppfylt. Dette betyr at det vil foreligge et lovbrudd dersom kartleggingen

har vært åpenbart mangelfull.

På bakgrunn av kartleggingen fastsettes deltakerens mål med introduksjonsprogrammet og
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Deltakerens mål skal fremgå av den individuelle planen.

Deltakerens mål vil være bakgrunnen for valg av hvilke tiltak som skal inngå i programmet og

opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Det skal skilles tydelig mellom de mål som ligger

innenfor rammen av introduksjonsprogrammet, og de som ligger lengre frem i tid. Den individuelle
planen skal angi både hovedmål og delmål. Det skal fremgå av planen hvilken fremdrift som er

forventet for å nå de ulike målene.

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf. introduksjonsloven § 1.

Det følger av introduksjonsloven § 4 første ledd at introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi:

o Grunnleggende ferdigheter i norsk

o Grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv

o Forberede for deltakelse iyrkeslivet

Videre utdanning kan være en målsetning, all den tid utdanningen kan bidra til senere tilknytning til

arbeidslivet.
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Deltakerens individuelle mål med introduksjonsprogrammet skal være i samsvar med de
ovennevnte siktemålene. Kommunen kan ikke velge å ha færre eller andre mål for programmet enn
de som er fastsatt i § 4 første ledd.

Det følger av forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap at den individuelle planen for

opplæringen skal angi mål for opplæringen og antall timer som tildeles. Målene for opplæringen i
norsk og samfunnskunnskap skal fastsettes i samsvar med nivå, kompetansemål og emner som
beskrevet i læreplanen. Disse målene skal fremgå av den individuelle planen.

Gjennom norskopplæringen skal deltakeren kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter

deltakeren istand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning eller arbeid. Sluttmål
for norskopplæringen må fastsettes ut fra deltakerens langsiktige mål for arbeid eller utdanning og

målet med introduksjonsprogrammet.

Lovens krav om samarbeid med den enkelte deltaker, innebærer ikke at deltakeren kan stoppe

prosessen med utarbeidelsen av planen. I de tilfeller hvor det er uenighet mellom deltakeren og
kommunen, er det kommunen som treffer beslutning om planens innhold. Kommunens beslutning

må i slike tilfeller bygge på en god begrunnelse og dokumentasjon. For eksempel kan det

gjennomføres tester for å fastslå ferdighetsnivå. Det skal fremgå av den individuelle planen dersom
kommunen og deltakeren er uenig om innholdet og kommunen skal begrunne sin beslutning om

hva som skal inngå i deltakerens program.

Selv om beslutningen om planens innhold ligger til kommunens frie skjønn, vil Fylkesmannen alltid

kunne prøve om avgjørelsen er bygget på riktig faktum, at det ikke er tatt utenforliggende hensyn, at
avgjørelsen ikke er vilkårlig, at det ikke foreligger usaklig forskjellsbehandling og at avgjørelsen ikke

er sterkt urimelig.

7.1.4 Planen skal inneholde programmets start, tidsfaser og en angivelse av tiltakene i
programmet

Den individuelle planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av
tiltakene i programmet, jf. introduksjonsloven  §  6 annet ledd.

Kommunen skal fastsette programmets varighet individuelt. At introduksjonsloven § 5 angir en

grense på to år innebærer ikke at alle automatisk skal ha et program som varer så lenge. Det er
store variasjoner i nyankomne innvandreres arbeidserfaring og utdanning og det er viktig at

kommunene i størst mulig grad benytter den fleksibiliteten som loven gir for individuell

tilrettelegging, både av programmets lengde og innhold. Vurderingen av varigheten på programmet

skal skje i samsvar med lovens formål og på bakgrunn av deltakerens kvalifiseringsbehov,

forutsetninger og mål.

Hvilke tiltak som skal inngå i introduksjonsprogrammet fremgår av introduksjonsloven § 4 tredje

ledd. Etter denne bestemmelsen skal programmet minst inneholde:

o Norskopplæring

o Samfunnskunnskap

Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak
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Alle disse tre obligatoriske innholdselementene skal være med i den individuelle planen. De tre
elementene må ikke være til stede til enhver tid, men alle elementene må være tilstede innenfor
rammen av den enkeltes program  og være med i den individuelle planen. Tilsynet omfatter ikke en
vurdering av programmets innhold utover å kontrollere at de tre obligatoriske innholdselementene
er med i den individuelle planen.

Omfang og intensitet for det enkelte element må kommunen ta en skjønnsmessig avgjørelse av ut
fra kartleggingen av deltakerens behov, forutsetninger og mål med introduksjonsprogrammet.

Opplæringen /norsk og samfunnskunnskap skal være den samme som etter introduksjonsloven §§ 17
og 18. Opplæringen skal gis i samsvar med forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap

for voksne innvandrere.

Kommunen skal legge opp introduksjonsprogrammet slik at deltakeren får gjennomført pliktig

opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter § 17 innenfor rammen av programmet. Dette
innebærer at opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som inngår i introduksjonsprogrammet
skal ha et slikt omfang at deltakeren faktisk får gjennomført det timeantallet vedkommende har plikt

til. Dette gjelder også i de unntakstilfeller hvor en deltaker ikke oppfyller vilkårene for rett til
opplæring etter § 17, men har rett til Introduksjonsprogram etter § 2. Det skal fremgå av den

individuelle planen hvordan deltakeren skal få gjennomført pliktige timer etter § 17 innenfor
rammen av introduksjonsprogrammet. Det kreves ikke en detaljert timeoversikt, men bare en

angivelse av i hvilken eller i hvilke perioder timene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for

gjennomføringen.

Norsk og samfunnskunnskap utgjør ett av de bærende elementene i et heltidsprogram og det er
viktig at deltakerne har mulighet til å nå et tilfredsstillende nivå innenfor den fastsatte tid for

introduksjonsprogrammet. Timeantall og forventet progresjon må fastsettes i lys av dette.

Deltakerens bakgrunn, forutsetninger og mål  i  den individuelle planen for introduksjons-
programmet, er avgjørende for hvordan opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal organiseres
og tilrettelegges. Språkpraksis vil for mange deltakere være et egnet tiltak i språkopplæringen.

Språktrening i regi av frivillige og nettbaserte opplæringsprogrammer kan også være gode
supplementer til opplæring i regi av lærer eller som tiltak for å motivere deltaker til å jobbe på

egenhånd med sin egen språklige progresjon.

Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak er også et obligatorisk hovedelement i

introduksjonsprogrammet og skal være med i den individuelle planen. Hovedformålet med

introduksjonsprogrammet er å kvalifisere deltakeren for deltakelse i det ordinære

Utdanningssystemet eller yrkeslivet og det er viktig at kommunen har fokus på dette.

Tiltak som forbereder til arbeidslivet, omfatter også oppæring. Deltakere som har lite skolebakgrunn

og svake grunnleggende ferdigheter står ofte langt fra arbeidsmarkedet. Svak utdanningsbakgrunn

kan også føre til at det er vanskelig å oppnå gode nok norskferdigheter til å få jobb. For mange
deltakere vil det derfor være hensiktsmessig å bruke grunnskole og/eller hele eller deler av

videregående opplæring som tiltak  i  introduksjonsprogrammet. For noen voksne kan også

praksisbrevordningen være et egnet opplæringstilbud som et skritt på veien mot fullt fagbrev. Andre

mulige tiltak som forbereder for videre utdanning kan være godkjenning av medbrakt utdanning og
forberedende kurs som trengs for å begynne på universitet eller høyskole.

For mange deltakere vil det være nødvendig med arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Vanlige tiltak er

arbeidstrening, lønnstilskudd, mentor og kvalifisering gjennom opplæringstiltak.
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Det vises i denne forbindelse til Rundskriv Q—27/201 5 om samarbeid mellom kommunen og Arbeids-

og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere og Veileder for Arbeids- og
velferdsetatens samarbeid med de kommunale introduksjonsprogrammene for nyankomne
innvandrere (vedtattjanuar 2017).

Kommunen skal ta initiativ til å inngå en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommunen og
Arbeids- og velferdsetaten lokalt om introduksjonsordningen. NAV-kontoret skal vurdere om enhver

ny deltaker er aktuell for hurtigspor og om deltakeren skal registreres i Arena. Dersom det er

hensiktsmessig skal NAV ved inngangen av programløpet bidra til å utarbeide den individuelle
planen og samarbeide faglig med kommunens programrådgiver. For kommunens og NAVs øvrige
ansvar i denne forbindelse vises det til rundskrivet og veilederen.

Det er mulig å legge ulike former for lønnet arbeid inn som en del av introduksjonsprogrammet.

Dette gir en viktig forberedelse til å delta i arbeidslivet og en tilpasning mot rollen som ansatt og
lønnsmottaker etter fullført program. Arbeidsgivere kan også legge til rette for praktisk
språkopplæring og yrkesrettet kvalifisering gjennom arbeidspraksis.

Kommunen bør gi tilbud om arbeidsrettet rådgivning til programdeltakere. Dette kan blant annet

gjøres iform av karriereveiledning eller gjennom å etablere en mentorordning.

Det skal fremgå av den individuelle planen når tiltakene skal gjennomføres (tidsfaser) og hvem som

har ansvaret for å gjennomføre tiltakene (ansvarsforhold). Dette gjelder både for de tre obligatoriske
innholdselementene og eventuelle andre tiltak kommunen, i samarbeid med deltakeren, velger å ta
med.

Det bør i den individuelle planen angis hvem som er deltakerens kontaktperson.

7.1.5 Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i

deltakerens livssituasjon
Oppfølging av den enkelte deltaker er en forutsetning i  arbeidet med å utforme og gjennomføre den

individuelle planen. Hovedmålet med oppfølgingen er at deltakeren skal få realisert målene i sin
individuelle plan og raskest mulig komme i ordinært arbeid eller utdanning. Kommunen har ansvar

for å følge opp deltakeren, påse at den individuelle planen følges og revideres ved behov og at det
ikke oppstår dødtid mellom de ulike kvalifiseringstiltakene i introduksjonsprogrammet.

Oppfølging er også et middel for å sikre at deltakeren får mulighet til å medvirke i planleggingen,

gjennomføringen og revideringen av planen sin. Regelmessig oppfølging gjør at eventuelle

problemer som oppstår underveis i kvalifiseringsløpet, fanges opp på et tidlig tidspunkt. Tett

oppfølging kan også bidra til at fravær reduseres.

Det følger av lovens forarbeider at den individuelle planen skal være et verktøy for utarbeiding og

tilpasning av et treffsikkert program. Nyankomne innvandrere vil ha ulike forutsetninger for
kvalifisering, og ulik kunnskap om opplærings- og arbeidsmuligheter i Norge. For noen kan det være

vanskelig å sette gode og realistiske mål for den grunnleggende kvalifiseringen kort tid etter

bosetting. Både kommunen og den enkelte deltaker vil etter en tid opparbeide seg kunnskap,

forståelse og innblikk i hvordan kvalifiseringen forløper. På bakgrunn av dette og en vurdering av
progresjonen i programmet og eventuelle endringer i deltakerens livssituasjon, kan det oppstå
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behov for å korrigere eller endre den individuelle planen. Det kan bli nødvendig å justere planen

både med hensyn til mål og innhold (tiltak).

introduksjonsloven § 6 fjerde ledd stiller krav om at den individuelle planen skal tas opp til ny

vurdering med [evne mellomrom.

«Jevne mellomrom» innebærer at planen skal tas opp til ny vurdering minst en gang i halvåret. Dette

sikrer at kommunen får oversikt over at fremdriften er som den skal, og at tiltakene og målene er

realistiske og fremdeles aktuelle.

For opplæringen i norsk og samfunnskunnskap flger det av forskriften om læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere i kapittelet «Kartlegging ved inntak» at: «Det er viktig at

det blir gjennomførtjevnlige samtaler med deltakeren om hvor vedkommende står i forhold til den
individuelle planen. På bakgrunn av disse samtalene kan planen eventuelt revideres, jf. § 6i
introduksjonsloven.»

For deltakere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap som en del av introduksjons-

programmet, skal den individuelle planen for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som nevnt

inngå som en del av den individuelle planen for hele programmet. Minstekravet om minst en

vurdering i halvåret skal også gjelde punktene i den individuelle planen for opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap. Hvis vurderingen av planen for introduksjonsprogrammet ikke også særskilt

omfatter en vurdering av målene og tiltakene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, skal

den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap også revideres minst en gang
hvert halvå r.

I tillegg til at planen skal vurderes med jevne mellomrom, skal den også tas opp til ny vurdering ved
vesentlig endring i deltakerens livssituasjon, jf. introduksjonsloven § 6 fjerde ledd. Slike endringer kan

for eksempel være sykdom, svangerskap eller familieinnvandring som i en periode kan forsinke
fremdriften eller kreve ekstra innsats fra programdeltakeren.

Kommunen må kunne dokumentere at den individuelle planen tas opp til ny vurdering med jevne

mellomrom og ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon. Dette kan for eksempel gjøres ved

journalnotater/referater fra oppfølgingssamtaler med deltakeren og at tidspunkt for gjennomførte
vurderinger/endringer føres på den individuelle planen.

7.1.6 Vesentlige endringer i den individuelle planen skal fastsettes ved enkeltvedtak

Revidering av den individuelle planen er i utgangspunktet ikke et enkeltvedtak. Mindre tilpasninger
underveis skal ikke ses på som et nytt enkeltvedtak.

Dersom revideringen fører til vesentlige endringer av planens innhold, skal avgjørelsen regnes som et

nytt enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jf. introduksjonsloven § 21 annet ledd bokstav b.

Hva som er en vesentlig endring må avgjøres etter en konkret vurdering. Endringens omfang og

betydningen for den enkelte deltaker er relevante momenter i denne vurderingen. Hva som er
vesentlige endringer kan relateres både til målene i planen og til innholdet i programmet.

Forvaltningslovens særregler for enkeltvedtak som nevnt i kapittel 2.2 ovenfor, må følges når det

gjøres vesentlige endringer i den individuelle planen (skriftlighet, begrunnelse og underretning med
informasjon om klageadgang).
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Deltakeren skal varsles og få anledning til å uttale seg før det gjøres vesentlige endringer, jf.

forvaltningsloven § 16.

At vesentlige endringer i planen skal fastsettes ved enkeltvedtak, betyr at deltakeren vil kunne
påklage endringene til fylkesmannen, jf. introduksjonsloven § 22 og forvaltningsloven § 28.

7.1.7  Generelt om "helårlig og full tid”
introduksjonsloven § 4 annet ledd fastslår at introduksjonsprogrammet skal være ”helårlig og på full

tid".

Hovedmålsettingen med introduksjonsprogrammet er å legge til rette for rask deltakelse i

arbeidslivet og dermed økonomisk selvstendighet. Dette enten ved direkte overgang til arbeid eller

via videre utdanning. Det vises til introduksjonslovens formålsbestemmelse i § 1 og til forarbeidene
til loven, Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) punkt 12.4.

lntroduksjonsprogrammet skal være utformet slik at det gir en mest mulig effektiv kvalifisering. Det

skal derfor gis et helhetlig tilbud i en avgrenset periode. Siden hovedmålsettingen med
introduksjonsprogrammet er deltakelse i arbeidslivet, er omfanget av programmet lagt opp slik at

det gjenspeiler arbeidslivet og har en ramme som samsvarer med dette. Reglene for
introduksjonsprogrammet følger derfor arbeidslivets regler for ferie og arbeidstid.

Deltakelsen i introduksjonsprogrammet skal være på fulltid. Det er ikke anledning til å delta på deltid

eller at programmet opptrappes etter hvert slik at det til slutt blir på fulltid. En deltidsdeltakelse

bryter med forutsetningen om effektiv kvalifisering og vil skape et behov for supplerende sosialhjelp.
Et av hovedpoengene med ordningen, nemlig at den skal være et alternativ til sosialhjelp, ville

dermed bortfalle. Deltakelse i fulltidsprogram er derfor en forutsetning for å få rett til hele
introduksjonsstønaden, jf. introduksjonsloven §§ 8 og 10.

Introduksjonsprogrammet skal tilpasses den enkeltes behov. Dersom en deltaker får problemer

med å delta på fulltid, må kommunen vurdere åjustere innholdet i den individuelle planen eller
justere målene i planen slik at deltakeren får mulighet til å delta på fulltid, jf. introduksjonsloven § 6.

For deltakere med helseutfordringer kan terapi/behandling eller andre helserelaterte aktiviteter som

kan bidra til å nå programmets mål, legges inn som en del av programmet etter en individuell

vurdering. Forutsetningen er at deltakeren kan delta på fulltid og at innholdet i programmet er i

samsvar med lovens krav om at det skal inneholde både opplæring i norsk og samfunnskunnskap og
tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet, jf. introduksjonsloven § 4

tredje ledd.

Ved behov er det anledning til å gi permisjon fra programmet. Reglene for fravær og permisjon

reguleres i forskrift av 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres

deltakelse i introduksjonsordning (heretter forskrift om fravær og permisjon). Rettigheter og plikter

ved fravær og permisjoner er ikke omfattet av tilsynstemaet helårlig og fulltid, og vil således ikke
være en del av tilsynet.

Personer som overhodet ikke har mulighet til å delta på fulltid, eller som uansett ikke vil bli i stand til

å delta i arbeidslivet, bør ikke tilbys Introduksjonsprogram. Her bør kommunen heller tilby annen
kvalifisering eller andre tiltak uten å knytte det opp til introduksjonsloven.
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For deltakere med omsorgsansvar for barn, bør kommunen tilby barnetilsynsordninger slik at de får
mulighet til å delta på fulltid, jf. forarbeidene til introduksjonsloven,
Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) punkt 12.4, og rundskriv Q-20/2012. Personer med rett og plikt til

introduksjonsprogram bør være en prioritert gruppe både for barnehageplass og for mulighet til
redusert foreldrebetaling. Denne gruppen representerer en stor gruppe innvandrere som staten og
kommunene har et særskilt integreringsansvar for. Dersom intensjonen med

introduksjonsprogrammet skal nås, må kommunene sikre barnehageplass og SFO-plass til barna i
disse familiene.

Ved tolkningsspørsmål vedrørende om kommunen tilbyr et introduksjonsprogram som er helårlig og

på fulltid, skal det ses hen til hva som er hensikten med og målsettingen med
introduksjonsprogrammet,jf. formålsbestemmelsen i lovens § 1. Siden programmet skal gjenspeile

arbeidslivet, vil også arbeidsmiljølovens bestemmelser og praksis i arbeidslivet, herunder
kommunens praksis for sine ansatte, kunne være veiledende.

7.1.8 Hva regnes som helårlig?

At introduksjonsprogrammet skal være helårlig betyr at det følger arbeidslivets regler for ferie. l

forskriften om fravær og permisjon § 6-2 fremgår det at programdeltakerne skal ha ferie i opptil 25
virkedager for hvert kalenderår. Deltakerne skal dermed ha fem uker ferie. Dette tilsvarer

ferielovens alminnelige ferietid, og betyr at introduksjons-programmet skal være 47 uker i året.

Deltakerne har i tillegg rett til fri på alle årets bevegelige hellig- og fridager. Forskriften om fravær og

permisjon § 6-1 første ledd opplister hvilke dager dette gjelder. Deltakere som ikke hører til Den
norske kirke har også rett til fri i opptil to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring
eller markering av religiøse høytider, jf. forskriften om fravær og permisjon § 6-1 annet ledd.

Det er kommunen som bestemmer når feriedagene skal avvikles. Kommunen kan gi alle
sammenhengende ferie i fem uker, eller gi noen dager til høstferie, vinterferie, juleferie og

påskeferie og det resterende om sommeren. Kommunen kan fastsette regler om ferieavvikling i et
feriereglement. Kommunens organisering av ferie skal være tydelig, forutsigbar og lik for alle

deltakerne. Kommunen må sørge for at feriereglementet/kommunens praksis for ferie
kommuniseres til deltakerne. Det er ikke adgang til å ha aktiviteter i planlagt ferietid, og dermed

opparbeide seg fleksible rettigheter som kan tas ut på et senere tidspunkt.

Dersom deler av innholdet i introduksjonsprogrammet er lagt til skolesektoren, må kommunen

sørge for aktiviteter i skolens ferier slik at deltakerne får et helårlig program. Kommunen kan i

skolens ferier tilby for eksempel opplæring i samfunnskunnskap, arbeidspraksis, ulike kurs eller

andre tiltak som forbereder til arbeidslivet.

7.1.9 Hva regnes som fulltid?
At introduksjonsprogrammet skal være på fulltid betyr at det skal være et heldagsprogram i samsvar

med arbeidslivets normalregler for arbeidstid. Programtiden skal derfor ha en ytre ramme på 37,5
timer per uke.

Programtiden skal fremgå av en ukeplan/timeplan eller annen fremstilling som sikrer planmessighet
og forutsigbarhet for deltakeren. Denne oversikten bør vedlegges den individuelle planen.

Med programtid menes den tiden som fremgår av en timeplan eller ukeplan for den enkelte deltaker.

Dette er tid som er underlagt faste rammer og kommunens oppfølging eller kontroll av at aktiviteten
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som inngår faktisk skjer eller er oppfylt. Tid til egenstudier kan kun være en del av programtiden

dersom dette gis etter avtale mellom kommunen og den enkelte deltaker, kommunen kan

kontrollere oppmøte og ved at kommunen følger opp at deltaker har gjennomført de oppgavene
som etter avtalen skulle gjennomføres.

Kommunen skal registrere deltakelse og fravær i Nasjonalt introduksjonsregister (NlR) i samsvar
med forskrift av 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og
opplæring i norsk og samfunnskunnskap (NIR-forskriften).

lntroduksjonsloven  §  17 første ledd gir de som er i målgruppen rett og/eller plikt til 600 timer

opplæringi norsk og samfunnskunnskap. Etter lovens § 18 annet ledd kan de med rett til opplæringi
tillegg få norskopplæring innenfor rammen av 2 400 timer.

Lovgivers intensjon og forvaltningspraksis tilsier at en undervisningstime etter disse bestemmelsene
skal være på 45 minutter. Dette vil også gjelde deltakere i introduksjonsprogram som har opplæring
i norsk og samfunnskunnskap etter de nevnte bestemmelsene som en del av programmet.

Uavhengig av om deltakeren har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter §§ 17 og 18,

skal introduksjons-programmet etter § 4 tredje ledd inneholde norskopplæring og

samfunnskunnskap dersom deltaker har behov for dette for å bli grunnleggende kvalifisert.

Innholdet i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er regulert i forskrift av 19. april 2012 nr. 358
om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All unden/isning som gis etter

lntroduksjonsloven §§ 4, 17 og 18, og i samsvar med denne læreplanen, skal regnes i

undervisningstimer à 45 minutter.

Opplæringi norsk og samfunnskunnskap, vil i likhet med andre typer undervisning, normalt

forutsette innsats fra deltaker utover programtiden. I samsvar med forarbeidene til loven, Ot.prp. nr.
28 (2002-2003) punkt 12.4, skal deltakere som har opplæringstiltak som krever forberedelser og

etterarbeid få anledning til å gjøre dette innenfor rammen av en fulltidsuke.

Tid til forarbeid og etterarbeid, samt pauser mellom opplæringsøktene, skal derfor beregnes
automatisk i programtiden ved at en undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter.

Ved at den automatiske beregningen av tid til egenaktivitet er knyttet opp mot hver

undervisningstime, blir tiden til egenaktivitet gradert ut fra hvor mye undervisning
introduksjonsprogrammet inneholder. Dette medfører at deltakeren i perioder med mye

undervisning vil få mer tid til egenaktivitet enn  i  perioder med mindre undervisning. Dette ivaretar

den graderingen forarbeidene til lntroduksjonsloven, Ot.prp. nr. 28

(2002-2003) punkt 12.4, gir anvisning på.

Kommunen står fritt til å organisere pauser mellom opplæringsøktene, forutsatt likebehandling og

forutberegnelighet for deltakerne. Når og hvor lenge det skal være pauser må avgjøres på bakgrunn

av en pedagogisk vurdering. Det er ikke adgang til å slå sammen alle undervisningstimene ved å
legge pausene til slutten av dagen, for å oppnå en kortere dag.

Ved at det forutsettes at opplæringen inkluderer egeninnsats utover selve undervisningen, og dette

automatisk regnes med i tiden for hver undervisningstime, vil ikke kommunen ha plikt til å
kontrollere at egenaktiviteten gjennomføres. l samsvar med vanlig praksis i

undervisningssammenheng vil det være opp til kommunen/lærer å vurdere om det skal kontrolleres
at hjemmeoppgaver er gjort, gjennomføres tester/prøver for å kontrollere at lekser er lest osv.
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Introduksjonsprogrammet kan også bestå av grunnskoleopplæring eller enkeltfag i videregående

opplæring etter opplæringsloven. Slik opplæring vil stille krav til egenaktivitet i form av for- og
etterarbeid. Etter at kunnskapsløftet ble innført i 2006 skal timetallet for opplæring etter
opplæringsloven fastsettes som enheter på 60 minutter som kan organiseres i bolker av ulik lengde

og inkludere pauser, jf. rundskriv
Udir 01-2012. I introduksjonslovens sammenheng skal likevel hver 45 minutter med undervisning
etter opplæringsloven telle som 75 minutter når fulltidskravet for introduksjonsprogrammet skal

beregnes. På denne måten blir tid til egenaktivitet og pauser mellom opplæringsøktene automatisk
beregnet i programtiden.

Det er kun for opplæring i norsk og samfunnskunnskap som gis etter introduksjonsloven i samsvar
med forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og opplæring som

gis etter opplæringsloven, at en undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil også omfatte språkpraksis som gis som en del av

undervisningen i samsvar med forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere.

For alle andre tiltak i introduksjonsprogrammet skal hver time telle som 60 minutter. Dette vil for

eksempel gjelde for arbeidspraksis, ulike andre arbeidsrettede tiltak, forskjellige typer kurs, ordinært

arbeid som en del av programmet, samt eventuell undervisning som ikke gis etter

introduksjonsloven og læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere eller
opplæringsloven. Programtiden kan her inkludere pauser, forutsatt forutberegnelighet og

likebehandling for deltakerne. Kommunen må i denne sammenheng legge sin praksis til grunn som
ellers i arbeidslivet. Det kan ikke gis flere eller lengre pauser enn det som er vanlig i arbeidslivet og

den praksis kommunen har for sine ansatte.

Beregnet ved at en undervisningstime på 45 minutter teller 75 minutter og at 60 minutter med
andre introtiltak teller som 60 minutter, skal introduksjonsprogrammet til sammen være på 37,5

timer per uke.

Det er ikke mulighet til å gå ut over makstimetallet per uke for å gjøre unna programmet på kortere
tid. Dersom kommunen ønsker å etablere en struktur med lengre programtid i en periode for å

opparbeide tid til avspasering på inneklemte feriedager eller til høstferie, juleferie, vinterferie eller

påskeferie, forutsetter det at deltaker samtykker i dette. Dersom en deltaker ikke har mulighet til å

opparbeide seg tid til avspasering på denne måten, for eksempel på grunn av omsorgsansvar, kan

kommunen ikke pålegge vedkommende å delta i en slik ordning.

Det er rom for fleksibilitet i lengden på den enkelte virkedag. lntroduksjonsregelverket sier ikke noe

om hvor lange dager deltakerne maksimalt kan ha. Det er arbeidslivets regler som ligger til grunn for
introduksjonsprogrammet. Arbeidsmiljøloven § 'l0-4 om at den alminnelige arbeidstid ikke må

overstige ni timer i løpet av 24 timer, samt normalarbeidstiden i henhold til kommunens tariffavtale
for sine ansatte, vil derfor legge føringer for lengden per dag.

Arbeid kan inngå som en del av programtiden hvis deltaker ønsker det og kommunen mener
arbeidet er relevant i forhold til deltakerens individuelle plan. Kommunen bør legge til rette for et

fleksibelt kvalifiseringstilbud ved at for eksempel aktiviteter eller praksis (arbeidspraksis eller

språkpraksis) på kveldstid regnes inn i programtiden dersom deltakeren selv ønsker dette. Arbeid i
helger og på fritid i tillegg til ordinær programtid må regnes som en aktivitet utenom programmet.
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Nedenfor følger redegjørelser for enkelte særskilte problemstillinger knyttet til fulltidskravet:

Kan reisetiden til og fra introtiltak medregnes  i  programtiden?
Den tiden det tar å reise fra hjemmet og til det stedet hvor aktiviteter eller tiltak som inngår i
introduksjonsprogrammet skal gjennomføres (reisetiden), skal ikke regnes med i programtiden.
Dette ville føre til at deltakere i kommuner med lange reiseavstander får et dårligere tilbud enn

deltakere i andre kommuner, og vil ikke være i tråd med lovens formål. Dette er også i samsvar med
vanlig praksis i arbeidslivet, hvor reisetid til og fra arbeid ikke regnes med som en del av

arbeidstiden.

Tid til å flytte seg fra ett tiltak til et annet i løpet av en dag kan likevel medregnes i programtiden.

Kan detgis Studiedager som en del av programtiden?

Programtiden skal være underlagt kommunens oppfølging eller kontroll av at aktiviteten som inngår
faktisk skjer eller er oppfylt. Studiedager med ren egenaktivitet kan derfor ikke gis som en del av

programtiden. Studiedager kan likevel være en del av programtiden dersom det gis etter avtale
mellom kommunen og den enkelte deltaker, kommunen kan kontrollere oppmøte, for eksempel ved

at studiedagen gjennomføres på skolen, og ved at kommunen følger opp at deltakerne har

gjennomført de oppgavene som etter avtale skulle utføres på studiedagen.

Hva er programtiden på julaften og nyttårsaften?

Forskriften om fravær og permisjon § 6-1 første ledd angir hvilke dager som skal anses som helge-
og høytidsdager for deltakere i introduksjonsprogrammet. julaften og nyttårsaften er ikke nevnt

særskilt som fridager. Dersom kommunen ønsker å gi deltakerne fri julaften og nyttårsaften er

utgangspunktet at dette vil telle med som feriedager etter forskriften § 6-2.

Kommunen kan likevel, på samme måte som for sine ansatte, beslutte at deltakerne skal få fri

julaften og nyttårsaften, uten at dette skal telle som feriedager. Dette inngår i kommunens
styringsrett. En slik beslutning må i tilfelle være tydelig kommunisert og praktiseres likt for alle
deltakerne. Dette vil innebære at regelverket kan praktiseres ulikt fra kommune til kommune, men

slik er det også i arbeidslivet. Variasjoner mellom kommunene vil her være en læring for variasjoner

som deltakerne vil møte senere i arbeidslivet.

Dersom kommunen ikke har fattet noen beslutning som nevnt ovenfor, må det legges til grunn at

julaften og nyttårsaften er ordinære dager, men med den begrensning at programtiden ikke skal

vare utover klokken 15.00julaften og utover klokken

18.00 nyttårsaften, jf. arbeidsmiljøloven § 10-10.

Også her kan kommunen likevel beslutte at programtiden skal være den samme som arbeidstiden

for de ansatte i kommunen, for eksempel med redusert arbeidstid til klokken 14.00julaften og

klokken 12.00 nyttårsaften.

Kommunens regler for ferie og fridager skal være forutsigbar og kommunisert til deltakerne.

Kommunen bør derfor fastsette regler om dette i et reglement. Et slikt reglement bør inneholde

beskrivelser av hvilke dager som i den aktuelle kommunen skal være ferie- og fridager, og hva som
er programtiden påjulaften og nyttårsaften dersom dette ikke er å anse som ferie- eller fridager.
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Samarbeidsavtale barnevern for Alta

og Kvænangen kommune

1. Innledning/ Parter:

Det inngås etter dette avtale om vertskommunesamarbeid i medhold av kapittel 20 i

Kommuneloven av 2. juni 2018 mellom Alta og Kvænangen kommune. Vertskommunen i

samarbeidet er Alta kommune, heretter kalt Vertskommunen.

Vertskommunesamarbeidet bygger på vedtak  i  Alta kommune dato/saksnummer på

vedtaket og Kvænangen kommune dato/saksnummer på vedtaket.

2. Oppgaver og avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen.

2.1 For å ivareta Kvænangens kommunes oppgaver  i  medhold av Lov om

barneverntjenester av 17. juli 1992 (heretter benevnt bvl.) ovenfor sine innbyggere

legges nærmere bestemte oppgaver og myndighet etter loven til Alta kommune.

2.2 Vertskommunen påtar seg å utføre de oppgaver, og lar seg tilføre den myndighet

som tilligger barneverntjenestens administrasjon og lederjf. Bvl § 2-1 fjerde til

syvende Iedd og lovens øvrige bestemmelser om dette, med de unntak og

presiseringer som følger avtalen. Kvænangen kommunestyre delegere ansvar og

myndighet til å treffe vedtak ved å instruere administrasjonssjefen om å delegere

myndigheten til rådmannen i Alta kommune i samsvar med kommunelovens § 20-2.

2.3 Avgrensning av oppdraget

Ansvar for tiltak for enslige mindreårige jf. bvl § 3-4 og vaktordning utenom kontortid

(barnevernvakt) overtas ikke etter denne avtalen. Det inngås en egen avtale om

barnevernvakt.

Oppgaver som bvl. legger til kommunen som sådan overtas ikke, med det unntak at kravet til

internkontroll etter § 2-1. annet ledd skal ivaretas ved hjelp av Alta kommunes

system for oppfølging og kontroll. Ansvaret etter barnevernloven ligger framdelen

hos Kvænangen kommune, herunder å sørge for de oppgaver som ikke omfattes av

avtalen med Alta kommune, samt holde seg orientert og melde fra om svikt. Se pkt.  4

om underretning.

2.4 Alta kommune forplikter seg til å ha 3 kontordager ukentlig i Kvænangen kommune,

evt mer ved behov. Kvænangen kommune forplikter seg til å stille med egnede

lokaler og nødvendig kontorutstyr. Kostnader knyttet til kontoret belastes

Kvænangen kommune. Kvænangen må stille en disponibel leilighet for ansatte, samt

dekke leiebil i utførelsen av oppdraget og til og fra tjenesteområdet.
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3.

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.

Tidspunkt  for  overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet.

Oppgaver  og myndighet overføres 1. januar 2020. En  nærmere  oppsatt tidsplan  for
praktisk  gjennomføring avtales administrativt. All  rapportering for virkeåret 2019

gjøres  av Nordreisa kommune som  i  dag ivaretar oppgaver for Kvænangen kommune.

Underretning til samarbeidskommunen om vedtak som  treffes  av vertskommunen

og annet av betydning for  samarbeidet.

Alta kommune underretter Kvænangen kommune v/rådmannen ved kopi av alle

rapporter på vegne av Kvænangen kommune til Fylkesmannen (kvartalsvis, per halvår

og årlig) og til SSB (årlig).

Alta kommune underretter Kvænangen kommune v/rådmannen fortløpende om

klagesaker, tilsyn m.m og andre saker som krever at kommuneledelsen underrettes.

Henvendelser om tilsyn rettes til Alta kommune v/rådmannen.

Hvis Kvænangen kommune mottar søksmål mot kommunen fra brukere av tjenesten i

perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter eventuelt

opphør av barnevernsamarbeidet, vil barnevernloven sine retningslinjer gjelde. Her

vises det til kap. 8 i barnevernloven "Ansvar  for  å gi hjelp etter loven", da særlig på

bosted og oppholdskommune til barnet.

Beslutninger som gjelder utførelse av oppdraget eller som påvirker dette, skal

rapporteres årlig fra kommunestyret i Alta, eller den kommunestyret utpeker, til

rådmannen i Kvænangen kommune. Vesentlige avvik i forhold til vilkår som

framkommer i samarbeidsavtalen eller endringer av vesentlig betydning for øvrig skal

underrettes særskilt utenom årlig rapportering.

Kvænangen kommune kan av eget tiltak undersøke utførelsen av oppdraget ved å be

om særskilt rapport, møte eller annet tilsyn, se blant annet kontrollutvalgsforskriften.

Rådmennene i deltakerkommunene møtes to ganger per år  for

informasjonsutveksling og drøfting om samarbeidet. Barnevernleder innkaller til disse

møtene  i  samråd med rådmennene.

Økonomiske betingelser.

vertskommunen vil ved etablering av barnevernsamarbeidet ha det antall årsverk

verts-kommunen har i barneverntjenesten ved iverksettelsestidspunktet og deltaker~

kommunen stiller med 3 årsverk.
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.2

7.

8.

Kostnader knyttet til barnevernsamarbeidet fordeles slik: Kvaenangen kommune

finansierer 3 årsverk, mens Alta kommune finansierer den øvrige bemanningen. Den

enkelte kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Lønn i faste stillinger,

faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen.

Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor

hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets hjemkommune, jf.

barnevernloven § 8-1.

Beregning av økonomisk oppgjør, administrasjon og saksbehandling. Oppgjøret skjer

på grunnlag av faktiske kostnader ved at Alta kommune utfører barnevernstjenesten

for Kvænangen kommune. Lønns- og prisjustering skjer iht punkt 5.2. Kvænangen

kommune dekker etableringskostnader (engangskostnader) knyttet til IKT og annet  i

forbindelse med iverksetting av avtalen, etter påkrav fra Alta kommune. Tilsvarende

gjelder for avviklingskostnader.

Faktura og dokumentasjon, administrasjon og saksbehandling. Alta kommune sender

faktura to ganger i året, pr 1/7 og pr 31/12. Alta kommune dokumenterer

krav/faktura. Justeringer og eller endringer dokumenteres av Alta kommune.

Beregning av økonomisk oppgjør knyttet til barnevernstiltak. Alta kommune dekker

de løpende utgifter knyttet til det enkelte barn fra Kvænangen kommune, og får disse

refundert fra Kvænangen kommune jf. punkt 5.4. Utbetalingene omfatter blant annet

egenbetaling og vederlag for barnevernstiltak, utgifter til sakkyndige og vederlag for

advokattjenester.

Faktura og dokumentasjon, utgifter knyttet til det enkelte barn. Alta kommune

sender faktura to ganger i året, pr 1/7 og pr 31/12. Alta kommune dokumenterer

krav/faktura i tråd med punkt 5.3.

Stillinger og arbeidsrelaterte forhold

Bemanning- Alta kommune foretar tilsetting til nødvendig bemanningsøkning for

oppdraget. Det planlegges ikke dedikerte stillinger til utførelsen av oppdraget.

Forholdet til arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Det er foretatt en vurdering av om vertskommuneavtalen og vedtak om overføring av

lovpålagte oppgaver etter barnevernloven fra Kvænangen kommune til Alta

kommune innebærer en virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kapitel 16.

Kvænangen og Alta kommune er enige om at vilkårene for virksomhetsoverdragelse

ikke er oppfylt.

Arkiv

Fysiske arkiv beholdes i Kvænangen kommune fram til oppstartdato. Nytt arkiv

etableres i vertskommunen. Det er en forutsetning at alle gamle dokumenter

skannes inn i saksbehandlersystemet.

IKT løsninger
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9.2

9.3

9.4

10.

10.1

10.2

10.3

11.

12.

Deltakerkommunene tar i bruk et felles datasystem med en felles database. Deltaker-

kommunene opprettes som eget distrikt i fagsystemet. Det forutsettes at deltaker-

kommunen går inn  i  samarbeidet med samme saksbehandlersystem.

Vertskommunens rutiner for lKT benyttes.

Informasjon, opplæring og rapportering

Leder for barneverntjenesten skal utarbeide og gjennomføre egen

informasjonsstrategi for tjenesten. Det skal utarbeides informasjon om organisering,

myndighet, tilgjengelig-het, med mer til publikum, politikere og administrasjon i

Kvænangen kommune. Det samme gjelder for kommunale samarbeidspartnere, og til

andre kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark.

Gjennomgang av de aktuelle lovverk tilbys politikere og administrasjon i Kvænangen

kommune.

Begge kommuner skal legge til rette for faglig utvikling for barneverntjenestens

kommunale samarbeidsparter, eks helsestasjon, PPT, skole, barnehage osv. som er

nødvendig for at samarbeidet skal gi tjenester på forsvarlig nivå. Dette omfatter blant

annet deltakelse i faglige fora i regi av Alta kommune. Kvænangen dekker sine egne

kostnader ved dette.

Vertskommunen v/barnevernsleder sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og

eventuelt andre instanser for alle deltakerkommuner. Hver enkelt deltakerkommune

skilles ut som egne distrikt i forhold til rapportering.

Andre forhold

Prosjekt «Kommunesamarbeid barnevern» gjennomføres over en periode på 1,5 år

fra 01.01.2020. Det skal opprettes en egen prosjektgruppe bestående av leder for

barnevernsamarbeidet og en representant fra hver av kommunene. Prosjektet skal

utvikle og sikre det nye samarbeidet.

Evaluering. Vertskommunen er ansvarlig for at samarbeidsavtalen evalueres årlig.

Advokattjenester. Barnevernsleder avgjør bruk av advokattjenester. Alta kommune

kan yte advokattjenester til Kvænangen kommune på barnevernområdet. Alta

kommune fakturerer Kvænangen kommune for disse tjenestene. Generelle råd og

veiledning gis vederlagsfritt, mens bistand i forbindelse med konkrete saker som skal

føres for fylkesnemnd og domstoler faktureres.

Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen

Uenighet om forståelse av denne avtalen skal forsØkes løst ved forhandlinger.

Dersom det ikke oppnås enighet, skal tvisten avgjøres ved mekling i Alta tingrett.

Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet.

Avtalen løper til den sies opp, og kan sies opp av begge parter med ett års varsel.
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