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Reguleringsplan for Løkvikneset hyttefelt - Endring av 
reguleringsbestemmelsene 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven § 12-14 
 
Vedlegg 
1 Reg bestemmelser Løkvikneset 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene oversendes berørte parter på høring, i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Reguleringsplanen for hytte/naustområde Løkvikneset med bestemmelser ble godkjent i 
kommunestyret 30.08.06 sak: 49/06.  
Kvænangsbotn - Løkvikneset hyttefelt - Kvænangen kommune (kvanangen.kommune.no)  
 
 
På vegne av Løkvikneset velforening ved leder Arve Haugsnes søker velforeningen om å gjøre 
flere endringer i gjeldende planbestemmelse jfr. Vedlegg nr. 1 
 
Forslag til endringer i planbestemmelsene kan i korthet oppsummeres slik: 
 

 Mulighet med tillatelse for innlagt vann i hyttene 
 Mulighet for å bruke toalettløsning med tett tank (Jets vakuumtoalett) der man får en god 

tømmefrekvens slik at man ikke får utslipp av svart vann. 

https://www.kvanangen.kommune.no/kvaenangsbotn-loekvikneset-hyttefelt.6151467-463754.html


 § 4 i bestemmelsene endres til at: På hvert punktfeste tillates maksimalt 3 bygninger, 1 
hytte og 2 uthus. Maksimalt bebygd areal (BYA) for hytte (inkl. overbygd veranda) og 
uthus er tilsammen 120 m². For uthus er maksimal bebygd areal (BYA) 15 m². 

 Vedlegg 1 i bestemmelsene tas ut da Løkvikneset Hytteforening ikke lengre er tilknyttet 
Rekbukta Hytteforening. Og den trenger ikke å være med som en 
reguleringsbestemmelse. 

 
Plan- og bygningsloven §12-14 gjelder for Endring og oppheving av reguleringsplan og er 
samme bestemmelse som for utarbeidelse av en ny plan. I andre leddet er det åpnet mulighet for 
kommunestyret til å delegere myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små 
endringer kan delegeres til administrasjonssjefen. Med mindre endringer menes endringer som 
ikke har nevneverdige negative konsekvenser for noen berørte parter eller interesser. 
Etter bestemmelsen er det adgang til å overlate mer bagatellmessige saker til 
administrasjonssjefen. 
 
 

Vurdering 
Administrasjonen mener at forslaget kan anses som mindre endring, som ikke har noen direkte 
innvirkninger på formålene i reguleringsplanen for hytte/naustområde Løkvikneset, her er det 
snakk kun om å endre i bestemmelsene slik at man kan få en bedre vann/toalettløsning. 
Men hvis det kommer innvendinger til endringene fra berørte myndigheter eller eiere og festere 
av direkte berørte eiendommer, vil ikke endringene kunne anses som «mindre», det vil si at 
saken må behandles som en vanlig reguleringsendring. 
 
Løkvikneset velforening ønsker følgende endringer i reguleringsplanen: 
 
Forslag til endringer er skrevet med RØD tekst. 
Kommentarer fra saksbehandler og Statskog er skrevet med GRØNN tekst 
 

Planbetingelser og kommentarer.  

Tekniske anlegg.  
a) Adkomst, parkering og ferdsel i området  
 
Adkomst er etter vei som tar av fra fylkesvei 7968 «Kvænangsbotnveien» i Rekbukta til 
Løkvikneset. For parkering benyttes parkeringsplass anlagt i tilknytning til hyttefeltet. 
Parkeringsplassene er dimensjonert for 1,5 biler pr. hytte.  
 
Bare teknisk justering, fylkesvei 367 har både fått nytt veinummer og nytt vegadressenavn  
 
b) Vannforsyning 
  
Det tillates ikke innlagt vann i hyttene. Tilgang til vatn sikres gjennom brønnboring evt. med 
forsyning fra tilgjengelig vannkilde. Vann hentes ved felles pumpe hus. Det er lov å trekke 
vannslange frem til hyttene slik at man kan ha sommervann.  
 
(Velforeningen ser gjerne at det i fremtiden tillates innlagt vann i hyttene, ved bruk av 
overnevnte vannledning og ber om at dette punkt endres i takt med dette)  
 



Pr. dags dato så er det ikke aktuelt å installere og bygge ut vannforsyning i feltet, den dagen det 
vil bli aktuelt så må velforeningen komme med en søknad der det kommer frem hvordan de vil 
løse gravetraseene og infiltrasjon i grunn. Statskog som grunneier i området har uttalt seg om 
saken i en epost sendt til saksbehandler 26.sep. 2019. Der sier de følgende: 
«Statskog er ikke bekvem med at det gjøres større gravearbeid mellom tomtene ved etablering 
av felles anlegg. Et større felles anlegg vil krevet større etablering på Statskogs grunn. 
Vi mener at svartvann må løses ved at hver tomt etablerer tett tank i tilknytning til sin hytte. 
Statskog vil ikke bli tillatte overløp /infiltrasjonsanlegg ut over hyttetomtas areal inn på 
hovedbruket gnr 35 bnr 2». 
c) Avløp 
 
Spillvann (gråvann) kan føres ut i grunnen fra utslagsvask gjennom svartplastslange evt. tømmes 
manuelt på egnet sted i nærheten av hytta. Tømmingen skal gjøres på en slik måte at den ikke 
blir til sjenanse for andre hytteeiere i området. 
 
Her mener saksbehandler, at alle har ordnet seg egne områder innenfor hyttetomtas areal, der de 
tømmer gråvannet. 
 
d) Toalettløsning 
 
Det skal benyttes biologisk toalettløsning eller tett tank som tømmes av tankbil ved behov. 
 
Statskog som grunneier forutsetter at nødvendig infrastruktur etableres i tilknytning til hver 
enkelt hytte. 
Statskog er kjent med at det er etablert svartvannstank på to hytter i feltet. Vi forstår at det på 
disse to er etablert tett tank, som tømmes med tømmebil ved behov. 
 
e) Renovasjon 
 
Det er hytteeiernes ansvar å ta rede på sitt eget avfall etter de ordningene som er fastsatt i 
reguleringsbestemmelsene og vedtektene. 
 
Hvis kommunen eller forurensningsmyndighetene senere fastsetter annen renovasjonsordning, 
plikter festerne å delta i denne. (Jmf. pkt. 5e i vedtektene for Løkvikneset Hytteområde). 
 
Løkvikneset Hytteområde har trukket seg fra Rekbukta Hyttefelts vedtekter, og dannet 
«Løkvikneset Velforening». Vedlegg 1 er et vedlegg til reguleringsplanen for området, og ikke 
noe vi kan endre på uten videre. Styret vil ta en gjennomgang av vedtektene etter at Kvænangen 
kommune har behandlet våre ønsker om endringer i eksisterende reguleringsbestemmelser, slik 
at de kan få oppdatert denne. 
 
f) Strøm 
 
Det er ikke planlagt strøm frem til hyttene. Eventuell strømføring (lavspent) til hyttefeltet 
senere, dersom velforeningen ønsker det, skal det skje etter bestemmelsene i vedtektene 
(Jmf. pkt. 5f. Strøm i vedtektene for Løkvikneset Hytteområde) 
 
Kvænangen kommune har den oppfatning at det er strøm i området og de aller fleste har strøm i 
hyttene sine. Og at denne avtalen er gjort i samarbeid med Statskog Troms. 
 
 
 



 
 
 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER LØKVIKNESET HYTTEFELT  

§ 4 Bygeområde – fritidsbebyggelse  

Tillatt byggeareal.  
Det skal foreligge kommunal godkjent byggesøknad før oppstart byggearbeid.  
 
På hvert punktfeste tillates maksimalt 3 bygninger, det vil si 1 hytte og 2 uthus. Maksimal brutto 
grunnflate for hytte (inkl. overbygd veranda) og uthus er til sammen 120 m2. for uthus er 
maksimalt brutto grunnflate 15 m². Brutto grunnflate beregnes etter utvendige mål jfr. Norsk 
standart 3940. Det faste utvalget for plansaker (Formannskapet) kan dispensere fra arealgrensen 
når særlige grunner taler for det.  
 
 

Privet.  
Biologisk toalett eller tett tank plasseres i hytta eller uthuset. Når forholdene ligger til rette for 
det kan det faste utvalget for plansaker gi tillatelse til å bygge privet i eller sammen med uthuset. 
  
I utgangspunktet har ikke administrasjonen spesielle innvendinger mot de endringene som 
ønsket endret i bestemmelsen. Vedlegg 1 tas ut fra bestemmelsene pga. de ikke er relevant for 
Løkvikneset hyttefelt, Nye vedtekter utarbeides når nye endringer er gjennomført  
 
Administrasjonen anbefaler at foreliggende forslag til endring i planbestemmelsene sendes ut på 
førstegangshøring til berørte instanser.































 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/248 -14 

Arkiv: 600 

Saksbehandler Bernt Johan Mathiassen 

Dato: 16.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
212/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 

 

Detaljregulering for Sætra massetak. Badderen - Vedtak om utlegging til 
offentlig ettersyn og høring 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven § 12-10 
Vedlegg 
1 Planbeskrivelse PlanID 1943201903 
2 Bestemmelser og retningslinjer PlanID 1943201903 
3 Reguleringsplan Sætra massetak ID 1943201903 
4 Vedlegg 1 Referat fra oppstartsmøte 
5 Vedlegg 2 Varsel om oppstart 
6 Vedlegg 3 Innspill 
7 Vedlegg 4 Geoteknisk rapport 
8 Vedlegg 5 Forenklet ROS-analyse 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtas det om å legge forslag til detaljregulering 
for Sætra Massetak; Badderen med Planident: 1943201903 ut til høring og offentlig ettersyn i 
minst seks uker. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
Formålet med planen er å tilrettelegge for uttak av masser og oppfylle Direktoratet for 
mineralforvaltnings krav til driftsplan. 
 
Planstatus: 
I kommuneplanens arealdel er deler av området avsatt til råstoffutvinning. Arealet i 
planforslaget er utvidet en del i forhold til kommuneplanens arealdel. I planforslaget er det 
innarbeidet adkomstvei til massetaket og adkomst til kommunalteknisk anlegg nord for 
massetaket. Det er også avsatt areal til lysløype langs Badderelva.  



 
Økonomiske konsekvenser:  
Detaljreguleringsplanen vil ikke gi økonomiske konsekvenser foruten reguleringsplanarbeidet 
som er finansiert gjennom disposisjonsfondet. Med tiden vil drift av massetaket gi inntekt. 
 
Varsel om oppstart:  
Varsel om oppstart ble sendt i brev av 05.12.2019 samt annonse i avisa Fremtid i Nord og på 
kommunens nettside 10.12.2019 
Alle innspillene er referert og gitt en individuell kommentar. Alle relevante innspill er forsøkt 
tatt hensyn til i planarbeidet. Disse er å finne i planbeskrivelsen punkt 4.2 
Konsekvensutredning: 
Tiltaket som her planlegges er vurdert opp mot gjeldende forskrift om konsekvensutredning og 
det er konkludert  
 

Vurdering 
Området ligger ca. 800 meter fra E6 i Badderen og ca. 600 meter i Sætra boligfelt. Deler av 
område er i arealplan avsatt til råstoffutvinning/massetak.  
Adkomst til området er fra E6, og om Statens vegvesen vurderer å oppgradere kryss mot E6 ser 
kommunen som positivt, på den måten vil man få et mer ryddig forhold til avkjørsler til 
massetak/industri og Sætra boligfelt. 
 
Forslaget til detaljregulering av massetaket er, vesentlig i tråd med kommuneplanens arealdel, 
kommunen har vurdert at å planlegger ett større område, enn det området som var avsatt i 
arealplanen gjør at de som skal drifte har en fremtidsavklaring for området slik at de oppfyller 
direktoratet for mineralforvaltnings krav, og kan planlegge lengre en ett år av gangen. 
 
Kvænangen kommune startet opp arbeidet med detaljregulering av massetak på Sætra, Badderen 
i 2019, det ble sendt ut oppstartsmelding til offentlige høringsinstanser og hjemmelshavere i 
desember 2019 med høringsfrist i slutten av Januar 2020. der kom det frem at de ønsket 
barmarks befaring, men på grunn av Covi-19 og sein sommer kom de ikke på befaring før i juli 
2020. derfor har arbeidet fra oppstartsmelding til vi sender den ut på høring og offentlig ettersyn 
tatt lang tid. 
Så etter en helhetsvurdering anbefaler derfor, kommunedirektøren at detaljreguleringsplan 
legges ut til høring og offentlig ettersyn. 
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1. Bakgrunn 
1.1 Hensikten med planarbeidet 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for uttak av masser og oppfylle Direktoratet for 
mineralforvaltnings (DMFs) krav til driftsplan. 
 
 
1.2 Om forslagstiller 
 
Tiltakshaver:   Kvænangen kommune 
 
Konsulent:   GeoNord AS v/Per Espen Kjellmann 
 
 
 

2. Planområdet 
Planområdet er lokalisert til Badderen i Kvænangen, og grunneier er Kvænangen kommune. 
Badderen ligger ca. midt i kommunen og i nærområdet til der det planlegges bor det  
ca. 40 - 50 personer. Det ligger en barnehage også i nærområde. 
For å komme seg til massetaket nå man kjøre forbi et industriområde der Kvænangen produkter 
holder til. 
 
 
2.1 Oversiktskart 

 
Markering viser planområdet lokalisert øst for Badderelva og nord for Tverrelva i Badderen. 
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Planbegrensning 
 
 
2.2 Dagens bruk 
Planområdet er i sin helhet innenfor eiendommen gnr. 28 bnr. 16 som eies av Kvænangen  
kommune. I den sørlige delen av planområdet er det et massetak hvor det i flere år har vært tatt ut 
grusmasser. Kvænangen kommune leier ut området til Nord -Troms Maskin as. 
 

 
Ortofoto over eksisterende massetak (bildet er fra ca. 2018) 
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2.3 Planstatus 
 
Følgende planer gjelder for planområdet, eller grenser til planområdet. 

Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 

X Kommuneplanens 
arealdel 

Massetak og LNFR  23.01.2019 

X Reguleringsplan Badderen-Sætra boligfelt 24.09.1981 

X Reguleringsplan Badderen – Småbåthavn mm 10.10.2001 

X Reguleringsplan Sætra boligfelt (utvidelse mot syd) 11.06.2003 

 
I kommuneplanens arealdel er deler av området avsatt til råstoffutvinning. Arealet i planforslaget 
er utvidet en del i forhold til kommuneplanens arealdel.  
I planforslaget er det innarbeidet adkomstvei til massetaket og adkomst til kommunalteknisk 
anlegg nord for massetaket. Det er også avsatt areal til lysløype langs Badderelva 
 
 
2.4 Eiendomsforhold 
 
2.4.1 Hjemmelsesforhold og rettigheter 

 
Eiendo
m 

Hjemmelshaver Areal 
m2 

Planstatus Forslag 

Direkte berørte eiendommer  
28/16 Kvænangen 

kommune 
2 590 605 Område for råstoff 

utvinning 
Område for råstoff  
utvinning, offentlig veg 
og skiløype 

Naboeiendommer  
27/7 PAULSEN KARL ANTON  Bolig Ikke berørt 
27/32 SKUM ANDERS  

ASLAKSEN 
 Bolig Ikke berørt 

27/38 BÆHR PER ANDERSEN  Bolig Ikke berørt 
27/42 SKUM ASLAK OLE  

ANDERSEN 
 Bolig Ikke berørt 

28/52 HENRIKSEN INGAR R 
JOHNSEN GEIR HARALD 

 Bolig Ikke berørt 

28/99 STATENS VEGVESEN  
REGION NORD 

 Vegareal (E6) Ikke berørt 

28/109 KVÆNANGEN  
PRODUKTER AS 

 Industri Ikke berørt 

27/7 F9 BÆHR ANDERS NILS A  Bolig Ikke berørt 
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3. Planforslag 
Planforslaget tar utgangspunkt i kommuneplanens arealformål for området og har som formål å 
detaljregulere massetak. Selve massetaket omfatter et areal på ca. 44 dekar. Det tillates uttak med 
maks 40 ° helning i skjæringer og ned til kote 50 moh. 
Ellers er det i planområdet satt av areal til veggrunn (o_Skv1 og o_Skv2) samt lysløype o_GT1. 
I området rundt massetaket er det regulert inn grønnstruktur for å ivareta skjerming mot  
Badderelva (o_G1) og bakenforliggende bebyggelse og friområder. 
 

 
Plankart 
 
 
3.1 Planens intensjon 
Formålet med reguleringen er å få gjennomført regulering av masseuttaket som i neste omgang 
gjør det mulig å utarbeide en driftsplan. 
Planen skal også legge til rette for adkomst til friområder og turstier i området samt regulere inn 
eksisterende skiløype gjennom området. 
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3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter, alle datert  
 
1. Plankart m/tegnforklaring 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse 
 
Dokumentene er utarbeidet i hht. SOSI-standarden 
 
 
3.3 Planavgrensning 
I sørøst grenser planen til Tverrelva og i sørvest grenser planen mot Badderelva 
I nordøst grenser planen mot eksisterende adkomst til kommunalt vannforsyningsanlegg og 
bakenforliggende områder. I nord grenser planen til Sætra boligfelt. 
 
 
3.4 Reguleringsformål 
 
3.4.1 Bebyggelse og anlegg, Jfr. PBL § 12-5 nr.1 
Det planlegges etablering av massetak med et totalt uttakspotensiale på ca.750.000 m3 faste 
masser. I massetaket er det ikke planlagt faste bygninger eller installasjoner. 
 
3.4.2 Samferdsel og infrastruktur, Jfr. PBL § 12-5 nr.2 
Adkomst til massetaket er via anleggsvei (o_Skv1) fra E6. Adkomst til bakenforliggende 
kommunaltekniske anlegg og friområder sikres via adkomst (o_Skv2) 
 
3.4.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål Jfr. PBL § 12-5 nr.5 
Resterende arealer som i kommuneplanen er angitt som LNFR beholdes uendret. 
 
 
3.5 Faresoner 
Innenfor reguleringsplanen er det angitt følgende jfr. NVEs aktsomhetkart og NGIs faresonekart: 
 
3.5.1 Område angitt med fare for jord- og flomskred (F310_j 1-3) 
 
3.5.2 Områder angitt med fare for Snøskred (F310-S) 
 
 
3.6 Hensynssoner 
Innenfor reguleringsplanen er det angitt følgende hensynssoner. 
 
3.6.1 Område med særlige hensyn til Naturmiljø langs Badderelva (H560) 
 
3.6.2 Rundt massetaket er det regulert inn hensynssone grønnstruktur (H540) 
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4. Planprosess og medvirkning 
 
4.1 Om planprosessen 
Det har vært tett kontakt med administrasjonen i Kvænangen kommune i forbindelse med  
gjennomføring av planprosessen.  
Det er avholdt oppstartsmøte med Kvænangen kommune den 28.11.2019 (vedlegg 1) 
Det er vurdert at det ikke foreligger krav om konsekvensutredning for tiltaket. 
Det er i forbindelse med varsling om oppstart av planarbeidet kommet inn 6 innspill (vedlegg 2). 
Planoppstart er varslet den 5.12.2019 ihht. tilsendt adresseliste fra Kvænangen kommune. 
Varselet er også trykket i avisen Framtid i Nord den 10.12.2019 og på kommunens hjemmeside. 
 
 
4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar. Alle relevante innspill er forsøkt tatt 
hensyn til i planarbeidet. 
Dette er en kort oppsummering av de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen: 
 
 
Statens vegvesen, Transportforvaltning Nord: 
Man viser til at et nytt massetak vil føre til økt trafikk og at man derfor ber om en vurdering av 
oppgradering av kryss mot E6. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, justis og kommunalavdelingen: 
Momenter i Fylkesmannens innspill: 
a) Fylkesmannen savner en mer utdypende vurdering av kravet om konsekvensutredning 
b) Sikker byggegrunn må utredes, ROS analyse 
c) Vurdering i forhold til Forurensningsforskriften 
d) Konsekvenser langs vassdrag og naturmangfoldloven 
e) Etterbruk 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
Generelt om krav til reguleringsplan for masseuttak og henvisning til driftsplanrettlederen. 
Anbefaler at man utreder av temaet landskap og landskapspåvirkning i forbindelse med KU. 

 
Troms og Finnmark Fylkeskommune 
Fylkeskommunen ber om at det gjøres en nærmere begrunnelse for vurderingen av manglende 
krav om konsekvensutredning. Man tar også opp muligheten for eventuelle krigsminner i 
området. Avventer Sametingets befaring.  
 
I brev av 11.9.2020 uttaler Fylkeskonservatoren at man ikke har noen innvendinger til 
planarbeidet etter befaring av området. 
 
Sametinget 
Etter befaring sommeren 2020 er det ikke registrert noen automatisk fredete samiske 
kulturminner i området. Sametinget har ingen merknader til reguleringsplanen. 
 
Norges Vassdrag og Energidirektorat 
NVEs generelle innspill med anbefalinger om momenter det må tas hensyn til i planprosessen. 
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5. Konsekvenser av planforslaget 
 
5.1 Krav til KU 
Tiltaket som her planlegges er vurdert opp mot gjeldende forskrift om konsekvensutredninger 
(gjeldende fra 1.7.2017) og det er konkludert med at tiltaket ikke medfører krav til  
konsekvensutredning. Dette siden planforslaget er i tråd med overordnet plan og de foreslåtte 
endringer ikke vurderes som omfattende nok for å kunne medføre krav om konsekvensutredning 
jf. forskriften § 10. 
 
 
 
 
5.2 By- og stedsutvikling 
Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanens arealdel 
 
 
5.3 Barns interesser 
Det er ikke medtatt noen egne bestemmelser om barns interesser, men kravet menes å være 
ivaretatt ved at det sikres adkomst til friluftsområde langs Badderelva og til bakenforliggende 
områder. 
 
 
5.4 Folkehelse 
Planområdet er i stor grad benyttet til rekreasjon. Særlig er området benyttet av barnefamilier til 
bærplukking, fiske- og friluftsliv. Områdets nære forhold til utmarka og stier direkte ut av 
området vil være oppfordrende til bruk av sykkel og ski i rekreasjonsøyemed. 
 
 
5.5 Friluftsliv 
Forholdene for rekreasjon og friluftsliv i området regnes som svært gode og er ivaretatt i 
planforslaget. 
 
 
5.6 Landskap 
Planområdet ligger i en vestvendt skråning mot Badderelva.  
For å ivareta eksisterende naturmiljø langs det vernede vassdraget er det i planen lagt inn en 
hensynssone naturmiljø (H560)  
Omkring massetaket er det lagt inn hensynssone grønnstruktur (H540) 
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Hensynssoner 
 
5.7 Lokalklima 
Det må tas særlige hensyn til støv og støy fra produksjon i massetaket. I driftsplanen må det tas 
hensyn til revegetering i de forskjellige driftsfasene. 
 
 
5.8 Naturressurser 
Ved utbygging av området skal det legges vekt på at den naturlige vegetasjonen og det biologiske 
mangfoldet ivaretas på best mulig måte.  
Det må påregnes beite fra bufe og reinsdyr innenfor planområdet 
 
 
5.9 Risiko- og sårbarhet 
Se ROS-analyse for vurdering av mulige hendelser.  
Følgende risikosituasjoner vurderes som aktuelle: 
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Risikoområder for jord- og snøskred fra kommuneplanen. 
 
 
5.9.1 Rasfare – jord- og flomskred 
I den bratte skråningen sør-øst for planområdet og langs Tverrelva er det i NVEs aktsomhetkart 
vurdert en potensiell fare for jord- flomskred (F_310_J_3).  
I kommuneplanens arealdel er det i 2 områder innenfor planen angitt faresoner for jordskred 
(F310_J_1-2) 
 
 
5.9.2 Rasfare – snøskred 
I kommuneplanens arealdel er det innenfor planområdet angitt ett område med hensyns-sone for 
snøskred (F310_S_1) 
 
 
5.10 Kvikkleire 
Planområdet er i sin helhet under marin grense. Det er derfor gjort en vurdering av fare for 
kvikkleireskred. (Se Vedlegg 3) 
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5.11 Trafikksikkerhet 
I planforslaget er det tatt hensyn til at lysløype (o_GT) og adkomstveg til massetak (o_Skv1) i et 
område på ca.60m er delvis sammenfallende og kryssende. Det må her tas spesielt hensyn til myke 
trafikanter/skiløpere. 
 
 

 
Kryssende lysløype 
 
5.12 Samisk interesser ved endret bruk av utmark 
Det er ikke registrert samiske interesser innenfor planområdet. 
 
 
5.13 Teknisk infrastruktur 
Det er ikke utbygd strømforsyning i området. 
 
 
5.14 Grunnforhold 
Område for masseuttak antas å bestå i sin helhet av en morene-/ grusmasser. 
 
 
5.15 Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst via kommunal veg fra E6. Det vurderes ikke vesentlig 
trafikkøkning som følge av planforslaget 
 
 
5.16 Verneverdier 
Langs Badderelva er det i kommuneplanen angitt hensynssone for bevaring av naturmiljø 
(H_560). 
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5.17 Gjennomføring 
 
5.17.1 Viktige bestemmelseskrav 
Før det gis tillatelse til ny utvinning av masser skal det: 
- etableres sikker trafikkavvikling jfr. 5.9.4 
- utarbeides driftsplan for massetaket



Bestemmelser og retningslinjer 
Planens navn Sætra massetak, Badderen 

Saksnummer 2019/248 

PlanID 1943201903 

Vedtatt  

 Offentlig ettersyn, dato Forslag ved 

 Sluttbehandling, dato 

 

§ 1 Planens intensjon 
Bestemmelser Retningslinjer 

Definisjon:  
Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument. 
Det vil bla si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller 
bebygge en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på 
plankartet og i bestemmelsene.  
 
 

Definisjon:  
Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av veiledende og 
informativ karakter. De kan ikke alene brukes som 
hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men gir føringer for 
rettslige og planfaglige vurderinger av plankart og bestemmelser. 
  

 
Planens intensjon er tilrettelegging for uttak av 
masser samt tilrettelegging av skiløype gjennom 
planområdet 
 

 

§ 2 Planens avgrensning 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Planens avgrensning er vist på plankart med 
PlanID 1943201903 og datert 20.10.2020 
 

 

§ 3 Arealformål  i planen (PBL § 12-5) 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Området er regulert til følgende formål  
ihht. PBL § 12-5: 
Bebyggelse og anlegg (nr. 1)  

 Masseuttak  
Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2) 

 Kjøreveg 
Grønnstruktur (nr. 3) 

 LNFR område 
 Skiløypetrase 

 

 



§ 4 Hensynssoner i planen (PBL § 12-6) 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
F310 S Ras- og skredfare, snøskred 
F310 J  Ras- og skredfare, jordskred 
H 540  Hensynssone Grønnstruktur 
H 560   Hensyn naturmiljø 
 

 
 

 

§ 5 Fellesbestemmelser (PBL § 12-7) 

§ 5.1 Rekkefølgebestemmelser 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Før drift av massetaket igangsettes skal det 
foreligge driftskonsesjon med tilhørende 
driftsplan i henhold til Mineralloven.  
 

 
Driftsplanen skal inneholde en avslutningsplan 
der området går over til LNFR område etter 
avslutning. 

 

§ 5.2 Allmenne plankrav 

§ 5.2.1 Støyforurensning 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Støynivå fra virksomheten i masseuttaket skal 
ved utendørs oppholdsområder ved boliger 
eller utenfor rom med støyfølsom bruk, i et 
representativt driftsdøgn, ikke overskride 
grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2012): Uten 
impulslyd Lden 55 dB, med impulslyd Lden 50 dB. 
Dersom det fra kontrollmåling av støyutslipp 
ved normal drift viser seg at gjeldende 
grenseverdier overstiges skal dempingstiltak 
iverksettes straks. 
 

 

 

§ 5.2.2 Luftforurensning 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Utslipp av steinstøv/ støv/ partikler skal ikke 
overskride krav ihht. Forskrift om begrensning 
av forurensning § 30-5.  
 

 

 



§ 5.2.2 Sikring 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Bruddet skal til enhver tid holdes forsvarlig 
sikret med gjerde, bommer og skilting. 
 

 
Omfang vurderes for å unngå ulykker og hindre 
ukontrollert adkomst av dyr og mennesker. 
 

 

§ 5.2.2 Forurenset grunn 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Dersom det under drift avdekkes forurenset 
grunn skal ansvarlig myndighet varsles. Jfr. 
Forurensningslovens § 7. 
 

 

 

§ 5.2.3 Kulturminner 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Dersom det under drift framkommer 
automatisk fredede kulturminner, må arbeidet 
stanses straks og ansvarlig myndighet varsles. 
Jfr. Kulturminneloven § 8.2. 
 

 

 

§ 5.2.4 Tekniske anlegg 
Bestemmelser Retningslinjer 

 
Bunnkote i massetaket skal være på kote 50 
moh. NN2000.  
Forutsetningen for drift, er at uttaket følger 
rammebetingelsene i reguleringsplankartet med 
bestemmelser. Utstrekning, terrengforming er 
fastlagt i reguleringsplandokumentene med 
beskrivelse.  
Massetaket avsluttes med 40⁰ skråninger mot 
vegetasjonsskjerm og LNFR området. 
Grense for masseuttaket skal følge 
formålsgrensen. 
 

 
Innenfor området kan det benyttes hvilebrakke 
i driftsperioden. Det skal ikke legges inn vann i 
hvilebrakke, og ikke etableres avløp. Toalett 
etableres med forbrenningstoalett eller 
lignende.  
Ved avslutta uttak skal området være istandsatt 
i samsvar med godkjent driftsplan.  
Området skal ryddes for maskiner, utstyr, 
skrapmasser og lignende.  
Bygninger og anlegg i området tilknyttet driften 
av uttaket skal fjernes.  



Detaljregulering, Sætra massetak

Kilde for basiskart:       FKB
Dato for basiskart:       23.9.2016
Koordinatsystem:          UTM Sone 33 / Euref89
Høydegrunnlag:           NN2000

Kartopplysninger

Kvænangen kommune
Nasjonal plan-ID:
1943201903

Plantype:
Detaljregulering

Forslagsstiller:
Kvænangen kommune

Saksnummer:

4.12.2019 PEKj



 

Referat fra oppstartsmøte 
 

1. Om planinitiativet og forslagstiller 

 
Arbeidstittel 

Detaljregulering Badderen massetak gnr. 28 bnr. 16 

Initiativet gjelder  Reguleringsplan med krav om KU 
X Reguleringsplan 

 Endring av reguleringsplan 
 Mindre vesentlig reguleringsendring av: 

………………………………………………………. 
Tiltakets adresse Sætra massetak 

Berørte eiendommer Gnr/bnr, 28/1,7,32,38,42,43,52,99,109, 7-9,16-5 

Planens formål/hensikt Formålet med planen er å legge til rette for massetak i området som 
er avsatt til massetak i arealplan 

Tiltakshaver Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord 

Planfaglig ansvar  
Firma:  GeoNord  
 
 Prosjektansvarlig: Per Espen Kjellmann  
 

 

2.Oppstartsmøte 
Møtested Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161 Burfjord 

Dag/dato 28.11.2019 

Deltakere  
Fra kommunen:  Bernt Mathiassen 
   Dag Å. Farstad 
   Åsmund Austarheim 
  
 Fra Forslagsstiller: Per Espen Kjellmann 
 
 
 
 Andre: 

 



 

3.Saksopplysninger 
Arkivsaks nr.  2019/248 

Planident 1943201903 

Saksbehandler Navn:  Bernt Mathiassen 
 
Kontaktinfo:  77778840 
  bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no  

 

4. Gjeldende planer 
Planstatus 
Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 

X Kommuneplanens 
arealdel  23.01.2019 

 Klima og energiplan   

 Andre planer/vedtak Badderen-Sætra boligfelt 24.09.1981 

  Badderen – Småbåthavn mm 10.10.2001 

  Sætra boligfelt  11.06.2003 

 

Planer, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 
Status Plan Formål Forslagsstiller 

    

    

    

 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm, som er relevant 

Aktuell Dokument Merknader 
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Overordnete retningslinjer som er relevant for planarbeidet 

Aktuell RPR Merknader 

 Samordne. 
areal/transport 

 

 Barn og  
planlegging 

 

 Verna vassdrag  

 Riks- og 
fylkesveier 

 

  Jordvern  

 Andre  

 

5. Viktige temaer i planarbeidet 

Tabellen under angir viktige, planfaglig tema som må vurderes i det videre planarbeidet. 
Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen – vurdere om det er flere 
forhold som er relevant å vurdere i saken. 

Relevant Tema Merknader 
   
 1.  Konsekvensutredning  
 2.  By- og stedsutvikling  
 3.  Barns interesser  
 4.  Byggeskikk og estetikk  
 5.  Demografiske forhold  
x 6.  Friluftsliv  
x 7.  Landskap  
 8.  Lokalklima  
 9. Miljøvennlig/alt. energiforsyning  

x 10. Naturressurser: Jordbruk, skogbruk, 
reindrift, mineraler, fiskeri, mm  

x 11. Risiko- og sårbarhet   
 12. Samiske interesser  
 13. Sosial infrastruktur  
x 14. Teknisk infrastruktur  
 15. Trafikkforhold  
 16. Universell utforming  
 17. Verneverdier/kulturminner  
 18. Strandsonen  
 19.Vannforsyning/avløpsforhold  
x 20.Naturmangfold  

 



 

6. Varsel om oppstart-krav til materiale 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster og 
adresseliste. 

 Merknad 

Annonse i to lokalaviser (krav til en avis 
utgitt på stedet). 

 Framtid I Nord  
 

Kommunens hjemmeside  www.kvanangen.kommune.no 

Brev til berørte parter 
• oversiktskart 
• kart med planavgrensning 
• redegjørelse for planens hensikt 
• dagens planstatus 
• framtidig planstatus 

 Naboer. 
 Offentlige høringsinstanser 
  

Evt. informasjonsmøte/andre info-tiltak?  

Planprogram (ved KU)  Nei 

 

7. Innlevering av planforslag- krav til materiale 

 Merknad 

1. Plankart 
 

Leveres på SOSI-format 4.5. UTM-sone 33 

2.  Bestemmelser/retningslinjer PDF og Word-format 

3. Planbeskrivelse. PDF og Word-format 

4. Kopi av varsel med merknader    

5. Kopi av annonser  

6. Særlige vedlegg Vurdering av geologiske forhold 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. 
Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i henhold til avtale gjort 
med kommunen på oppstartsmøtet 

 

 



 

8.Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

Planstatus X Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan 

 Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan 

Kreves KU  Ja 

X Nei 

 
Plankrav 

X Reguleringsplan 

 Endring av reguleringsplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 

 
Anbefaling 

X Anbefaler oppstart av planarbeid 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

  

Annet   

 

9.Framdrift 

Kvænangen kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. 
Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 
uker. 

Framdriften er bla avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. 
Foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 

 

1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet i Framtid i Nord ca. 05.12.2019 

2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen innen 17.12.2019 

3. Kvænangen kommune anslår at første gangs behandling i planutvalget kan skje 4 - 6 
uker etter mottak av komplett planforslag. 

4. Kvænangen kommune anslår at vedtak kan fattes 6 uker etter at offentlig ettersyn er 
over. Endelig vedtaksdato avhenger av kommunens møteplan 

 

 



 

10. Gebyr 

 Merknad 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt. 
  

 

Fakturaadresse  Kvænangen Kommune 
 Rådhuset, Gárgu 8 
 9161 Burfjord 
 
Vår elektroniske fakturaadresse for mottak av EHF er vårt 
orgnr: 940331102 
 
faktura@kvanangen.kommune.no  
 
 Merk faktura med Ressurs nr. 30222 

 

11. Godkjenning av referat 

Referatet og Kvænangen kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og 
planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. 

Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 
den senere saksbehandlingen. Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og 
politikk kan føre til endrede planfaglige vurderinger. 

Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner 
med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 

 
Referat, datert 28.11.2019 

 
Referent: Saksbehandler 

Bernt Mathiassen 

……………………………………… 

 

Referatet er godkjent av forslagsstiller 

Per Espen Kjellmann 

……………………………………………… 
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+47 78435848 

Bjørn Wirkolas vei 15 perespen@geonord.no 
9510 Alta 

 
 

Til berørte hjemmelshavere og myndigheter 
 
 
 
 
 
 
 

Deres Ref.: Vår ref.: 19188/pekj_01 Dato: 04.12.2019 

 
 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR SÆTRA MASSETAK, 
BADDEREN I KVÆNANGEN KOMMUNE 

 
Bakgrunn 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Kvænangen kommune har 
igangsatt følgende planarbeid: 
Detaljregulering av Sætra massetak i Kvænangen kommune. 
GeoNord as er engasjert som planfaglig konsulent for utarbeiding av reguleringsplanen. 

 
Planområdet 
Planområdet er på ca 145 daa og omfatter i sin helhet arealer som eies av Kvænangen kommune. 
I Kommuneplanens arealdel avsatt ca 40 daa til råstoffutvinning/massetak. Det tas i detaljreguleringen 
høyde for at det etableres en klimavernsone mot Badderelva og Tverrelva. I tillegg vil det sikres areal for 
eksisterende lysløype og almenhetens adkomst til bakenforliggende områder. 
Se kartutsnitt under hvor planens avgrensning, eiendomsgrenser og dagens planstatus fremgår. 

 

Figur 1 Planområdet markert med rød sirkel 

mailto:perespen@geonord.no
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Figur 2 Planavgrensning og eiendomskart 

 

 
Figur 3 Planavgrensning med gjeldende planstatus 
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Planens formål 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for råstoffutvinning/massetak med tilhørende 
veger, anlegg og infrastruktur i området. 

 
Konsekvensutredning 
Planen er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 med tilhørende forskrift om konsekvensutreding- 
er. Kommunen har konkludert med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvens- 
utredning. 

 
Innspill til planarbeidet 
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til:  
GeoNord as,  
Bjørn Wirkolas vei 15,  
9510 Alta  
Eller på e-post til: perespen@geonord.as innen 17.1.2020 

 
Det er også mulig å lese oppstartsvarselet på kommunens nettsider; www.kvanangen.kommune.no. 
Merknader blir samlet og kommentert av GeoNord før oversendelse av planforslag til kommunen. 

 
Videre planprosess 
Etter varslingsperiodens utløp blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. 
I henhold til fremdriftsplan skal planutvalget i Kvænangen ta stilling til om forslag til regulering skal 
sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av 1. kvartal 2020. Berørte parter vil da bli tilskrevet 
og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens internettside; 
www.kvanangen.kommune.no. 

 
Etter offentlig ettersyn vurderes det hvorvidt planforslaget skal endres/revideres før det eventuelt 
fremmes for endelig vedtak i planutvalget/kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjen- 
nom annonse i lokalpressen og på kommunens nettsider. Det blir også sendt brev til registrerte 
grunneiere og festere i planområdet og naboer når de blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde 
informasjon om klageadgang. 

 
Eventuelle spørsmål i saken rettes til Per Espen Kjellmann, 
enten på e-post; perespen@geonord.no eller på tlf.: +47 909 38 216 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Per Espen Kjellmann 
Daglig leder 

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

Transport og samfunn Maria Haga / 90110921 20/4064-2    13.01.2020 

     

      

Innspill til reguleringsplan for Sætra massetak - Badderen Kvænangen 

kommune - varsel om oppstart 

Vi viser til deres varsel om oppstart av planarbeid, datert 04.12.2019. 

 

Etableringen av et nytt massetak vil føre til en økning i trafikken av store kjøretøy til og fra 

området. Statens vegvesen ber om at det gjennomføres grundige vurderinger av hvordan 

trafikksikkerheten skal ivaretas, og hvilke konsekvenser den økte trafikkmengden vil ha for 

vegnettet, og da spesielt krysset til E6.  

 

Dere må gjennom planarbeidet gjøre en vurdering av om etableringen av det nye massetaket 

utløser behov for oppgradering av kryss fra de kommunale vegene til E6. Statens vegvesen 

er gjerne en aktiv part i det videre planarbeidet.  

 

 

Statens vegvesen Transportforvaltning nord 

Med hilsen 

 

 

 

Haga Maria 

Seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for Sætra massetak i 
Badderen, Kvænangen kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 17.01.2020. Formålet 
med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av massetak/råstoffutvinning med 
tilhørende veier, anlegg og infrastruktur. Det er tenkt at reguleringsplanen også skal sikre areal for 
eksisterende lysløype og tilgang til bakenforliggende turområdet. Det er også tenkt opprettet en 
klimavernsone mot Badderelva og Tverrelva. Planen vil delvis være i tråd med kommuneplanens 
arealdel. Fylkesmannen skulle ønske varslet var mer tydelig på størrelse og utforming av selve 
massetaket da disse opplysningene har innvirkning på våre innspill. 
 
Planen inngår i Fylkesmannens samordningsoppgave. Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å 
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter. 
 

Vurdering av konsekvensutredning 
Vi savner en mer utdypende vurdering av kravet om konsekvensutredning. Tiltaket havner inn under 
Vedlegg II pkt. 2 a, i henhold til forskrift om konsekvensutredning(KU-forskriften). 
 
§8 i KU-forskriften slår fast at tiltak som kommer inn under vedlegg II skal konsekvensutredes hvis 
de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Videre sier KU-forskriften følgende i § 8 a «Unntatt fra dette 
er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen». I arbeidet med kommunens arealplan(KPA) 
ble det gjort en konsekvensutredning av deler av gjeldene området. Området er omtalt som BRU 11 i 
KPA og er avsatt til råstoffutvinning. Basert på oppdatert informasjon, tilsendt av plankonsulent fra 
GeoNord den 09.01.20, om størrelsen av massetaket i reguleringsplanen som nå utarbeides, mener 
Fylkesmannen konsekvensutredningen som ble gjort i arbeidet med KPA ikke kan være gjeldene, da 
massetaket i reguleringsplanen kommer til å være betydelig større. Dermed vil reguleringsplanen 
ikke være i samsvar med tidligere plan. Plankonsulenten opplyser at arealet som var avsatt til 
massetak i KPA var på 28 718 m2 mens areal i reguleringsplanen vil være på 44 928 m2. Volumet på 
massen som skal tas ut vil også nesten bli doblet fra 420 000 m3 til 750 000 m3. 
 
Tiltaket må derfor vurderes opp mot § 10 i KU-forskriften som lister opp ulike temaer som må 
vurderes om de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Hvis saken er vurdert ikke å få 
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vesentlige virkninger må dette også begrunnes. Begrunnelsen kan være kort. Etter Fylkesmannens 
vurdering av § 10 vil det ikke bli stilt krav til gjennomføring av ny konsekvensutredning. Vår 
konklusjon er basert på følgende vurderinger som er gjort i samsvar med departementets veileder 
for hvordan § 10 skal vurderes: 
 
Egenskaper ved planen jf. andre ledd: 
Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av allerede eksisterende massetak med adkomstvei. 
Plasseringen av tiltaket ligger nokså isolert i fra øvrig bebyggelse og vil være lite synlig.  Nærmeste 
bebyggelse er boliger som er brukt av reindriftsnæringa, som ligger ca. 150 meter fra planområdets 
yttergrense på tvers av Badderelva. Massetaket er tenkt utformet slik at en voll i sørenden blir 
bevart, som vil være visuelt skjemmende for bebyggelsen på tvers av elva. Området rundt 
plantiltaket er et friluftslivsområde. Massetaket vil antakelig være synlig fra deler av turområdet som 
vil ha en viss negativ påvirkning på turområdet. 
 
Egenskaper ved planen jf. tredje ledd: 
Det finnes ikke truet, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie 
naturområder jf. Naturbase(2020). Det er ikke blitt registrert noen truede eller sårbare arter i 
nærheten av planområdet jf. Artsdatabanken(2020). Badderelva er et vernet vassdrag og er i KPA 
avsatt med hensynssone (pkt. 7.2.1 i bestemmelsene). Selve massetaket vil bli liggende utenfor 
hensynssonen. 
 
Av Ngu’s kartgrunnlag(2020) er området for massetaket ikke for å regne som en nasjonal eller 
regional viktig mineralressurs. 
 
Det er ikke forventet at utvidelse av massetaket vil føre til en betydelig forverring av eksisterende 
forurensningssituasjon. Det er heller ikke forventet at tiltaket kan gi økt fare form alvorlige flom- 
og/eller skredsituasjoner. Samtidig minner vi om at sikker byggegrunn skal være avklart. 
 
Av Nibio’s kartgrunnlag(2020) ser vi at planområdet ligger innenfor vår- og sommerbeite for 
reindrifta. Grunnet retningen av utvidelsen av massetaket kan vi ikke se at tiltaket vil skape vesentlig 
større ulempe en dagens situasjon. 
 
Selv om planen ikke utløser krav om konsekvensutredning skal relevante temaer fortsatt være 
utredete på tilstrekkelig vis. 
 

Faglige råd 
Våre innspill er basert på oppdatert kartinformasjon om størrelse og selve utforming av massetaket, 
som vi ble tilsendt av plankonsulent hos GeoNord den 09.01.2020. Se kart under: 
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Figur 1 Oppdatert kartinformasjon 

 
Sikker byggegrunn 
Vi ønsker å understreke viktigheten av å avklare sikkerbyggegrunn i en tidlig fase og viser til 
departementets rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling som sier at 
reel fare for sikker byggegrunn skal være utredet på siste plannivå og skal ikke forskyves til 
byggesak. Av konsekvensutredningen som ble gjort av området (BRU 11) i kommuneplanens 
arealdel slås det fast at planområdet ligger under marin grense og det kan være fare for kvikkleire. 
Derfor må det foretas en geoteknisk vurderingen av områdets stabilitet. Av NVE Atlas kartgrunnlag 
(Snøskred og steinsprang (NGI) aktsomhetsområdet) ser vi at deler av planområdet ligger innenfor 
faresone for skred. Det må vurderes om dette er et tema som trenger nærmere utredning og om det 
må gjennomføres avbøtende tiltak. Aktsomhetsområdet for jord- og flomskred samt elveflom ligger 
også tett opp mot planområdet disse momentene må også vurderes nærmere.  
 
ROS-analyse 
Fylkesmannen minner om kravet i plan- og bygningslovens § 4-3 som sier at det skal gjennomføres 
en risiko- og sårbarhetsanalyse av planområdet. ROS-analysen skal belyse alle potensielle 
faremomenter innenfor planområdet. Framtidige faremomenter må også vurderes. Av det vi kan se 
av oppdatert kart, vil kanten av massetaket bli liggende veldig nær turløypa som ligger nord i 
planområdet. Det må vurderes om det er behov for etablering av gjerde som skiller turløypa fra 
massetaket eller andre avbøtende tiltak. Skulle massetaket komme for nært turløypa kan det være 
fare for utglidning, noe som må unngås. Fortsatt god tilgang til turområder bør prioriteres og kan 
sikres gjennom arealformål og bestemmelser. 
 
Hensyn til støy, støv og forurensning 



  Side: 4/6 

Av varselet fremgår det ikke om det skal etableres siktestasjon på området. Dersom det skal 
etableres siktestasjon er miljøkrav for virksomheten gitt i forurensningsforskriften kapittel 30, 
Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. 
 
Forurensningsforskriften kapittel 30 setter nasjonale krav til "stasjonære og midlertidige/mobile 
knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel." Det er gitt krav for maksimal 
støy og støvnedfall ved nærmeste eller mest utsatte nabo (bolig eller fritidsbolig), samt krav til 
maksimalt utslipp av steinpartikler til vann/elv/bekk (suspendert stoff). Er nærmeste nabo 500 meter 
eller mindre fra massetaket enn så skal det gjennomføres støvnedfallsmålinger hos nabo over minst 
ett år og målingene skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at støvkravene overholdes. Er 
nærmeste nabo 200 meter eller mindre fra massetaket så skal det gjennomføres støyberegning som 
dokumenterer at støykravene overholdes. 
 
Forurensningsforskriften § 30-11 sier følgende: 
 
"I god tid før en virksomhet som omfattes av dette kapittelet starter opp, eller det foretas 
endringer/utvidelser av en virksomhet, skal den ansvarlige sende melding til fylkesmannen med 
opplysninger om virksomheten. Meldingen skal omfatte opplysninger om hva slags virksomhet som skal 
etableres/endres, størrelsen på virksomheten, planlagt driftstid og andre opplysninger som kan være 
relevante. Pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nabo må legge en støyvurdering med 
meldingen." 
 
Nærmeste bebyggelse fra massetaket er gnr./bnr. 27/38, 27/7 og 27/32 og ligger sør for 
planområdet. Avstand mellom bebyggelse og selve massetak vil være ca. 250 meter etter våre 
målinger. Bebyggelse i retning nordvest vil også være innenfor 500 meter fra massetaket. Krav om 
støvmålinger vil da bli gjeldende, mens krav om støyutredning vil falle bort. Fylkesmannen vil likevel 
anbefale kommunen å gjennomføre støyutredning som i ettertid vil kunne brukes til å avgrense hvor 
nært fremtidig støyfølsom bebyggelse kan plasseres massetaket. 
 
Kommunen bør videre sette bestemmelser for at drenering av massetaket utføres, og 
dimensjoneres på en slik måte at det ikke fører til utslipp/utspyling av finpartikulære materialer til 
resipient. Det må heller ikke føre til skade på omgivelsene. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet for uttak av masser. 
 
Kantsoner langs vassdrag 
Kantsoner har generelt høy verdi for landskap og biologisk mangfold. Kantvegetasjon langs vann og 
vassdrag står her i en særstilling. De fungerer som viktige landskapselement, som levested for svært 
mange planter og dyr, særlig fugl, og dessuten som fangområde for avrenning fra landbruksarealer. 
Kantsoner langs vassdrag motvirker også erosjon i elvebredden, er le mot kulturmark og vil være en 
naturlig flomdemper. Det er derfor viktig å bevare et belte med kratt og vegetasjon langs 
elvestrengen. Vi viser her også til vannressursloven § 11 som pålegger at slike belter skal 
opprettholdes. 
 
Fylkesmannen ser det som viktig at vegetasjonsbeltet langs Tverrelva opprettholdes. 
 
Kommunen står ikke fritt når bredden på kantvegetasjonen skal bestemmes. Kommunen må 
fastsette bredden på vegetasjonsbeltet ut fra kriteriene i vannressursloven § 11 første ledd: 
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«Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset 
naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne 
regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget, 
eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget». 

 
Kommunens ansvar etter lovens § 11 fremgår av NVEs Veileder nr. 2/2019, Kantvegetasjon langs 
vassdrag. 
 
Varig verna vassdrag 
Planområdet ligger i hovedsak innenfor 100-metersbeltet langs Tverrelva, som er en del av varig 
verna vassdrag i verneplan II. Tverrelva er en sideelv til Badderelva som munner ut i Badderfjorden. 
Badderelva har en anadrom strekning til et antatt vandringshinder 2,2 km fra havet og det foregår et 
aktivt fiske etter laks og sjøørret i elva. Ifølge Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er 
myndighetene på alle nivåer og i alle sektorer forpliktet til å ta hensyn til verdiene i de verna 
vassdragene. De rikspolitiske retningslinjene gjelder vannstrengen og et belte inntil 100 m langs 
denne, samt andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for 
vassdragets verneverdi. Mer informasjon om dette ligger på Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) sin nettside www.nve.no. 
 
Anadrom laksefiske 
Utvinning av mineraler og bergarter produserer avfall og forurensning i form av økt 
partikkeltransport, endring av pH og tilførsel av tungmetaller. Dette kan påvirke svært mange 
organismer, deriblant laks, sjøørret og sjørøye (Anon, 2013). Partikler og metaller kan ha fysiologiske 
effekter på fisk, som skader på fiskens gjeller og påvirkning på laksesmoltens evne til å tåle saltvann. 
Det er mangel på kunnskap knyttet til miljømessige effekter av eksisterende bergverk og hvilke 
belastning laks og sjøørret tåler (Anon, 2019). For å unngå forurensning og negative effekter må det 
gjøres avbøtende tiltak jf. naturmangfoldloven. 
 
Videre er det sannsynlig at en utvidelse av massetaket vil gi et annet resultat i både landskapsbilde 
og effekter på natur og miljø enn det som er vurdert i konsekvensutredningen fra Kommuneplanens 
arealdel 2017- 2029. 

Kilder: 

Anon (2013). Status for norske laksebestander i 2013. (Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning nr 5). Hentet fra: https://www.vitenskapsradet.no/Rapporter 
Anon (2019). Status for norske laksebestander i 2019. (Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning nr 12). Hentet fra: https://www.vitenskapsradet.no/Rapporter 
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven sentrale prinsipper, kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper, skal 
legges til grunn ved myndighetsutøving etter naturmangfoldloven og annen lovgivning, herunder 
plan- og bygningsloven. Det skal fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig 
myndighet hvordan disse prinsippene er vurdert, jf. naturmangfoldloven § 7. Dette innebærer en 
noe utvidet begrunnelsesplikt i forhold til det som følger av forvaltningsloven § 24 første ledd. Se 
mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II 
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 
 
Etterbruk 

http://www.nve.no/
https://www.vitenskapsradet.no/Rapporter
https://www.vitenskapsradet.no/Rapporter
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Vi ser det som viktig at området regulert til massetak enten reguleres til LNFR etter at uttak er 
avsluttet og området istandsatt (tidsrekkefølge), eller at det stilles krav om plankrav for etterbruken. 
 
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen. 
Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2019/14071 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 
justis- og kommunalavdelingen 

  
 
Ola Aronsen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 701 9815 VADSØ 

Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
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Svar på varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering av 
Sætra massetak Badderen i Kvænangen kommune   

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 4. desember 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for råstoffutvinning/massetak med 
tilhørende infrastruktur. Hovedformålet er i oppstartsvarselet beskrevet til å være 
uttak av masser. En del av området er i kommuneplanen sin arealdel satt av til 
råstoffutvinning, det resterende arealet er LNF. Det er vurdert at tiltaket ikke faller inn 
under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning.  
 
Uttalelse til planen 
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle 
anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi er derfor positive til at 
området reguleres for råstoffutvinning. Regulering bidrar til å sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der det 
legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av konsekvenser for miljø og 
samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen 
legges forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen.  
 
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig 
forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både 
i volum og kvalitet.  
 
Planområdet omfatter mineralforekomsten, Badderen, registrert i grus- og 
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pukkdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) 1. Forekomsten er vurdert til 
å ha lokal betydning som sand- og grusforekomst. 
 
Grus- og pukkdatabasen viser at forekomstområdet er større enn foreslått 
planområde. Drift av uttaket bør derfor skje på en slik måte at muligheten for 
fremtidig utvidelse ikke blir begrenset. 
 
Beskrivelse av forekomst 
Plandokumentene må inneholde en beskrivelse av mineralressursen og en vurdering 
av ressursens egnethet til det formålet den planlegges brukt til. Dette er spesielt viktig 
for tiltak som ikke konsekvensutredes. Det kan være relevant å beskrive følgende 
momenter: 
 

 Om forekomsten består av løsmasser eller fast fjell  

 Estimert totalt uttaksvolum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak  
 Kvalitet og kvalitetsvariasjoner 

 Bruksområder og marked på kort og lang sikt 
 
Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven 
Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og 
gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av 
DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum 
oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se vår «Driftsplanveileder» 
for mer informasjon: https://dirmin.no/regelverk/veiledere 
 
Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt 
i medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen.  
 
Arealavklaringen for masseuttaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom 
reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, 
tidsbegrensning og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart 
frem i planbeskrivelsen.  
 
Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og 
avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny 
behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra 
bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen.  
 
Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk 
verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige 
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal 
godkjennes av DMF.  
 
Melde- og konsesjonsplikt etter mineralloven 
For samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til DMF, jf. mineralloven § 42. Melding 
skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av drift, og DMF kan kreve at det skal 
utarbeides driftsplan for slike uttak.  

                                                                 
 
1 http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=93009  
 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Del_fakta.fkom_besk?p_objid=93009
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Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, krever 
konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad skal sendes til DMF. 
Berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.  
 
DMF anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på 
følgende, eller lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i 
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. 
Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.»   
 
Sikring, skjerming og etterbruk 
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver 
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det 
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak , 
og for tilsyn og vedlikehold av disse.   
 
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra 
boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til 
å redusere støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at 
det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet. 
 
Etterbruk av området og krav til utforming av arealet etter avsluttet uttak bør 
fastsettes i reguleringsplanen, slik at driften kan planlegges deretter.  
 
Konsekvensutredning 
Det er vurdert at det ikke skal gjennomføres en konsekvensutredning. DMF vil likevel 
anbefale at det foretas en utredning av temaet landskap og landskapspåvirkning, da 
terrenget i området er forholdsvis bratt. 
 
Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av 
mineralressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Karoline Ulvund 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Karoline Ulvund 

 
 

https://dirmin.no/regelverk/veiledere
http://www.dirmin.no/
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 
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postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

GEONORD AS 
   
9510 ALTA 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/04604-5 Anne Øvrejorde Rødven 

   
04.02.2020 

 
 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid for Sætra massetak, Badderen i 
Kvænangen kommune 

Viser til deres brav datert 4.12.2019, samt tidligere korrespondanse om at vi svarer etter fristen 
17.01.2019.  
 
Varselet gjelder regulering av areal på ca. 145 daa til råstoffutvinning/massetak med tilhørende veger, 
anlegg og infrastruktur. Kommunen har konkludert med at tiltaket ikke medfører krav om 
konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger ett plan- og bygningsloven (KUF). 
Planen vil delvis være i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 

Uttalelsen er koordinert på vegne av våre berørte fagområder.  
 
Konsekvensutredning 
Det fremkommer av varselet at kommunen har konkludert med at tiltaket ikke medfører krav om 
konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger ett plan- og bygningsloven. Vi savner 
imidlertid en begrunnelse for denne vurderingen. 
 

Vi vil her vise til innspill fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, datert 17.1, hvor det understrekes at 

tiltaket faller inn under vedlegg II pkt. 2 a, i forskrift om konsekvensutredning. Det må vurderes om tiltaket 

kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn opp mot ulike tema i § 10 i KU-forskriften, og 

vurderingen må begrunnes. 

 

Vi vil også understreke at selv om planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften må 
planens virkninger for planområdet og omgivelsene like fullt blir tilfredsstillende belyst i 
planbeskrivelsen. 
 
Kulturminnevernet 
Det finnes flere rektangulære forsenkninger på spissen av breavsetningen som trolig er krigsminner. 
Sametinget har meldt befaring. Fylkeskommunen vil avvente eventuelle undersøkelser etter 
kulturminnelovens bestemmelser på bakgrunn av Sametingets befaring og kommer med tilbakemelding 
om det er aktuelt med flere undersøkelser.  Se bilde under. 
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Med hilsen 
 

Vibeke Skinstad  

Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
          Arealplanlegger   
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/04604-7 Harald G. Johnsen 

   
11.09.2020 

 
 

Kvænangen kommune, Sætra massetak,Badderen: Uttalelse etter befaring  

 
Vi viser til deres brev 20.1. og vårt brev av 4.2.2020. 
 
 
Vi har ingen innvendinger til planarbeidet, men viser til kulturminnelovens § 8 første ledd om 
tiltakshavers meldeplikt dersom det oppdages spor etter eldre bosetting og aktivitet og ber om at dette 
framgår som opplysning i det endelige plandokumentet.    
 
Med hilsen 
 
 
Anne-Karine Sandmo 
Fylkeskonservator 
                                                                                                                              Harald G. Johnsen 
                                                                                                                              Konservator/arkeolog 
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Kopi til: 
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Kopiija 
Kvænangen kommune 
Bernt Johan Mathiassen 
Kvænangen kommune 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

19/5185 - 5 20/18902  10.07.2020  

 

Innspill etter befaring - Plan for Sætra massetak, Badderen - 
Kvænangen kommune 

 
 
Vi viser til vårt varsel om befaring av 17.01.2020. 
 
Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i 
feltet som reguleringen omfatter. Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte 
reguleringsplanen. 
 
Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) §§ 8 og 9. 
Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal utføre arbeidet i marken. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra fylkeskommunen. 
 
Regning for utgiftene i forbindelse med befaringen vil bli sendt i egen ekspedisjon fra 
Sametinget i Karasjok.   
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Andreas Stångberg André Nilsen 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Geonord AS Bjørn Wirkolas vei 15 9510 ALTA 
Kvænangen kommune Gargù 8 9161 Burfjord 

 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

André Nilsen 

Tel: +47 78 48 42 79 

mailto:samediggi@samediggi.no
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SAMMENDRAG

Kvænangen Kommune planlegger grustak på et platå i Badderen. Dermed er GeoNord AS en-

gasjert til å foreta grunnundersøkelser i området mtp. kvikkleire.

Grunnundersøkelsene ble utført i perioden 03.02.20 - 12.02.20. Totalt ble det gjennomført 4 to-

talsonderinger og 1 prøveserie. Resultatee av de viser morene fra rundt 72 til 25moh. Fra rundt

15-20m er det et ca. 10m tykt litt bløtere lag mellom morene lagene, noe som antas sand. Ingen

sprødbrudds materiale er funnet i det undersøkte området.

I morene og sand jordarter vil det vanligvis ikke bygge seg opp vanntrykk, fordi de har høy per-

meabilitet. Den gode dekningen av skog i skråningen vil videre øke stabiliteten. Likevel skal

helningen på grustaket være mindre enn 1:1,5 for å unngå potensielle lokale skred.
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1 Innledning

Kvænangen Kommune planlegger grustak på et platå i Badderen. Dermed er GeoNord AS en-

gasjert til å foreta grunnundersøkelser i området mtp. kvikkleire.

2 Topografi og grunnforhold

2.1 Områdebeskrivelse

Platået som er undersøkt er over 100.000 m2 og ligger i den sørøstlige delen av Badderen (se

Figur 1). Den vestlige skråningen av platået ned mot Badderelva er over 30 meter høy og med

en helning på ca. 35 grader. På nord siden av platået er skråningen ca. 20 grader, med en liten

stigning midt i skråningen. Platået er generelt flatt med en liten stigning mot sørøst fra 69 til

74 moh. På den vestlige delen av platået kan en se tegn på tidligere utrast området. Likevel er

skråningen ned mot elva godt dekket med skog idag. Det er allerede startet med uttak av grus

fra den sørøstlige delen (lyse området som vist i flyfoto).

Figur 1: Flyfoto over området.
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2.2 Kvartærgeologi

Som vist i Figur 2 ligger det undersøkte området under den marine grensen. Platået består i

hovedsak av breevlavsetning som morene. På foten av platået ligger elvavsetning fra Badderelva.

Figur 2: NGU løsmassekart over området. [1]

3 Grunnundersøkelse

Grunnundersøkelsene ble utført i perioden 03.02.20 - 12.02.20. Totalt ble det gjennomført 4

totalsonderinger og 1 prøveserie. Boreplanen er vist i Figur B1 i Bilag 1. Laboratoriearbei-

det inkluderer kornfordelingsanalyser og vanninnhold utført mellom 12. februar 2020 og 19.

februar 2020. Laboratorierapporten er vist i Figur B6 i Bilag 3

I henhold til NVE veleider 7- Sikkerhet mot kvikkleireskred [2], skal boringen føres ned til en dybde

lik 1,5 x skråningshøyden. Siden skråningshøyden av platået er ca. 30m, ble planlagt borings-

dybde satt til 45m. På grunn av for mye friksjon på borstengene, ble det stoppet på ca. 32m for

alle tre totalsonderingene på toppen (T1, T2, T3). Likevel ble det boret et ekstra borehull T4 ved

foten av platået for å vise grunnforholdene på litt dypere nivå.
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Ifølge resultatene av T1, T2, T3, T4 består platået av morene fra rundt 72 til 25moh. Fra rundt

15-20m er det et ca. 10m tykt litt bløtere lag mellom morene lagene. På grunn av for mye friksjon

i borehullene var det ikke mulig å få tatt prøve fra det bløtere laget i T1, T2, T3. På grunn av store

snemengder var det heller ikke mulig å ta prøver av det bløte laget i den sørøstlige delen hvor

stratigrafien er avdekt pga. uttatte masser. Derimot er det tatt flyfoto av grustaken tidligere som

vist i Figur 3. Bildet viser at det bløte laget er et finere materiale enn morene. Siden grustaken er

tørt, skal laget ha god permeabilitet. Derfor er det antatt at det er et sand lag.

Figur 3: Høyoppløselig flyfoto av grustaken.

4 Konklusjon

Ingen sprødbrudds materiale er funnet i det undersøkte området. I morene og sand jordarter

vil det vanligvis ikke bygge seg opp vanntrykk, fordi disse jordartene har høy permeabilitet. Den

gode dekningen av skog i skråningen vil videre øke stabiliteten. Normalt vil skråninger i typiske

friksjonsjordarter av grov sand og grus stå stabilt ved helningsvinkler lavere enn ca. 37◦. [3]

Grustak over foten av platået vil redusere de drivende kreftene langs en glideflate, derfor vil det

ikke redusere total stabiliteten av skråningene av platået. Likevel skal helningen på grustaket

være mindre enn 1:1,5 for å unngå potensielle lokale skred.
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Bilag

Feltundersøkelser
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Laboratorieundersøkelser
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Bilag 2 Boreplan

Figur B1: Borplan over det undersøkte området.
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Bilag 2 Boreprofilene
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Bilag 2 Kornkurve

Kornkurve
Generert region
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Prosjektnr. Prosjektnavn
Ansvarsområdenr. Ansvarsområdenavn

Serienr.: 1(E) , Hullnr.: T3, koordinater:

Prøvenr. 1 2
Uttaksdato 11.02.2020 11.02.2020
Analysetype Våtsikt Våtsikt
Humus (Glødetap)
Vanninnhold (%) 11.1 10.9
% <63µm av <delsikt 12.8 (22,4 mm) 20.0 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt 6.7 (22.4 mm) 13.2 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

µm mm

Pr.nr. 63 125 250 500 1 2 4 8 16 22.4 31.5

1 12.3 18.3 24.7 33.8 43.2 51.5 59.0 70.5 89.0 96.0 100.0

2 19.1 24.3 29.2 39.3 48.2 58.9 67.5 78.2 89.1 95.5 100.0
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2 2.0 - 3.0 Grusig sandig siltig matriale 170.1 T3

Sted:__________________ Dato:________ Signatur:__________________

Side 1 av 1

Alta 19,02,20 Ole Wilhelmsen

Figur B6: Kornkurve av prøveserien.
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1  

Forenklet ROS-analyse 
 

10.1 Naturbasert sårbarhet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 

Ja Nei 
Ekstremvær 
Sterk vind  X  
Store nedbørsmengder  X  
Store snømengder  X  
    
Flomfare 
Flom i elver/bekker X  Det er foretatt risikovurdering 

Stormflo  X  
Historisk flomnivå  X  
Havnivå stigning  X  
Strålefare 
Radon  X  

Skredfare 
Jord- og leirskred  X  
Kvikkleireskred X  Se geoteknisk rapport 
Løsmasseskred  X  
Snø- og isskred X   Det er foretatt risikovurdering 
Steinras, steinsprang   X   
Historisk rasfare?  X  

    
Dårlig byggegrunn 
Setninger  X  
Utglidninger X  Ref. Geoteknisk rapport 

    
Skadedyr 
  X  
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10.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 
Brannfare  X  
Eksplosjonsfare  X  
Forurenset vann 
Drikkevannkilde  X  
Badevann, fiskevann, elver o.a X   
Nedbørsfelt  X  
Grunnvannsnivået  X  

    
Forurensning – grunn 
Kjemikalieutslipp  X  

    
Forurensning – luft 
Støy X  Jfr. Bestemmelsene §5.2.1 
Støv/partikler/røyk X  Jfr. Bestemmelsene §5.2.2 
Lukt  X  

    
Lagringsplass farlige stoffer 
  X  
Smittefare 
  X  
Strålefare/elektromagnetisk felt 
Høyspentlinje  X  
Trafo  X  
Andre installasjoner?  X  
Fare i fht tidligere bruk 
Gruver, åpne sjakter, tipper? X   
Militære anlegg  X  
Tidligere avfallsdeponi  X  
Annet?    
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10.3 Sårbarhet pga. infrastruktur 
 

 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 
Støy  X  
Støv/partikler  X  

Lukt  X  
    
Trafikkfare 
Trafikkulykker på vei X  Vegløsningene anses som 

oversiktlige. Ikke økt trafikk 
    
Ulykker på nærliggende transportåre 
Vann/sjø  X  
Luft  X  
Vei  X  
Damanlegg  X  
Bru  X  

    
Strategisk sårbare enheter 
Sykehus/helseinstitusjon  X  
Sykehjem/omsorgsinstitusjon  X  
Skole/barnehage  X  
Flyplass  X  
Viktig vei  X  
Bussterminal  X  
Havn  X  
Vannverk/kraftverk  X  
Undervannsledninger/kabler  X  
Bru/Demning  X  
Sykehus/helseinstitusjon  X  

    
 

10.4 Annet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 
Fare for kriminalitet  X  
Frykt for kriminalitet  X  

 
 

GeoNord AS 
23.10.2020 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/50 -7 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 16.11.2020 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
213/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 

Månedlig økonomirapportering, oktober 2020 

Kommunedirektørens innstilling 
Rapporten tas til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte rapport pr 31. oktober 2020.  

Vurdering  

Totalt sett er vi ganske i balanse. Noen store sprekker i noen enheter, men dette veies opp at det går 
bedre andre steder.  



Økonomirapport pr 31. oktober 2020 
 
Kvænangen kommune Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 100 190 737 95 668 204 -4 522 532 105 
Øvrige utgifter 87 543 537 100 232 729 12 689 192 87 
Inntekter -188 847 897 -198 681 320 -9 833 423 95 
  -1 113 623 -2 780 386 -1 666 763 40 

 
Sentraladministrasjonen Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 5 570 788 4 209 330 -1 361 458 132 
Øvrige utgifter 11 400 241 10 741 626 -658 615 106 
Inntekter -1 761 730 -3 215 417 -1 453 686 55 
  15 209 299 11 735 540 -3 473 759 130 
Avviket skyldes hovedsakelig postering av pensjon som gjøres opp ved årsoppgjøret.  

 
Skatt og rammetilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Øvrige utgifter 18 049 560 15 548 333 -2 501 227 116 
Inntekter -144 616 495 -146 647 540 -2 031 045 99 
  -126 566 935 -131 099 206 -4 532 272 97 

     
Renter og avdrag Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Øvrige utgifter 12 998 012 13 316 527 318 514 98 
Inntekter -2 940 657 -2 458 333 482 324 120 
  10 057 355 10 858 193 800 838 93 

 
Navn på Enheten 10* Politisk styring 
  Kommentarer:  
Lønn  Større utbetalinger til møtegodtgjørelser enn budsjettert 
Øvrige utgifter  Abonnementsutgifter og sekretariatsfunksjon allerede betalt og dette vil 

utjevnes gjennom året i forhold til budsjett.  
Større utgifter til rekruttering av ny kommunedirektør enn 
budsjettregulert beløp. 

Inntekter  
 

Generell kommentar:  
 

Navn på Enheten 120 Formannskapskontor 
  Kommentarer:  
Lønn  Ledige lønnsmidler pga vakant adm.sjef stilling 
Øvrige utgifter  Ledige midler til kjøregodtgjørelse og diettgodtgjørelse 
Inntekter  

 

Generell kommentar:  
 

Navn på Enheten 122 Servicekontor 
  Kommentarer:  
Lønn  

 



Øvrige utgifter   
Inntekter  Merinntekt refusjon sykepenger i forhold til budsjett 
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten 121 Økonomiavdelinga 
  Kommentarer:  
Lønn  Merforbruk til ekstrahjelp på grunn av sykefravær/vakant stilling. 
Øvrige utgifter  Abonnementer og andre avtaler belastes i januar og gjelder hele året 
Inntekter  Manglende gebyrinntekter i forhold til budsjett. Men refusjon fra NAV 

som ikke er budsjettert dekker opp merforbruket på andre områder. 
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten 123 IT-avdeling 
  Kommentarer:  
Lønn  

 

Øvrige utgifter  Fortsatt merutgifter i forhold til budsjett både til driftsavtaler og edb-
anlegg og i tillegg lisensutgifter. Allerede vedtatte budsjettreguleringer 
har gitt et større handlingsrom. 

Inntekter  
 

Generell kommentar:  
 
Oppvekst og kultur Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 26 914 893 24 814 757 -2 100 135 108 
Øvrige utgifter 7 423 525 7 662 849 239 325 97 
Inntekter -7 896 239 -6 914 717 981 522 114 
  26 442 178 25 562 890 -879 288 103 

 
Navn på etaten: Oppvekst og kultur, oktober 2020 
200  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: : Kulturskolen i Kvænangen 
240  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter  Elevavgifter for høsthalvåret kommer ikke før i desember 
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: Voksenopplæring   
224  Kommentarer:  
Lønn  vedtatt nedlagt men lønn vil henge ved til høsten 2020 
Øvrige utgifter   
Inntekter   



 VO kjøper tjeneste fra Ata integrerings og kompetansesenter for en deltager fra til årsskifte 
2021. Prisen for fulltidstilbud er 25.000- Reisetilskudd på kr 1000 per mnd kommer i tillegg. 

 VO kjøper også et nettbasert kurs for språkopplæring, av godkjent tilbyder for en deltager. Pris 
1800,-   

Ingen endringer fra forrige mnd. 
 

Navn på Enheten : Kvænangen barne- og  ungdomsskole    
211  Kommentarer:  
Lønn  Stort fravær i personalgruppa, pga ferier og sykefravær. Dette fører til 

høyt vikarbruk.  
Det er også blitt nødvendig å gjøre avtaler med IKT, og innkjøp av 
tjenester, da IKT nord ikke leverer de tjenesten som skolen trenger. 

Øvrige utgifter  IKT utstyr var ikke budsjettert med- Innkjøp av IKT utstyr og elevpc har 
medført store utgifter. Overgang og integrering til nye dataprogrammer 
koster penger. Eksempel integrering fra Visma til Acos. Digitale 
læringsressurser – lisenser  ( nettbaserte bøker) har også ført til økte 
utgifter. Det har også blitt kjøpt inn mange skohyller ( inventar) som det 
ikke var med i bygget når vi flyttet inn i nytt skolebygg. Utgiften vil svare 
seg på sikt med mindre slitasje på bygget. Innkjøp av smittevernsutstyr 
har kostet mye penger. Her kan nevnes skillevegger (Rom og pulter) til  å 
ha på klasserom, i de klasserommene som det er flest elever og det er 
minst areal, der hvor 1. meters grensen er vanskelig og å holde. Alle 
elever ha eget hodesett til lyd, dette har kostet penger. Dispensere til 
antiback og oppmerkingsutstyr har det også vært nødvendig å gå til 
innkjøp av.  

Inntekter  Inntektene vil øke da det er kommet flere elever fra andre skoler.  
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: SFO  
232  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: Burfjord barnehage  
225  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: Badderen barnehage  
227  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar: Alt innafor etter budsjett.  

 



Navn på Enheten: Fritidsklubb  
258  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter  16.000 Støtte fra Frifond til utstyr på klubben. 
Generell kommentar: Alt i h.h.t budsjett. Fortsatt store deler av budsjettet igjen, da vi ikke har 
startet opp med klubbdrift enda. 

 
Navn på Enheten:  Ungdomsråd  
251  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: Bibliotek   
  Kommentarer:  
Lønn  Vikar inne i perioder 
Øvrige utgifter  Lavt forbruk, liten aktivitet 
Inntekter  Inntekt refusjon sykepenger 
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: Intro  
275  Kommentarer:  
Lønn  Overforbruk lønn 
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar: Lav aktivitet med en deltaker igjen. Tjenesten har ikke introduksjons-
koordinator lenger, men ivaretas av etaten.  

 
Navn på Enheten: Adm. Oppvekst  
200  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på enheten: Kunnskapsløfte 
Ansvar: 216  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten Leirskoleopphold 
Ansvar: 219  Kommentarer:  
Lønn  Ingen forbruk 
Øvrige utgifter  Ingen forbruk 



Inntekter  Ingen forbruk 
Generell kommentar: Pga. Covid-19 har ingen vært på leirskole. Tas igjen vår 2021. 

 
Navn på Enheten Den kulturelle skolesekken 
Ansvar 239  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten Kulturadministrasjon 
Ansvar 250  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten Kulturvern 
Ansvar 252  Kommentarer:  
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten Støtte til kulturformål 
Ansvar 257  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten Ungdommens kulturmønstring UKM 
Ansvar 259  Kommentarer:  
Øvrige utgifter  Ingen forbruk 
Generell kommentar: Ikke vært gjennomført UKM i år. 

 
Navn på Enheten Inkluderende barnehage og skole Pulje 5 
Ansvar 228  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter   
Inntekter   
Generell kommentar: Ressursperson ansatt i oktober 2020 

 
 
Helse og omsorg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 52 278 189 51 399 784 -878 405 102 
Øvrige utgifter 9 674 903 8 929 646 -745 257 108 
Inntekter -13 464 673 -11 796 676 1 667 997 114 
  48 488 418 48 532 754 44 335 100 



 
Navn på Enheten Ledelse og støttefunksjoner A300  
  Kommentarer:  
Lønn  Grunnet overlappende lønnsutbetaling tidligere etatsleder og ny 

etatsleder  
Øvrige utgifter  Noe av det budsjetterte må gå til velferdsteknologi som vil ha en større 

kostnad enn budsjettert.  
Inntekter   

 
Hjemmesykepleien A372 
  Kommentarer 
Lønn   sykefraværet i oktober var på 16,5 %.  

 Vakante stillinger: 85 % sykepleier, 20% helsefagarbeiderstilling. 
 vakante stillinger og mangel på tilkallingsvikarer har ført til økt 

overtidsbruk. 
 Stillingsøkning i helgene fra 2 til 3 ansatte ble ikke iverksatt før i 

oktober måned (vi skulle etter planen iverksette dette i januar)  
Øvrige utgifter  Bruk av vikarbyrå ( 1sykepleier  fra februar til dd og 1 sykepleier fra juni 

til dd) 
Inntekter  Skyldes høyere refusjon sykefravær enn forventet 
Generell kommentar: overskudd på 13 934 kr  

 
Navn på Enheten: Helsestasjon 
  Kommentarer:  
Lønn   
Øvrige utgifter  Noe ekstra utgifter til kontor: White Board tavle, kalender 2021 og 

vaksinebestilling.  
Inntekter   
Generell kommentar:  

 
Navn på Enheten: TU 
  Kommentarer:  
Lønn  Overforbruk lønn. Skyldes inntak av vikarer til tjenester som ikke er 

budsjettert,  mange vakante stillinger, stor mangel på vikarer og derfor 
bruk av overtid  

Øvrige utgifter  Mindre forbruk øvrige utgifter. Kan delvis forklares med at det ikke er 
kommet faktura på kjøp av alle tjenester 

Inntekter  Mindre statlige overføringer enn budsjettert, andre inntekter er større 
enn budsjettert. 

Generell kommentar: overforbruk skyldes bl.a. mindre statlige overføringer, mange vakanser, lite 
vikarer og tjenestetimer som ikke er budsjettert. Summen av dette utgjør at TU kommer ut med et 
overforbruk  

 
Gargo A371 
  Kommentarer 
Lønn  Høyt sykefravær spesielt 2. tertial 2020 
Øvrige utgifter  - Merforbruk særlig pga. kjøp av tjenester fra vikarbyrå (i tillegg kommer 

en faktura etterskuddsvis) 
- Høyere utgifter på medisinske forbruksvarer 11100 



- Høyere utgifter på matvarer 11150 
- Høyere utgifter på annet forbruksmateriell 11210 
- Høyere utgifter på medisinsk utstyr 12090 
- Høyere utgifter på materialer vedlikehold 12500 
- Høyere utgifter på vaskeriutgifter 12600 

Inntekter  Inntektssvikt knyttet til: 
- Ikke mulig med salg av sykehjemsplasser til nabokommuner 
- Vederlag sykehjemsplasser kommer delvis i desember 

Totalt – 1.071.676,47 NOK  
 

Ergoterapi 
  Kommentarer:  
Lønn  Budsjettendring, trukket 200 000 i lønn.  
Øvrige utgifter  Oversteget budsjettet for utgifter alarmsentral med   

5 686,01, forbruk 111,37%.   

Inntekter  5 149,76 mer i inntekter fra alarmsentral hva som budsjettert til. 
Generell kommentar: (Maks 2 – 3 setninger) 

 
Navn på Enheten FYSIOTERAPIAVDELINGEN A331 
September 2020  Kommentarer:  
Lønn  Ingenting å bemerke 
Øvrige utgifter  Ingenting å bemerke 
Inntekter  Det er ennå ikke kommet inn fastlønnstilskudd for de to kommunale 

stillingene, derfor fremdeles mye som mangler på inntekt (Er det søkt om 
fastlønnstilskudd? Tredje gang jeg spør.) 

Generell kommentar: Ganske hard slitasje på en del av treningsutstyret, og vi har flere ganger 
måttet skiftet smådeler. Fare for at noe utstyr må erstattes av nytt om en stund.( ikke i år) 

 
Navn på Enheten Frisklivssentralen 
2020  Kommentarer:  
Lønn  Ingen lønn utbetales fra dette budsjettet. 
Øvrige utgifter  Ingenting å bemerke  
Inntekter  Vi krever ikke inn treningsavgift hver gang, ber om en stor sum når dette 

halvåret er over. 
Generell kommentar: Nytt treningstilbud for eldre med balanse- og forflytningsproblemer startet 
opp - gruppetrening på flerbrukshuset x 2 pr uke.  

 
 
Teknisk sektor Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 5 711 514 5 502 139 -209 375 103,8 
Øvrige utgifter 7 841 960 9 563 570 1 721 608 82 
Inntekter -5 864 328 -6 755 683        -891 354 86,8 
           7 689 145 8 310 025 620 879                  92,5            

 
Navn på Enheten : NUT Administrasjon 
  Kommentarer:  
Lønn  Fast lønn og pensjon har et overforbruk på ca 70 000,- kroner 
Øvrige utgifter  688 Brøyting på Spildra 



Opphør av brøytekontrakt. Innleid brøytemateriell for brøyting og 
opptaking av vei ved flere anledninger. Utfordringer å finne egnet 
brøytemateriell med kapasitet. Tatt opp i forbindelse med budsjett 2021. 
Hjorteviltforvaltning overforbruk på 35000,- Ettersøk skadet vilt 
Pensjon overforbruk på 61 000,- 

Inntekter  Inntektene fra dispensasjoner og delingssaker er noe redusert som følge 
av etterslep og forsinket saksbehandling. Byggesaksforskriften har 
bestemmelser om reduksjon og frafall av gebyr dersom fristen for 
saksbehandling overskrides.  
Beregnet inntekt på byggesaker viser et lite overskudd. 
Vi har hatt utgifter på oppmålingsmateriell. Foreløpig 14000,-. Bekledning 
og utstyr. Videre så vil vi få lønnsutgifter til tre månedsverk for 
oppmålingsingeniør. (Medgått tid for Åsmund er ikke iberegna i 
regnestykket.) Samtidig så vil vi spare mye på «kjøp av tjenester» når vi 
ikke kjøper oppmålingstjenester fra Nordreisa. Målet er at vi skal klare å 
komme i balanse på oppmålingssida ILA sesongen. Samtidig som vi skaper 
en lokal arbeidsplass og forhåpentligvis kan gi bedre tjenester til folket. 
Oppmålingssesongen kom i gang nå på ettersommeren. Vi har ikke nådd å 
komme i gang med etterarbeidet og fakturering.t. Vi har manglende 
inntekter på 167 000,-  

Generell kommentar: Økte utgifter- budsjett på samme nivå, gir budsjettmessige utfordringer i 
2020.  

 
Navn på Enheten : NUT - Renhold 
  Kommentarer:  
Lønn  Ikke budsjettert for vikarbruk ved sykefravær og ferier.120 000,- I 

overforbruk, budsjettregulering tatt i betraktning. Vil gi økt forbruk i løpet 
av året. Økt renhold i forbindelse med Corona. På grunn av pandemien 
har vi måttet styrke renhold på alle bygg. Det vil si at vi har utvidet 
renhold på toalettrom og alle berøringspunkter, flere ganger for dagen. 
Dette er i tillegg til renholderes daglige arbeidsplan som består av 
vedlikehold av gulv, rundvask av pasientrom ved utflytting/dødsfall, 
smittevask, toalettrom og ellers holde et bra inneklima.  
Fast lønn renhold har et mindreforbruk. 

Øvrige utgifter  Det er kjøpt inn et større lager med rengjøringsmateriell på grunn av 
Coronakrisen.  
Papir, rengjøringsmidler, hånddesinfeksjon og utstyr til klasserom på 
skolen og i bhg. Dette gjør et utslag i overforbruk på 42000,-så langt. 
Dette vil kunne jevne seg ut , om det blir «normale» tilstander. 

Inntekter   
Generell kommentar: Ikke budsjett for vikarbruk, gir store utslag budsjettmessig. Har vært en 
nedgang i sykefraværet. Fortsetter dette så vil det gi utslag i kostnadene på  vikarbruken 

 
Navn på Enheten : NUT Drift 
  Kommentarer:  
Lønn  Fast lønn i balanse 
Øvrige utgifter  Overforbruk på strøm 11800; 28500,- 

Overforbruk forsikring 11850; kr 55000,- 
Båten Sydvind har NUT ikke hatt kapasitet, til å gjøre noe med. Medfører 
økte utgifter som det ikke er budsjettert for. Prosessen med fjerning er 
startet 



Kjækan skole er solgt. Utgifter overført Kjækan skoles venner fom 1 juli 
2020. Et overforbruk på ca 90000,- ved salg. 
På Kvænangen barne og ungdomsskole er det undrebudsjetteringer i 
forbindelse med overgangen til ny skole  

Inntekter  Manglende inntekter på Fiskemottakene i Burfjord og Seglvik. Vedrørende 
OPS-fremleiebygg så betaler Kvænangen kommune mer i leie enn det vi 
får i leieinntekter. Ved fullt belegg vil dette utgjøre kr. 48 480,- pr. år.  
Det vil tilkomme leieinntekter på Burfjord Industribygg, som nå har 2 
leietakere. 

Generell kommentar: Med bakgrunn i de budsjettrammene som er, så vil det bli utfordrende å 
holde kommunal infrastruktur på forventet standard  

 
Navn på Enheten : NUT –kommunal brannberedskap  
630  Kommentarer:  
Lønn  Fast lønn er underbudsjettert. Overforbruk på 80000,- 
Øvrige utgifter  Ikke budsjett på 110-sentral. Overforbruk 100 000,- For lavt budsjett 

Nødnett , overforbruk på 42 000,- 
Inntekter  Mangler inntekt på direktevarsling av bygg. Årsbudsjettert med 15000,- 

Her vil det ikke tilkomme inntekter. Andre inntekter er variabel 
Generell kommentar: Kan bli mindre inntekter enn det som er budsjettert. Underbudsjettert på 
enkelte poster. Merforbruk pr oktober på 119 000,- 

 
Kvænangen Feiervesen 
631  Kommentarer:  
Lønn   Ingen ansatt 
Øvrige utgifter   
Inntekter  Feiegebyr: Feiegebyret viser en underdekning,  
Generell kommentar:  

   
Driftsrapport på etatsnivå 

     
Bygg og anlegg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Lønn inkl sos. utg. 5 445 303 5 092 616        -352 687                   107 
Øvrige utgifter        15 228 303              14 604 534        -623 768                   104 
Inntekter -6 624 154              -5 604 426      1 019 728                   118 
         14 049 451              14 092 723            43 271                  99,6 

 
Næring og tilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 
Øvrige utgifter 3 874 162 18 759 167 14 885 005 21 
Inntekter -5 417 595 -14 575 833 -9 158 239 37 
  -1 543 433 4 183 333 5 726 766 -37 

 
Bygg og anlegg 
Overforbruk på bygg og anlegg skyldes:  
Kjækan skole har vært driftet fram til og med 1.juli 2020. Ikke budsjett for dette ansvaret etter at 
skolen ble lagt ned. Overforbruk/underbudsjettering på kommunale enheter: Strøm, innleid 
vedlikehold, materialer vedlikehold, rengjøringsmateriell, V/A.  



Overforbruk lønn er tilknyttet nødvendig vikarbruk renhold. Ikke budsjettert for vikarbruk her. Er 
budsjettregulert opp imot sykelønnsrefusjoner. Coronasituasjonen har medført økt bruk av ressurser 
og rengjøringsmateriell.. Avskrivninger er periodisert men regnskapsmessig ført for hele året. Det er 
også et overforbruk på Kvænangen barne og ungdomsskole. Etter at nyskolen kom i drift, så er det 
ikke tatt høyde for dette i budsjettet 
Avskrivninger er i minus. 370 000,- 
 
Teknisk sektor 
Inntekter: Ikke innkommet inntekter på oppmåling, vil synliggjøres på slutten av året. Viser ved 
utgangen av september en samlet svikt i inntekten på ca 167 000,-. Lønnsutgifter på oppmåler er ikke 
budsjettert. Blir sett opp imot inntekter på oppmåling. Økt pensjonsutgifter. Brann lønn og lønn 
forøvrig på teknisk sektor, for lave lønnsbudsjetteringer.  
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Flytting av bom - Låvanveien 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Risikovurdering snøskred Låvanveien 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Bom på kommunal KV 1045 ved gamle felleskjøpkaia flyttes ut til Fiskeplassen ved Geitberget. 
Kostnader anslåes til kr. 20 000,-  
Tiltaket belastes ansvar 680 – kommunale veier, og flytting gjennomføres i 2021.   
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune satte i 2019 opp bom på Låvanveien, dette for å kunne sperre veien 
fysisk ved fare for skred, eller stengt vei som følge av skred.  
Tidligere år ble det benyttet sperrebukker til formålet. En fant det praktisk å sette bommen ved 
gamle Felleskjøpkaia. 
Økt bruk av veien og området, som følge av turisme/ hytteutleie og tilrettelegging i området har 
ført til flere tilbakemeldinger på plasseringen.  
Dette i hovedsak fra beboere, og folk med eiendommer på Låvan, samt brukere av fiskeplassen.  
 
Det er fremmet forslag om å flytte denne til Fiskeplassen.  
 
Ved en eventuell stengt vei, så vil det med båtfrakt være en kortere transport av folk og gods fra 
Fiskeplassen ut til Låvan enn fra Alteidet. Her ligger også til rette for parkering, noe det ikke er 
inne ved gamle Felleskjøpkaia.  Videre vil det ikke begrense tilgangen til brukere av 
fiskeplassen.  



Veien ut til Låvan har vært, og er skredutsatt, og kommunen har forholdt seg til de utfordringer 
dette innebærer. Bruk av værobservasjoner, info fra Varsom.no og skredfarevurderinger 
benyttes slik at en kan prøve unngå hendelser som kan medføre fare for liv og helse. 
  
Kvænangen kommune har fått utarbeidet en risikovurdering - snøskred Låvanveien. Denne er 
utarbeidet av Bjørnulf Håkenrud. Ligger som vedlegg til saken.  
 

Vurdering 
Det foreligger en risikovurdering – snøskred Låvanveien, som er lagt til grunn for vurdering om 
en eventuell flytting av bom fra den gamle Felleskjøpkaia kan imøtekommes. 
 
Det er gjennomført en risiko-identifisering med bakgrunn i NVEs aktsomhetskart for snøskred. 
Det er sett på helninger og sannsynlige utløsningsområder. Videre beskrives kjente skredløp i 
området. Videre er det gjort samtaler med folk lokalt.  
 
Risikoanalysene ved ulike hendelser for snøskred er basert på risiko-identifisering i kapittel 1, 
og tatt utgangspunkt i rapporten Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Kvænangen kommune 
2018. 
Hele strekningen fra gamle Felleskjøpkaia ut til Låvan er vurdert, og det er sett på tidligere 
hendelser, og eventuelle skredhendelser som kan oppstå.  
 
Slik det fremgår av rapporten så er den mest overhengende faren for snøskred i Storura.  
 
En plassering av bom ved Fiskeplassen vil ivareta behovet for å stenge veien ved fare for skred, 
eller utløst skred. En stengning vil uansett bli varslet ut via Varsling 24, og dette vil også kunne 
bidra til at folk som er på Låvan unngår ferdsel mellom bebyggelsen på Låvan og Fiskeplassen 
når veien er stengt.  
 
Fiskeplassen er et populært sted for mange, og flytting av bommen ut til Fiskeplassen vil gi økt 
ferdsel da veien vil være åpen hele vinteren. Med nåværende bom har folk parkert ved kaia, og 
gått tur videre på den stengte Låvanveien ut til Fiskeplassen.  
 
Det er ikke kjente hendelser på denne strekningen hvor noen har vært berørt eller kommet til 
skade. Det forekommer små skred på denne strekningen, men av mindre karakter. Disse kan 
utgjøre en viss fare.  
Hvorvidt det vil være flere eller færre som vil gå her vites ikke, men en anser ikke at det er noe 
som vil øke risikoen for personskade.  
 
Fiskebrygga, bålplassen og grill hytta på Fiskeplassen er mye brukt. Når veien stenges, så 
oppleves det negativt for de som ønsker å ta en tur dit.  
 
Det å stenge en del av Låvanveien (Kaia – Fiskeplassen) med en minimal fare, kan føre til at 
forståelsen svekkes også for farlige strekninger. 
 
En flytting av bommen vil ikke redusere antall dager med stengt vei til og fra Låvan ved 
eventuelt fare for skred, eller utløste skred. 
 
Ut fra rapporten og kjennskap til området, så vil en kunne tilrå en flytting av bom fra dagens 
plassering ved kaia frem til Fiskeplassen. 
 



 Bjørnulf Håkenrud 
 Rapport 10.11.2020 

Risikovurdering snøskred Låvanveien 
Låvanveien i Kvænangen kommune i Nord-Troms går langs Lille Altafjorden vestover fra E6 på 
Alteidet til Låvan i sørvendt terreng. Det er bratt nok til at det kan gå snøskred de fleste steder. 
Denne vurderingen viser hvor de kan nå veien, skredstørrelse, hyppighet og konsekvenser, 
spesielt med tanke på et forslag om å flytte bommen fra kaia ved Alteidet til Geitsteinen 
fiskeplass.


1. Risiko-identifisering 
NVEs aktsomhetskart for snøskred inkluderer hele Låvanveien (figur 1).


Utløpskart i appen Varsom Regobs er basert på helning, sannsynlige løsneområder, 
sannsynlige utløpsområder og terrengformer. Det er noe mer detaljert enn aktsomhetskartet i 
figur 1, og viser at lange skredutløp (5% av skred går lenger) kan treffe så godt som hele 
Låvanveien fra Bukta på Alteidet til og med bebyggelsen i Låvan, med unntak av deler av 
Laslett.
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Fig. 1. NVEs aktsomhetskart for snøskred med vurdert område inntegnet, hentet fra  
https://temakart.nve.no/link/?link=SnoskredAktsomhet 

https://temakart.nve.no/link/?link=SnoskredAktsomhet


Terreng og bratthet 
Helninger på 27-55 grader samler mest snø. I terreng brattere enn 55 grader vil snøen som 
oftest skli ut kontinuerlig. Bratthetskartet i figur 2 viser at svært mye av terrenget over 
Låvanveien er 27-50 grader. På bildet i figur 4 sees en del berg som bryter opp lia, og det er 
mange små og større terrengformasjoner. Det gjør at snøvær og vind ikke bygger opp like mye 
snø overalt, og skred vil styres og bremses ned mot Låvanveien av rygger og framspring.
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Fig. 3. Kart som viser området Låvan - Alteidet og kjente skredløp, nåværende bomplassering ved 
kaia, og Geitsteinen fiskeplass. Skredløp 5 sees i skogen, men har ikke informasjon om skred her.

Fig. 2. Bratthetskart fra SeNorge.no

http://SeNorge.no


Skred på Låvanveien 
Ut fra befaringer gjort for Kvænangen kommune vinteren 2020, registreringer i RegObs, og 
samtaler med folk lokalt, har vi en bra oversikt over hvor det går skred og skredstørrelser. 
(tabell 1). Alle skred er naturlig utløst, dvs. menneskelig ferdsel/aktivitet har ikke vært utløsende 
årsak.



Skredløp/sted Dato Str. Kommentar Kilde

1. Låvanv. 109 18.04.20 Små Vått løssnøskred øst for hus, på veikant regobs.no

2. Låvanv. 116 18.04.20 Små Vått løssnøskred mot kai, øst for bom, på vei regobs.no

3. Lillura 04.03.20 
24.03.20 
01.04.20 
16.04.20 
18.04.20

Små 
Små 
Små 
Små 
Små

Tørt løssnøskred, på vei 
Noen våte løssnøskred, få klumper på vei 
Noen våte flakskred, på vei 
Vått løssnøskred/klumper, på vei 
Noen våte løssnøskred, på vei

regobs.no 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no

4. Storura 28.03.05 
13.04.18 
14.02.19 
03.03.20 
16.04.20 
08.04.20 
19.04.20 
20.04.20 
05?.05.20

Stort 
Stort 
Middels 
Små 
Små 
Små 
Middels 
Middels 
Små

Vått skred, på sjøen 
Vått flakskred, 100 m bredt, på vei 
Antatt gått under mildvær, på vei 
Tørt løssnøskred, ikke på vei 
Vått løssnøskred, på vei 
Vått løssnøskred, på vei 
Noen våte løssnøskred, på vei 
Noen våte løssnøskred, på vei 
Noen våte løssnøskred, 5 m fra vei

Dag Å Farstad 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no 
regobs.no

6. Skjellberget Feb. 02 Stort Tok kraftlinja, på sjøen Oddvar Johnsen

7. Ved 
Revstellet

84/85 
06/07

Stort 
?

På sjøen 
Usikker stedsangivelse, på vei

Oddvar Johnsen 
Sonja K Granås
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Fig. 4. Foto over området Låvan - Alteidet med kjente skredløp inntegnet

Tab. 1. Kjente skred på Låvanveien. Alle er naturlig utløst, dvs. menneskelig ferdsel/aktivitet har 
ikke vært utløsende årsak.

http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no
http://regobs.no


Øst for nåværende bom ned mot lagerbygningen på den gamle felleskjøpskaia og huset rett 
ved på oversiden av Låvanveien, gikk det to svært små våte skred april 2020. Disse ble utøst 
av sol/varme fra berg oppi skogen omkring 50 moh (skredløp 1 og 2).


I Lillura vest for nåværende bom går det små skred, men ikke hver vinter (skredløp 3). Disse er 
gjerne utløst av sol/varme fra berg opptil 50 moh, og når lett ned på Låvanveien. Selv vinteren 
2019/20 som var snørik, var det bare svært små skred her.


Rett vest for Geitsteinen fiskeplass er mulig ny plassering for bommen. Her er det 
parkeringsplass ved fiskeplassen. Det er ikke kjent at skred har nådd ned på Låvanveien her 
eller østover mot Laslett (pers. med. Oddvar Johnsen, Dag Åsmund Farstad). Skogen ovenfor 
Låvanveien viser ingen skredløp, terrenget her er generelt noe slakere enn i Storura, og har 
små avgrensede brattheng.


I Storura er det grovt sett to skredløp som ender på hver sin side av den store blokka Heststein 
midt i Storura (skredløp 4). Her går det skred stort sett hver vinter, de fleste fra midten av mars 
og utover våren. Øst for Heststein er det to renner opp til Storuraksla 320 moh og ganske jevnt 
bratt helt til topps. Her har det gått skred i innblåst fokksnø, eventuelt utløst av skavlbrekk ved 
toppen. Sol, varme eller regn har løst ut våte skred ved berg flere steder i skredløpet. Flere 
skred her har vært store. Skredløpet vest for Heststein har startsoner ved berg opptil omkring 
200-250 moh. Like vanlig er det at skred starter ved lavere berg. Fjellsida her er brutt opp av 
berg og flater, og skred har stort sett vært små til middels store.


Det er tre skredløp i skogen mellom Storura og Låvan som går helt opp mot ryggen 400 moh 
(skredløp 5, 6 og 7). Her kan det noen vintre samle seg mye snø øverst, noe som enkelte år har 
gitt store skred på sjøen som har tatt skogen. I skredløp 5 er det ikke informasjon om skred, 
selv om skredløpet sees i skogen likt skredløp 6.


Klima 
Låvanveien ligger i et område med kystklima. Normal (gjennomsnittlig) årsnedbør for 
normalperioden 1971-2000 er 1000-1500 mm. Normal årsmaksimum av snømengde er 
250-500 i mm vannekvivalent (2,5-5 m snø). Framherskende vindretninger er vekslende SV-NV 
og landvind fra SØ-Ø. Mest nedbørførende vindretning er SV-NV. Normal (gjennomsnittlig) 
årstemperatur i lufta er 0-4 grader C. Klimaet gir ofte snørike vintre der det bygges opp store 
snømengder i løsneområder over Låvanveien. Beregning av bruddkanthøyde, skredbredde og 
skredstørrelser ut fra værforhold prioriteres ikke, siden det ikke vil tilføre vurderingen noe 
utover det tabell 1 viser.


Skog 
Skog må være svært tett og grov for å ha forebyggende effekt av betydning når det gjelder å 
motvirke at skred løsner. Skogen i løsneområder over Låvanveien vurderes ikke til å være tett 
og grov nok til å ha en slik betydning. Skogen nedover i utløpsområder kan noen steder 
bremse små skred. Dette gjelder ikke skredløpene i figur 3 og 4 hvor det er mest busker og 
kun enkelte større trær. Store skred knekker grov skog (jf. et skred vest for bebyggelsen i 
Låvan 2006/07).


Over parkeringen ved Geitsteinen fiskeplass og østover langs Låvanveien er det et smalt belte 
med tett granskog (Fig. 4). Denne granskogen kan utgjøre en siste liten hindring for eventuelle 
skred, men det er terrenget ovenfor som i hovedsak bremser og hindrer eventuelle skred fra å 
nå parkeringen ved Geitsteinen fiskeplass. 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2. Risikoanalyse - skred, sannsynlighet og konsekvenser 
Ulike skredstørrelser klassifiseres hovedsaklig ut fra volum og skadepotensiale (tabell 2). I 
denne risikovurderingen vurderes  konsekvenser for liv og helse, som generelt kan klassifiseres 
slik tabell 3 viser. Konsekvenser for miljø og økonomiske verdier/produksjonstap blir ikke 
vurdert skjematisk i tabellene nedenfor, men tas i noen grad med i kapittel 3.







Risikoanalyse for ulike hendelser med snøskred  

Risikoanalysene er basert på risiko-identifiseringen i kapittel 1, og har tatt utgangspunkt i 
rapporten Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, Kvænangen kommune 2018. Ulike hendelser 
kan inntreffe med flere ulike sannsynligheter og konsekvenser. For enkelhets skyld plasseres 
de i tabellene nedenfor der de passer best, selv om en hendelse kan passe flere steder. En slik 
forenkling tvinger fram konkrete vurderinger av risiko basert på objektive kriterier og faglig 
skjønn. Grønt betyr akseptabel risiko. Gult betyr at tiltak skal vurderes. Rødt betyr uakseptabel 
risiko og at tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen.


Ferdsel med snøskuter gjør tiden man oppholder seg i skredutløpssoner kortere sammenlignet 
med ferdsel til fots eller på ski, mens det å høre eller se hva som skjer i omgivelsene kan være 
vanskeligere. Derfor settes skuterkjøring sammen med ferdsel til fots eller på ski.


I en bil er man bedre beskyttet mot små til middels store skred enn til fots eller på snøskuter. 
Det kan likevel medføre en viss fare for personskade å kjøre inn i et lite skred. 


Skredstr. Volum, m3 Skadepotensiale på/ved Låvanveien

1 små < 100 Ikke fare for at person til fots eller på ski blir begravd, men kan bli 
klemt mot autovern/kantstein eller trær

2 middels  < 1 000 Kan begrave, skade eller drepe en person

3 store < 10 000 Kan begrave og ødelegge biler, skade lastebiler, mindre bygninger og 
skog. Personer/kjøretøy kan havne på sjøen.

4 svært store < 100 000 Kan begrave og ødelegge store lastebiler, flere bygninger og 
skogsområder. Ikke observert på Låvanveien,

5 ekstremt store > 100 000 Katastrofal skade mulig. Ikke potensiale på Låvanveien.

Ufarlig En viss fare Farlig Katastrofalt

Ingen personskader Få og små personskader Alvorlige skader/en person død Flere døde
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Tab. 3. Klassifisering av konsekvenser for liv og helse

Tab. 2. Skredstørrelse og skadepotensiale






                                              Konsekvens:  
Sannsynlighet for  at 
skred påvirker person:

Ufarlig En viss fare Farlig Katast- 
rofalt

Mer enn 1 gang pr år

Mellom 1 gang pr år til 1 gang pr 10 år

Mellom 1 gang pr 10 år til 1 gang pr 50 år Til fots, på ski 
eller skuter

Mindre enn 1 gang pr 50 år P ved kaia 
Bilkjøring

                                              Konsekvens:  
Sannsynlighet for  at 
skred påvirker person:

Ufarlig En viss fare Farlig Katast- 
rofalt

Mer enn 1 gang pr år

Mellom 1 gang pr år til 1 gang pr 10 år

Mellom 1 gang pr 10 år til 1 gang pr 50 år

Mindre enn 1 gang pr 50 år P ved fiskepl. 
Bilkjøring

Til fots, på ski 
eller skuter

                                              Konsekvens:  
Sannsynlighet for  at 
skred påvirker person:

Ufarlig En viss fare Farlig Katast- 
rofalt

Mer enn 1 gang pr år

Mellom 1 gang pr år til 1 gang pr 10 år

Mellom 1 gang pr 10 år til 1 gang pr 50 år I bil, til fots, på 
ski eller skuter

Mindre enn 1 gang pr 50 år I bil, til fots, på 
ski eller skuter
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Tab. 4. Risikoanalyse for området ved nåværende bom og Låvanveien forbi Lillura bort til Laslett

Tab. 5. Risikoanalyse for området fra Laslett til mulig bomplassering rett vest for Geitstein fiskeplass

Tab. 6. Risikoanalyse for området fra og med Storura til bebyggelsen i Låvan hvis veien stenges ut 
fra skredfare (gul rubrikk), og hvis veien aldri stenges (rød rubrikk).



3. Risikoevaluering og tiltak 
Ferdsel på Låvanveien forbi Storura uten at Kvænangen kommune gjør tiltak medfører fare for 
personskade i løpet av noen tiår, ut fra observerte skred og vurderinger i kapittel 2 (tabell 6, rød 
rubrikk). Å stenge veien når det er skredfare, er et tiltak som gjør risikoen akseptabel (tabell 6, 
gul rubrikk). Erfaringen fra vinteren 2019/20 er at kommunen klarte å stenge veien før det gikk 
skred i Storura, og holdt veien stengt til etter at det sluttet å gå skred. Dette ble basert på 
mange års erfaring med Låvanveien, været, skredvarsel og skredfarevurderinger i felt gjort av 
undertegnede. 


En utfordring er å ikke holde stengt flere dager enn nødvendig samtidig som sikkerheten for 
folk ivaretas. Snø og skredfare er komplekst, og man må regne med at man ikke alltid treffer 
riktig, verken med stengning eller åpning. Noen dager med varme og sol kan det være riktig å 
åpne på morgenen etter nattas frost, og stenge igjen utpå dagen når snødekket tiner.


Andre tiltak er å legge ut bilder på kommunens nettsider av skred som har gått, med lenke til 
regobs.no eller skredvurderingsrapport når det blir laget. Informasjon om skredfare basert på 
lokale forhold kan sendes til folk som har eiendommer langs Låvanveien. Kommunen kan få 
satt opp skilt øst for Storura og vest for det vestligste skredløpet som tydelig forteller om 
skredfare. Denne risikovurderingen kan legges tilgjengelig på kommunens nettsider.


Klimaendringer kan gi mer skredvær i framtida (snønedbør og vind). Løsneområder kan 
pålagres med større mengder snø, som kan gi større skred. Det forventes at dette vil ha størst 
effekt der store skred går nå, men kan også øke skredstørrelsen i f.eks. Lillura.


Konsekvenser ved flytting av bom 
En flytting av bommen fra kaia ved Alteidet til Geitsteinen fiskeplass er foreslått. Den mest 
overhengende skredfaren er i Storura, og den nye bomplasseringen vil ivareta behovet for å 
stenge veien her. De som har eiendommer i Låvan, bør få tilrettelagt informasjon om skredfare 
med utgangspunkt i lokale forhold. Dette kan bidra til at folk som er i Låvan, unngår ferdsel 
mellom bebyggelsen i Låvan og Geitsteinen når veien er stengt. 


Flytting av bommen vil gi økt ferdsel med bil forbi Lillura siden fiskeplassen er et populært 
utfartsmål. Å kjøre med bil forbi Lillura vil være tryggere enn å gå der, selv om små skred kan 
treffe siden på en bil eller bil kan kjøre inn i snøklumper og skred som ligger på veien.


Med nåværende bom har folk parkert på kaia der, og gått tur videre på den stengte 
Låvanveien. Det kan bli like mange eller færre som gjør dette hvis bommen flyttes og veien er 
åpen hele vinteren, noe som ikke øker risikoen for personskade.


Parkering ved Geitsteinen fiskeplass kan være tryggere enn å parkere på kaia ved Alteidet, 
siden vi ikke har registrerte skred ned til Låvanveien ved fiskeplassen.


Fiskebrygga, bålplassen og grillhytta på Geitsteinen blir mye brukt av folk fra Kvænangen og 
andre steder også om vinteren. Når veien stenges, oppleves det negativt for de som ønsker å 
ta en tur dit. Å stenge en del av Låvanveien med minimal fare, kan føre til at forståelsen 
svekkes også for farligere strekninger.
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En flytting av bommen vil ikke gi fære dager med stengt vei til og fra Låvan, siden det er 
skredfare i Storura som er hovedårsaken til at veien stenges. Dette vil fortsatt ha negativ effekt 
for turisme/hytteutleie i Låvan. Eventuell båtfrakt av folk forbi den stengte veien vil kunne 
gjøres kortere når man ikke trenger å kjøre helt til Alteidet, selv om forholdene for å legge til 
med båt ved fiskeplassen ikke er så gode.


Oppsummert vil en flytting av bommen fra den gamle felleskjøpskaia ved Alteidet til 
Geitsteinen fiskeplass være positivt på flere måter, og ikke medføre økt fare for liv og helse.
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Fig. 5.  
Øverst til venstre og høyre: Stort skred i Storura 
28.03.2005 (foto Dag Åsmund Farstad/
Kvænangen kommune). 

Midten til venstre: Flere middels skred i Storura 
på begge sider av den store blokka (Heststein) 
20.04.2020 (foto Bjørnulf Håkenrud). 

Midten til høyre: Storura sett fra Storuraksla med 
Geitstein fiskeplass litt til venstre for midten av 
bildet 11.04.2020 (foto Bjørnulf Håkenrud). 

Nederst til høyre: Svært små skred i Lillura 
19.04.2020 (foto Bjørnulf Håkenrud). 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/164 -40 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen 

 Dato:                 23.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
215/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Omdisponering av øremerket tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i 
kommunen(Koronamidler) 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Vedtatt bruk av tilskuddsmidler i kommunestyresak 77/20 omdisponeres; De totale midlene på 
125 000,- i punkt 2 og 3, omdisponeres til utskifting av plassbelysning i Skoleveien 2-24. Det 
innhentes pris på dette arbeidet og utbedres så langt det lar seg gjøre, innenfor en ramme på 
125 000,- kroner 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommunestyre vedtok i sak 77/20 en prioritering, for bruk av øremerket tilskudd til 
vedlikehold og rehabilitering i kommunen (Koronamidler). Kommunen har fått overført 
500 000,- kroner i tilskudd. Med bakgrunn i retningslinjene for bruk av tilskottet, gjorde 
kommunestyret den 20.10.20, følgende vedtak; 
 
Vedtak:  
1. Tilleggsfinansiering av ombygging og tilrettelegging av kjøkken på hybelbygget. 

(Dagsenter). Prisoverslag 100 000,-  
2. Badderen Barnehage. Utskifting av 3 felt Brettex undertak hvor det er utført midlertidig nød 

reparasjon. 50 000,-  
3. Skifte av renner og nedløp på Rådhuset. 75 000,-  
4. Så langt midlene rekker utskifting av gatelys med følgende prioritet: 1. Fra fylkesveien til 

gamle Kjækan skole. 2. Sætra boligfelt. 3. Alteidet.  
 



 

Vurdering 
Etter at dette vedtaket ble fattet, er det opplyst om at Pkt. 2, reparasjon av taket i Badderen 
barnehage, er gjennomført og tatt innenfor tidligere vedtatt budsjett. Vedrørende pkt. 3, 
utskifting av renner og nedløp på rådhuset, så er det blitt seint ut på året og årstiden for slikt 
arbeid, er ikke det beste. Blir også vanskelig å få på plass en utførende her før årsskiftet. 
Kontrakt må være inngått før 2021. 
 
 
Når det gjelder plassbelysning så er status følgende: 
 
Vi har en del plassbelysning som er ute av drift (Ikke veglys). Dette er i Skoleveien 2-24  
 
Alle gassutladningslamper som inneholder kvikksølv har all produksjon i EU opphørt og disse 
er ikke tilgjengelig lengere på det Norske marked (Gjelder HQL og HPL pærer). Det medfører 
at vi må ta et kommunalt løft, med utskifting av all plassbelysning de nærmeste årene. Disse 
typer armaturer, befinner seg stort sett som plassbelysning rundt på alle kommunale 
bygg/områder 
 
Det foreslås derfor å kunne omdisponere midlene i punkt 2 og 3, i vedtaket. Totalt 125 000,-  
Dette til utskifting av plassbelysning. Som første prioritet tas plassbelysningen innenfor 
Skoleveien 2-24. Gamle Tu, Internatet og skoleområdet. 
Området benyttes ofte av blant annet skoleelever og andre «myke» trafikanter. Dette vil være et 
viktig trafikksikkerhetshetstiltak i området. 
 
 
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/383 -3 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 28.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
216/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 

 

Klage fra Burfjord Travel, Mikkel Eivind OskalBurfjord Travel- Mikkel 
Eivind Oskal  

Henvisning til lovverk: 
 
EØS’ regelverk om statsstøtte (regjeringen.no) 

Lov om offentlig støtte 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117 
  
Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter  
forvaltet av fylkeskommunene FOR-2018-05-23-747 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 

Forvaltningsloven  kap VI om klage og omgjørig av vedtak  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 

Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler Kvænangen 
kommune 
 
 
Vedlegg 
1 00128H 
2 vedtak 26.06.20 
3 Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler Kvænangen kommune 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet tar klagen til følge og omgjør vedtaket til Kvænangen næringsfabrikk AS. Det 
bevilges inntill kr. 53 400 i bagatellmessig støtte fra omstillingsprosjektet til Burfjord Travel, 
Mikkel Eivind Oskal, orgnr.  922 034 141.  Støtten gis til gjennomføring av testperiode for Sami 
Travel.       
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2011/eos-avtalens-regler-om-offentlig-stotte.html?id=642299
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html


Saksopplysninger 
Søker Burfjord Travel- Mikkel Eivind Oskal, orgnr. 922 034 141, har fått avslag på søknad om 
omstillingsmidler i styret Kvænangen næringsfabrikk AS. Kvænangen næringsfabrikk AS 
forvalter omstillingsmidler på vegne av Kvænangen kommune.  
Vedtak fattet av styret i Kvænangen næringsfabrikk AS kan påklages til formannskapet.  Rutiner 
for klagebehandling er som følger:  

1. Styret for Kvænangen Næringsfabrikk As behandler saken på nytt.  
2. Styret kan endre vedtaket eller fastholde det.  
3. Dersom styret endrer vedtaket fastsettes dette og sendes søker som nytt vedtak.  
4. Dersom styret fastholder eller delvis fastholder vedtaket går saken videre til 

formannskapet i Kvænangen kommune som klageinstans. Rådmannen har ansvar for 
saksbehandling.  

5. Fastsatt vedtak sendes søker som nytt vedtak. Formannskapets vedtak er å oppfatte som 
endelig.  

 
Innholdet i denne saken er følgende:  

1. Burfjord Travel søker om tilskudd fra omstillingsprogrammet.  
2. Styret for Kvænangen Næringsfabrikk AS behandler saken 17.03.2020 i sak 16/20. 
Styret gjorde følgende vedtak i sak 16/20: Styret er positiv til denne typen 
opplevelsesbedrifter. Saken utsettes og omstillingsleder går igjennom søknaden og får den 
mer i henhold til testkjøring av konsept.   

 
3. Burfjord Travel sender en prosjektplan for Testperiode Sami Travel, datert 11.05.2020 

 
4. Styret i Kvænangen Næringsfabrikk AS behandler saken 26.05.2020 i sak 34/20 og fatter 

følgende vedtak: Søknad fra Mikkel Eivind Oskal avvises og vedtak med 
avslagsbegrunnelse sendes søker  
 

5. Kvænangen næringsfabrikk sender vedtaket med følgende avslagsbegrunnelse til Mikkel 
Eivind Oskal:  
 
Søknad fra Mikkel Oskal om Testperiode for Sami Travel ikke kan imøtekommes.  
Avslagsbegrunnelse:  
1. Prosjektet oppfattes som et hovedprosjekt hvor finansieringen vanligvis tilfaller Innovasjon 

Norge, Sametinget, bank eller annen finansieringskilde  
2. Mikkel Eivind Oskal står oppført som prosjekteier og søker, men han har ikke vært i direkte 

kontakt med Næringsfabrikken. Det er derfor vanskelig å bedømme hans motivasjon for 
prosjektet.  

3. Kvænangen Næringsfabrikk er gjort kjent med at prosjektet Burfjord Travel ved Mikkel 
Eivind Oskal, har fått et tilskudd på kr. 155 000,- fra Sametinget, tilskuddets innhold har ikke 
vi blitt opplyst om.  

 
6. Daglig leder og styreleder i Kvænangen Næringsfabrikk AS har et avklaringsmøte om 

momentene i avslaget, med søker Mikkel Eivind Oskal og Ellen Oskal-Spein den 
11.06.2020.   
 

7. Burfjord Travel v/ Mikkel Eivind Oskal sender klage på vedtak i sak 34/20 pr. 
12.06.2020. Klagen inneholder vedtak fra Sametinget om tilskudd, dater 02.06.2020. 
Tilskuddet er gitt til et språkprosjekt i samarbeid med Kvænangen språksenter.  
 

8. Styret i Kvænangen Næringsfabrikk AS fattet den 26.06.2020 følgende vedtak på 
klagen:  



 
Klage fra Mikkel Eivind Oskal om Testperiode for Sami Travel ikke kan imøtekommes. 
 
Styret i Kvænangen Næringsfabrikk AS er positiv til prosjektet og ser at det vil tilføre Kvænangen 
arbeidsplasser innenfor våre satsingsområder.   
  
Det er ingen ny relevant informasjon i forhold til punkt 1 i avslagsbegrunnelsen. Prosjektet 
oppfattes fortsatt som et hovedprosjekt, hvor det ikke er utarbeidet foranalyse eller forprosjekt 
for å kartlegge behov og marked, og beregne budsjett for eventuelle hovedfase.   
  
Vedtaket fra 26.05.2020 opprettholdes.  

 
Styret opprettholder vedtaket i sak 34/20 fra 26.05.2020, og saken sendes til formannskapet i 
Kvænangen kommune til klagebehandling.  
 
Formannskapet er klageinstans og klagen behandles etter reglene i forvaltningslovens kap VI 
om klage og omgjøring. Formannskapets vedtak er endelig.  
 

Vurdering 
Styret for Kvænangen næringsfabrikk AS gjorde vedtak i sak 34/20 den 26.05.2020. Søkeren 
har sendt inn klage på vedtak den 12.06.2020. Styret behandlet klagen på møte 26.06.20, og 
opprettholdt vedtaket fra 26.05.2020. Saken ble sendt til formannskapet i Kvænangen kommune. 
I henhold til forvaltningsloven § 29 er klagefristen på 3 uker. Denne klagen er sendt innenfor 
fristen, og klagen tas til behandling.   
 
I henhold til forvaltningsloven § 34 kan klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller 
oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 
  
Troms fylkeskommune pr. 20.05.2020 har tildelt midler til Kvænangen kommune for omstilling 
i 2020, med følgende vilkår:   

Midlene bevilges over kap 553. Post 65 «omstillingsprogram ved akutte endringer i 
arbeidsmarkedet, og det forutsettes at omstillingsarbeidet gjennomføres i tråd med 
Innovasjon Norges veileder på nettsiden www.regionalomstilling.no. 

I hendhold til www.regionalforvaltning.no er det overodnede målet for omstillingsarbeidet:  

 Skape nye og sikre eksistrerende arbeidsplasser 
 Øke konkurransekraft i eksisterende og nye bedrifter 
 Øke utviklingsevnen i næringslivet og kommunen 

Omstillingsmidlene kan konkret brukes til administrasjon av omstillingsorganisasjonen, 
tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. 

Det forutsettes at offentlig regelverk må overholdes: 

 EØS’ regelverk om statsstøtte (regjeringen.no) 
 Lov om offentlig støtte (Lovdata)  
 Lov om offentlige anskaffelser (Lovdata) 
 Offentlighetsloven (Lovdata) 
 Forvaltningsloven (Lovdata) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2011/eos-avtalens-regler-om-offentlig-stotte.html?id=642299
http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69
http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html


 
Kommunestyret har vedtatt en omstillingsplan for perioden 2018-2020 vedtatt i sak 10/18 den 
06.03.18 og Handlingsplan for 2020, i sak 95/19, den 11.12. 19. Det er utarbeidet lokale 
retningslinjer for bruk av omstillingsmidler i Kvænangen kommune, vedlegg 3. De overordnede 
føringene, kommunens omstillingsplan med handlingsplan og lokale retningslinjer legger 
føringer for forvaltning av omstillingsmidler.   
 
Burfjord Travel har søkt midler til et bedriftsrettet prosjekt. Burfjord Travel søker midler til 
gjennomføring av testperiode for – Sami Travel. I følge prosjektplan av 11.05.20, skal 
testperioden gjennomføres på 6 mnd. I denne perioden vil Burfjord Travel teste ut produktet og 
tilpasse produktet «Samisk kulturformidling» til 3 målgrupper:  
1) Barnehager og skoler.  
2) Tilpasset opplegg for mindre, som for eksempel eldre /demente på Gargu og beboere på TU 
og andre lokale kunder.  
3) Turister 
 
Søker skal på denne måten kvalitetssikre tilbudet sitt, og det fremkommer i prosjektplanen at 
produktutvikling, markedstilpasning og intern kompetanseheving er en vesentlig del av 
testperioden. Søker vil utvikle og tilpasse produktet til målgruppene, samtidig som de utvikler 
sin egen kompetansen. Søker ønsker å foreta et besøk til et liknende tilbud i Bodø, samt gjøre 
seg kjent med andre liknende tilbud i regionen.  Målet for testperioden er først og fremst å 
utvikle kulturaktiviteter og mattilbud for målgrupper og kunder i nærmiljøet. Burfjord Travel 
understreker i klagen at dette prosjektet er ett prøveprosjekt, som innholdsmessig har tilknytning 
til et eventuelt hovedprosjekt i fremtiden.  
 
Testperiodens faser spesifiseres i prosjektplanen: 1) Klargjøring, 2) gjennomføring og 3) 
evaluering. Testperiodens budsjett er satt opp i forhold til disse fasene. Fase 1- er dedikert til 
klargjøring og etablering av konseptet, og er en forutsetning for gjennomføring av testperioden. 
Det søkes støtte til å opp en lávvu(kr. 16000,-) og toalett (kr. 17000,-) som fasiliteter til 
besøkende. Investeringene utgjør 28 % av budsjettet. Søker definerer disse investeringer som en 
del av klargjøring av tilbudet og produktet, og argumenterer med at investeringene er 
forutsetning for å kunne gjennomføre testperioden, komme i gang med prosjektet og prøve ut 
konseptet. Søker skriver i klagen «vi har enda ikke søkt midler til hovedprosjektet, men har gjort 
overlag og kostnadsmessig veil hovedprosjektet kostnadsramme på ca. 1 mill.kr». I denne fasen 
vil søker foreta bedriftsbesøk til liknende bedrifter for intern kompetanseheving. I fase 2 og fase 
3 prioriteres utprøving og tilpasning av produktet/tilbudet til målgruppene og markedet.  
  
Søker har lagt fram følgende budsjett for testperioden.  
 

Type kostnad  Beregning  Beløp  

Fase 1 - Klargjøring   
Kjøpe inn Lávvu   Kr 16 000  

Reingjerde med stolper + 
netting  

 Kr 6 900  

Material til benker og 
bord  

 Kr 10 000  

Material til utedo   Kr 6 600  
Innkjøp av bioklosett   Kr 17 000  

Innkjøp av 
serveringsutstyr  

 Kr 3 000  



Inspirasjonstur til Ersvika 
Sami Siida  

 
• 2x Flybilletter Sørkjosen-Bodø 
Kr 7000  
• Hotell Bodø kr 1500  
 Leiebil kr 2000  
 Måltider jf. Statens 

reiseregulativ 1560  
 

Kr 12 060 

Eget arbeid  90 timer à 350kr  Kr 31 500  
Fase 2 – Gjennomføring 
av testperiode  

  

Innkjøp av matvarer   Kr 20 000 
Eget arbeid: - Innsalg - 
Gjennomføring av 
kulturformidling  

Ellen O.Spein 75t à 350kr Mikkel 
E. Oskal 37,5 à 350kr Johnny 
Johansen 37,5t à 350kr  

Kr 52 500  

Fase 3 – Evaluering    
Utarbeiding av 
evalueringsskjema  

 Kr 1 500 

Bearbeiding av resultat  7,5t à 350kr  Kr 2 625  
Totalt   Kr 179 685 

 
Styret i Kvænangen næringsfabrikk AS har avslått søknaden og begrunner avslaget med at «Prosjektet 
oppfattes som et hovedprosjekt hvor finansieringen vanligvis tilfaller Innovasjon Norge, Sametinget, 
bank eller annen finansieringskilde». I vedtaket fra 26.06.20 opprettholder styret begrunnelsen i pkt 1, 
og understreker at hvor det ikke er utarbeidet foranalyse eller forprosjekt for å kartlegge behov og 
marked, og beregne budsjett for eventuelle hovedfase. 
 
I overordnede føringer for bruk av omstillingsmidler til bedriftsrettede tiltak 
(www.regionalomstilling.no)   står det at:    

I bedriftsrettede prosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og 
forprosjekt for å sikre sideprosjekter. Midlene kan også brukes av nye og eksisterende 
bedrifter til: 

 Ekstraordinære etableringskostnader 
 Markedsundersøkelser 
 Prosess- og produktutvikling 
 Kompetanseheving 
 Konsulenthjelp 

Burfjord Travel skriver i prosjektplanen at det søkes midler til en testperiode, og fremholder i 
klagen at prosjektet er et prøveprosjekt. Prøveprosjektet skal være grunnlag for eventeuelle 
investeringer i et mulig hovedprosjekt. Investeringene i prøveprosjektet er nødvendig for 
gjennomføring av prøveprosjektet.  
 
I kommunens retningslinjer for bruk av omstillingsmidler er forutsettes det at  
støtte fra Kvænangen næringsfabrikk skal ha en betydelig utløsende effekt for prosjektet.  
Omstillingsmidlene skal i hovedsak gå til formål som kompetanseheving, produkt- og markedsutvikling, 
samarbeidsprosjekter, etablering av ny virksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomhet 
 
Kommunedirektøren vurderer at dette prosjektet er et forprosjekt, da aktivitetene i prosjektet 
har en klar målsetning om testing av produkt/konsept, markedstilpasning, produktutvikling og 
kompetanseutvikling. Søker fremholder at gjennomføring av testperioden er avgjørende for 
videreføring av prosjektet, og at beslutningen om videreføring gjøres etter testperioden. 
Investeringene i testperioden kan defineres som ekstraordinære etableringskostnader, og 

http://www.regionalomstilling.no/


aktivitetene i prosjektet bærer preg av produktutvikling, markedstilpasning og 
kompetanseutvikling. Bedriften er forholdsvis nyetablert og registrert den 09.01.2019 i 
Brønnøysundregisteret, og er fortsatt i etableringsfasen.  
 
I henhold til lokale retningslinjer kan det gis etableringsstøtte med inntil 30% av godkjente kostnader, 
oppad begrenset til kr. 100.000 pr. prosjekt. Opplevelsesnæringer, og dette til Samisk 
kulturformidling, er et av satsingsområdene til Omstillingsprosjektet og Kvænangen kommune. 
Det er stipulert at etableringen vil gi grunnlag for 1,5 stilling på lang sikt. På bakgrunn av en 
helhetlig omstillingsprosjektets overordnede føringer og målsetning, satsingsområder og dette 
prosjektets innhold, tilrår kommunedirektøren at prosjektet godkjennes som et forprosjekt, og 
de fremlagte kostnader godkjennes som etableringskostnader i forprosjekt. 
Kommunedirektøren anbefaler at det gis 30 %, inntil kr. 53 900,- i etableringsstøtte til Burfjord 
Travel – Mikkel Eivind Oskal.    



Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler 

Omstillingsprogrammet i Kvænangen utgjør en ekstraordinær satsing på næringsutvikling i 

Kvænangen, utover kommunens tradisjonelle næringsarbeid. 

I løpet av omstillingsperioden 2018-2020 disponerer Kvænangen næringsfabrikk AS en årlig ramme 

for søkbare midler i programperioden, som skal bidra til å oppfylle målene i omstillingsplanen og den 

årlige handlingsplanen.  

Hvem kan støttes:  

1. Bedrifter og etablerere med idéer som bidrar til at programmet når sine målsettinger om å sikre og 

skape arbeidsplasser i Kvænangen kommune.  

2. Kvænangen kommune kan søke støtte til prosjekter.  

3. Kvænangen næringsfabrikk kan gjennomføre egne prosjekter.  

Hva kan det gis prosjektstøtte til:  

 Forstudier med inntil 75% av totale godkjente prosjektkostnader 

  Forprosjekter med inntil 75% av godkjente prosjektkostnader 

 Etableringsstøtte med inntil 30% av godkjente kostnader, oppad begrenset til kr. 100.000 pr. 

prosjekt. 

 Det kan gis inntil 75% støtte til kompetansehevende tiltak i nettverk, dvs tiltak som kurs og 

seminarer som bidrar til økt kunnskap for flere bedrifter og personer.  

Styret kan fravike rammene dersom man finner det nødvendig.  

Det kan ikke søkes på tiltak som er gjennomført eller satt i gang før søknad er sendt. Etter at søknad 

er sendt kan tiltak settes i gang på søkers egen regning og risiko.  

Støtte fra Kvænangen næringsfabrikk skal ha en betydelig utløsende effekt for prosjektet.  

Omstillingsmidlene skal i hovedsak gå til formål som kompetanseheving, produkt- og 

markedsutvikling, samarbeidsprosjekter, etablering av ny virksomhet og videreutvikling av 

eksisterende virksomhet.  

Mindre anskaffelser som er nødvendige for gjennomføring av prosjekter kan inngå som en andel av 

kostnadene. Rene investeringsprosjekter støttes ikke. Prosjekter som kan finansieres via andre 

virkemiddelordninger skal i utgangspunktet henvises dit.  

 

Vedtatt i styret for Kvænangen Næringsfabrikk 22.mars 2019 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2020/384 -4 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 25.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
217/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 

 

Representanter til styringsgruppe/prosjektgruppe - Næringsvennlig 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Prosjektplan - forstudie Næringsvennlig kommune 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet velger ordfører Eirik Losnegaard Mevik og _____________________                                 
som representant for formannskapet i styrings/prosjektgruppen i forstudiet for Næringsvennlig 
kommune.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune inngår kontrakt med Bedriftskompetanse AS om gjennomføring av 
forstudie av Næringsvennlig kommune. Tidsplanen for forstudiet er justert, og forstudiet 
gjennomføres i perioden desember til februar/mars.  
 
I forstudiet skal det være en styringsgruppe med representanter for formannskap, 
omstillingsprogrammet v/ Kvænangen næringsfabrikk AS og Kvænangen næringsforening, i 
tillegg en representant for tillittsvalgte, kommunedirektør og etatsleder for NUT.  
Bedriftskompetanse AS foreslår at styringsgruppen også skal fungere som prosjektgruppe i 
forstudiet. Første møte i gruppen blir 14. desember, og det legges opp til kanskje 2-3 møter i 
løpet av perioden.  



Vurdering 
I forstudiet for Næringsvennlig kommune er kartlegging et av de viktigste oppgavene, og det er 
et poeng at styrings/prosjektgruppen representere ulike ståsteder.  Kommunedirektøren tilrår at 
det i tillegg til ordfører oppnevnes en representant fra opposisjonen til denne gruppen. 
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1.  Mål og rammer 

 

1.1 Bakgrunn 

Satsingen Næringsvennlig kommune er et anbefalt «verktøy» for omstillingskommuner. Prosessen 
starter med en forstudie som skal omfatte analyse av kommunens forvaltning og service ovenfor 
næringslivet, slik at konkrete tiltak kan iverksettes.  
 
Etter forstudie besluttes eventuelt videreføring i: 

- Tiltak som kan gjennomføres i linjen uten ytterligere utredninger. 
- Et forprosjekt med fastsetting av ambisjonsnivå, konkrete mål og plan for forbedringsarbeidet 

basert på analysen i forstudie. 
- Og deretter besluttes eventuelt videreføring i hovedprosjekt med gjennomføring av konkrete 

forbedringstiltak.  
- Ca. 1 år etter implementering av forbedringstiltak, gjennomføres en effektmåling i Questback 

ved en ny analyse/kartlegging for å måle om satsingen har gitt resultater. 
 

1.2 Prosjektmål 

Effektmål: 

At eksisterende og nytt næringsliv i Kvænangen kommune får gode rammevilkår for vekst og utvikling, 
gjennom målrettet kommunal tilrettelegging og god service. Dette skal skje ved at kommunens evne til 
å arbeide utviklingsrettet styrkes. 

Resultatmål hovedprosjekt: 

- Å styrke kommunen som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Herunder 
gjennomføre tiltak som bidrar til: 

• At næringslivets tilfredshet med kommunal service forbedres. 

• Å etablere bedre strukturer for samarbeidet mellom kommune og næringsliv. 

• At kontinuerlig forbedring på området er blitt en integrert del av kommunens drift. 
 

Resultatmål for forstudie: 

- Å kartlegge hvor godt de kommunale funksjonene ovenfor næringslivet fungerer, samt identifisere 
de viktigste forbedringsområdene i kommunal service og samhandling med lokalt næringsliv.  

- Forstudie skal innen 15. februar 2021 anbefale videre arbeid, og hvordan kommunen bør 
organisere og gjennomføre et eventuelt forprosjekt. 
 
 

1.3 Rammer 

Forstudiet skal gjennomføres innenfor følgende rammer: 
 

- Arbeidet skal gjennomføres i henhold til Innovasjon Norges mal og veileder for Næringsvennlig 

kommune i forstudiefasen. 

- Spørreundersøkelsen skal omfatte næringsliv, politikere og relevante kommuneansatte. 
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- Kartleggingen anbefales både å omfatte elektronisk spørreskjema og intervju med et mindre 

utvalg av sentrale næringslivsledere, politisk ledelse og opposisjon, samt kommunedirektør og 

etatsleder og rådgiver for næring. 

- Prosjektet har en øvre kostnadsramme inntil 200.000 eks. mva. 

- Det forutsettes at prosjektet kan gjennomføres innenfor en tidsramme på tre måneder fra 

oppstart. 

- Kvænangen kommune er i gang med planprosess for kommuneplanens samfunnsdel, og 

Næringsvennlig kommune bør sees i sammenheng med den prosessen. 

 

2.  Organisering  
 
Kommunestyret har vedtatt gjennomføring av forstudie Næringsvennlig kommune. 
 

Oppdragsgiver Kvænangen kommune ved kommunedirektør 

Prosjekteier Kvænangen kommune ved politisk og administrativt nivå 

Prosjektansvarlig Kommunedirektør 

Prosjektleder Ekstern konsulent 

Prosjektgruppe Ikke definert i forespørsel fra Kvænangen kommune. Kan etableres bestående 
av medarbeidere i kommunen fra berørte arbeidsområder. 

Styringsgruppe Medlemmer fra formannskap, administrasjonssjef, etatsledere, tillitsvalgte, 
samt en representant for Kvænangen næringsforening og en for 
omstillingsprosjektet 

 

Ekstern konsulent rapporterer til kommunedirektør. 

Kommunedirektør rapporterer til politisk ledelse og kommunestyret. 

Kommunestyret vedtar en eventuell videreføring av prosjektet. 
 

3.  Prosjektoppfølging 
 

3.1 Beslutningspunkter 

Det foreslås ingen beslutningspunkt utenom de obligatoriske ved start og avslutning. 
 

3.2 Oppfølging 

Møter i styringsgruppen og statusmøter mellom prosjektleder og prosjektansvarlig avtales ved 
oppstart. Det antas 2 til 3 møter i styringsgruppen, i tillegg til eventuell presentasjon for politisk 
ledelse (formannskap/kommunestyre).  
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3.3 Milepæler  

Vi foreslår følgende tematiske milepæler for forstudiet: 

Milepæl Tidsfrist 

Kick-off gjennomført  

Spørreundersøkelse gjennomført/avsluttet  

Intervjuer gjennomført  

Avsluttet forstudie Senest 15.02.2021 

  

Øvrige tidsfrister fastsettes i samsvar med endelig framdriftsplan og i dialog med Kvænangen 
kommune. 
 

4.  Målgrupper, interessenter og kommunikasjonsstrategi 
 

4.1 Interessenter/målgrupper 

Viktige interessenter for forstudie er: 

Kommunen ved: 

- Kommunedirektør  
- Ansatte som berøres av kartleggingen (jf. Sentrale områder for næringsutvikling i Innovasjon 

Norges veileder) 
- Ledergruppen 
- Politisk ledelse 

 
Næringslivet lokalt ved: 

- Næringsforening, næringsutviklere 
- Alle næringsdrivende 

 

4.2 Kommunikasjonsstrategi 

Kommunedirektør er prosjektansvarlig og oppdragsgiver.  

- Underveis blir kommunedirektør informert via statusmøter og styringsgruppemøter. 
 
Ansatte som berøres: 

- Informeres grundig før oppstart av kartleggingen gjennom møter hvor både kommunedirektør 
og etatsleder deltar. Ved behov deltar også ekstern prosjektleder.  

- De involveres i tilpasning av spørreskjema.  
- De er den målgruppen som får informasjon om resultater fra gjennomførte intervjuer først 

(etter styringsgruppen). De skal være kjent med dette før ekstern informasjon gis. 
 
Ledergruppen: 

- Informeres av kommunedirektør, og deltar i styringsgruppen. 
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Politisk ledelse informeres ved: 

- Eget informasjonsmøte ved oppstart av prosjektet til formannskap, eventuelt kommunestyre. 
Medlemmer fra formannskapet deltar i styringsgruppen. 

- Når fagrapport fra prosjektet foreligger blir denne presentert til politisk ledelse, formannskap 
og/eller kommunestyre. 

- Politisk ledelse ved formannskap eller kommunestyre gis informasjon/vedtar eventuelt 
videreføring i forprosjekt. 
 

Næringslivet: 

- Lokal presse kan inviteres til kick-off i forbindelse med oppstart av prosjektet. 
- Informasjon ved at Kvænangen næringsforening velger en representant til styringsgruppen. 
- Informasjon via pressemelding og eventuelt media/webside, eller møte i næringsforening før 

oppstart av kartleggingen. 
- Informasjon i etterkant ved at resultater publiseres på webside eller lignende. Næringslivet bør 

også få informasjon direkte, enten som avslutning på forstudie eller oppstart av forprosjekt. 
 

5.  RISIKOVURDERING 
 

5.1 Risikofaktorer 

Dette anses å være de meste kritiske faktorer som kan hindre måloppnåelse i forstudie: 

- Eierskap og forankring hos kommunedirektør og administrativ ledelse, og at disse reelt sett 
ønsker å oppnå forbedringer. 

- At respondenter faktisk svarer på spørreskjema, spesielt at næringslivet prioriterer tid til å 
svare slik at statistisk grunnlag blir så godt som mulig. 

- Tillit til at informasjonen blir behandlet konfidensielt. 
- Tilgang til kontaktdata med mailadresse til riktig person hos bedrifter. 
- Godt samspill i prosjektorganisasjonen. 
- Kapasitet i kommunen til å bistå prosjektleder ved behov. 
- Metodisk godt utviklet spørreskjema som svarer på det man ønsker. 
- Teknisk løsning for utsending, purring og analyse av spørreundersøkelsen. 

 

5.2 Risikohåndtering 

Disse faktorene kvalitetssikres ved: 

- Kommunedirektør påtar seg å være prosjektansvarlig og på den måten delta aktivt i prosjektet. 
- God informasjon til næringsliv og ansatte i forkant av kartleggingen, jfr. 

kommunikasjonsstrategi. Bør ha en svarprosent på 70% fra ansatte og politikere i kommunen, 
og svarprosent på 30% fra næringslivet.  

- Sikre at prosjektet er forankret hos alle interessenter og at det blir satt av tilstrekkelig med tid 
til deltakelse og engasjement. 

- Skape realistiske forventninger. 
- Informasjon om at all data blir behandlet anonymt ved utsendelse av skjema. Ved intervju 

avklares med respondent om noe informasjon kan behandles åpent. 
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- Sette av tilstrekkelige ressurser til å identifisere kontaktdata, og avklare om kommunen eller 
ekstern prosjektleder skal ta ansvar for oppgaven. 

- Sikre tydelig rolleavklaring og rolleforståelse i prosjektet. 
- Informasjon til kommunestyret om prosjektstatus. 
- Bruke veiledende og kvalitetssikret spørreskjema. 
- Uttesting av teknisk system før gjennomføring. 

 

6.  Gjennomføring 
 

HA# Benevning Viktige oppgaver Resultat Ressurs  

00 
Avklare mandat og 
forankring 

- Presentere problemstilling 
- Identifisere deltakere og gjennomføre 

prosessamling 
- Forslag til prosjektorganisering  

 

- Roller og ansvar akseptert hos 
eiere 

- Mandat utarbeidet 
- Prosjektorganisasjon etablert 

1 

01 Planlegge forstudien  

- Oppstart med ekstern konsulent 
- Avklare omfang 
- Utarbeide prosjektplan 
- Vurdere sammenkobling mot 

planprosess for kommuneplanens 
samfunnsdel 

- Skaffe aktuelle p-ressurser 
 

- Prosjektplan godkjent 

1 

02 
Gjennomføre kick-off og 
dokumentinnsamling 

- Planlegge og gjennomføre 
oppstartseminar for aktørene*  

- Generell informasjon 
- Innhente dokumentasjon, statistikk 

mv. 
 

- Prosjektet er synliggjort som 
igangsatt 

- Aksept for hvordan forstudien 
skal gjennomføres, herunder 
tiltak/aktiviteter 

2 

03 

Planlegge og gjennomføre 
webundersøkelser rettet 
mot næringsliv, politikere 
og relevante 
kommuneansatte 

- Avklare hvem som skal gjennomføre 
undersøkelsen  

- Utarbeide/konkretisere aktuelle 
spørsmål (utgangspunkt i maler 
utarbeidet av Innovasjon Norge, 
involvere ansatte for tilpasning) 

- Justere undersøkelse i Questback, 
testgjennomføring   

- Sende e-post, purre besvarelser 
- Vurdere svar  
- Konkretisere hva som må utdypes i 

intervju 
 

- Etablert fakta og innsikt 
- Resultat fra undersøkelsen 

vurdert  
- Liste over intervjupersoner 

utarbeidet 

5 

04 
Intervju og annen 
dokumentasjonsinnhenting 

- Gjennomføre intervjuer med et 
utvalg av sentrale næringslivsledere, 
politisk ledelse og opposisjon, 
kommunedirektør, samt etatsleder 
og rådgiver for næring (utgangspunkt 
i intervjuguider utarbeidet av 
Innovasjon Norge) 
 

- Resultat over aktuelle 
problemstillinger avklart 

5 

05 
Analyse og sammenfatning 
av forbedringspunkter  

- Innsamling og sammenfatning  
- Konkretisere målsetninger 

 

- Forslag til 
forbedringsområder med 
målsettinger 

2 

06 
Prosjektledelse 
 
Avslutte forstudien 

- Utarbeide fagrapport, utkast til 
mandat og prosjektplan for 
forprosjekt. Herunder innarbeide 
kobling mot planprosess for 
kommuneplanens samfunnsdel og 
kunnskapsgrunnlag etablert i denne 
prosessen. 

- Utarbeide presentasjonsmateriell av 
resultat og forslag til videre arbeid 

- Presentere for 
styringsgruppen/prosjekteier 

- Fagrapport og sluttrapport 
med vedlegg utarbeidet  

- Presentasjon av resultat og 
forslag til videreføring 
gjennomført, her vil det også 
være konkrete forslag til 
målsetninger 

- Forstudien avsluttet 

2 
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*Kan gjennomføres som fysisk eller digitalt seminar, avhengig av hva som er mest praktisk, både 
relatert til gjeldende forhold rundt covid-19 og evt. andre forhold. 

 

6.2 Tids- og ressursplaner 

Tabellen under angir estimert fremdrift for gjennomføring av prosjektet. Fremdriftsplanen gjennomgås 
med oppdragsgiver ved oppstart av vår bistand, og nødvendige justeringer gjøres. 

Hovedaktiviteter November 1 Desember 2 Januar 3 Dagsverk Ansvarlig 

Avklare mandat    1 PL/PA 

Planlegge FS    1 PL/PA 

Kick-off og dokumentinnsamling    2 PL/PM 

Spørreunders.    5 PL 

Intervju    5 PL 

Analyse    2 PL/PA/SG 

Prosjektledelse, rapportere   * 2 PL 

Sum dagsverk    18  

 

*Avhengig av om fremdrift tidligere i prosessen går som planlagt, kan det være behov for å strekke 
siste fase over i februar. Leveransen vil leveres til fastsatt frist – innen 15. februar 2021. 

 

7.  Økonomi 
 

7.1 Kostnader 

Forstudie har normalt en ramme på inntil kr. 200 000 eks. mva. Kostnadene skal dekke prosjektledelse 
og andre kostnader i tilknytning til prosjektet. Kostnader til spørreundersøkelse i Questback dekkes av 
Innovasjon Norge. 

 

7.2 Finansiering 

Kostnader til forstudie kan finansieres med inntil 50 % tilskudd fra Innovasjon Norge. 
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8.  Avtale 
 
Denne prosjektplanen omfatter ikke avtale med underleverandør eller andre.  
Denne planen regulerer gjennomføringen av oppdraget. 
 

 

Sted, dato: 

 

 
 

Kvænangen kommune       Bedriftskompetanse AS   
 
Kommunedirektør       Seniorrådgiver  
      
___________________       __________________  

Prosjektansvarlig       Prosjektleder 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/232 -42 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 25.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
218/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Godkjenning av handlingsplan 2021- Omstillingsprogrammet i Kvænangen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Handlingsplan 2021 
2 Midtveisevalueirng av omstillingsprogrammet i Kvænangen- Oxford Research 
3 Porgramstatus vurdering 2020- Omstillingsprogrammet i Kvænangen 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Kvænangen kommune vedtar Handlingsplan for 2021- Omstillingsprogrammet i 

Kvænangen. Kommunen bevilger 1 mill.  NOK i egenandel til programmet.  Det belastes 
konto 13770. 414.325.   

2. Kvænangen kommune utarbeider Omstillingsplan for 2021-2023 i løpet av 1. halvår av 
2021.   
 

 
 
 

Saksopplysninger 
Troms fylkeskommune tildelte i fylkesråd, sak 109/17, omstillingsstatus til Kvænangen 
kommune for 3 år fra 2017 til 2019, med mulighet for forlengelse i 3 år til. Programmet eies av 
Kvænangen kommune ved kommunestyret. Programledelsen er organisatorisk lokalisert til det 
kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS. Kommunestyret vedtok 
omstillingsplan for de 3 første årene, den 06.03.2018, og den har vært utgangspunktet for årlige 
handlingsplaner i 2018, 2019 og 2020. Omstillingsprosjektet finansieres med midler fra Troms 
og Finnmark fylkeskommune og Kvænangen kommune. De årlige handlingsplanene danner 
grunnlaget for aktiviteter og bevilgning av midler til programmet, målet er å skape 
arbeidsplasser og et robust næringsliv. Måltallet var 20 arbeidsplasser i løpet av de 3 første 
årene og 50 arbeidsplasser i løpet av 6 år.  



Programmet står i avslutning av en første programperiode på tre år (2018 – 2020) med en 
overgang til neste periode (2021 – 2023). Vedtak i Troms og Finnmark fylkeskommune om 
finansiering er ikke formelt på plass, men forventes behandlet desember 2020.  
 
 

Vurdering 
 
Omstillingsprogrammets styringsverktøy er omstillingsplan og de vedtatte årlige handlingsplan.  
Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk og med klare periodiserte mål 
for perioden. Det er nå 3 innsatsområder og budsjett for innsats i det enkelte år. Handlingsdelen 
har en oversikt over budsjett hvert år med tiltak, resultat, resultatmål og effektmål for året. 

Programstatus evaluering for omstillingsår 3 pr. 30.1020 anbefaler blant annet:   
 
1. Det utarbeides en egen handlingsplan for 2021. (Omstillingsplanen for 2018 – 2020 skal i en 

eller annen form revideres. Omstillingsstyret skal bidra til at eier kan gjøre en god vurdering 
av hvordan denne prosessen kan tilrettelegges for å få utarbeidet gode handlingsplaner med 
rette ambisjoner for de neste tre årene.) 

2. I arbeidet med neste programperiode bør man vurdere innsatsområdene. 
3. Det skal identifiseres konkrete tiltak på kompetanse som skal implementeres i 

handlingsplanen. Både tiltak internt og eksternt.  

 
Styret for Kvænangen næringsfabrikk har vedtatt et forslag til handlingsplan for 2021 i sak 
75/20. Dette med utgangspunkt i handlingsplan for 2020, samt resultater, erfaringer og 
evalueringer/ vurdering av år 2020. Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar foreslått 
handlingsplan for 2021. Det er i kommunens budsjettet for 2021 foreslått at kommunens 
egenandel til omstillingsprogrammet finansieres med driftsmidler i konto 13770, ansvar 414, 
funksjon 325.   
 
Gjeldende omstillingsplan 2018-2020 ble vedtatt for første programperiode av 
omstillingsprosjektet.  I programstatusvurderingen anbefales at denne planen revideres og at eier 
(kommunestyret) vedtar en ny plan for neste programperioden 2021-2023.  
Kommunedirektørens mener at samkjøring av revidering av omstillingsplan og andre igangsatte 
prosesser som kan være nyttige i denne sammenheng. Det gjelder forstudie for Næringsvennlig 
kommune, som avsluttes i februar/ mars, og planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel. I 
forhold til kommuneplanens samfunnsdel planlegges det medvirkning og møter med 
næringslivet i januar/ februar. Disse prosessene vil gi en del kunnskap om utfordringer og 
muligheter næringslivet har, og vil styrke kunnskapsgrunnlaget om betraktelig. 
Kommunedirektøren anbefaler at omstillingsplan for neste programperiode 2021-2023 sees i 
sammenheng med disse prosessene og utarbeides i løpet av 1. halvår i 2021. Handlingsplanen 
kan revideres i forhold til denne planen.      
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1. Innledning 
 

Handlingsplan 2021 er en konkretisering av omstillingsarbeidet som pågår i Kvænangen kommune, de 

tre første årene er nå gjennomført og resultatene har vært svært positive.  

Omstillingsarbeidet ble iverksatt som følge av høy andel offentlig arbeidsplasser, fraflytting og 

aldrende befolkning. Kommunen har de siste årene hatt en markant endring i forholdet offentlige og 

private arbeidsplasser, samt en mer stabil befolkningsreduksjon enn tidligere, men 

gjennomsnittsalderen i kommunen øker ennå.  

  

Handlingsplan 2021 bygger videre på de innsatsområder, mål og ressursbruk beskrevet i 

Omstillingsplanen 2018-2020 samtidig som den implementerer de anbefalinger for 2021 som blir 

beskrevet i Programstatusvurdering 2020 Kvænangen kommune, utarbeidet av Boost Global 

Innovation på bestilling fra Innovasjon Norge.   

Omstillingsplan 2021-2023 forventes ferdigstilt i første kvartal av 2021, dette i påvente av den nye 

Kommuneplanens samfunnsdel og resultatet av Næringsvennlig kommune, disse dokumentene vil 

være med på å danne grunnlaget for Omstillingsplanen 21-23.  

 

 

 

 
(Foto Veri Media, Åpen bildebank Kvænangen Kommune)  
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2. Innsatsområder og tiltak 2021 
 

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 2021 foreslås det følgende innsatsområder:  

1. Opplevelsesnæringer. Reiseliv og kulturarbeidsplasser 

 

2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur. 

 

3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv.  

 

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. Det er påbegynt en jobb med utvikling av en felles reiselivsstrategi for 

næringen i kommunen, samtidig jobbes det med en utredning fra kommunens side hvor man 

kartlegger mulige samarbeid med destinasjonsselskap og regionene rundt. Som følge av Covid-19 ser 

man et større behov for både felles og spesifikk markedsføring og tilrettelegging for reiselivet i 

kommunen for å skape synlighet, konkurransedyktighet og treffe nye markeder. 

For 2021 foreslås følgende tiltak: 

  

Hoved 
aktivitet 

Strategi  Mulige tiltak 
2021 

Prosjektmål Budsjett 

A Økt og bedre overnattings- og 
serveringskapasitet.  

Enkel 
reiselivsstrategi  

Klargjøring av videre 
reisemålsarbeid.  

150 000 

B Utvikle overnattings- og 
serverings- og 
opplevelsestilbud for 
besøkende 

Bedriftsrettede 
tiltak 

Økt fokus på 
utvikling av 
matopplevelser og 
helårsarbeidsplasser 

600 000 

C 
Økt attraktivitet for 
Kvænangen 

Felles tiltak eller 
bedriftsrettede 
tiltak 
 

Økt synlighet og 
tilrettelegging for 
nye markeder.  

250 000  

 Totalt   1 000 000  
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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 

Hoved 
aktivitet 

Strategi Mulige tiltak 2021 Prosjektmål Budsjett 

 
D Bedriftsrettede tiltak  

Støtte 
utviklingsprosjekter for 
nyetablerere 

Stimulere til 
nyetableringer 

400 000 

 
E 

Stimulere til 
næringssamarbeid 

Samarbeide mellom 
bedrifter om tiltak og 
nettverksbygging 

Et aktivt 
næringsnettverk.  

50 000 

 
F 

Bidra til økt 
kompetanse i lokalt 
næringsliv 

Gründerkompetanse 
Utviklingskompetanse 

Skape og sikre robuste 
og bærekraftige 
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. 

 

Hoved 
aktivitet 

Strategi Mulige tiltak 2021 Prosjektmål Budsjett 

 
G 

Proaktivt arbeid  

Proaktivt arbeid for å 
avdekke 
utviklingspotensial. 
Studietur.  

Inspirere til 
utvikling og 
intraprenørskap 

100 000 

 
 

H Bedriftsrettede tiltak  
Støtte til 
utviklingsprosjekter. 

Sikre og skape 
nye 
arbeidsplasser. 
Mer robust 
næringsliv.  

800 000 

 
 
I Kompetanseutvikling 

gjennom 
bedriftsnettverk  

Oppfordre til 
kompetanseutvikling 
gjennom 
regionale/nasjonale 
bransjenettverk, 
organisasjoner eller 
bedriftsnettverk 

Økt kompetanse 
hos målbedrifter, 
stimulere til 
intraprenørskap  

100 000 

 Totalt     1 000 000 

 
 
 
 
 



 
 

Side 6 av 6 
 

3. Budsjett for 2021 

 

 

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 

 

 
 
 
 

4. Finansiering for 2021 
 

 

Troms fylkeskommune 3 000 000 

Kvænangen kommune 1 000 000 

SUM 4 000 000 
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Oxford Research er et nordisk 

analyseselskap. Vi dokumenterer og 

utvikler kunnskap gjennom analyser, 

evalueringer og utredninger slik at 

politiske og strategiske aktører kan få et 

bedre grunnlag for sine beslutninger. 
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Vårt spesialfelt er analyser og 
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velferds- og utdanningspolitikk. 
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del av Oxfordgruppen og retter sitt arbeid 

mot det nordiske og det europeiske 

markedet. 

 

Oxford Research AS  
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1. Evalueringens formål og metode 

Kvænangen kommune påbegynte sitt omstillingsarbeid i 2017, og Troms og Finnmark fylkeskommune 

har ønsket å få gjennomført en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet. Evalueringen dokument-

erer og vurderer sentrale aspekter ved omstillingsprogrammets organisasjon og leveranse, aktiviteter og 

tiltak, og resultater og måloppnåelse på dette stadiet i programgjennomføringen. Den har et særlig fokus 

på å identifisere forbedringspunkter.  

Evalueringen baserer seg på data fra dokumentgjennomgang, en spørreundersøkelse til bedrifter støttet 

av programmet og intervjuer med sentrale personer i programmet. Følgende dokumenter er gjennomgått 

av evaluator: 

• Troms fylkeskommune (2017) Konsekvensutredning for Kvænangen kommune 

• Proneo (2017) Utviklingsanalyse for Kvænangen 

• Relevante saksfremlegg fra Troms og Finnmark fylkeskommune 

• Omstillingsplan 2018-20, samt årlige handlingsplaner 2018-20 

• Programstatusvurdering for 2019 

• Rapporter fra diverse delprosjekter 

• Prosjektoversikt 

• Oversikt over tilsagn fra Innovasjon Norge til aktører i Kvænangen 

Spørreundersøkelsen ble sendt til 30 bedrifter, hvorav 24 responderte. Dette gir en svarprosent på 80, 

hvilket evaluator betrakter som en svært god svarprosent. 

Følgende personer er intervjuet i forbindelse med evalueringen: 

Tabell 1: Informanter 

 

Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators vurderinger (kapittel 3). 

Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i dokumentgjennomgangen, spørreundersøkel-

sen og intervjuene beskrevet over. Kapittel 3 inneholder evaluators vurdering av omstillingsprogram-

mets leveranse, resultater og måloppnåelse, samt innspill til justeringer. 

  

Navn Organisasjon og rolle 

Merete Jørstad Kvænangen næringsfabrikk, programleder (til april 2020) 

Anne Berit Bæhr Kvænangen kommune, næringskonsulent og programleder i strategi- og forankringsfasen 

Toril Bakken Kåven Nordlysmat Drift AS, leder i omstillingsstyret 

Bjarte Hollevik Moonlight Mountain Gear AS, nestleder i omstillingsstyret 

Geir Myrold Strategisk bedriftsutvikling AS, prosjektleder SMB-utvikling 

Bjørn Ellefsæter Kvænangen kommune, fung. adm. sjef og observatør i omstilingsstyret 

Eirik Losnegaard Mevik Kvænangen kommune, ordfører og observatør i omstilingsstyret 

Ingrid Mathisen Innovasjon Norge, observatør i omstilingsstyret (til 2020) 

Randi Abrahamsen Innovasjon Norge, observatør i omstilingsstyret (fra 2020) 

Kristian Figenschau Troms og Finnmark fylkeskommune, observatør i omstilingsstyret 

Kilde: Oxford Research 
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2. Programmets gjennomføring og resultater 

Et omstillingsprogram er en ekstraordinær innsats i områder som opplever stort bortfall av arbeidsplas-

ser og nedgang i befolkningen. Et ensidig næringsliv og lav arbeidsmarkedsintegrasjon vil også tillegges 

vekt i avgjørelsen om eventuell omstillingsstatus, samt lengden på omstillingsperioden og programmets 

budsjett.  

2.1 Bakgrunn for omstillingsprogrammet  

Kvænangen kommune er i en sårbar posisjon, med vedvarende synkende folketall og en utfordrende 

demografi i form av aldrende befolkning. Sysselsettingsmessig er kommunen preget av en stor offentlig 

sektor, som omfatter om lag to tredjedeler av arbeidsplassene i Kvænangen. Kommunen er den største 

arbeidsgiveren. Primærnæringene, landbruk og fiskeri, har stått sterkt, og den generelle nedgangen innen 

denne sektoren har også rammet Kvænangen. Dessuten er entreprenørskapskulturen lite tilstedeværende 

i kommunen. Sysselsettingen totalt i kommunen ble redusert med om lag 11,5 prosent i tiårsperioden 

frem mot omstillingsstatus ble innvilget. 

2.2 Initiering og gjennomføring av programmet 

Troms fylkeskommune innhentet i mars 2015 rapporten Omstillingsbehov i kommunene i Troms, ut-

arbeidet av Telemarksforsking. Hensikten med rapporten var å få et objektivt grunnlag for vurdering av 

omstillingsbehovet i kommunene i Troms. På bakgrunn av funnene utarbeidet fylkeskommunen en 

konsekvensutredning, som dokumenterte Kvænangens nærings- og sysselsettingsutvikling, og ga en 

prognose for fremtiden dersom dagens situasjon ikke ble adressert. Utredningen forelå i mars 2017. 

Fylkeskommunen konkluderte med at næringsmessige og demografiske omstillingsbehov kvalifiserte 

Kvænangen som omstillingskommune. I arbeidet med konsekvensutredningen benyttet fylkeskommun-

en en nyutviklet modul av Panda-verktøyet (Panda RO), og var dermed i front blant fylkeskommunene 

når det gjaldt å bygge opp denne kompetansen i egen organisasjon. 

Kvænangen kommune søkte formelt om omstillingsstatus i oktober 2016. I mai 2017 ble kommunen 

tildelt omstillingsstatus for perioden 2017-2019, med mulighet for forlengelse i tre nye år. 2017 (fra 

mai) ble både formelt og i praksis en strategi- og forankringsfase. Kommunens næringsrådgiver ledet 

forberedelsene til omstillingsprogrammet i denne fasen. Proneo AS ble engasjert for å utarbeide en ut-

viklingsanalyse som grunnlag for omstillingsarbeidet, og denne forelå i november 2017. På grunnlag av 

utviklingsanalysen ble det utarbeidet en omstillingsplan for den første treårsperioden og en hand-

lingsplan for første år av programmet, og også i dette arbeidet var Proneo AS en svært viktig ekstern 

ressurs. Disse styringsdokumentene ble formelt vedtatt i kommunestyret i mars 2018.  

Etter treårsperioden vil Troms og Finnmark fylkeskommune ta en avgjørelse om en eventuell forlengelse 

av programmet, basert blant annet på den eksterne midtveisevalueringen. Forsinkelser i tidlig fase med-

førte at perioden 2018-20 blir betraktet som den første treårsperioden i gjennomføringen.  

Programmet har i perioden 2017-19 (to budsjettår) hatt et samlet budsjett på åtte millioner kroner, hvorav 

seks millioner kroner (75 prosent) er omstillingsmidler fra KMD (kap. 553 post 65 Omstillingsprogram 

ved akutte endringer i arbeidsmarkedet) via fylkeskommunen, og to millioner kroner (25 prosent) er 
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tildelt fra Kvænangen kommune. Kommunen mottar ikke næringsfondsmidler fra fylkeskommunen i 

perioden med omstillingsstatus. I tillegg har programmet hentet om lag 0,6 millioner kroner fra Inno-

vasjon Norges verktøykasse for omstillingsprogrammer, som medfinansiering av strategifasen i etabler-

ingen av programmet og SMB-utvikling. 

2.3 Organisasjon 

Programmet eies av Kvænangen kommune ved kommunestyret. Programledelsen ble organisatorisk 

lokalisert i utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS, som er heleid av kommunen. Bakgrun-

nen for beslutningen om å plassere programmet i en ekstern organisasjon var delvis å markere at pro-

grammet skulle være en ressurs for næringslivet, og at det derfor var ønskelig med en avstand til kom-

muneorganisasjonen. Modellen ble betraktet som hensiktsmessig også for tiden etter omstillingsstatus.  

Omstillingsprogrammet er bemannet med en programleder, som er ansatt i full stilling fra juni 2018. 

Programlederen blir av informanter beskrevet som kompetent og engasjert, og god til å samarbeide, 

skape tillit, mobilisere og aktivisere. Dette var kvaliteter som var viktig for programmet å besitte særlig 

i den tidlige fasen. Faglig tyngde innen bedriftsutvikling (for eksempel forretningsmodellering) og adm-

inistrasjon var mindre fremtredende, men denne kompetansen kunne til dels hentes fra andre deler av 

organisasjonen. Det var utskiftning i funksjonen som programleder i april 2020. Ny programleder har 

lokal næringslivserfaring. 

I den tidlige fasen av programmet var omstillingsstyret sammensatt primært av politikere, med ordfører 

som styreleder. I henhold til informanter ble det fra flere hold kritisert at styret ikke var velfungerende 

og at lokalt næringsliv ikke var tilstrekkelig representert, og dette ledet til en utskiftning av store deler 

av styret omkring årsskiftet 2018-19. Det nye omstillingsstyret består av seks personer, hvorav fem er 

lokale bedriftsledere. Den nye, eksterne styrelederen hadde erfaring fra både næringsliv og politikk, i 

og utenfor Kvænangen. Innovasjon Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune, ordfører og fungerende 

administrasjonssjef er faste observatører i styret. En vesentlig andel av arbeidet i omstillingsstyret om-

handler saksbehandling av mottatte søknader om tilsagn. De to observatørene fra virkemiddelapparatet 

brakte med seg viktig kunnskap om gjennomføring av omstillingsarbeid, og ble dermed sentrale med-

spillere for programledelsen og styret. 

De fleste informantene fremholder at styret er aktivt og fremoverlent, og fungerer som en strategisk 

ressurs for programlederen og programmet som sådan. Samtidig har det vært betydelige utskiftninger i 

omstillingsstyret i Kvænangen, og styrekompetansen blant medlemmene har derfor vært varierende. 

Ikke alle medlemmene har gjennomført ordinært INTRO-kurs, og det har ved enkelte anledninger, som 

ved utskiftningen i januar 2019, vært nødvendig at fylkeskommunen og Innovasjon Norge har bidratt 

med kompetansetilførsel.  

Det tok noe tid i oppstarten for å få programmet operativt. Dette var knyttet til riggingen av programmet, 

både organisatorisk og bemanningsmessig. Informanter fremholder at samarbeidet mellom kommunen, 

programlederen og omstillingsstyret er godt, og at rolleforståelsen er god. Grensedragningen mellom 

programlederen og kommunens næringskonsulents arbeidsfelt er avklart og velfungerende. Nærings-

rådgiveren arbeider primært med plansaker og forvaltning av noen mindre fond som kommunen disp-

onerer, mens programlederen arbeider i hovedsak med utviklingssaker. 
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2.4 Programmets forankring 

Omstillingsprogrammets forankring i næringslivet rapporteres å være god. Kommunens næringsliv er 

av begrenset utstrekning, og det er rimelig å anta at programmets tilbud til næringslivet er godt kjent. I 

strategi- og forankringsfasen ble det arbeidet aktivt for å profilere programmet, og et betydelig antall 

bedrifter ble konsultert i forbindelse med utarbeidelsen av utviklingsanalysen. I gjennomføringen av 

programmet har dessuten i overkant av 30 bedrifter hatt direkte inngripen med programmet, som til-

sagnsmottakere eller deltakere i SMB-utvikling. Det har tidligere eksistert en næringsforening i 

kommunen, og det arbeides for å få denne operativ igjen. 

Programmet har en tydelig formell forankring i kommunestyret, som eier av programmet og gjennom 

vedtak av omstillingsplaner og årlige handlingsplaner. I tillegg er ordfører aktivt engasjert og fast obser-

vatør i styret, og kommunestyret for øvrig informeres hvert halvår gjennom programleders orienterer-

inger om programmets aktiviteter og resultater. Informanter fremholder at politikerne i kommunen gene-

relt sett er meget positive til omstillingsprogrammet. 

Forankringen i kommunens administrasjon rapporteres å være på langt svakere enn det er på politisk 

nivå i kommunen. Formelt sett har fungerende administrasjonssjef en rolle som observatør i omstillings-

styret, men oppfølgingen er begrenset. Noen informanter fremholder at næringskonsulenten burde være 

sterkere koblet til omstillingsprogrammet, for å undersøke muligheter for økt samspill. 

2.5 Målstruktur 

Omstillingsprogrammet har som målsetting å bidra til å skape og sikre 20 nye arbeidsplasser (årsverk) i 

Kvænangen i løpet av tre år. Måltallet er fordelt på innsatsområder og årstall for den første treårs-

perioden. Det er i tillegg definert kvantifiserte delmål knyttet til bedriftsetableringer, bedriftsutviklings-

prosjekter og kompetanseutviklingsprosjekter. Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstil-

lingsarbeidet forlenges etter tre år, er 50 arbeidsplasser. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt 

robusthet i næringslivet. 

 Utviklingsanalysen anbefalte følgende innsatsområder for omstillingsarbeidet i Kvænangen:  

• Opplevelsesnæringer (herunder reiseliv, matopplevelser og kulturnæring)  

• Attraktivitet (herunder blant annet stedsutvikling, tilrettelegging for primærnæringer, økt attraktiv-

itet for nyetableringer og økt attraktivitet som besøks- og bosted)  

• Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv (bransjeuavhengig satsing) 

Den opprinnelige omstillingsplanen hadde tre innsatsområder. Det er betydelig kontinuitet i innsats-

områdene fra utviklingsanalysen til omstillingsplanen fra 2018, der endringene primært er språklige. 

Innsatsområdene i omstillingsplanen inneholder to bransjerettede innsatsområder, hvorav det ene rettet 

spesifikt mot reiselivsnæringen og det andre mot næringslivet som helhet. Det tredje innsatsområdet 

retter seg mot å styrke kommunens attraktivitet, gjennom tilretteleggende tiltak både på samfunnsnivå 

og for å styrke entreprenørskapskulturen i kommunen. Den opprinnelige omstillingsplanen hadde disse 

innsatsområdene:  

• Opplevelsesnæringer  

• Tilrettelegging og entreprenørskapskultur  
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• Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv  

Under et styreseminar i januar 2019, der innsatsområdene og strategiene for handlingsplanen for 2019 

ble fastsatt, ble det avdekket et behov for konkretisering av innsatsområdene. Handlingsplanen ble 

konkretisert til følgende områder:  

• Reiseliv – overnatting, mat og opplevelser  

• Nytt Næringsliv  

• Eksisterende næringsliv  

• Attraktivitet for næringslivet  

• Kompetanse, rekruttering og nettverk  

Endringen av innsatsområdene innebar både en omformulering og omstrukturering av eksisterende inn-

satsområder, samtidig som kompetanse, rekruttering og nettverk kom inn som nytt innsatsområde. 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 hadde vist at det er en del 

overlapp mellom de ulike innsatsområdene. De innsatsområdene som kom inn «ekstra» for 2019, er 

dermed innlemmet i innsatsområdene for 2020. 

Boost Global International er engasjert som ekstern prosessleder for programstatusvurderingen. Det ble 

ikke gjennomført programstatusvurdering i 2018, med begrunnelse at programmet på dette tidspunktet 

var kommet for kort i sin utvikling. Etter det innledende arbeidet i 2019 er det en klar anbefaling å spisse 

og konkretisere handlingsplanen for 2020 ytterligere og kanskje se på sammenfatning av noen innsats-

områder. Programstatusvurderingen anbefalte at styret deltar mer aktivt i dette arbeidet slik at områdene 

blir mer forankret i styret. Programstatusvurderingen anbefalte også etablering av et system for løpende 

registrering av resultater i form av arbeidsplasser, samt kompetansehevingstiltak for omstillingsstyret. 

2.6 Programmets innretting 

Omstillingsprogrammet i Kvænangen består i stor grad av bedriftsinterne utviklingsprosjekter, det vil si 

prosjekter der enkeltbedrifter mottar finansiell støtte til å gjennomføre prosjekter i egen bedrift. I tillegg 

er prosjektet SMB-utvikling et betydelig prosjekt i programmets portefølje. Dette prosjektet har omstil-

lingsorganisasjonen selv som tilsagnsmottaker, og en ekstern konsulent som ansvarlig kursholder og 

rådgiver. Konseptet innebærer kompetanseoverføring til bedriftene som deltar. Det er generelt sett gjen-

nomført få tilretteleggende prosjekter, med relativt få tilsagn til kommunen og omstillingsprogrammet. 

Prosjektporteføljen beskrives mer utfyllende i det følgende. 

Prosjektporteføljen 

Prosjektporteføljen til omstillingsprogrammet i Kvænangen (per 1. april 2020) inneholder totalt 73 mot-

tatte søknader. Av disse er 60 innvilget, én er videresendt, seks er avslått og seks er ikke ferdigbehandlet. 

Fordelingen på kategorier fremgår av tabell 2.  
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Tabell 2: Søknader fordelt på innvilgede, videresendte, avslåtte og ikke ferdigbehandlede 

 

Prosjektporteføljen til omstillingsprogrammet i Kvænangen inneholder totalt 60 innvilgede tilsagn, på 

måletidspunktet 1. april 2020. Disse har et samlet tilsagnsbeløp på om lag 6,2 millioner kroner. Tilsagns-

beløpene varierer mellom 8 250,- kroner og 1 495 500,- kroner, med et gjennomsnittlig tilsagnsbeløp på 

om lag 103 000,- kroner. Det ble tildelt et relativt stort antall tilsagn i 2018, da programmet var i en 

etableringsfase. I 2019 gikk antall tilsagn noe ned, samtidig som samlet tilsagnsbeløp økte. I første 

kvartal 2020 er det er det innvilget ti tilsagn. Tabell 3 viser antall og samlet tilsagnsbeløp for innvilgede 

søknader per år. Om lag 184 000,- kroner er tilbakeført.  

Tabell 3: Tilsagn fra programmet per år. Antall og samlet beløp. 

 

Programmet har hatt klart størst aktivitet innen innsatsområdet eksisterende næringsliv (50 prosent av 

samlet tilsagnsbeløp), mens 30 prosent av samlet tilsagnsbeløp er tildelt prosjekter innen innsatsområdet 

reiseliv. Av de resterende midlene er ni prosent tildelt prosjekter innen innsatsområdet nytt næringsliv, 

åtte prosent innen innsatsområdet kompetanse, rekruttering og nettverk og tre prosent innen innsats-

området attraktivitet for næringslivet. Tallene fremgår av tabell 4. 

Tabell 4: Tilsagn fra programmet fordelt på innsatsområde. Antall, beløp og andel. 

 

Av de 60 tilsagnene har omstillingsprogrammet vært tilsagnsmottaker for åtte prosjekter (36 prosent av 

samlet tilsagnsbeløp). Dette gjelder blant annet SMB-utvikling, samt blant annet enkelte kurs, seminar-

er, rapporter, etc. Kvænangen kommune har vært mottaker av tre tilsagn (fire prosent av samlet tilsagns-

beløp), som blant annet gjelder kartlegging av landbrukseiendommer og gjennomføring av PLP-kurs.  

Status for søknad Antall tilsagn 

Innvilget 60 

Videresendt 1 

Avslått 6 

Ikke ferdigbehandlet 6 

Totalt 73 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Kvænangen 

År Antall tilsagn Samlet beløp innvilget 

2018 27 1 962 229  

2019 23 3 517 993 

2020 (første kvartal) 10 728 700 

Totalt 60 6 208 922 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Kvænangen 

Innsatsområde Antall tilsagn Samlet beløp innvilget Andel samlet tilsagnsbeløp 

Reiseliv – overnatting, mat og opplevelser  23 1 859 071 30 

Nytt næringsliv  8 564 750 9 

Eksisterende næringsliv  17 3 105 125 50 

Attraktivitet for næringslivet  2 180 000 3 

Kompetanse, rekruttering og nettverk  10 499 976 8 

Totalt 60 6 208 922 100 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Kvænangen 
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De resterende 49 tilsagnene (59 prosent av samlet tilsagnsbeløp) er gitt til næringsaktører i kommunen. 

Enkelte bedrifter har mottatt flere tilsagn, slik at porteføljen av bedrifter som er støttet inneholder 32 

unike bedrifter (inkludert én elevbedrift). Av disse har elleve bedrifter mottatt tilsagn på mellom 

100 000,- kroner og 650 000,- kroner fra programmet, fordelt på ett eller flere tilsagn. Størst samlet 

tilsagn er tildelt bedriftene Moonlight Mountain Gear AS med 643 250,- kroner (tre tilsagn), og Synatur 

AS med 396 750,- kroner (fire tilsagn). Tallene fremgår av tabell 5. 

Tabell 5: Tilsagn fra omstillingsprogrammet – sentrale aktører. Antall, beløp og andel. 

 

SMB-utvikling 

Omstillingsprogrammet i Kvænangen har benyttet seg av verktøyet SMB-utvikling, som inngår i Inno-

vasjon Norges verktøykasse for omstillingsprogrammer. Det er gjennomført både forstudie og forpro-

sjekt. Forstudien inneholdt informasjonsmøte og generell synliggjøring av muligheten overfor nærings-

livet. Leder for omstillingsprogrammet hadde en aktiv rolle i mobiliseringsarbeidet. Totalt ble det gjen-

nomført intervjuer og gjort vurderinger av om lag 20 bedrifter i forstudien. 16 bedrifter ble invitert til å 

delta i forprosjektet. Dette ble gjennomført i perioden mai til november 2019, og sluttrapportert i des-

ember. Fire bedrifter fullførte ikke prosessen og én bedrift kom til underveis, hvilket tilsier at 13 bedrift-

er gjennomførte i henhold til egen prosjektplan. Strategisk bedriftsutvikling AS ble engasjert som 

ekstern prosjektleder til å lede SMB-utvikling. Konseptet ble finansiert med 400 000,- kroner fra omstil-

lingsprogrammet og 400 000,- kroner fra Innovasjon Norge. I tillegg betalte bedriftene en egenandel.  

To fellessamlinger var del av gjennomføringen av SMB-utvikling, der individuell bedriftsanalyse og 

utarbeidelse av prosjektplan med konkrete tiltak ellers er den sentrale aktiviteten. Hver bedrift mottar 

rådgivning i opp mot fire møter, med varighet opp mot seks timer. Informanter fremholder at deltakerne 

uttrykte tilfredshet med å bli utfordret av eksterne rådgivere, samt få sparring og bistand til å iverksette 

nye utviklingsprosjekter. Bedriftene har benyttet kompetansetilførselen til å tydeliggjøre hvordan deres 

vekstambisjoner skal nås. For flere bidro deltakelsen til en profesjonalisering av virksomheten, og en 

bevisstgjøring om risikovurdering i utviklingsaktiviteter. 

2.7 Resultater av programmet 

I spørreundersøkelsen til bedriftene som er støttet av omstillingsprogrammet ble det undersøkt om det 

aktuelle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten (figur 1). Dette omhandler 

satsingens innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at pro-

sjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virkemidler for næringsutvikling blir 

gjerne legitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 23 respondenter svarer 13 at prosjektet ikke 

ville blitt gjennomført uten støtten fra programmet og ni at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller opp-

skalert som følge av støtten. Totalt 22 av 23 respondenter (96 prosent) svarer dermed at støtten var 

Mottaker Antall tilsagn Samlet beløp innvilget Andel samlet tilsagnsbeløp 

Omstillingsprogrammet 8 2 255 999 36 

Kvænangen kommune 3 267 000 4 

Andre 49 3 685 923 59 

Totalt 60 6 208 922 100 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Kvænangen 
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avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Innsatsaddisjonaliteten kan 

dermed betegnes som meget høy. 

Figur 1: Omstillingsprogrammets innsatsaddisjonalitet 

 

Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten har gitt ulike typer effekter for mottakers egen 

utviklingsevne og virksomhet (figur 2). Dersom man slår sammen respondentene som har svart «i stor 

grad» eller «i noen grad» ser man at effekten har vært størst for «styrket konkurranseevne» (71 prosent) 

og «nye tjenester/produkter» (67 prosent). 

Figur 2: Effekten av støtten fra omstillingsprogrammet for bedriftene 

 

Respondentene ble spurt om deres overordnede vurdering av programmet (figur 3). 79 prosent av re-

spondentene mener at programmet i stor eller noen grad totalt sett er et godt tiltak for kommunen, hvorav 

58 prosent i stor grad. Tilsvarende mener 75 prosent at programmet i stor eller noen grad har gjort 

kommunene mer attraktiv som bosettingskommune, hvorav 29 prosent i stor grad.  

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Figur 3: Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 

 

2.8 Programmets måloppnåelse 

Omstillingsprogrammet har selv etablert gode systemer for løpende innhenting av data i form av nye og 

sikrede arbeidsplasser. Anmodningene om utbetaling fra kommunen til fylkeskommunene for 2018 og 

2019 oppgir denne type resultater, og omfanget av næringslivet i kommunen bidrar til å gjøre denne 

oppgaven overkommelig. For 2018 ble det rapportert om nye fire arbeidsplasser. Oversikten per 1. nov-

ember 2019 viser at det på dette tidspunktet var rapportert om ytterligere seks nye arbeidsplasser med 

bistand fra omstillingsprogrammet, mens fire arbeidsplasser var sikret. Tallene viser at det er spesielt 

innen reiselivsnæringen og i det eksisterende næringslivet det er sikret og skapt arbeidsplasser. Infor-

manter fremholder at enkelte av de nye arbeidsplassene innen reiseliv nok kan forventes å forsvinne 

med covid19-krisen. 

Som del av evalueringens spørreundersøkelse er det også innhentet data for «Hvor mange nye arbeids-

plasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet har bidratt til å realisere i din bedrift. Vennligst 

oppgi per 1. februar 2020 (før covid19-krisen)». 23 bedrifter har gitt tilbakemelding på spørsmålet, og 

disse rapporterer om totalt 12,9 nye arbeidsplasser. Arbeidsplassene er realisert i 13 bedrifter, mens ti 

bedrifter ikke rapporterer en effekt i form av etablerte arbeidsplasser. Tallene kommer frem av tabell 6. 

Dersom vi stipulerer at effekten i form av nye arbeidsplasser er lik blant bedriftene som ikke har res-

pondert på undersøkelsen som for dem som har respondert på undersøkelsen, ender vi med en effekt på 

dette tidspunktet i programgjennomføringen på 15,7 nye arbeidsplasser.  

Tabell 6: Etablerte årsverk med støtte fra omstillingsprogrammet 

 

Kategori Antall bedrifter Totalt antall årsverk 

Ingen skapte årsverk 10 0 

0,1 til 1,9 skapt årsverk 10 6,9 

2 eller flere skapte årsverk 3 6,0 

Totalt 23 12,9 

Totalt stipulert effekt 28 15,7 
Kilde: Oxford Research 
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Omstillingsprogrammet rapporterer om ti nye arbeidsplasser per 1. november 2019. I evalueringen 

dokumenteres bistand til 15,7 nye arbeidsplasser per 1. februar 2020.  

Omstillingsprogrammet rapporterer om fire sikrede arbeidsplasser per 1. november 2019. I evalueringen 

er det også innhentet data for sikrede arbeidsplasser i perioden. 23 av 28 mottakere av spørreundersøkel-

sen rapporterer om totalt 12,6 sikrede arbeidsplasser (16,4 stipulert for helheten). 

Av spørreundersøkelsen fremgår det at seks av arbeidsplassene er realisert i tre bedrifter. Tabell 7 viser 

antall nye arbeidsplasser realisert i hver av disse bedriftene.  

Tabell 7: Nye arbeidsplasser fordelt på bedrifter 

 

2.9 Næringslivets utviklingsevne 

Mottakerne av spørreundersøkelsen er spurt om programmets betydning for styrking av bedriftens ut-

viklingsevne (figur 4). Svarene viser at 18 av 24 respondenter oppgir at programmet har hatt stor eller 

noen grad av betydning for styrking av utviklingsevnen. 75 prosent av de deltakende bedriftene har 

dermed styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra omstillingsprogrammet. 

Figur 4: Omstillingsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne 

 

En annen indikator på næringslivets utviklingsevne kan være antall innvilgede søknader om tilskudd fra 

Innovasjon Norge, og beløpsmessig omfang av samlet støtte. Figur 5 viser antall tilsagn og samlet til-

sagnsbeløp til aktører i Kvænangen, årlig i perioden 2010-19. Gjennomsnittlig antall tilsagn per år er 

3,8, og gjennomsnittlig samlet årlig tilsagnsbeløp 1,15 millioner kroner. Tendensen i perioden er svakt 

negativ. I perioden 2010-14 var det i snitt 5,2 tilsagn og det gjennomsnittlige samlede årlige tilsagnsbe-

løpet var 1,24 millioner kroner. For perioden 2015-19 var dette redusert til 2,4 tilsagn og et samlet 

tilsagnsbeløp på 1,07 millioner kroner i snitt per år.   

Bedrift Antall nye arbeidsplasser 

Isbreen The Glacier 2 

Moonlight Mountain Gear 2 

TD Rør 2 

Totalt 6 
Kilde: Oxford Research 
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Figur 5: Innovasjon Norges tilsagn til aktører i Kvænangen. 2010-2019. Antall og beløp i tusen kroner.  

 

  

 

Kilde: Innovasjon Norge 
Tilsagn om lån og tilsagn til omstillingsprogrammet er holdt utenfor. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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3. Evaluators oppsummering og vurdering  

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs oppsummering og vurderinger av omstillingsprogrammet 

i Kvænangen, basert på data presentert i det foregående kapittelet. 

3.1 Bakgrunnen for programmet 

Kvænangen kommune er i en sårbar posisjon, med vedvarende synkende folketall og en utfordrende 

demografi i form av aldrende befolkning. Sysselsettingsmessig er kommunen preget av en stor offentlig 

sektor, som omfatter om lag to tredjedeler av arbeidsplassene i Kvænangen. Kommunen er den største 

arbeidsgiveren. Primærnæringene har stått sterkt og den generelle nedgangen innen denne sektoren har 

også rammet Kvænangen. Dessuten er entreprenørskapskulturen lite tilstedeværende i kommunen. Sys-

selsettingen totalt i kommunen ble redusert med om lag 11,5 prosent i tiårsperioden frem mot omstil-

lingsstatus ble innvilget. 

3.2 Organisering og drift 

Oxford Research mener omstillingsprogrammets organisasjon og drift fungerer som forutsatt ved tid-

spunktet for midtveisevalueringen, og at det ikke er forhold ved organiseringen og driftingen av pro-

grammet som hindrer en god leveranse. Programorganisasjonen er nå uten vesentlige behov for juster-

inger i sammensettingen av styret, rolleforståelsen blant involverte aktører eller kompetansen i program-

ledelsen og omstillingsstyret.  

Styrets sammensetning har imidlertid vært preget av diskontinuitet, som kan antas å ha påvirket priori-

teringer av tiltak og kompetansenivået til styremedlemmene. Sammensetningen har gått fra å være pol-

itisk dominert til å bli bemannet med personell fra næringslivet. Oxford Research erfarer at dagens mo-

dell, med kun næringslivsrepresentanter, blir utfordret, og at det er aktuelt med en mindre justering der 

også kommunen er representert på styremedlemnivå. Dette vil styrke programmets forankring i kom-

munen, samtidig som næringslivet fremdeles har flertall i styret. Oxford Research ser positivt på en slik 

justering, da det gir kommunen større tyngde hva angår prioritering av tilretteleggende tiltak. 

3.3 Innretting og måloppnåelse 

Omstillingsprogrammer har anledning til selv å avgjøre balansen mellom bedriftsrettede og tilretteleg-

gende prosjekter i sin portefølje. Balansen påvirkes gjerne av programorganisasjonens kompetanse, int-

eresser og erfaring, samt vekstgrunnlaget i kommunens næringsliv. For eksempel vil programmer gjerne 

trekkes mot vektlegging av tilretteleggende prosjekter dersom programlederen og omstillingsstyre har 

liten næringsutviklingskompetanse, og næringslivet er vekstfattig. Motsatt vil en vekstkraftig kommune 

med en programleder med omfattende utviklingskompetanse, samt et styre med høy oppmerksomhet 

om næringsutvikling, gjerne trekker programmet mot å være bedriftsrettet. Ettersom bidrag til å skape 

nye arbeidsplasser er den viktigste målsettingen for omstillingsprogrammer, er det viktig å rigge organ-

isasjonen på en slik måte at motkrefter til en bedriftsrettet profil blir adressert. Oxford Research mener 

omstillingsprogrammet i Kvænangen på en meget god måte har lyktes med dette, ikke minst gjennom 

næringssammensettingen og -orienteringen av styret og programleders evne til å arbeide mobiliserende. 
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Omstillingsprogrammet valgte en innretting med tre innsatsområder. To er bedriftsrettede, hvorav det 

ene retter seg mot alt eksisterende næringsliv og det andre peker ut reiseliv som en bransje det skal 

arbeides særlig med. Det tredje innsatsområdet retter seg mot å styrke kommunens attraktivitet, gjennom 

tilretteleggende tiltak både på samfunnsnivå og for å styrke entreprenørskapskulturen i kommunen.  

Omstillingsprogrammet i Kvænangen består i stor grad av bedriftsinterne utviklingsprosjekter, det vil si 

prosjekter der enkeltbedrifter mottar finansiell støtte til å gjennomføre prosjekter i egen bedrift. I tillegg 

er prosjektet SMB-utvikling et betydelig prosjekt i programmets portefølje. Dette prosjektet har omstil-

lingsorganisasjonen selv som tilsagnsmottaker, og en ekstern konsulent som ansvarlig kursholder og 

rådgiver. Konseptet innebærer kompetanseoverføring til bedriftene som deltar. Det er gjennomført få 

tilretteleggende prosjekter, med relativt få tilsagn til kommunen og omstillingsprogrammet. 

Omstillingsprogrammet har som målsetting å bidra til å skape og sikre 20 nye arbeidsplasser (årsverk) i 

Kvænangen i løpet av tre år. Evalueringen dokumenterer 15,7 nye og 16,4 sikrede arbeidsplasser for 

perioden. Det vil si totalt 32,1 arbeidsplasser for perioden, hvilket Oxford Research mener er et meget 

godt resultat. Med dette resultatet er den formelle målsettingen oppnådd. Oxford Research mener imid-

lertid at resultatet er svært solid også uavhengig av målsettingen. Som nevnt er Kvænangen en nærings-

svak kommune, og har vært operativt over en kortere tidsperiode og med et mindre budsjett enn tiltenkt 

på tidspunktet for midtveisevalueringen. Dette må tas med i vurderingen av oppnådde resultater. Det 

sentrale er at programmet har lyktes med den valgte arbeidsformen, og kan derfor vise til en solid pro-

sjektportefølje. Samtidig bør det pekes på at måling av arbeidsplasser alltid vil være beheftet med en 

grad av usikkerhet, og at dette bør tas med i betraktningen. Særlig gjelder dette sikrede arbeidsplasser.  

Omstillingsprogrammer skal også bidra til å styrke næringslivets utviklingsevne. Evalueringen viser at 

75 prosent av de deltakende bedriftene selv mener de har styrket sin utviklingsevne som følge av støtten 

fra omstillingsprogrammet. 

3.4 Overordnet vurdering 

Oxford Research mener omstillingsprogrammet i Kvænangen har hatt en svært positiv utvikling siden 

oppstarten, og kan vise til meget gode resultater. Programmet har tatt en posisjon i kommunen som 

gravitasjonspunkt for aktivitet både internt i bedrifter og i noen grad i form av tiltak for å styrke kom-

munens attraktivitet. Blant bedriftene som har svart på spørreundersøkelsen i evalueringen sier hele 79 

prosent at omstillingsprogrammet i stor eller noen grad er et godt tiltak for kommunen, mens 75 prosent 

sier at det har gjort kommunen mer attraktiv som bosettingskommune. 96 prosent av bedriftene sier at 

støtten fra programmet var avgjørende for at deres aktuelle prosjekt ble iverksatt, fremskyndet eller 

oppskalert. Programmet bidrar med andre ord til betydelig utviklingsaktivitet. 

Fremdriften i omstillingsprogrammet er etter Oxford Researchs vurdering meget god, gitt resultatene 

for nye og skapte arbeidsplasser. Arbeidsformen som benyttes er proaktiv mobilisering av bedrifter, 

gjennom bedriftsbesøk og andre former for oppfølging av mulige utviklingsidéer i næringslivet. En 

første kontakt mellom bedrift og omstillingsprogram følges gjerne opp med en dialogbasert prosess som 

leder frem til en formell søknad til omstillingsprogrammet. Utvikling av næringsattraktivitet og akkvi-

sisjon er i mindre grad anvendte strategier i omstillingsarbeidet.  
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Programmet har en prosessuell søknadsbehandling, hvilket innebærer at programlederen, ved behov, 

bistår søkere med å videreutvikle og forbedre søknader til programmet. Oxford Research vurderer dette 

som en hensiktsmessig arbeidsform, ettersom flertallet av søkerne ikke har erfaring med virkemiddel-

apparatet og med søknadsskriving, og man ville mistet potensielle, gode utviklingsprosjekter uten en 

slik arbeidsform. Programmets innsatsaddisjonalitet er svært høy, og vitner om en stor mobilisering der 

bedrifter utviser vilje til å prioritere utviklingsarbeid, så lenge noe inspirasjon og bistand gis fra omstil-

lingsprogrammet. Samlet sett er bedriftene i Kvænangen per i dag i liten grad brukere av virkemiddel-

apparatet, og omstillingsprogrammets noe lavere terskel for tilsagn synes å ha gitt kommunens nærings-

liv et løft hva angår prioritering av utviklingsaktivitet.  

Oxford Research mener at deltakerne i omstillingsprogrammet bør tilbys kompetanse innen både for-

retningsmodellering, søknadsutforming og annet som setter dem bedre i stand til å utvikle og gjennom-

føre innovasjonsprosjekter. Sparringen kan skje på ulikt vis, avhengig av tilgjengelige kompetanseres-

surser. Det er underordnet hvem leverandøren av denne kompetansen er, enten det er programledelsen, 

regionale utviklingsaktører, eller andre. Programlederen kan eventuelt selv håndtere oppgaven, i det 

minste deler av den. Ellers kan det leies inn fagpersonell med spisskompetanse innen Business Model 

Canvas eller tilsvarende modeller, slik det gjøres blant annet i gjennomføringen av SMB-utvikling. I 

enkelttilfeller vil også rådgivere fra Innovasjon Norge kunne fylle denne rollen, for eksempel når et 

etablert kundeforhold allerede foreligger. Oxford Research mener det også er viktig at programmet be-

sitter tilstrekkelig henvisningskompetanse, og at observatøren fra Innovasjon Norge involveres aktivt 

der det er usikkert om søknaden kvalifiserer for støtte fra Innovasjon Norge.  

Tilfanget av søknader til omstillingsprogrammet har vært godt, og er fremdeles godt etter om lag halv-

veis gjennomført omstillingsprogram. Særlig fra reiselivsnæringen er det rekruttert et stort antall søk-

nader; 23 av 60 tilsagn er tildelt innen innsatsområdet reiseliv. Innsatsområdet eksisterende næringsliv 

er tildelt 17 tilsagn. Som andel av totalt tilsagnsbeløp har reiselivsnæringen mottatt 30 prosent, mot 50 

prosent for eksisterende næringsliv. Dette innebærer at tilsagnene til reiselivsnæringen i snitt er beløps-

messig mindre enn tilsagnene til eksisterende næringsliv. Samtidig gjør reiselivsnæringens sammenset-

ting det utfordrende å løfte næringen på kort sikt, gitt manglende ressurser både finansielt- og person-

ellmessig. Næringen utgjøres til dels av små, nye bedrifter, og reiselivsbedriftene gjennomfører i større 

grad småprosjekter når disse håndteres bedriftsinternt. Skal næringen som helhet løftes er det gjerne 

behov for et større samarbeidsprosjekt. 

Oxford Research mener omstillingsprogrammet bør være oppmerksom på eventuelle tilretteleggende 

prosjekter som kan gi god effekt for utviklingen i kommunen. Som nevn er reiselivsnæringen en næring 

det gjerne er behov for å arbeide tilretteleggende for, i form av å utvikle møteplasser, strategier, etc. 

Næringsvennlig kommune, et annet tilretteleggende konsept, vil dessuten høyst sannsynlig bli iverksatt 

i 2020, og blant annet forbedre næringsservicen fra kommunen til næringslivet i Kvænangen.  

I omstillingsbevilgningen for programmets tredje år har fylkeskommunen tilrådet at omstillingspro-

grammet og Kvænangen kommune gjennomfører Næringsvennlig kommune. Oxford Research mener 

det er svært hensiktsmessig at fylkeskommunen benytter omstillingsbevilgningen til denne type tilråd-

ninger til omstillingsprogrammer, og at dette kan være et eksempel til etterfølgelse for andre fylkeskom-

muner. Bevilgningen i forbindelse med utbetalingsanmodningen fra omstillingskommunen utgjør en 

styringskanal som fylkeskommunen med fordel kan benytte seg av. 



Evaluering av omstillingsprogrammet i Kvænangen 

19 

Gitt at Kvænangen kommune får forlenget omstillingsperioden til totalt seks år, er det ved program-

avslutning en klar forventning fra KMD, fylkeskommunen og Innovasjon Norge om at kommunen har 

styrket sin utviklingsevne, det vil si evnen til å fungere som en medspiller og ressurs for næringslivet. 

Denne utviklingsevnen er knyttet til økonomiske ressurser, personell, kompetanse, etc., og inkluderer 

blant annet interne personellressurser allokert til næringsutvikling, eksterne ressurser (som utviklings-

selskap) og regionale samarbeidsorganer. Oxford Research observerer at svært mange omstillings-

kommuner ikke har avklart hvordan man skal innrette næringsutviklingsarbeidet fremover, etter seks år 

med omstilling. Dette svekker åpenbart evnen til å fungere som utviklingsressurs for næringslivet. Vi 

anbefaler derfor at omstillingskommuner senest to år før avsluttet seksårsperiode, påbegynner en prosess 

med sikte på å ha på plass det utviklingsapparatet som skal tas videre når den ekstraordinære omstillings-

perioden er over. Det må også sikres at prosessen rigges på en slik måte at man faktisk har utviklings-

apparatet på plass når omstillingsprogrammet avsluttes. 
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INFORMASJON  OG  VEILEDNING  
 
Metodikk 
Som grunnlag for programstatusvurderingen samler omstillingsområdet inn 
faktainformasjon som distribueres til vurderingsteamet. Dette  består av 
omstillingsledelsen, rådgiver fra Innovasjon Norge og ekstern prosesskonsulent.  
 
Teamet går i fellesskap gjennom i alt 12 hovedindikatorer og vurderer de relevante 
faktorer for hver hovedindikator. Det gjøres en oppsummering med begrunnelse for valg 
av ”karakter” for hver hovedindikator. Oppsummeringen og begrunnelsen skal være 
enstemmig. En nærmere beskrivelse fremkommer av prosessbeskrivelsen. 
 
Karakterskala 
Karaktergivning er basert på en skala fra 1 til 5 med følgende ”karakter”: 
 
1 =  ”ikke tilstede”, brukes hvor faktor/hovedindikator ikke har betydning, er irrelevant,  

ikke tatt hensyn til eller ikke hatt påvirkning/resultat på faktor/hovedindikator 
2 =  ”svak”, brukes hvor faktor/hovedindikator har liten påvirkning eller ikke i spesiell  

grad har hatt påvirkning/resultat på faktor/hovedindikator  
3 =  ”tilfredsstillende”, brukes hvor faktor/hovedindikator har hatt tilfredsstillende  

påvirkning/resultat på faktor/hovedindikator 
4 =  ”betydelig”, brukes hvor faktor/hovedindikator har hatt betydelig  

påvirkning/resultat på faktor/hovedindikator 
5 =  ”topp”, brukes unntaksvis hvor man virkelig har lyktes i påvirkning/resultat på  

      faktor/hovedindikator – her skal det ikke være noe å trekke. 
 
Det er utarbeidet ett skjema for hver hovedindikator hvor det er flere faktorer som skal 
vurderes i henhold til ovenstående karakterskala. Bemerk at karakterskalaen er individuelt 
beskrevet for den enkelte faktor. Før ”karakter” for hovedindikator fastsettes skal det 
anføres sterke og svake sider for denne hovedindikator og gis en konklusjon. Deretter gis 
en sammenfattende vurdering basert på beskrevet karakterskala. Det enkelte medlem 
fyller først ut sitt skjema basert på egen vurdering. I tillegg føyer man til andre faktorer 
som man mener har betydning. Dette skal være gjort før møtet.  
 
Gjennomføring 
På møtet går man sammen gjennom faktorene og begrunner sine valg.  Deretter lager 
man en felles vurdering av sterke/svake sider og konkluderer for til slutt å gi en omforent 
”karakter” for hovedindikatoren. Det er summen av karaktergiving og etterfølgende 
vurdering som er grunnlaget for fastsettelse av ”karakter” for hovedindikator.Denne vil 
derfor ikke være et matematisk gjennomsnitt av karakterene for de enkelte faktorer.  
 
Etter møtet vil ekstern prosesskonsulent utarbeide et sammendrag som viser ”diamanten” 
med hovedkonklusjon, vurdering og anbefaling. Denne sendes ut til deltakerne for 
kvalitetssikring mht faktafeil, misforståelser, osv.  

Rapporten 
Rapporten for programstatusvurdering består av følgende elementer: 
 

1. En forside som presenterer området og deltakerne som har utført vurderingen 
2. En veiledning som beskriver prosessen 
3. Et sammendrag som viser diamanten med hovedkonklusjon, vurdering og 

anbefaling 
4. Et vurderingsskjema pr hovedindikator 
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SAMMENDRAG 
 
Hovedkonklusjon 
Omstillingsprogrammet i Kvænangen er godt i gang etter en periode med innledende 
organisering og oppstart. Omstillingsplanen ble vedtatt i Kvænangen kommunestyre 6. 
mars 2018. Med en innkjøring av arbeidet over noen år ser man nå høy grad av 
resultatoppnåelse. Programmet har allerede nådd sitt mål om 20 arbeidsplasser i 2020 
og ligger an til over 35 arbeidsplasser for den første 3 års perioden av programmet. 
Omstillingsplanen er utarbeidet med en inndeling i 3 innsatsområder som ble utvidet til 5 
i 2019, men justert tilbake til 3 områder for 2020 da noen av områdene ble dels 
overlappende. Omstillingsplanen er spisset mot de aktuelle utfordringer næringslivet i 
Kvænangen står overfor. Bakgrunnen for tildelingen er blant annet en svært høy andel 
sysselsatte i offentlig sektor, fallende folketall over mange år og en utfordrende 
demografi. Etter det innledende arbeidet for 2018 - 2020 er det nå en klar anbefaling å 
spisse og konkretisere arbeidet ytterligere i arbeid med strategi og handlingsplaner for 
den neste 3 – årsperioden man går inn i. Etter denne perioden vil Troms og Finnmark 
fylkeskommune ta en avgjørelse om en eventuell forlengelse av programmet, basert 
blant annet på den eksterne midtveisevalueringen gjennomført av Oxford Reseach. 
Evalueringen var positiv og konluderer med at omstillingsprogrammet i Kvænangen har 
hatt en svært positiv utvikling siden oppstart, og kan vise til meget gode resultater. 
Finansiering av den neste perioden er ikke besluttet politisk hos Troms og Finnmark 
fylkeskommune, men det antas at vedtak skjer i løpet av desember 2020. Styret deltar 
aktivt i arbeidet og veien videre med hvordan man skal gripe an ny «Omstillingsplan» for 
neste periode. Dette må avklares sammen med eier av omstillingsprogrammet. 
Aktivitetsnivået er høyt tross programlederskifte våren 2020 og Covid19 - krise. 
Styreleder har gått inn med ekstra ressurser i denne perioden. Det er utviklet en god 
form på programarbeidet og omstilligsorganisasjone fremstår som godt rustet til å 
fullføre den første 3 - årsperioden og igangkjøre videre arbeid.  
 
Vurderinger 
Innledning 
Dette er 2. gang det gjennomføres programstatusvurdering for Kvænangen. Det 
understrekes at hensikten med programstatusvurdering er å kunne benytte en hel dag til 
å vurdere eget utviklingsarbeid, se helheten i prosessene og sammen konkretisere hvor 
en bør vurdere ytterligere innsats for å bli bedre. Vurderingene her er rettet mot 
forbedringspotensialet, og er således ikke en balansert beskrivelse av arbeidet i 
Kvænangen.  
 
Handlingsplan 2020 
Dokumentet «Omstillingsplan 2018 – 2020 for Kvænangen kommune» med 
«Handlingsplan for 2020»  er dokumentene omstillingselskapet styrer etter. 
Programleder presenterte handlingsplanen og status i denne.  
- Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk og har klare 

periodiserte mål for perioden 2018-2020. Det er nå 3 innsatsområder og budsjett for 
innsats i det enkelte år. 

- Handlingsdelen har en oversikt over budsjett hvert år med tiltak, resultat, resultatmål 
og effektmål for 2020. 

Rapport fra de 3 innsatsområdene for 2020 var fokusert på tiltak og aktiviteter, og 
programleder presenterte resultatmål og budsjett og avvik fra mål og budsjett for 2020.  
 
Konklusjon: Omstillingsarbeidet har kommet fint igang med implementering. Det er 
beskrevet en rekke gode tiltak, og det er konkretisert hva som skal oppnås i 2020, antall 
arbeidsplasser de ulike årene og avsatt budsjett til de ulike områdene. Programledelsen 
har med dette mulighet til å kunne vurdere avvik og måloppnåelse. 
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Prosessindikatorer 
 
Etablering 
Ikke vurdert i år. 
 
Profil 
Det vises til gjennomgang av handlingsplan 2020. Omstillingsplanen har klare mål 
vedrørende bto. arbeidsplasser som både er periodisert og fordelt på områder. Dette er 
meget bra. Man har også jobbet bra med mobilisering og skal fortsette dette arbeidet. 
Dette, sammen med aktiviteter som nå er igangsatt og planer fremover bør kunne være 
grunnlag for å konkretisere hvilke tiltak som skal iverksettes årlig for den neste 3 – årige 
programperioden. Beskrivelse av resultater som skal oppnås i 2021 må være slik at det 
kan dokumenteres og/eller observeres i hvor stor grad målene nås. Det planlegges et 
styrearbeide for denne diskusjonen, samt en avklaring på hvor omfattende arbeid som 
skal legges til grunn for «oppgradering» eller «revisjon» av eksisterende plan som har 
vært gjeldende for perioden 2018 – 2020. Det skal igangsettes et «næringsvennlig 
kommune» – prosjekt. Her vil man kunne samkjøre arbeidet og finne gode arbeidsformer 
sammen med kommunen og andre relevante næringsaktører. Det skal igangsettes et 
mer strukturert arbeid på kommunikasjon. En enkel kommunikasjonsplan skal utarbeides 
 
Organisering 
Kvænangen har ikke noen andre tydelige utviklingsmiljø og omstillingsarbeidet har 
funnet sin plass. Omstillingsprogrammet samarbeider godt med både næringsforening og 
kommunen. Koordineringen med kommunen skal bedres ytterligere da en ny person på 
næring i kommunen skal inn omstillingsstyret. Omstillingsprogrammet er organisert i et 
eget AS -  Kvænangen næringsfabrikk. Dette selskapet har etter noen utskiftninger 
innledningsvis fått på plass et godt styre med representanter fra næringsliv. De har også 
obervatører fra kommune, fylkeskommune og Innovasjon Norge. Det er viktig at disse 
obervatørene er bevisst sin rolle. Det er viktig at styremedlemmene har fokus på 
næringsutikling og er ambassadører for omstillingsarbeidet. Ny programleder startet sitt 
arbeid våren 2020 og igangsetter forbedring av styringsmekanismer for administrasjon 
av programmet, verktøy mm. som  gjør planlegging, gjennomføring og rapportering og 
arkivarbeid enklere de neste årene. Programleder har god og relevant kompetanse og 
erfaring, men programmet har behov for et bredere team og utvidet kapasitet med tanke 
på oppbygging av struktur og rutiner. 
 
Portefølje 
Det er viktig å være klar over at omstillingsmidlene skal benyttes som en ekstraordinær 
innsats i tillegg til den ordinære næringsutvikling. Den skal altså ikke erstatte det 
ordinære næringsutviklingsarbeidet. Det er derfor viktig med en spissing av innsatsen 
rettet mot de områder hvor man kan gjøre en forskjell ved å utløse et potensiale eller 
skape nye muligheter. Samtidig må en i små kommuner se helheten. For Kvænangen er 
dette konkretisert til at man har definert innsatsområdene nokså bredt. Resultatet hittil i 
2020 har vært at man har tiltak i alle program områdene. (Pr.1. april hadde man 73 
mottatte søknader. Av disse ble 60 innvilget, en videresendt, seks avslått og 6 var ikke 
ferdig behandlet.) Tallet er på slutten av dette året er sågar enda høyere. Det er viktig at 
porteføljen gjenspeiles i overordnet plan satt av kommunestyret. Det skal jobbes 
effektivt og IKKE lage store og kompliserte systemer for oppfølging av porteføljen, men 
være klare og tydelige og finne en form som gjør arbeidet med oppfølging og 
rapportering klar og enkel. Saksfremlegg til styret er forbedret. Sluttrapporter fra de som 
har mottatt prosjektmidler skal innrettes slik at vi får inn det vi forventer for videre 
oppfølging og rapprtering. Vi ønsker gode rutiner på å kvalitetssikre prosjektavslutninger.  
 
Oppfølging, læring og erfaringsoverføring 
Omstillingsorganisasjonen har tatt i bruk begrepsapparatet PLP (Prosjektlederprosessen). 
Kurs i strategi og forankringsfasen er gjennomført, men ikke for hele det sittende styre. 
Det er ønskelig å sette opp egne kompetansetiltak også for styret. Man deltar på  
samlinger med andre omstillingsorganisasjoner. Innovasjon Norge vil initiere et arbeid 
der programlederne i regionen samles for felles muligheter. Både fylkeskommunen og 
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Innovasjon Norge  er gode kontakter som både veileder og rådgiver for Programleder. 
Kvænangen kommune med næringsavdelingen er en god sparringpartner. Det skal 
vurderes et årlig seminar med næringsfokus for samhandling med andre aktører. 
 
Videreføring av omstillingsarbeidet 
Ikke vurdert i år, men omtalt slik for videre arbeid: 
 
Programmet står i avslutning av en første programperiode på tre år (2018 – 2020) med 
en overgang til neste periode (2021 – 2023). Vedtak i Troms og Finnmark fylkekommune 
om finansiering er ikke formelt på plass, men forventes behandlet desember 2020. Man 
jobber i omstillingsprganisasjonen som om arbeidet fortsetter for å få til et sømløst 
arbeid videre. Med grunnlaget som er lagt før første programperiode er Kvænangen 
Næringsfabrikk rustet til videre arbeid. Det er anbefalt at omstillingskommuner senest to 
år før avsluttet seksårsperiode, påbegynner en prosess med sikte på å ha på plass det 
utviklingsapparatet som skal tas videre når den ekstraordinære omstillingsperioden er 
over. Det må også sikres at prosessen rigges på en slik måte at man faktisk har 
utviklingsapparatet på plass npr omstillingsprogrammet avsluttes. 
 
Effektindikatorer 
 
Kompetanse 
Omstillingsorganisasjonen påpeker at kompetanse er et viktig mål for fremtidens 
arbeidsplasser og er satt inn  som eget mål i planen. Det er derimot ikke definert 
kompetansemål innenfor de ulike programområdene. Det er ikke definert områder som 
gründerkompetanse og utviklingskompetanse. Styret skal få mene noe om dette området 
i videre arbeid slik at dette kan defineres bedre. Omstillingsstyret lagt ekstra vekt på 
programmet SMB Utvikling der 15 bedrifter deltar og tilegner seg kompetanse på ulike 
områder rundt sin bedrift og vurderer å kjøre dette igjen. Flere bedrifter har også deltatt 
på PLP – kurs. Det er anbefalt å omtale kompetanse og kompetansemål i årlige 
handlingsplaner. Kompetanse bør konkretiseres mer for neste programperiode. 
 
Samhandling mellom sentrale aktører 
Denne indikatoren ble ikke gjennomgått da vi tidligere under både i gode diskusjoner 
innledningevis rundt handlingsplanen samt under andre indikatorer som etablering og 
kompetanse har omhandlet samhandling. 
 
Demografisk utvikling 
Kvænangen kommune er i en sårbar posisjon, med vedvarende synkende folketall og en 
utfordrende demografi i form av aldrende befolkning. Sysselsettingsmessig er kommunen 
preget av en stor offentlig sektor, som omfatter om lag to tredjedeler av arbeidsplassene 
i Kvænangen. Det har skjedd en liten endring i prosentvis fordeling den siste tiden som 
gjør at den private andelen har økt noe i forhold til den offentlige. Vi har god oversikt 
over demografi som vi tar i betraktning når man legger planer videre. Det er også et 
spørsmål om man skal ha et eget fokus på mangfold, telle kvinner, menn etc i videre 
arbeid med ny strategi og handlingsplaner. Dette må man ta stilling til ved videre arbeid. 
 
Arbeidsplasser 
Arbeidsplasser er omstillingsprogrammets viktigste mål. Det er viktig her igjen å 
understreke at omstillingsprogrammet kan bidra til etablering av nye arbeidsplasser, men 
ikke selv skape disse. Man har tilgang på statistikk og kan hente ut tall fra blant annet 
SSB, men disse kommer for sent for å kunne brukes i omstilligsprogrammets 
årsrapporter. Det er viktig at det lages en enkel rutine/system for hvordan følge opp 
arbeidsplassutviklingen. Programleder skal sørge for at rapportering skjer i alle 
prosjektene.  
 
Det er etablert gode systemer for løpende innhenting av data i form av nye og sikrede 
arbeidsplasser. I tillegg har har Innovasjon Norge nylig utarbeidet en mal som klart sier 
noe om hvordan man skal foreta telling av arbeidsplasser. Rutinen for dette innføres 
umiddelbart. 
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Robust næringsstruktur 
Fylkeskommunen kan bidra til å identifisere data i PANDA – et analysverktøy. Selv om 
Kvænangen er en liten kommune med få innbyggere viste den innledende analysen at 
kommunen har et bredt næringsgrunnlag. 
 
Programmets måloppnåelse 
Programmet er kommet godt igang og har levert målbare resultater. Det er gjort mye i 
mobiliseringsarbeid og igangsetting av forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter. 
Målet om arbeidsplasser er nådd i 2020. Programmet rapporter om 35 nye arbeidplasser. 
Tallene viser at det er spesielt innen reiselivsnæringen og i det eksisterende nærigslivet 
det er sikret og skapt arbeidsplasser. Det er spenning rundt hvordan Covid19 – krisen vil 
slå ut. Man har et stort nettverk også utover det lokale i Kvænangen, men jobber 
foreløpig i all hovedsak lokalt. 
 
Ellers skal en ressurs fra kommunen (næring) inn i omstillingsstyret. Dette betyr en anda 
sterkere samhandling om næringsutvikling i tiden fremover. 
 
Anbefalinger for 2021 
  
Det gis følgende anbefalinger: 
 
1. Det utarbeides en egen handlingsplan for 2021. (Omstillingsplanen for 2018 – 2020 

skal i en eller annen form revideres. Omstillingsstyret skal bidra til at eier kan gjøre 
en god vurdering av hvordan denne prosessen kan tilrettelegges for å få utarbeidet 
gode handlingsplaner med rette ambisjoner for de neste tre årene.) 

2. I arbeidet med neste programperiode bør man vurdere innsatsområdene. 
3. Det skal identifiseres konkrete tiltak på kompetanse som skal implementeres i 

handlingsplanen. Både tiltak internt og eksternt.  
4. Programleder og styre skal gjøre seg kjent med hva som ligger tilgjengelig for 

omstillingsorganiasajonen på Regionalomstilling.no.  
5. Implementere Innovasjon Norge sin metode for telling av arbeidsplasser. 
6. Det skal utvikles bedre rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av 

omstillingsarbeidet.(arkiv mm) Sjekk konkret muligheten for å koble på kommunens 
nye system. 

7. Kommuniasjonsarbeidet skal forbedres. En enkel kommunikasjonsplan 
implementeres. 

8. Styret deltar aktivt i arbeidet dersom kommunen igangsetter et prosjekt med 
næringsvennlig kommune for å få til en god samhandling. 

9. Det skal vurderes et årlig seminar med fokus på næringsliv. 
10. Man jobber godt og grundig med saksbehandlingen. Det skal samhandles ytterligere 

med blant annet Innovasjon Norge for å generere ressurser i form av andre 
programmer og tiltak i virkemeiddelapparatet, samt tidlig avverge tilskudd som ikke 
er berettiget i form av formaliteter mm.  

11. Programleder skal delta aktivt inn mot initiativet Innovajon Norge igangsetter for 
programlederne i regionen. 
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Omstillingsområde: Kvænangen 
Fylke: Troms og Finnmark 
Omstillingsår: 2019 
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ETABLERING 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

   
Beskrivelse: 
Det skal vurderes i hvilken grad etableringen av omstillingsarbeidet har vært vellykket. Har det vært 
mindre vellykket, kan denne indikatoren bidra til å sette fokus på hva som bør forbedres. 
Kommentar: 
Denne hovedindikatoren vil ha størst betydning første år. Her vurderes også hvordan strategi- og 
forankringsfasen er gjennomført, og hvordan iverksettelsen av gjennomføringsfasen har gått.  
I noen tilfelle går prosessen så sent at det også er viktig å vurdere indikator i år 2. Skulle det være et 
fortsatt problem, dvs score 3 eller mindre, skal indikatoren vurderes årli – se også siste faktor/påstand. 
Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.           Sett kryss 
Faktor/påstand 1 2 3 4 5 
Strategiarbeidet har engasjert alle sentrale aktører* – ingen mangler 
1=De fleste 
mangler 

2=En/flere aktør-
grupper mangler 

3=Alle aktør-
grupper er med 

4=Noen i aktør- 
gruppene mangler 

5=Alle er med 
     

Det er full enighet om mål og strategier 
1=Stor 
strid/uenighet 

2= 3= Enighet om 
hovedstrategier 

4= 5=Full 
tilslutning 

     

Etableringen har gått iht plan med nødvendig ”fart og driv” 
1=Stadige 
utsettelser 

2=Noen utsettelser 3= Iht. 
prosjektplan 

4= Litt fortere 5=   Fortere enn 
planlagt 

     

Alle aktuelle organisasjonsformer har vært grundig vurdert** 
1=Ingen 2= Proforma 

vurdering 
3=To er vurdert 
mot hverandre 

4=Flere er 
vurdert 

5=Reell vurdering 
av alle 

     

Det er lagt særlig stor vekt på å rekruttere personer med gjennomføringskraft og 
relevant kompetanse 
1=Ingen 
vurdering 

2= Bare fokus på 
representativitet 

3= Størst fokus på 
representativitet 

4=Lik fokus på 
begge 

5= Størst fokus 
på kompetanse 

     

Det er tatt tak i problemer som oppsto under etableringen og det er ingen 
”verkebyller” som påvirker omstillingsarbeidet 
1=Ikke registrert, 
men de finnes 

2= Registrert/ ikke 
fulgt opp 

3=Definert i 
handlingsplan 

4=Tatt tak i, 
under løsning 

5=Ingen/ straks 
ryddet opp i alle 

     

Folk flest i omstillingsområdet er engasjert i det som foregår og etableringen er fullt 
ut forankret i lokalsamfunnet -  
1=Kun 
”establishment” 

2=Flere sentrale 
aktørgrupper 
mangler 

3=De fleste 
aktørgrupper er med 

4=Alle aktør-
gruppene er med 

5=Full 
mobilisering 

     

 

* Med aktør menes alle aktørgrupper – stikkord her er: 
Politikere: formannskap, kommunestyre 
Administrasjon: rådmann, etatsledere, ansatte 
Næringsliv: hjørnesteinsbedrifter, næringsforening, næringslivsledere, fagforeninger 
Befolkning: bygdelag, foreninger, ungdom, kvinner, folkemøter,  
FoU: skoler, forskningsvirksomheter,  
**Aktuelle organisasjonsformer:  Avd. i kommunen, Prosjektorganisert, AS, KF, Stiftelse 
 

Sammenfattende vurdering 
1 = Etableringen har gått meget dårlig, omstillingsarbeidet er ikke kommet i gang 
2 = Det har vært problemer med etableringen, og disse er ikke godt nok løst 
3 = Det har vært problemer med etableringen, men disse er tilfredsstillende løst 
4 = Etableringen har gått bra, med god driv og iht. plan 
5 = Etableringen har skapt engasjement og har gått problemfritt     
 
Begrunnelse: 
Sterke sider:  Svake sider:  
Konklusjon:  
 

   INDIKATOR  1
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PROFIL 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 
Beskrivelse: 
Det skal vurderes i hvilken grad programmets innsatsområder, målsetninger og legitimitet er konkretisert 
og kommunisert. 
 
Kommentar: 
Denne hovedindikator går rett på omstillingsprogrammets visjoner og mål. Det er viktig å få frem i hvilken 
grad målene er kommunisert og målbare og hvordan handlingsplaner følges opp. I denne sammenheng 
er det også viktig å få fram hvilken fokus styret har på dette og hvordan styret følger opp 

Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.      Sett kryss 
Faktor/påstand 1 2 3 4 5 
Visjoner og mål er realistiske, målbare og periodisert 
1=Fullstendig 
urealistiske 

2=Generelle, 
runde ord 

3=Målene er 
spesifiserte 

4=Målene er også 
kvantifisert 

5=Målene er i 
tillegg periodisert 

   x  
 

Innsatsområdene er klart beskrevet og avgrenset 
1=Ingen klar 
beskrivelse 

2= Generell 
beskrivelse 

3=Strukturert 
beskrevet og 
avgrenset 

4= Med klar 
handlingsplan 

5=Handlingsplanen  
er også målsatt 

    
 

x 

Det er full oppslutning om mål og innsatsområder i omstillingsområdet 
1=Stor uenighet 
om valgte 
innsatsområder 

2=Enighet 
om minst 
ett område 

3=Enighet om 
hovedområdene 

4=Enighet om 
valgte innsats-
områder og mål 

5=Full enighet om 
prioriterte innsats-
områder og mål 

     
x 

Det foretas evaluering med sikte på revisjon av omstillingsplanen annet hvert 
år 
x1=Ingen 
endringer 
gjøres 

2= Gjennomføres 
mht innføring av 
endringer 

3=Spisses mht 
prioriterte 
innsatsområder 

4=I tillegg 
klarere mål 

5=Full revisjon av 
innsatsområder og 
mål 

 
 
 

Det er ingen opposisjon fra aktører som er definert utenfor satsingsområdene 
1=Meget stor 
opposisjon 

2=Noe 
opposisjon 

3=Rimelig enighet 4=God 
forståelse 

5=Full forståelse 
   x  

 

Handlingsplanene gjennomføres med stor styrke og iht. plan 
1=Ingen 2=Vurderes ad 

hoc 
3=Rimelig 
oppmerksomhet  

4= Månedlig 
statusrapport 

5=Avvik følges opp 
og rapporteres ut 
over omstill.org. 

     
 

x 

Det er utviklet og anvendt egen kommunikasjonsplan 
1=Det finnes 
ingen egen 
komm.plan 

2= Informasjon 
gis sporadisk 

3=Det er laget 
info-strategiplan 

4=Det gis info 
til forskjellige 
målgrupper 

5= Aktiv og bevisst 
bruk av info-plan 
 

 x   
 

 

 
 

Sammenfattende vurdering: 
1 =  Stor uenighet om mål og innsatsområder. Uklare, ikke særlig kvantifiserte mål 
2 =  Ingen prioritering mellom innsatsområdene/uklare avgrensinger 
3 =  Det er klare og prioriterte innsatsområder. I noen grad kvantifiserte mål 
4 =  Klare kvantifiserte mål og prioriterte innsatsområder med delmål som er periodisert 
5 =  Som 4, men i tillegg bred enighet/eierskap/forankring til mål og innsatsområder hos alle  

 sentrale aktører 
 
Begrunnelse: 
Sterke sider: Kommunen har igangsatt et 
initiativ til næringsvennlig kommune – prosjekt. 
Har satt inn arbeid for å kommunisere innad og 
grunnlag for å jobbe tettere. 
 

Svake sider: Hva er det kommunen skal dekke? 
Litt usikker om befolkningen vet hva dette er?  
(– hvem får støtte , hvem får ikke, etc? 

Konklusjon: Stor enighet om arbeidet, men har litt å gå på når det gjelder 
maredsføring/kommunikasjon ut mot befolkningen. Det har vært en krafttig forbedring av 
næringsarbeidet i perioden med omstilling – vi har fått mer struktur på næringsarbeidet vårt. 

 
 

   INDIKATOR  2

4+



9 

ORGANISERING 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 
Beskrivelse: 
Det skal vurderes hvor godt omstillingsarbeidet er organisert og bemannet samt hvor godt det fungerer 
i området. 
Kommentar: 
Vurderingen skal omfatte både styre/styringsgruppe og administrasjon/daglig ledelse samt de sentrale 
aktører. Det er videre viktig at det er et bevisst skille mellom omstillingsprogrammet og andre 
program/organisasjoner. 
 
Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.           Sett kryss 
Faktor/påstand 1 2 3 4 5 
Det er full enighet om organisering og ledelse av programmet 
1=Ingen 
enighet 

2=Uenighet om 
org.form og 
bemanning 

3=Aksept for valgt 
org.form og 
bemanning 

4=God under-
støttelse av 
styre og adm.  

5=Full enighet om 
den beste org. og 
bemanning 

     
x 

Styret er satt sammen av ressurspersoner med naturlig autoritet og med særlig 
relevant kompetanse – det arbeider proaktivt 
1=Alt for 
stort styre 

2=Ikke alle 
styremedlemmer 
er aktive 

3=Rimelig god 
størrelse og 
sammensetning 

4=Sterkt og 
aktivt styre 

5=Arbeider og 
profilerer omstillingen 
også utenom styret 

     
x 

Observatørene i styret er i særlig grad aktive som veiledere, nettverksbyggere 
m.m. 
1=Nei 2=Unntaksvis 3=På forespørsel i 

styremøter 
4=Minst en er 
meget aktiv 

5=Alle er meget 
aktive 

     
x 

Administrasjonen er meget bevisst satt sammen av personer med riktig 
kompetanse/riktig kompetanseprofil (en person utgjør administrasjonen) 
1=Ikke vurdert 2=Bare 

delvis riktig 
kompetanse 

3=Administrasjonen 
har generelt riktig 
kompetanse 

4=Minst en har 
meget riktig 
kompetanse 

5=Meget bevisst 
sammensatt/riktig 
kompetanseprofil 

   x  
 

Det er et meget klart skille mellom omstillingsprogrammet og andre organisasjoner 
og program som kommune, forskjellige næringsselskap, LUK, Arena, o.a. 
1=Nei, meget 
uklar 

2=Uklar 3=Rimelig klart for 
organisasjonene 

4=Rimelig klart 
også for kundene 

5=Meget klar for 
alle aktører 

  X
+ 

  
 

Det foreligger klare rutiner for arbeidet i administrasjonen (stillingsbeskrivelser, 
kvalitetssikrede skriftlige rutiner for post, arkiv, saksbehandling, regnskap, 
rapportering,  o.a.) 
1=Nei 2=Grov 

oppgave-
beskrivelse 

3=Generell 
beskrivelse av 
oppgaver og rutiner 

4= Skriftlige 
rutiner, rapport-
krav og maler 

5=Som 4 pluss 
kvalitetssikret 
 

  x   
 

Det er et særlig godt samarbeid mellom administrasjon og næringsliv, 
kommuneadministrasjon, politikere, skole, forskning, virkemiddelapparatet o.a. 
1=Nei, 
ikke 
bevisst  

2=Jevnlig kontakt 
med minst to 
aktørgrupper 

3=Adm. har minst 
kvartalsvise møter 
med aktørene 

4=Det er minst et 
prosjekt med hver 
aktørgruppe 

5=Særlig god 

   
 

x  

 

Sammenfattende vurdering 
1 =  Organisasjonen fungerer ikke og må revurderes 
2 =  Organisasjonen fungerer dårlig og betydelige utskiftninger er påkrevd 
3 =  Omstillingsorganisasjonen fungerer rimelig godt 
4 =  Omstillingsorganisasjonen arbeider meget proaktivt 
5 =  Politikere, kommuneadministrasjon, lokalt næringsliv, virkemiddelapparat og  
       skole/forskning arbeider tett  sammen med omstillingsorganisasjonen mot felles mål og strategier 
 
Begrunnelse: 
Sterke sider: IN -  igansetter et samarbeid med 
alle programlederne i nord for nye muligheter – 
erfaringsutvekslinger mm – koble på tiltak mm 
Fylkeskommunen kan koble mot FOU – gi 
innspill til plan kommunen (samfunnsplan) kan 
styrke samarbeidet med flere aktører. 

Svake sider:   
Har bra konpetamnse i programleder, men har 
behov for et bredere team. Ikke nok kapasitet 
på admistrasjon, arkiv, offentlighet mm. (dette 
er et fag). 

Konklusjon:  Observatører har alltid vært aktive, og vært dyktige på balansegang i oppgaven som 
observator. Ønsker mer kompetanse i styret på virkemidler – brude vi ha mer opplæring her? Det 

   INDIKATOR  3

4
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må gjøres et arbeid på administarsjon (arkiv, rutiner mm) – trenger flere ressurser til dette. 
Kommunen kjøper nå nytt system – kan vi koble oss på dette? Ta inn en person til arkiv? 
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PORTEFØLJE                                                                           INDIKATOR  4 
 

3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 
Beskrivelse: Aktivitetsnivået i omstillingsarbeidet skal vurderes. I hvilken grad gjenspeiler ressurs-
innsatsen de gitte mål og innsatsområder? Klarer programmet å igangsette forstudier/forprosjekt og 
engasjere de egentlige eierne til videre utredninger, prosjektgjennomføring og realisering av gevinster? 
Kommentar: 
Denne hovedindikatoren skal både avklare omfanget av prosjekter og hvordan ressursene fordeles på de 
prioriterte strategier.  Omstillingsbevilgingen skal primært nyttes i FS og FP, det vil si legge til rette for 
at de egentlige eiere og ordinære virkemiddelapparat kan overta. Det er også viktig å få frem hvordan 
programmet klarer å skape forankring, medfinansiering og gjennomføringsevne. Porteføljerapport fra 
faktagrunnlagets kapittel 4 må være fylt ut! 
Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.       Sett kryss 
Faktor 1 2 3 4 5 
Prosjektporteføljen gjenspeiler fullt ut programmets prioriterte innsatsområder 
1=Det er ingen 
målrettet 
sammenheng 

2=Minst et 
område har 
få/ingen prosjekt 

3=Det er 
prosjekter i alle 
innsatsområder 

4=Det er forstudier 
og forprosjekter i 
alle innsatsområder 

5=Ressursinnsatsen 
gjenspeiler 
prioriteringen 

  
 

   
x 

Programmet er bevisst på viktigheten av å bidra til forstudier/forprosjekt?  
1=Det er ingen 
bevisst 
oppfølging 

2=Det mangler FS 
i minst 1 strategi 

3=Det er FS i 
alle strategier 

4=Mer enn 
halvparten av alle 
prosjekter er FS 

5=Bevisst vurdering 
av ressursbruk og 
fordeling FS-FP-HP  

  
 

   
x 

Det er A-eiere* i alle prosjekter 
1=Ikke vurdert/ 
kravsatt 

2=Det er ikke A-
eiere i alle 
prosjekter 

3=A-eierskap 
kreves i alle 
prosjekter 

4=A-eier-rollen 
utfordres i prosjekt- 
gjennomføringen  

5=Det er aktive A-
eiere i alle 
prosjekter 

 x    
 

Det er en klar sammenheng mellom prosjektmål og programmål 
1=Ingen 
sammenheng 

2=Generell 
vurdering 

3=Blir alltid 
vurdert i 
saksfremlegget 

4=Blir vektlagt av 
programmet i 
prosjektoppfølgingen 

5=I tillegg vurdert 
i sluttrapporten 

   x  
 

Alle viktige kompetansemiljøer er engasjert i prosjektporteføljen 
1=Ikke definert/ 
registrert  

2=Programmet har 
definert aktuelle 
kompetansemiljø 

3=Programmet 
registrerer hvilke 
miljø som er med  

4=Programmet 
oppmuntrer til 
deltakelse 

5=Programmet har 
engasjert flere 
kompetansemiljø 

     
 

Programmet kvalitetssikrer prosjektavslutninger – anbefalinger følges opp 
1=Kun 
prosjekt-
oppgjør  

2=Registrering av 
sluttrapport, 
prosjektoppgjør 

3=Generell vurd. 
av sluttrapport og 
anbefaling  

4=Anbefaling 
følges opp mot A-
eiere/oppdr.giver 

5=I tillegg bevisst, 
målrettet og aktiv 
oppfølging  

 2-    
 

Programmet videreformidler prosjekter til andre   
ressursmiljøer/programmer/virkemiddelordninger? 
1=Ingen bevisst 
videreformidling 

2=Unntaksvis 
vurdering ved 
avslag 

3=Generell vurdering 
hver gang – søker 
samarbeid med andre 

4=Involverer/ 
overfører flere 
prosjekter 

5=Involverer/ 
overføre mange – 
følger opp 

  x   
 

*A-eier:Bidrar med betydelige prosjektmidler og kan opptre som oppdragsgiver. Stiller store krav til 
fremdrift og resultater 
Sammenfattende vurdering 
1 =  Mange prosjekter uten klar referanse til prioriterte innsatsområder og mål 
2 =  Mer enn 80% av tilskuddene er bevilget til et mindretall av innsatsområdene. Minst  

ett innsatsområde er uten prosjekt 
3 =  Det er prosjekter i alle innsatsområder, alle har forstudier, porteføljen følges opp både 

mht innsatsområde, fase, ressursinnsats og totalkostnad 
4 =  Som 3,  og i tillegg meget klar forankring til mål, kompetansemiljøer og A-eiere 
5 =  En klar og bevisst styring av porteføljen med fokus på realisering av omstillingsprogrammets  

 innsatsområder og måloppnåelse 
Begrunnelse: 
Sterke sider:  
Gode på struktur opp mot målsetting. Bra saksfremstillinger. Vi er knyttet til 
noen universiteter mm. 
 

Svake sider: 
 
 

Konklusjon:  Må strukturere sluttrapporter slik at vi får inn det vi forventer for videre oppfølging og 
rapportering. Ønsker gode rutiner på å kvalitetssikre prosjektavslutninger. (god oppfølging av 
prosjektene) Ønsker å jobbe godt med aktører i forkant av saker, spesielt IN mm. 

 

3
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OPPFØLGING, LÆRING OG ERFARINGSOVERFØRING  INDIKATOR 5 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 

Beskrivelse: 
Det skal vurderes hvor godt programmet sikrer at kompetanseoppbygging og erfaringsoverføring skjer i 
programmet. 
 

Kommentar: 
Denne hovedindikator fokuserer på i hvilken grad programmet klarer selv å etablere et felles 
begrepsapparat, ivaretar erfaring fra eget område og andres og hvordan programmet evner  å bruke 
dette bevisst for å skape engasjement, ny kompetanse samt ivareta og vurdere nye innspill i prosessen. 
 

Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.          Sett kryss 
Faktor/påstand 1 2 3 4 5 
Programmet har innført og anvender bevisst begrepsapparatet PLP 
1=Ikke 
interessant 

2=Sier at det skal 
følges, men ingen 
konsekvens ved avvik 

3=Programmet er 
opplært og bruker 
det 

4=De fleste 
samarbeidende 
aktører bruker det 

5=Alle bruker 
det 

   x  
 

Programmet er kjent med og bruker regionalomstilling.no aktivt: 
1=kjenner 
ikke 

2=vet det finnes, 
ikke bevisst bruk 

3=Har 
gjennomført 
INTRO-kurs  

4=Har tatt i bruk 
maler og andre 
verktøy 

5=Alle viktige aktører  
kjenner 
regionalomstilling.no 

x     
 

Det er etablert fellesarenaer/møteplasser for prosjekter/kompetansemiljøer 
1=Nei 2=Etablert, ikke 

aktiv 
3=Minst en 
aktiv arena 

4=Flere aktive 
m/sekretariat 

5=Innenfor alle 
satsingsområder 

  x  
 

 

Programmet samarbeider aktivt og utveksler erfaringer og metoder med andre 
omstillingsområder 
1=Nei, 
tilfeldig 

2=Årlig kontakt/ 
møte på generell 
basis 

3=Samtaler 
jevnlig med 
minst ett omr. 

4=Har felles 
prosjekter med andre 
omstill.områder 

5=Samarbeider/ 
utnytter hverandres 
ressurser  

x   
 

  

Programmet er bevisst på utvikling av lokale/regionale kompetansemiljøer 
1=Ikke 
bevisst 

2= Ser 
kompetanse-
behov 

3= Komp.miljø er 
registrert og 
kontaktet 

4= Det er minst en 
konkret 
utviklingsplan 

5= Partnerskaps- 
avtale inngått med 
flere miljøer 

   x  
 

Det er etablert web-baserte hjelpemidler 
1=Nei 2=Henviser til 

andre organisa-
sjoners sider 

3=Egen webside 
med generell 
informasjon 

4=Nedlasting av 
maler og 
sjekklister 

5=Fullt system – 
kontinuerlig 
oppdatert  

   
x 

  

 
 

Sammenfattende vurdering 
1 =  Ingen bevisst oppfølging, læring eller erfaringsoverføring  
2 =  Opplæring, oppfølging og erfaringsoverføring skjer ”tilfeldig” – behersker bare delvis  

 Begrepsapparatet, bruker ikke bevisst regionalomstilling.no 
3 =  Oppfølging av prosjekter skjer med krav om praktisk bruk av begrepsapparatet;  

  fokus på mål, beslutningseffektivitet samt risikovurdering og håndtering i  
enkeltprosjekter, møtearenaer er etablert. Regionalomstilling.no er kjent og brukes 

4 =  Opplæring, erfaringsoverføring og læring skjer gjennom planlagt opplæring i  
bruk av begrepsapparatet, det er etablert flere møteplasser og arenaer som bevisst  
brukes og aktivt følges opp. Aktivitetene kobles opp mot omstillingens mål og innsatsområder 

5 =  Aktiv oppfølging på alle plan med klart lederfokus og konsekvent gjennomført 
 

Begrunnelse: 
Sterke sider:Bruker PLP, med tilpasning i 
omfang. 
Akkurat blåst liv i næringsforeningen (vi har en 
rolle som sektretær). Det blir flere felles 
plattfomer fremover. 
IN vil samle alle programledere for felles 
muligheter. 
 

Svake sider: 
 
Bruker ikke regionalomstilling.no – må restarte 
litt igjen. Opplæring av nytt mannskap. 
 

Konklusjon: Opplæring i styret? Alle har ikke vært igjennom introkurset. Styrekurs – hvordan 
jobber vi i styret? Kan vi vurdere igangsette et årlig seminar for samhandling med næringsaktører. 
 
 

 

3-
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VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSARBEIDET       INDIKATOR 6 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 
Beskrivelse: 
Det skal vurderes i hvilken grad programmet vurderer og forbereder en videreføring av utviklings-arbeidet 
etter omstillingsperioden. 
 
Kommentar: 
Denne hovedindikator vil ha størst betydning de siste årene av omstillingsperioden. IN har også eget 
tilbud om prosjekt for slik avklaring.  
 
Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.          Sett kryss 
Faktor/påstand 1 2 3 4 5 
Programmet evaluerer løpende egen rolle (styrke/svakhet) i omstillingsprosessen 
1=Ingen 
bevisst 
vurdering 

2=Kun ved eksterne 
innspill om 
betydelige endringer 

3=Ved hver 
revisjon av 
strategiplanen 

4=Årlig, ved hver 
års/ halvårs-
rapport 

5=Løpende og 
bevisst 

     

Programmet har gjennomført endringer i sin organisasjon/måte å arbeide på 
1=Nei 2=Har registrert 

behov for endringer 
3=Mindre 
endringer 

4=Prinsipielle/større 
endringer gjennomført 

5=Valgt org.form 
er meget vellykket  

     

Programmet er i gang med å utvikle verktøy/metoder/teknikker /kompetanse som 
vil være tilgjengelig etter omstillingsperioden 
1=Har ikke 
planlagt dette 

2=Har ikke 
startet noen 
vurdering 

3=Vurderer hva som 
bør videreføres/ 
utvikles 

4=Lagt plan for 
hva som skal 
være tilgjengelig 

5=Gjennomført  

     

Programmet har organisert videreføring av utviklingsarbeidet 
1=Ikke 
planlagt 

2=Prosessen er 
planlagt 

3=Tiltak 
iverksatt 

4=Vedtatt 
organisering 
iverksatt 

5=Fremtidig 
organisasjon er 
etablert 

     

Programmet har engasjert eiere og andre sentrale aktører i videreføringsarbeidet 
1=Ikke 
planlagt 

2= Prosessen 
er planlagt  

3=Eiere/aktører 
ansvarliggjort, 
tiltak iverksatt 

4=Eiere/aktører 
aktive og 
engasjerte 

5=Eiere/aktørene har 
vedtatt hvordan 
arbeidet skal 
videreføres 

     

Programmet vurderer større regionalt samarbeid i fortsettelsen 
1=Ikke tatt 
stilling   

2=Bevisstgjort 
problemstilling 

3=Iverksatt 
vurdering 

4=Etablert 
kontakter 

5=Regionalt 
samarbeid besluttet 

     

 
Sammenfattende vurdering: 
 
1 =  Programmet har ingen holdning til videreføring av utviklingsarbeidet 
2 =  Programmet er bevisst behovet for videreføring, forstudie vurderes iverksatt 
3 =  Programmet forbereder egen organisasjon og egne system for utviklingsarbeidet 

og har alternative løsninger for videreføring. Programeiere/aktører er engasjert 
4 =  Programmet har valgt løsning og funnet eiere for videreføring 
5 =  Programmet har besluttet et opplegg for videreføring av utviklingsarbeidet 
 
Begrunnelse: 
Sterke sider: 
  
 

Svake sider: 
 
 

Konklusjon: 
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KOMPETANSE            INDIKATOR  7 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 

Beskrivelse: 
Det skal vurderes i hvilken grad programmet bidrar til økt utviklingskompetanse* i området. 
Kommentar: 
Behovet for å forsterke egen utviklingsevne står sentralt i omstillingsarbeidet. Er de opptatt av gjennom-
føringsevnen? Hvordan omstillingsorganisasjonen legger til rette for gjennomføring av systematisk 
kompetanseutvikling i forhold til de sentrale aktører er en viktig oppgave. Da må programmet ha definert 
”hvor skoen trykker”. Det vises til faktamalen kap 7. 
Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.       Sett kryss 
Faktor/påstand 1 2 3 4 5 
Omstillingsorganisasjonen har vurdert hvilke områder/sektorer som har størst behov for 
kompetanse – og dette er gjenspeilet i handlingsplanen 
1=Kompe-
tanse er ikke 
prioritert 

2= Kompetanse-
kategorier er 
definert 

3=Kompetanse-
kategorier er målsatt i 
handlingsplanen 

4=Kompetanse-
tiltak er iverksatt 

5=Kompetanse er 
egen strategi 

    
 

 

Det foreligger klare tiltak for utvikling av styrets og administrasjonens kompetanse 
1=Ikke 
definert 

2=Planlagt tiltak 3=Spesifiserte 
og planlagte 
tiltak 

4=Iverksatt iht. 
plan 

5=Tiltak gjennomført iht. 
plan – oppnådde resultater 
tatt i bruk 

   
x 

x  

Det er gjennomført Innovasjon Norge’s styreseminar for omstillingsorganisasjon      
1=Ikke gjort 2=Planlagt tiltak 3=seminar 

gjennomført 
4=Anbefalte 
tiltak fra seminar 
iverksatt 

5=Tiltak gjennomført iht. 
plan – oppnådde resultater 
tatt i bruk 

  x   

Kompetansemiljøene (inkl FoU) i området er engasjert i kompetanseoppbyggingen 
1=Det 
foreligger 
ingen 
konkrete tiltak 

2=Kompetanse-
miljøene er 
involvert i noen 
grad 

3=Det foreligger 
partnerskap for 
kompetanse-
utviklingen 

4=Det er 
kvantifiserte mål 
for kompetanse-
utviklingen 

5=Større utv.tiltak med 
minst halvparten av 
kompetansemiljøene er 
gjennomført og evaluert  

x    
 

 

Det er kontakt med flere FoU-miljøer utenfor omstillingsområdet 
1=Ikke 
vurdert 

2=Man vet om 
flere FoU-miljøer 

3=Ja, flere direkte 
relatert til aktuelle 
strategier 

4=Det er etablert 
minst ett prosjekt 

5=Det er flere større 
prosjekter igangsatt 

 x  
 

  

Det er etablert kvantifiserte mål og indikatorer for kompetanseoppbyggingen 
1=Nei 2=Generelle 

hensikts-
formuleringer 

3=Generelle 
indikatorer 

4=Flere 
kvantifiserte 
mål  

5= Alt i kvantifiserte og 
kvalifiserte mål 

  x  
 

 

 

* Utviklingskompetanse kan her oppfattes som en kombinasjon av  kunnskap, ferdigheter og holdninger   
Sammenfattende vurdering 
1 =  Utviklingskompetanse er ikke del av mål og er ikke beskrevet i innsatsområdene. 
       Det er ingen bevisst holdning i styret/administrasjonen 
2 =  Det finnes minst ett prosjekt som har kompetanseoppbygging som hovedmål 
3 =  Utviklingsompetanse er målsatt og det er etablert flere kompetanseprosjekter knyttet  
       til områdets kompetansemiljøer  
4 =  Utviklingskompetanse omfatter større tiltak i flere innsatsområder, eller kompetanse er eget innsats- 
       område med konkrete mål 
5 =  Bedret utviklingskompetanse kan dokumenteres basert på gjennomførte tiltak  
Begrunnelse: 
Sterke sider:  Man samhandler med næringsforeingen 
om kompetansetiltak.  
Utvikles en statusanalyse for reiseliv – her kan det 
komme kompetansetiltak som kan bidra i arbeidet vårt.  
SMB – utvikling er gjennomført. 
 

Svake sider: Har ikke igangsatt 
prosjekter med FOU – det stort 
potensiale her. Kan man nytte seg av 
kompetansemegler? 
Kan IN/Fylkeskommune tilrettelegge 
mer her. 

Konklusjon:  
Kunne det være en ide for styret og se på et spesifikt case for å øke kompetansen på 
muligheter/virkemidler/kompetane mm i en opplæring? Holde et nytt styrekurs i forbindelse med 
ny programperiode. Hva er rolle, ansvar mm for oss som sitter i styret. Kan slå sammen 
styreopplæring med de andre kommunale selskapene. Hvem utarbeider ny omstillingsplan for 
2021 – 2023.? Skal styret delta evt. utarbeide handlingsplan pr. år som tidligere. Hva mener eier? 
Få til en effektiv organisering av dette, revisjoner mm. Planen må si noe om videreføring av 
arbeidet slik at vi har et effektivt apparat når omstilling i sin form er over. 

 

3
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SAMHANDLING MELLOM SENTRALE AKTØRER              INDIKATOR  8 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 

Beskrivelse: 
Det skal vises hvordan programmet har bidratt til flere møteplasser, bedre samarbeid og samhandling i 
omstillingsområdet og hvordan dette har bidratt til en positiv næringsutvikling.   

Kommentar: 
Det er viktig å få frem hvordan samarbeidet mellom offentlige, mellom offentlige og private, og mellom 
private virksomheter har blitt bedret og hvilke konsekvenser for næringsutvikling dette har medført. Dette 
gjelder samhandlingstiltak hvor omstillingsorganisasjonen har bidratt. Viktige spørsmål er: Er «nærings-
vennlig kommune» iverksatt? Er det etablert bransjeforeninger? Er det etablert forpliktende samarbeids-
relasjoner mellom virksomheter? 
 

Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.      Sett kryss 
Faktor 1 2 3 4 5 
Programmet har målsatt samarbeid  
1=Nei 2=Generelt 

omtalt 
3=Enkelttiltak 
konkretisert 

4=Målsatt i 
omstillingsplanen 

5=I tillegg klart 
definerte mål i 
handlingsplanen 

    
 

 

Programmet har bidratt til bedre samhandling mellom offentlige virksomheter 
1=Nei 2= Usikkert, 

ikke dok. 
3=Programmet 
har målsatte 
tiltak  

4=Det er igangsatt 
tiltak for bedre 
samhandling 

5=Aktørene melder 
om klart bedre 
samhandling 

     

Det er etablert interkommunalt samarbeid innen næringsutvikling 
1=Nei 2= Samarbeid 

under 
planlegging 

3= Bindende 
avtale foreligger 

4= Etablert, i drift 5=Aktørene melder 
om klare positive 
resultater 

     

Det er etablert samarbeidsarenaer mellom offentlige og private virksomheter, 
herunder skoler, FoU, mv 
1=Nei 2= Samarbeid 

under 
planlegging 

3=Bindende 
avtale 
foreligger 

4= Flere etablerte 
samarbeidsarenaer 
fungerer 

5= Aktørene melder 
om klare positive 
resultater 

     

Det er etablert samarbeidsarenaer mellom private næringsvirksomheter 
1=Nei 2= Samarbeid 

under 
planlegging 

3=Minst en 
arena etablert 

4=To eller flere 
større prosjekt er 
iverksatt pga dette 

5= Aktørene melder 
om klare positive 
resultater 

     
 

Det er dokumentert økt samarbeid ut over omstillingsområdet som resultat av  
programmet 
1=Nei 2=Under 

planlegging 
3=Formelt 
samarbeid vedtatt 

4=Samarbeidet 
er aktivert 

5= Aktørene melder om 
klare positive resultater 

     
 

De institusjonelle aktørene* er aktive deltakere i utviklingen av næringslivet 
1=Nei 2=De etterlyses i 

næringsutviklings-
prosessene 

3=En til to 
aktører er 
aktive 

4=Aktører er 
aktive i plan og 
gjennomføring  

5=Meget aktive og 
har tatt på seg 
ansvar i nær.utv. 
prosessen 

     
 

* regionale høgskoler, FoU-institusjoner, regionale/lokale konsulentmiljø 
Sammenfattende vurdering 
1 =   Det arbeides ikke med tiltak for etablering av bedre samarbeid 
2 =   Det foreligger forslag om å etablere samarbeid 
3 =   Samarbeid er definert og målsatt i omstillingsplan og handlingsplan 
4 =   Mer enn tre større samarbeidsprosjekter er etablert 
5 =   Det er dokumentert klare positive resultater av samarbeidsprosjekter/det er  

meget godt samarbeid i området 
Begrunnelse: 
Sterke sider: 
 

Svake sider: 
 

Konklusjon: 
 
 
 
 
 

3
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DEMOGRAFISK UTVIKLING      INDIKATOR 9 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 

Beskrivelse: 
Det skal vurderes i hvilken grad programmet har maktet å bidra til endring av de negative prognoser 
som lå til grunn for omstillingsstatusen og om området er blitt mer omstillingsdyktig. 
 

Kommentar: 
Endringer i demografisk utvikling vil først skje over tid. Det tidligste vil vanligvis være etter at 
omstillingsprogrammet har fungert i halve omstillingsperioden. Det er imidlertid viktig at prognoser 
utarbeidet i strategi- og forankringsfasen er lagt til grunn. Det vises til faktainnsamlingens pkt 9 som 
grunnlag for vurdering av denne indikator. Her bør det også drøftes hva som er det geografiske 
arbeidsmarkedsområdet. Hva er pendlerstatus? Mål og tiltak for endringer? 
 

Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.      Sett kryss 
Faktor 1 2 3 4 5 
Demografiske forhold ved start omstillingsperioden er definert og opplegg for 
oppfølging og rapportering er beskrevet 
1=Nei 2=Bruker 

ikke/kjenner ikke 
til prognoser 

3= Status og 
prognose er 
utarbeidet 

4=Det er utarbeidet 
opplegg for 
oppfølging 

5=Opplegget er 
integrert del av 
handlingsplanen 

     

Programmet analyserer og rapporterer årlig endringer i demografiske forhold 
1=Nei 2=Ingen analyse, 

kun standard SSB-
tall 

3=Gjør en generell 
analyse og 
rapporterer 

4=Har definert 
og fokuserer på 
viktige områder 

5=Rapporterer 
også relative endr. 
ift. andre områder 

 
 

  x  

Det har skjedd en klar positiv befolkningsendring i forhold til prognose 
1=Dårligere 
enn 
prognose 

2= Ingen 
endring ift. 
startprognose 

3=Status er 
bedre enn 
prognose 

4=Utviklingen er 
konsekvent bedre 
enn prognose 

5=Utviklingen er så 
god at nedgang er 
stoppet 

 x    

Tiltak med deltakelse av begge kjønn er et prioritert område 
1= 
Ingen 
 

2=Enkelttiltak 
planlagt/ 
iverksatt 

3=Tiltak målsatt 
og del av 
omstillingsplan 

4=Tiltak også målsatt 
i handlingsplan. 
Resultat oppnådd 

5=Klar positiv 
endring i  
kjønnsbalansen 

 
x 

    

Ungdom har engasjert seg i omstillingsprosessen  
1=Ingen 
fokus eller 
tiltak 

2=Enkelttiltak 
planlagt/ 
iverksatt 

3=Ungdomstiltak 
målsatt og del av 
omstillingsplanen 

4=Ungd.tiltak også 
målsatt i 
handlingsplan. 
Resultat oppnådd 

5=Det er en klar og 
målbar bedring i 
ungdoms- 
engasjementet 

  
x 

   

Det er en mer positiv holdning til omstilling i befolkningen 
1=Omstilling 
oppfattes 
som negativt 

2=Det er 
mye neg. 
omtale 

3=Omstilling 
er akseptert i 
befolkningen  

4= Omstilling 
oppfattes positivt i 
befolkningen 

5= Større pos. endr. i 
området ut over 
omstillingsplan kan dok. 

   x  
 

Det er fokusert på andre spesifikke demografiske forhold (innvandring, 
pendling, etc) 
1=Nei 2=Enkelttiltak 

planlagt 
3=Målsatt og del 
av 
omstillingsplan  

4=Målsatt og del av 
handlingsplan. Kon-
krete res. oppnådd  

5=Resultat så 
gode at man har 
lyktes i satsingen 

x  
 

   

Sammenfattende vurdering 
1 =   Demografisk utvikling er ikke målsatt eller fokusområde i omstilllingsprosessen 
2 =   Det er definert enkelttiltak  
3 =   Det er en bevisst satsning på å oppnå målsatte endringer i demografiske forhold 
4 =   Det foreligger dokumenterte resultat som viser en positiv trend ift startprognosen 
5 =   Måltall fra omstillingsplanen er oppnådd 
Begrunnelse: 
Sterke sider:Har brukt kommuneprofilen og sett 
på utviklingen. Vi måler ikke etter dette, men 
har oversikt over dette – nyttig å følge med på 
disse dataene. Info fra kommunen kan hentes 
inn mm. – også fra fylkeskommunen. Vi har 
begge kjønn som søkere! Har vært snakket om 
flyktninger mm også. 

Svake sider: 
Har vært irrelevart å fokusere spesielt å kvinner 
(vi tar imot alle) 

Konklusjon:Konsekvensanalysen ligger til grunn. Skal man ha et fokus på mangfold, telle kvinner, 
menn etc i videre arbeid med ny strategi og handlingsplaner?  

 

3-
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ARBEIDSPLASSER        INDIKATOR  10 
 
3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 

 
Beskrivelse: 
Det skal vurderes i hvilken grad programmet bidrar til nye og sikring av eksisterende arbeidsplasser. 
 
Kommentar: 
Sysselsetting er en viktig faktor for fylkeskommunen i etablering av omstillingsprogram. Utfordringen 
for programmet vil ofte være å kunne synliggjøre sitt bidrag til slik etablering/sikring av arbeids-plasser. 
Lønnsomhet er et sentralt element.  
 
Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.      Sett kryss 
Faktor 1 2 3 4 5 
Typer arbeidsplasser er spesifisert og definert  
1=Nei 2=Kun i 

bruttotall 
3=Kun i brutto- 
og nettotall 

4= Spesifisert i 
antall brutto, 
netto og sikring 

5=Ytterligere spesifisert i bto, nto, 
sikring, ny/eksisterende 
virksomhet mv. 

  
 

  x 

Arbeidsplasser er målsatt og periodisert i aktuelle strategier og handlingsplaner 
1=Nei 2=Kun som 

endelig mål 
3= Periodisert i 
strategiplanen 

4= I tillegg også 
periodisert i 
handlingsplanen 

5=Fullt periodisert og 
detaljert beskrevet 

   x  
 

Arbeidsplassene er målsatt til eksisterende og/eller nye virksomheter som ledd i 
besluttet strategi (f eks akkvisisjon) 
1=Ikke 
nevnt eller 
målsatt 

2=Delvis 
nevnt, f eks 
antall 
gründere 

3=Generelt 
målsatt og 
prioritert 

4= Detaljert målsatt i 
eksist. knoppskytning. 
nyetablering, akkvisisjon, 
gründere, mv. 

5= I tillegg rettet 
mot bransjer 

   
x 

  
 

Arbeidsplasser rapporteres basert på etablerte enkle målemetoder for telling av 
arbeidsplasser 
1=ikke 
nevnt 

2=SSB-
tall 

3=Bearbeidet av 
SSB, NAV, annen 
off. statistikk 

4=I tillegg vurderinger 
basert på rapport fra 
prosjekter (PL-rapport) 

5=I tillegg eget 
spørreopplegg til 
aktørene 

   x  
 

Antall sysselsatte i privat sektor har økt ift folketallet med grunnlag fra statistikk 
fra Brønnøysundregistrene og SSB 
1=Ikke 
nevnt 

2=Negativ 
utvikling 

3=Samme forhold 
som tidligere 

4=Svak positiv 
utvikling 

5=Klar positiv 
utvikling 

 
                        x 

 
Sammenfattende vurdering 
 
1 =  Arbeidsplasser er ikke registrert i omstillingsområdets mål og strategiplan 
2 =  Arbeidsplasser er satt som mål for omstillingsperioden, men ikke sentralt tema i  

 omstillings- og handlingsplan 
3 =  Arbeidsplassmål er definert, spesifisert i kategorier og periodisert 
4 =  Arbeidsplassmålkategoriene følges nøye opp og programmets  
       bidrag rapporteres årlig 
5 =  I tillegg til 4 viser resultatet at programmet har bidratt til flere  
       arbeidsplasser enn målsatt 
 
Begrunnelse: 
Sterke sider:  
Vi har laget eget tellesystem. 
En klar positiv utviklig! 
Har etablert ca. 35 av mål på 20 arbeidsplasser. 

Svake sider:  

Konklusjon: Det er kommet en mal på hvordan arbeidplasser skal telles. Dette implemteres i neste 
periode. Skal vi jobbe spesielt mot å hente arbeidsplasser? (akkvisisjon). Hvor mange 
arbeidsplasser skal vi tørre å ha som mål for den neste perioden. Må bruke tid på å tenke grundig 
igjennom mål arbedsplasser før man beslutter dette i neste 3 – årsperiode. 
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ROBUST NÆRINGSSTRUKTUR        INDIKATOR  11 
 

3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 
 

Beskrivelse: 
Få frem programmets bevisste holdning og definisjon av begrepet ”robust næringsstruktur” og hva som er 
planlagt/gjort i den sammenheng.  
 

Kommentar: 
Denne hovedindikatoren er sentral i omstillingssammenheng. Det er viktig at programmet har en bevisst 
holdning og kunnskap til hva som ligger i begrepet og hva de kan gjøre for å få til en mer robust 
næringsstruktur relatert til eget område. Målene her er ikke relatert bare til bedrifter som har fått støtte, 
men til lokalt næringsliv generelt. Det vises også til faktagrunnlaget kap 11. I konklusjonen må det også 
fremgå om næringsgrunnlaget er godt nok til å få til en positiv næringsutvikling! 
 

Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.      Sett kryss 
Faktor 1 2 3 4 5 
Det er en allsidig størrelse på næringslivet i området 
1=bare micro-
bedrifter 

2=få bedr. 
>4 ansatte 

3= god mix 
smb 

4= et par bedr 
>40 ansatte 

5=god mix store/mellom 
-store og små bedr 

x   
 

  

Næringslivet betjener et differensiert marked 
1=primært 
lokalmarkedet 

2=primært 
regionen 

3= i tillegg 
bredt tilbud 

4= i tillegg 
nasjonalt marked 

5=>70% nasjonalt / 
internasjonalt marked 

  
 

  x 

Næringslivet gir et bredt tilbud av produkter og tjenester 
1=meget 
ensidig 

2=få 
bransjer 

3= mange 
bransjer 

4= i tillegg 
samarb om lev. 

5=god bredde og dybde 
av tilbud 

 x   
 

 

Det er økt antall nyetableringer og flere knoppskytinger  
1=Nedgang 2= Omtrent 

som tidligere 
3= En viss 
økning 

4= mer enn dobbel 
så stor økning 

5=i tillegg flere 
samarbeidsprosjekt 

   
 

x  

Bedrifter som deltar i omstill.programmet har utviklet nye produkter/tjenester 
1=Nei 2=Under 

utvikling 
3=Det foreligger 
nye produkter/ 
tjenester 

4=Nye produkter og 
tjenester er i 
ordinær produksjon 

5=Betydelig 
omsetningsøkning 
er rapportert 

    
 

x 

Bedrifter som deltar i omstillingsprogrammet har dokumentert bedre 
lønnsomhet - rapport til omstillingsprogrammet (basert på egne regnskap) 
1=Ikke obser-
vert/rapportert 

2=Nedgang 3= Omtrent 
som tidligere  

4= Økning på 
mellom 0-20% 

5= Det er en økning 
på over 20% 

x 

Det er etablert system/metode for å måle utviklingen av robusthet 
1=Nei 2= kun 

”synsing” 
3= noe 
vurdering 

4=kvalitative 
måleindikatorer 

5=kvantitative 
målindikatorer 

x   
 

  

 
 

Sammenfattende vurdering 
 

1 =  ”Robust næringsutvikling” er ikke målsatt eller spesielt omtalt i omstillingsprogrammet 
2 =  ”Robust næringsutvikling” er beskrevet på generelt grunnlag og enkeltprosjekter kan forekomme 
3 =  ”Robust næringsutvikling” er definert og beskrevet i omstillings- og handlingsplan på bakgrunn 

 av en statusanalyse. Mål er satt og periodisert.  
4 =  Det er i tillegg utarbeidet system for måling og rapportering. Rapporten viser 

 en klar positiv endring (kun karakter 3 med overvekt av 4 i enkeltfaktorene) 
5 =  ”Robust næringsutvikling” er en sentral strategi som området følger opp meget nøye,  
        og det er registrert meget gode resultater (4 og 5 i enkeltfaktorene) 
 

Begrunnelse: 
 
Sterke sider: 
Gjør analyse ved saksbehandling. Tar med de 
dataene som er relevante og tilgjengelige. 

Svake sider: 
 
 

Konklusjon: 
Det finnes noe data i PANDA – analyse. Fylkeskommunen kan bidra.  (sto mye om dette i den 
innledende rapporten – at Kvænangen er robust – bredt grunnlag selv om vi er få). 
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PROGRAMMETS MÅLOPPNÅELSE     INDIKATOR  12 
 

3x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 5 6  2x2 år: Fylles ut år 1 2 3 4 
 

Beskrivelse: 
Det skal vurderes i hvilken grad programmet har vært en sentral bidragsyter i næringsutviklingen.  
 
Kommentar: 
Denne hovedindikator skal vise i hvilken grad programmet har klart å spisse de generelle mål til områdets 
behov og hvordan de følger disse opp. Hovedpoenget er å gjøre de rette ting, ikke gjøre tingene rett! 
 
Vurdering: 
Karakterbeskrivelse fremgår av veiledningen.      Sett kryss 
Faktor 1 2 3 4 5 
De oppnådde resultater innen programmets definerte innsatsområder 
samstemmer godt med programmets periodiserte mål  
1=Nei 2=Mindre klar 

sammenheng 
3=Klar 
sammenheng 

4=Meget klar 
sammenheng 

5=Entydig  

    x 

Programmet har gode oppfølgings- og rapporteringsrutiner 
1=Nei 2=Rapportene 

er gjort basert 
på vurderinger 

3=Det er laget 
rutiner for 
oppfølging og 
rapportering 

4=Det er laget 
et dekkende 
sett av rutiner 

5=Rutinene følges 
og rapportering 
skjer iht. disse 

  x   

Omstillingsorganisasjonen har en sentral rolle i næringsutviklingen 
1=Nei 2=Noe 

tilbaketrukket 
3=Er en av flere 
som kontaktes 

4=Er blant de 
fremste 

5=Er den ledende 
uten konkurrenter 

     
x 

Omstillingsorganisasjonen har etablert et godt regionalt og nasjonalt nettverk 
som bidrar til at områdets mål også gjenspeiles i regionale mål 
1=Nei 2=Holder seg 

til omstillings-
området 

3=Godt nettverk, 
god kommunikasjon 
regionalt 

4=Påvirker 
aktivt regionale 
planverk 

5=Er sentral 
pådriver i 
regionale planer 

 x x  
 

 

 
 
Sammenfattende vurdering 
 
1 =  Programmålene er ikke spesielt relatert til områdets situasjon 
2 =  Resultatene kan relateres til omstillingsprosessens aktiviteter 
3 =  Resultatene gjenspeiler i stor grad målene til omstillingsområdet 
4 =  Omstillingsområdet har god regional kontakt og påvirking 
5 =  Omstillingsområdet ligger foran målene og påvirker aktivt næringsutviklingen i regionen 
 
Begrunnelse: 
 
 
Sterke sider: 
Bruker nettverk aktivt, men når det kommer til 
omstilling så jobber vi foreløpig mye lokalt. 
 
En ny ressurs fra kommunen skal inn i styret 
(næring) – dette kan betyr enda bedre 
samhandling. Har god regional dialog spesielt via 
IN og fylkeskommune + andre. 

Svake sider:  
 
 

Konklusjon:  
 
Koble kommunen og omstilling tettere sammen.  
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Anbefalinger fra 2019 – (svar på om anbefalingene er gjennomført i 2020)  
  
  
 

1. Det utarbeides en egen handlingsplan for 2020 som eget dokument slik man gjorde for 2019 
med klare mål for hva som skal oppnås i 2020. Måloppnåelsen må være dokumenterbar 
og/eller observerbar og bedre forankret i styret. 
Tiltak er gjennomført. 

2. Finne metoder/system for telling og måling.  
Det er gjenomført telling og måling – inn mot neste år tar man i bruk malen som er 
utarbeidet fra IN. 

3. Hele styret skal også få en større forståelse av hva omstillingsorganisasjonen skal gjøre og 
levere. De ønsker å sette opp egne kompetansetiltak. 
Ønsker å gjøre mer på dette mot neste år. Man skal vurdere hvilke kurs og sette dette 
opp i neste års handlingsplan. 

4. Det er kompetansen innenfor næringsutvikling i styret som er sentral og ikke politisk 
representativitet. Det er viktig i omstillingsarbeidet at omstillingsstyret, administrasjonen i 
kommunen og politikere er ambassadører for omstillingsarbeidet. Det er kommunen som har 
søkt omstillingsmidler og er eier av omstillingsprogrammet. 
Det er fokus på dette. Styret er engasjerte og fremstår som ambassadører for 
programmet. 

5. Vurdere innsatsområdene. Skal noen slås sammen? Diskutere noen områder nærmere slik 
som diskusjonen rundt landbruk. Innsatsområdene og porteføljen bør forankres bedre i  
styret. I denne forbindelse skal styret også ta en diskusjon rundt A, B og C – eierskap. 
Tiltak gjennomført. ( neste år bil det være flere problemstilliger som må med i 
dsikusjonen covid 19, digitalisering mm) 

6. Det skal utvikles bedre rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av 
omstillingsarbeidet.(arkiv mm) 
Dette punktet må gjentas for 2021 – dette arbeidet er ikke fullført. 

7. Kommuniasjonsarbeidet skal forbedres. Kommunikasjonsplanen skal vedtas i styret og 
iverksettes, implementeres. 
Det gjøres noe på kommunikasjon, men det er ikke laget en kommunikasjonsplan. 
Dette punktet videreføres til anbeflaing for 2021. 

8. Kompetansetiltak spesifiseres med mål for 2020. 
Det er gjort noe på kompetanse, men dette må spesifiseres med for 2021. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
219/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Fastsetting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 
 
Vedlegg 
1 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, datert 20.11.2020 
2 Merknadsbehandling 
3 Høringsbrev 
4 Referat fra regionalt planforum 12.11.20 

 

Kommunedirektørens innstilling 
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 godkjenner og fastsetter kommunestyret 
planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, datert 23.11.2020.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet sendte forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 
til offentlig ettersyn, med høringsfrist 13.11.2020.  
 
Kommunen har mottatt 9 uttalelser innen høringsfristen. 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
 Fylkesmannen i Troms og Finnmark  
 Sametinget  
 Statens vegvesen  
 Kystverket Troms og Finnmark  
 Mattilsynet  
 Ragnhild Enoksen  

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


 Troms og Finnmark fylkeskommune  
 Norges vassdrags- og energidirektoratet 

 
 

Vurdering 
Kvænangen kommune gjennomfører et opplegg for ledelsesutvikling i planlegging og 
prosessledelse, med utgangspunkt i planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel. 
Bedriftskompetanse AS leder denne prosessen, og bistår i utarbeidelsen av plandokumenter. De har 
bistått kommunen i utarbeidelsen av forslaget til planprogram og merknadsbehandling. Prosessen 
med utarbeidelse av planprogrammet har inkludert politikere og kommuneorganisasjonen for øvrig.  
 
I henhold til plan – og bygningslovens §4-1 skal et planprogram redegjøre for formål med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger 
 
Høringsbrevene er samlet i vedlegg 3. Høringsinstansene støtter i hovedsak planprogrammet, 
men fremmer også noen endringsforslag. Behandling av uttalelsene framgår av vedlegg 2.  
I høringsprosessen er det er avholdt regionalt planforum den 12.11.2020, referat vedlagt. Det 
meste av det som ble fremmet i forumet er tatt med i de skriftlige høringssvarene fra sektorene.  
 
Kommunedirektøren tilrår at kommuneplanens samfunnsdel kan fortsette fordi det ikke 
foreligger betydelige motforestillinger til planprogrammet. Planprogrammet er justert i samsvar 
med merknadsbehandling og framsendes kommunestyret for vedtak om godkjenning. 
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1. Innledning 
Lovhjemmel og bakgrunn 
Kvænangen kommune har igangsatt samfunnsplanlegging med hjemmel og pålegg i Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling (PBL). Lovens formål er bærekraftig utvikling til beste 
for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En oversikt over PBLs mest relevante 
lovbestemmelser og er gjengitt i vedlegg A.  

Samfunnsdelen er kommunens overordnede plan og dekker alle kommunens roller; 
demokratisk arena, samfunnsutvikling, tjenesteyting, forvaltning, myndighet, arbeidsgiver 
samt eier av grunn og infrastruktur. Samfunnsdelen skal ivareta både samfunnets utvikling 
og kommunen som organisasjon. Samfunnsplanlegging innebærer politisk sett å lede 
kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig (2021-2032). Planmessig ledelse innebærer også 
helhetstenkning - gjennomgående perspektiver og hensyn på tvers av sektorer og 
interessegrupper står sentralt.  

Planarbeidet for kommunestyreperioden 2019-2023 ble innledet ved at administrasjonen 
produserte et kunnskapsgrunnlag. I juni 2020 gjennomførte kommunen et politisk verksted 
om framtidsutviklingen.  Begge disse aktivitetene har bidratt til viktig grunnlag til planen.  

Samfunnsdelen skal utvikles som en overordnet og kortfattet plan. Den skal være 
overbygning for kommunedelplaner, temaplaner, strategiplaner samt økonomiplanen. Den 
skal inneholde arealstrategier. Kommunestyret vedtok ny kommuneplanens arealdel i 2019. 

Dette planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planretningslinjer, 
medvirkning, alternative utviklinger, tidsplan samt behovet for utredninger. 
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Effektmål for kommuneplanens samfunnsdel 
 En overordnet plan som reelt styrer samfunnsutviklingen. 
 Planen bygger på en god forståelse av de mest relevante utviklingstrekkene og 

dekker alle relevante plantema. 
 Tydelig på visjon, målbilde, strategier, satsinger og gjennomgående perspektiver. 
 Arealstrategier som ivaretar både næring, folkehelse, samferdsel, stedsutvikling, 

naturmangfold og klima. 
 Overbygning for kommunens samlede planverk, koblet til økonomiplanen med 

handlingsdel med virkning fra 2022. 

Prosessmål for planleggingen 

 Planprosessen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om framtid, 
bærekraft og attraktivitet i kommunen vår. 

 Innbyggere, næringslivet og frivilligheten har vært delaktig i utforming av 
kommuneplanen. 

 Samfunnsdelen bygger på god dialog med og innspill fra andre myndigheter. 
 De politiske vedtakene i planprosessen er godt forberedt og forankret. 
 Bygger på relevant kunnskap og funn fra arealplanprosessen og omstillingsprosjektet. 
 Forsterket planprosesskompetanse inspirerer til ledelse gjennom plan 

(ledelsesutvikling). 

2. Retningslinjer, forventninger, veiledere og 
kunnskapsgrunnlag 

FNs bærekraftsmål 
FNs bærekraftsmål er utarbeidet med tanke på solidaritet med kommende generasjoner. 
Bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».  

«Bærekraftig utvikling» ble først brukt i 
rapporten «Vår felles framtid» (Brundtland-
kommisjonen, 1987). Den skulle løse 
fattigdoms- og miljøproblemer, og bidra til å 
forandre måten vi tenker om miljø- og 
utviklingsspørsmål. Målenes tidshorisont er 
til år 2030. Bærekraftsmålene oppsummeres 
ofte som «Sosiale forhold», «Miljø og klima» 
samt «Økonomi» som følger vist i figuren til 
venstre. De 17 bærekraftsmålene er inndelt i 
169 delmål, hvorav mange har stor relevans 
for lokal samfunnsutvikling og 
kommuneplanens samfunnsdel. Utfyllende 

informasjon om FNs bærekraftsmål er tilgjengelig på www.fn.no. 
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  
Følgende utfordringer legges til grunn av Regjeringen:  

• Et bærekraftig velferdssamfunn.  
• Et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og forsvarlig ressursforvaltning. 
• Et sosialt bærekraftig samfunn. 
• Et trygt samfunn for alle. 

Planprogrammet tar hensyn til disse forventningene og en omfattende liste av statlige og 
rikspolitiske retningslinjer, se Vedlegg B. 

Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark (NIVI Rapport 2019:4) 
Statlige myndigheter har uttrykt et tydelig ønske om at kommunene videreutvikler 
interkommunalt samarbeid. Samarbeid med andre kommuner har i mange år vært en viktig 
tjenestestrategi i Kvænangen. Vi har hele 35 registrerte samarbeidsordninger, og er 
vertskommune for en av dem. Vi er åpne for å vurdere ytterligere samarbeid.  

Veiledere 
Statlige myndigheter tilbyr en betydelig mengde temaveiledere som er relevant for 
kommuneplanens samfunnsdel. Disse dokumentene er relevante både for kommuneplanen 
og underliggende kommunedelplaner. De dekker tema som medvirkning, barn og unges 
plass i planprosesser, klima samt samiske forhold. Veilederne er ikke bindene på samme 
måte som lov og forskrift, men utfyller retningslinjer og forventninger. Se vedlegg B for liste. 

Relevante erfaringsrapporter 
Planprogrammet bygger på en rekke forskningsrapporter om lokal samfunnsutvikling. De 
viktigste er: 

 Suksessrike distriktskommuner anno 2018, (Telemarksforsking TF-rapport nr. 442 
2018). 

 Utredning om små kommuner (Telemarksforskning, 2019).  
 NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms. 
 Hvorfor vokser steder? Knut Vareide (2018). 
 Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner 

(Telemarksforsking, TF-549/2020). 

Regionale retningslinjer 
Troms og Finnmark fylkeskommunes planstruktur er i støpeskjeen. Kvænangen kommune 
har som intensjon å be om møtetid i regionalt planforum i løpet av planprosessen. 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel skal, under ideelle omstendigheter, bygge på samfunnsdelen 
med tilhørende arealstrategier. Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 23. 
januar 2019. I mangelen på kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategier, 
utredet kommunen satsingsområder, mål og utviklingsstrategier som grunnlag for 
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arealdelen. Det samfunnsmessige grunnlaget er gjengitt i planbestemmelsene (PS2/19) til 
arealdelen. Arealstrategiene i den nye samfunnsdelen blir en kombinasjon av å bekrefte 
arealdelen, og samtidig tilføre nye strategier og ny merverdi til planleggingen. 

Omstillingsplan for Kvænangen kommune 2018–2020 
Kvænangen kommune ble i 2017 tildelt omstillingsmidler fra Troms fylkeskommune i tre år, 
med mulighet for forlengelse i tre år til. Bakgrunnen for tildelingen var blant annet en svært 
høy andel sysselsatte i offentlig sektor, fallende folketall over mange år og en utfordrende 
demografi. For å snu trendene skulle arbeidsplasser skapes i privat sektor og gjøre 
kommunen mindre avhengig av offentlige arbeidsplasser. Samfunnsplanleggingen skal bygge 
på og tilstrebe sammenfall med planene og rapportene i omstillingsprosjektet, der dette er 
mulig. Samfunnsdelen skal uansett vurdere nye muligheter. 

Kunnskapsgrunnlag 
Kvænangen kommune har utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag felles for ny kommunal 
planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Kunnskapsgrunnlaget består i tillegg av: 

 Kvænangen kommune, Utviklingsanalyse (Proneo AS) (november 2017) 
 Kvænangen kommune, Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (juni 2018) 
 Kvænangen kommune, Omstillingsplan 2018-2020 
 Kvænangen kommune, Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (2018) 
 Kvænangen kommune, Organisasjonsgjennomgang (november 2019) 
 Kvænangen kommune, Kommuneplanens arealdel (januar 2019) 
 Kvænangen kommune, Landbruket som ressurs i Kvænangen (juni 2019) 
 Kvænangen kommune, Gjennomgang av tjenester til personer med 

utviklingshemming (juli 2018) 

Kommunedelplanene for kulturminner samt idrett, friluftsliv og kultur har også betydelige 
faktadeler som inngår i kunnskapsgrunnlaget. Dokumentene gjøres tilgjengelig på 
kommunens planportal. 
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3. Eierskap til planprosessen 
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble innledet med to politiske verksteder; 23. 
januar 2019 og 22. juni 2020. De folkevalgte gav sine innledende innspill til 
samfunnsutviklingen, og er godt forberedt på planlegging generelt og medvirkning spesielt. 

Figuren illustrerer hvordan arbeidet med samfunnsdelen gjennomføres for å innfri alle 
lovkrav og andre myndigheter forventninger, og samtidig ivareta politiske og andre lokale 
innspill fra befolkningen, næringslivet og frivillige organisasjoner. 

 

 

 

Kvænangen kommune har satt av rikelig med tid til å innhente og bearbeide innspill fra alle 
hold som tar interesse. Vi tar sikte på at selve plandokumentet vedtas i sommermånedene, 
eventuelt tidlig på høsten.  

Arbeidet er politisk organisert med Kommunestyret som formell planmyndighet og 
Formannskapet som planutvalg. Kommunedirektør m/ledergruppe samt to planleggere 
inngår i den administrative organiseringen. Både politisk og administrativt nivå vil være 
aktive i utredninger, medvirkning og beslutningstaking, helt fram til ferdig vedtatt 
samfunnsdel. 
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4. Kvænangensamfunnet i et overordnet perspektiv 
Rik på naturressurser 
Kvænangen kommune forbindes med: 

 Nærhet til store fiskeriressurser 
 God plass i fjorder og sund velegnet som oppdrettslokaliteter 
 Vannkraftressurser for store og små kraftverk 
 Vind 
 Ekstraordinært store og attraktive mineralressurser 
 Plass til landbasert matproduksjon 
 Reinbeiteområder 
 Tømmer og andre skogressurser 
 Vakker natur som grunnlag for helårs reiseliv og aktiviteter 
 God plass og andre kvaliteter til fritidsbebyggelse (hyttefelt, rorbuanlegg ol). 

Naturressursene skal komme lokalsamfunnet til gode i form av økt lokal sysselsetting og 
ringvirkninger. 

Synkende folketall og høyere gjennomsnittsalder 
Kunnskapsgrunnlaget viser at den demografiske utviklingen er Kvænangens største 
utfordring. Hvis nedgangen i folketallet fortsetter i samme takt som de siste 20 årene, vil det 
bli enda mer krevende å rekruttere nye medarbeidere til privat og offentlig virksomhet. 
Rådende framskriving er at folketallet skal fortsette å synke, uansett hvilke scenarier for 
innvandring og nasjonal vekst som legges til grunn. 

Samtidig med at vi har blitt færre, har vi blitt gradvis eldre. En alderssammensetning med 
flere seniorer har konsekvenser for forholdet mellom antall aktive arbeidstakere og antall 
pensjonister, som normalt blir mottakere av kommunale omsorgstjenester, før eller siden. 
Omsorgstjenestene fordrer dyktige medarbeidere og store økonomiske ressurser. 

Synkende folketall og økende gjennomsnittsalder er utviklingstrekk som det tar flere år å 
snu. Vi må arbeide langsiktig med å tilføre samfunnet flere arbeidsplasser, og samtidig gjøre 
kommunen mer attraktiv som bosted for personer i arbeidsdyktig alder.  

I gang med næringsutvikling 
Kvænangen kommune er omstillingskommune, og har begynt å høste frukter av denne 
ordningen. Bakgrunnen for omstillingsprosjektet er «…en svært høy andel sysselsatte i 
offentlig sektor (bare 1 av 3 jobber i privat sektor), fallende folketall over mange år og en 
utfordrende demografi. For å snu trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape 
arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen og gjøre kommunen mindre avhengig av de 
offentlige arbeidsplassene» (sitat fra utviklingsanalysen til omstillingsprosjektet). 

Vi forbereder også et nytt prosjekt for å styrke sysselsettingen; «Næringsvennlig kommune» 
etter modell fra Innovasjon Norge og med finansiering fra fylkeskommunen.  



10 

Samfunnsdelen skal være koordinert med disse prosjektene, samtidig som planprosessen 
skal holde døren godt åpen for helt nye innspill. 

Matproduksjon 
Fiske, landbruk og reindrift har lange tradisjoner i Kvænangen kommune. Bare for noen tiår 
siden var «fiskerbonden» et relevant begrep; folk livnærte seg av kombinasjoner av 
primærnæringer, gjerne ispedd sesongarbeid i andre bransjer. Bebyggelsen var spredt, og en 
betydelig mengde mat ble hentet hjem fra naturen og ved selvhushold. Boform og næring 
var delvis sjøsamisk og kvensk kulturarv. 

Betydningen av det lokale, tradisjonelle landbruket og de tradisjonelle fiskeriene har avtatt. 
Det landes en begrenset mengde fisk i kommunen, og det er langt færre som livnærer seg av 
jordbruk nå enn før. Oppdrettsnæringen har etter hvert utviklet seg til en stor næring i 
kommunen. Mulighetene for ytterligere matproduksjon til lands har vært gjenstand for en 
egen studie «Landbruket som ressurs i Kvænangen» (2019). 

Mineralutvinning 
Kvænangens muligheter innen mineralutvinning er en naturlig del av 
samfunnsplanleggingen. Etterspurte og verdifulle mineraler er kartlagt og delvis utredet. 
Kommunen ønsker en inkluderende og konstruktiv prosess med alle aktører som kan bli 
påvirket av eventuell framtidig gruvedrift i kommunen. Samfunnsdelen skal behandle disse 
mulighetene, og bidra til at kommunen kan ta stilling til flest mulig spørsmål knyttet til dem. 

Reiseliv og fritidskommunen Kvænangen 
Reiseliv og tilrettelegging for fritidsboliger er godt i gang. Samfunnsdelen kan forventes å 
inneholde føringer for fortsettelsen av disse næringene. 

Økende regional mobilitet – E6 i utvikling 
Innenfor samferdsel er det to viktige, rådende utviklinger: 

 Veiforbindelsen Kvænangen-Alta, har blitt kraftig forbedret de siste årene. Kjøretiden 
og transportkostnadene er betydelig redusert. Dette har forenklet utveksling av 
varer, tjenester og arbeidskraft mellom Kvænangen og Alta.  

 I 2021 kan vi forvente byggestart i sydlig retning ved at Nye Veier AS skal bygge en ny 
E6 vegløsning med tunneler gjennom Kvænangsfjellet. Prosjektet vil redusere 
kjøretiden mellom Kvænangen og regionsenteret Storslett. Også for dette prosjektet 
vil utveksling av varer, tjenester og arbeidskraft i begge retninger forenkles. 

Økte mobilitet kan også gjøre interkommunalt samarbeid og andre offentlige 
samfunnsfunksjoner enklere, billigere og ikke minst tryggere. Nye muligheter som følge av 
E6 utviklingene er sentrale for kommuneplanens samfunnsdel.  

Pendling til og fra andre kommuner. 
Kommunen har en høy grad av pendling, spesielt ut av kommunen. 
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Sesongbeboere – reindriftsutøverne 
Kvænangen er en viktig reindriftskommune med fem reinbeitedistrikter i vår-, sommer- og 
høstsesongen. Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, har rundt 400 
personer sommerboplass i kommunen. Under oppholdet i Kvænangen gir disse et løftet bruk 
av tjeneste- og aktivitetstilbud i kommunen, og er viktige kunder for lokalt næringsliv (sitat 
fra kommuneplanens arealdel). 
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5. Kvænangen kommune som organisasjon 
Egen virksomhet er et viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal 
være planoverbygning til kommunedelplaner som regulerer sentrale leveranseområder som 
kultur og oppvekst, helse og omsorg, teknikk med videre. Samfunnsdelen forventes å gi 
føringer og prioritere mellom satsinger som påvirker driften av hele kommunen. 

Kommunal tjenesteutvikling 
Kunnskapsgrunnlaget omhandler tjenestene med tilhørende kostnader, resultater og 
utfordringer. Tjenestene må tilpasses den reelle aldersfordelingen i samfunnet, samtidig som 
nye lovpålagte oppgaver finner sin løsning. 

Digitalisering 
Vi er godt i gang med å digitalisere tjenestene våre, til fordel for innbyggerne og de ansatte. 
En del tjenester gjenstår, men blir digitalisert så snart ressurssituasjonen tillater. 

Organisasjonsgjennomgang 
Kvænangen kommune mottok i 2019 en ekstern organisasjonsgjennomgang. Rapporten 
anbefaler en administrativ struktur med kommunedirektør og tre sektorledere for 
Plan/teknisk, Kultur og oppvekst samt Helse og omsorg.  

Kommunal kompetanse 
Kvænangen kommune opplever at det er krevende å rekruttere til visse stillinger, både 
lederstillinger og enkelte profesjoner. 

Kommunale driftskostnader 
På en del områder ligger vi høyt i driftskostnader, sammenlignet med andre kommuner. 

Kommunal økonomi 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter var negativt (-2,7%) for 2019, etter et 
spesielt godt år i 2018 (12,5%). Netto lånegjeld er 113,5 % av brutto driftsinntekter. 
Disposisjonsfondet utgjør 12,3%. 

Investeringsnivået har vært høyt de siste årene. Det foreligger betydelige planer for å 
investere innen helse og omsorg.  

Kommunen har ekstraordinære inntekter pga konsesjonskraft og havbruk. Spesielt 
havbruksfondet er en ustabil inntektskilde. 

Vi utnytter virkemiddelapparatet meget godt, men har fortsatt mer å hente. 

Vi forventer at en ny kommuneplan vil fordre ressurser (personale og arbeidsmidler) for å 
gjennomføre handlingsdelen. Dette vil kreve stor nøkternhet i driften og evne til å redusere 
kostnadsnivået. 
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6. SWOT-analyse 
Sterke sider 

Store naturressurser av industriell interesse. 

Friluftsliv for fastboende og tilreisende. 

Ledige dyrkbare arealer, beitemark og skog. 

Egenarten i tre-stammersmøtet. 

Ett kommunesenter, midt i kommunen. 

Nærhet mellom lokale myndigheter og folk. 

Nære arbeidsmarkeder i Nordreisa og Alta. 

Høy prosjekt- og utviklingskompetanse – bruker 
virkemiddelapparatet. 

Bredbånd er godt utbygget. 

Trygt samfunn – begrensede risiki og lite 
kriminalitet. 

God landbrukskompetanse. 

Svake sider 

Folketallet synker jevnt og trutt. 

Evnen til å rekruttere ny kompetanse. 

Privat sektor består av små og få bedrifter. 

Lokal investeringskapital. 

Handelslekkasje, spesielt til Alta og Nordreisa. 

Tilbud til unge voksne, i Burfjord spesielt.                 
«X-faktoren» for de unge har uteblitt. 

Boligmarkedet. 

Folkehelsen. 

Kommunale tjenester må moderniseres/ 
digitaliseres. 

Mangler ladestruktur for elbilisme. 

Muligheter 

Utbygging av havn og industriområder. 

Mineralressurser utvinnes og foredles. 

Landbruk i lys av klimaendringene (lengre 
vekstsesong og nye arter). 

Innovasjon innen sjømatnæring (makroalger, 
landbasert oppdrett, oppdrett nye arter mv). 

Foredle marint råstoff og landbruksprodukter – 
bredere satsing på matproduksjon. 

Videreutvikle og modernisere vannkraften. 

Vindkraft og solenergi som fornybare energikilder. 

Videreutvikle reiselivet helårs, med flere aktiviteter. 

Hyttekommunen selges aktivt – videreutvikling av 
varer og tjenester til fritidsbefolkningen. 

Satsing på lokale gründere og samskaping. 

Boligbygging gjenopptas – ny boligpolitikk. 

Styrke samarbeid med Nordreisa, Alta m. fl i både 
offentlig og privat sektor. 

Digitalt fjernarbeid. 

Trusler 

Varer og tjenester leveres i økende grad fra 
Alta og Nordreisa (handelslekkasje øker). 

Ny industri og større næringsinitiativ uteblir – 
investorene kommer ikke vår vei. 

Boligmassen selges til fritidsformål uten påfyll 
av nye helårsboliger. 

Elevtallet i skolen fortsetter å synke. 

Langvarige og dyptgripende 
interessekonflikter om arealbruk (sjø og land). 

Gjennomføringen av kommunale tjenester 
svekkes pga dårlig tilgang på kompetanse. 

Konkurranse om nasjonal og regional politisk 
oppmerksomhet samt virkemidler. 

Evnen til samhold, samarbeid og samskaping 
holder ikke tritt med framtidsbehovet. 

Avmaktsfølelse og svekket omdømme. 
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7. Kvænangens utfordringsbilde oppsummert 
Samfunnets og kommunens utfordringsbilde oppsummeres som følger: 

 Næringslivet og den lokale sysselsettingen. 
 Rekruttering og alminnelig attraktivitet blant jobbsøkere. 
 Kommunens bolig- og fritidsmuligheter innfrir ikke unge menneskers behov. 
 Modernisering av og innovasjon innen kommunale tjenester. 

Disse utfordringene ansees som grunnleggende for Kvænangensamfunnet. Hvis de løses, kan 
kommunen forvente økt sysselsetting, vekst og en positiv samfunnsutvikling.  

8. Alternative utviklingsretninger  
Bærekraftsvurdering 
Regjeringen forventer at kommunal planlegging skal gjennomføres med FNs bærekraftsmål 
lagt til grunn, jamfør pkt 2. Dette er en ny nasjonal forventning fra 2019. Vi er kjent med at 
norske kommuner har løst dette på flere forskjellige måter.  

Kvænangens kommune skal gjennomføre en bærekraftsvurdering tilpasset planprosessen og 
samfunnsutfordringene våre. Hensikten er å styrke forståelsen av sammenheng mellom 
lokale og globale forhold. Bærekraftsmålene går delvis i hverandre; ett mål kan være gunstig 
for den økonomiske utviklingen og samtidig ugunstig for miljøet. Det er viktig å beskrive 
mulige interessekonflikter på en helhetlig måte, på tvers av sektorer og nivåene globalt, 
nasjonalt, regionalt og lokalt.  

Vi må ta stilling til om vi skal arbeide med alle bærekraftsmål, eller noen utvalgte. Noen av 
målene gjenspeiler Kvænangens utfordringer, handlingsrom og muligheter mer enn andre. 
Vurderingen skal identifisere mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen. 

Kommunestyret skal ta stilling til bærekraftsvurderingen tidlig i medvirkningsfasen etter 
stadfesting av planprogrammet. 
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Attraktivitet 
Attraktivitet dreier seg om målgruppene de tre B-er; befolkning, besøk og bedrifter. 
Suksessrike distriktskommuner kjennetegnes ved: 

 Attraktivitet skapes i samspill mellom kommune, næringsliv, frivillig sektor m.fl. 
Samspill om framtiden må bygges på tillit, som igjen kan være en funksjon av 
medvirkning og dialog. 

 Arbeid med attraktivitet er tidkrevende og langsiktig, og passer bedre som et 
overordnet plantema enn som et enkeltstående vedtak. 

 Kommunen må alltid kunne reagere raskt hvis nye muligheter oppstår – dette 
omtales også som «beredskap for flaks». 

 Vekst i næringslivet kommer mest sannsynlig i de bransjene som kommunens 
næringsliv allerede er sterke i. 

 Mangelfulle arealplaner og byggesaksbehandling kan være et hinder for private 
investeringer. Det er viktig å fornye bygningsmasse (boliger, næringsbygg) løpende. 

Kilde: Suksessrike distriktskommuner anno 2018, Telemarksforskning TF-442/2018. 

Vi vektlegger å arbeide med attraktivitet på en helhetlig måte. Telemarksforskings 
attraktivitetstabell utgjør et utvalg av områder vi kan satse på. En viktig del av arbeidet med 
samfunnsdelen er å gjøre strategiske valg om satsinger som kan øke attraktiviteten.  

 

 

Tabell fra «Hvorfor vokser steder» (Knut Vareide). 
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Det som er best for barna 
Tilrettelegging for gode oppvekstsvilkår for barn og unge skal ha høy prioritet. Barn og unge 
må derfor få en stor plass i kommunens planverk. Både for å gi barn og unge bedre liv og 
sosial trygghet, men også for å styrke forholdet mellom unge mennesker, lokalsamfunnet og 
de lokale yrkesmulighetene, i et utviklingsperspektiv. Vi kan styrke troen blant våre unge om 
bolyst og blilyst i Kvænangen. 

Samarbeid mellom oppvekstsektoren og arbeidsgiverne i kommunen kan bidra til det, og til 
arbeidspraksis for elever som behøver eller ønsker et alternativ til vanlig skoleteori. 

Dialog og medvirkning med barn og unge, samt foreldregenerasjonen, står sentralt i denne 
planprosessen. 

Helhetlig politikk for stedsutvikling  
Stedsutvikling skal behandles i samfunnsdelen med følgende målsettinger for øye: 

 Kvænangen skal framstå som en attraktiv for tilflyttere og dagens befolkning. 
 Bolig-, areal- og transportplanleggingen skal være samordnet1. 
 Burfjord kan videreutvikles til et godt kommunesenter. 

Stedsutvikling er et bredt plantema hvor engasjementet normalt bør være stort. Alle 
bygdene i Kvænangen skal være med i vurderingene. 

Boligpolitikk for sosial bærekraft og samfunnsutviklingen 
Intensjonen er å ta tak i boligsituasjonen tidligst mulig, fordi den er en hemsko for 
rekruttering. Samfunnsdelen, arealdelen og boligpolitisk plan kan besvare utfordringer som: 

 Innfrielse av boligsosiale behov, redusere trangboddhet og kommunens plikter og 
rolle overfor de som er vanskeligstilt i boligmarkedet. Legge til rette for «leie til eie» 
og lignende løsninger i samarbeid med Husbanken og andre aktører. 

 Tilpasse boligmassen til aldersforskyvningen i samfunnet – flere seniorer skulle 
normalt tilsi etterspørsel etter sentrumsnære leiligheter. 

 Dialog med befolkningen om boligbehov generelt og konkrete ønsker for nye boliger. 
 Dialog med reindriftsutøverne om eventuelle boligbehov. 
 Boliger til tilflyttere, herunder også et utleietilbud for «prøvebo». 
 Modernisere og eventuelt redusere kommunalt, eid boligmasse. 
 Vurdere nye boligkonsepter, som mikrohus, heltreboliger mv. 
 Styrke samarbeid mellom kommune, utbyggere, næringsaktører, grunneiere 

Husbanken om boligutvikling. 
 Øke kunnskapene om virkemidler for boligutvikling. 
 Bidra til å redusere avgangen av helårsboliger til fritidsmarkedet. 
 Areal til boligfelt og leilighetsprosjekter, samt stimulere til privat boligbygging. 

 
1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (Kgl res av 26.09.2014) er lagt til 
grunn for kommuneplanens arealdel. 
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9. Forslag til visjon, mål og satsingsområde 2021-2032 
 

 

Kvænangen kommune – Visjonskonkurranse utlyses 

 
Hovedmål for samfunnsutviklingen i prioritets rekkefølge 
 

 

 

 

 
Satsingsområder i prioritets rekkefølge:  
  

 Næringsutvikling – flere arbeidsplasser i privat sektor.  
 Rocka stedsutvikling (se punkt 11). 
 Boliger for alle.  
 Barn, ungdom og unge voksne. 
 Gode helse – hele livet.  
 Samarbeid og tillitsbygging. 

 
Tallfestet og målbar 

Økt nærings-
aktivitet og 

sysselsetting

SamarbeidAttraktivt 
lokalsamfunn
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Kommuneplanens samfunnsdel skal så langt det lar seg gjøre, inneholde tallfestede 
målsettinger. Resultatene skal være mest mulig målbare ved framtidig evaluering av 
planverkets nytteverdi. 

10. Gjennomgående perspektiver 
Gjennomgående perspektiver er plantemaer med stor betydning, og som gjelder hele 
samfunnet samt flere av kommunens tjenesteområder.  

Klima 
Dette plantemaet er høyt prioritert internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Klimautviklingen 
påvirker, og påvirkes av, flere sektorer og tjenester. Samfunnsdelen forventes å gi 
overordnet politikk for andre planer og enkeltvedtak som påvirker klimautviklingen og 
ivaretar klimatilpasningen. Bærekraftsvurderingen vil innlede vårt planarbeid om 
klimatilpasning og utslippsreduksjon. Statlige planretningslinjer legges til grunn. 

Folkehelse  
Både samfunnet, kommunen og den enkelte innbygger har alt å tjene på at vi har en 
helhetlig tilnærming til helseutviklingen. Planprosessen skal brukes til å utrede gode 
strategier for å styrke folkehelsen. Samhandling med lag og foreninger, trafikkmyndigheter 
og bedrifter blir viktig.  

Dette gjennomgående perspektivet må sees i sammenheng med satsingsområdet «God 
helse – hele livet», som er helse- og omsorgsorientert og skal bygge på oversikten over 
befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Vi ønsker å videreutvikle vårt opplegg for samfunnssikkerhet og beredskap i lys av 
erfaringene etter Covid-19 pandemien.  

Risiko forbundet med Kvænangsfjellet (skred over vei og trafikkulykker) erstattes av 
alminnelig risiko forbundet med store tunneler (for eksempel kjøretøybrann i tunnel). 

Klimatilpasning videreføres. 

Universell utforming 
Kommunen har et spesielt ansvar for at personer med nedsatt funksjonsevne.  

11. Kommunesenter, områder og grender 
Steder og tilhørighet betyr mye i Kvænangen, både kulturelt og politisk. Historiske forhold 
påvirker hvordan vi tenker rundt steders og områders utvikling i dag. Det er viktig at vi 
knytter utviklingsstrategier til alle områdene og grendene. Strategiene skal underbygge 
bolyst og blilyst, gjerne inspirert av attraktivitetstabellen på side 11. Kvænangen kommune 
ser på strategier for steds- og grendeutvikling som gode tema å drøfte i medvirkningsfasen. 

Rocka Burfjord 
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Utviklingen i kommunesenteret skal understøtte hele Kvænangen-samfunnets attraktivitet.  
Burfjord må utvikles slik at stedet kommer alle innbyggerne i kommunen til gode. Vi skal 
tilføre sterkere appell til unge, nysgjerrige og modige jobbsøkere. Tettstedet bør tilføres 
noen tilbud som normalt forbindes med mer urbane strøk, med kultur, flere sosiale 
møteplasser samt økt omsetning av varer og tjenester. Miljøgate, utendørs opprusting og 
alminnelig forskjønnelse skal bidra til det visuelle. Vi skal legge til rette for fjernarbeid slik at 
personer kan bo i kommunen vår selv om de er ansatt andre steder i verden. Vi skal 
vektlegge helhetlige løsninger for bolig, handel, tjenester, transport, trafikksikkerhet, 
folkehelse og universell utforming. Sentrumsplanen skal lages med innspill fra alle 
innbyggerne i kommunen, alle aldre.  

Jøkelfjord og Alteidet – arena for ekstremt reiseliv 
Jøkelfjord og Alteidets muligheter innen det ekstreme, naturbaserte reiselivet skal legges til 
rette for. Randonee, fjordcruise, brevandring og tindeturer er aktuelle kommersielle 
muligheter. Den store og viktige satsingen innen sjømat skal videreføres. Jøkelfjord 
samfunnshus og Alteidet samfunnshus skal være sosiale møtesteder. 

Badderen, Nordstraumen og Kjøllefjord i utvikling 
Badderen er et viktig industrielt tyngdepunkt i kommunen. Industri, handel og landbruk skal 
videreutvikles. Vi arbeider for å etablere flere fritidsboliger i området. Badderen grendehus 
skal være sosialt samlingspunkt. 

Indre Kvænangen – helt naturlig 
Områdets grønne kvaliteter er et godt grunnlag for naturbaserte næringer. Vi skal øke 
matproduksjonen, både volum- og nisjepreget lokalmatproduksjon. Reiselivet skal 
videreutvikles med bakgrunn i vern av attraktive naturområder, friluftsliv, gårdsturisme etc. 
Skogressursene representerer verdier for fortsatt lokal verdiskapning. Kvænangsbotn 
grendehus skal være sosialt samlingspunkt. 

Sørstraumen – knutepunkt til natur og næring 
Sørstraumen er portalen mot Indre Kvænangen. Området skal videreutvikles med nye tilbud 
i grensesnittet mellom næring, kultur og natur. Vi skal tilføre nye fritidsboliger innenfor 
rammen av et hensiktsmessig kulturminnevern. De vernede områdene i hele kommunen 
presenteres fra Kvænangen næringsbygg. Sørstraumen grendehus skal være sosialt 
samlingspunkt. 

Ytre Kvænangen – muligheter mot storhavet 
Ytre Kvænangen er rik på ressurser, natur og muligheter. Naturressurser som fiskeri, reiseliv 
og mineraler har stort potensiale. Området har en utilgjengelighet som gir attraktive 
muligheter. Små bygder langt fra allfarvei har kontraster med bylivet mange i dag lever, og 
er dermed et attraktivt reisemål. Tilgjengelighet må sikres gjennom gode kommunikasjoner 
for folk og næringsliv. 
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12. Andre plantema som er relevant for samfunnsdelen 
Samfunnsdelen forventes å utgjøre planoverbygning for en stor bredde av plantema som er 
relevante for samfunns- og tjenesteutviklingen.  

Utdanning  
Kvænangen kommune ønsker å arbeide med nye løsninger for å tilby innbyggerne et bedre 
utdanningstilbud lokalt.  Framtidens arbeidsliv innebærer at yrkesaktive personer må etter- 
og videreutdanne seg gjennom hele yrkeskarrieren. Behovene gjelder alle sektorer og både 
VGS, fagskole og høyere utdanning. Vi ser i retning av et innovativt utdanningssenter med 
utstrakt bruk av digitale løsninger. I tillegg kan et slikt senter støtte elever og studenter med 
bibliotek og et sosialt fellesskap. Målsettingen er at en større del av utdanningen skal kunne 
gjennomføres uten å måtte flytte fra Kvænangen. 

Naturmangfold 
Dette plantemaet er relevant i Kvænangen kommune, som har flere av sine mulige 
næringssatsinger og fritidsaktiviteter knyttet til naturressursene. Både fiskeriene, 
oppdrettsnæringen, reiselivet, landbruket, mineralnæringen, fornybar energi og friluftslivet 
påvirker naturmangfoldet. I tillegg er det viktig at infrastruktur, samferdsel og aktivitet 
gjennomføres slik at naturmangfoldet ikke svekkes utover hva som kan ansees som 
bærekraftig.  

Jordvern og landskapsvern 
Som en kommune med lange og nye muligheter innen landbruk, og med et attraktivt 
kulturlandskap, er det naturlig å sette landskap og jordvern på dagordenen i samfunnets 
øverste planverk. Det er en sammenheng mellom landskapsvernet og 
kulturminneforvaltningen omtalt nedenfor. 

Samisk og kvensk 
Samisk og kvensk kultur har bidratt til å forme det samfunnet vi har i dag. Kvænangen 
kommune ønsker å ta vare på samfunnets historiske identiteter, språk, tradisjonskunnskap 
og næringsmuligheter som følger med det samiske og kvenske blant oss, herunder også 
sjøsamiske fiskeres rettigheter i henhold til Deltakerloven §21. Vi skal fortsette å yte 
språkopplæring i samsvar med Opplæringsloven kapitel 6. 

Kulturminnevern 
Kvænangen kommunes kulturminneplan, som samfunnsdelen skal utgjøre overbygning for, 
er av helt ny dato. Samfunnsdelen vil behandle strategier, mål og tiltak for 
kulturminneforvaltningen, og sørge for en planmessig sammenheng mellom samfunnsdelen 
og kommunedelplanen. 

Kulturminner gir minnerike opplevelser for tilreisende. Vi ser kulturminnene i en 
reiselivssammenheng. Kulturminnene har også lokal betydning for alminnelig kulturell 
aktivitet, samt en kobling til de samiske og kvenske kvalitetene i samfunnet vårt. 
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Integrering av utenlandske tilflyttere 
Vi er forpliktet til å gi utenlandske tilflyttere et godt liv og gode framtidsmuligheter. Dette 
gjelder spesielt barn og unge. 

Fattigdom 
Et lokalsamfunn vil alltid ha personer med svak privatøkonomisk situasjon. Muligheter og 
virkemidler for å motvirke fattigdom må vurderes som en del av samfunnsdelen. Fattigdom 
går lett i arv hvis de riktige grepene ikke tas i tide.  

Vannforvaltning 
Vannforskriften fastslår at alle vassdrag, grunnvann, kyst- og sjøvann (fra én nautisk mil 
utenfor grunnlinjen og inn til land) skal klassifiseres og karakteriseres i enheter kalt 
vannforekomster. 

Vann er en sentral ressurs i kommunen vår. Vann representerer store naturverdier, 
næringsmuligheter, fritidsmuligheter og opplevelser, men er også en del av risikobildet 
innen samfunnssikkerheten. Kommunen har seks vernede vassdrag. 

Vi inngår Troms og Finnmark vannregion og Nordreisa-Kvænangen vannområde. Nytt 
plandokument etter fylkessammenslåingen er under utvikling. Nordreisa kommune stiller 
vannområdekoordinator. De nasjonale føringene for oppdatering av de regionale 
vannforvaltningsplanene for 2022-2027. Som kommune har vi særskilte ansvar innen 
vannforvaltning, i tillegg til at vannforvaltningen påvirker forhold som folkehelse, 
naturmangfold mm. Vannforvaltningen er en del av planprosesser som definert i Plan- og 
bygningsloven, og er både sektor- og næringsovergripende. 

Planutviklingen må vurdere mål og tiltak i lys av pliktene vi har som kommune. 

Samferdsel, kollektivtrafikk, myke trafikanter og trafikksikkerhet 
Samferdselstilbudet i kommunen er i hovedsak veitransport, samt noen viktige båtruter til 
øysamfunnene og de vegløse bygdene/grendene i kommunens ytre del. 
Bærekraftsvurderingen vil behandle klima- og miljøaspektet av samferdselen, og mulige 
tiltak for samfunnsdelen derav.  

Havneutviklingen gjelder både sjømat, transport, kultur, rorbumuligheter samt reiseliv. 

Adgangen til kollektiv transport og tilrettelegging for myke trafikanter (gange, sykkel) og 
personer med funksjonsnedsettelser (rullestoler, rullatorer og spesialhjelpemidler) er viktig 
for miljø, inkludering og folkehelsen. 

Arbeid med trafikksikkerhet skal redusere risikoen for ulykker. Vegtrafikken er i utvikling, 
ikke minst tungtrafikken på grunn av den økende sjømatproduksjon i Troms og Finnmark. Vi 
må vurdere å planfeste tiltak i lys av at store trafikkulykker er kommunens største risiko, 
jamfør helhetlig ROS.  
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Idrett, friluftsliv og kultur 
Kvænangen kommunes kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur, som samfunnsdelen 
skal utgjøre overbygning for, er fra 2018.  Samfunnsdelen vil behandle strategier, mål og 
tiltak for disse plantemaene, og sørge for en planmessig sammenheng mellom 
samfunnsdelen og kommunedelplanen. 

Samfunnsplanleggingen omfatter kulturelle utfoldelsesmuligheter, for alle i hele kommunen.  
Disse plantemaene omfatter både infrastruktur (alt fra kulturhus til enkle stier), organisering 
(lag, foreninger og offentlig) til aktiviteter. Samfunnshusene er helt sentrale for samhold, 
trivsel og kultur i bygdene. Småbåthavner er i grenselandet mellom kultur og næring, og 
åpner for helårs aktivitet for befolkning, reiseliv og fiskere. Vi ser på mulighetene for å senke 
terskelen for deltakelse i aktiviteter gjennom delingsordninger for utstyr for friluftsliv, 
arrangementer mv. 

Fritids- og hyttekommunen Kvænangen 
Fritidssektoren er en viktig inntektskilde for oss. Hyttebefolkningen er et positivt innslag i 
kommunen. Videreutviklingen av hyttemulighetene må balanseres mot mulige nedsider 
innen miljø og kommunale kostnader, samtidig som vi må opprettholde et godt forhold alle 
som besøker oss. Hyttebefolkningen er velkomne i kommunen vår, både som brukere av 
naturområdene og som deltakere og bidragsytere i kulturelle og andre aktiviteter. Jfr 
rapporten Hytteturismen i Kvænangen kommune (2019). 

Vi bør markedsføre kommunen som permanent bokommune ovenfor hyttebefolkningen 
som allerede kjenner til hva vi kan by på. 

Fortsatt fritidsbebyggelse må vurderes nøye opp mot andre lokale interesser som 
bærekraftig arealforvaltning, naturforvaltning, vannkvalitet, tjenestebehov og ikke minst 
landbrukets og reindriftens langsiktige interesser.  

Arbeidsgiverpolitikk 
Personalpolitiske mål og tiltak kan bli en følgekonsekvens av samfunnsdelen, og må vurderes 
løpende i planprosessen. Arbeidstakerorganisasjonene inngår i medvirkningen. 

13. Arealstrategier 
Generelt 
Arealstrategiene skal utledes fra andre strategier og satsinger som er et resultat av 
planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel. Strategiene tas med videre til framtidig 
rullering av kommuneplanens arealplan. 

Hver enkelt del av samfunnsdelen skal vurderes; hva innebærer dette for arealplanen og 
tilhørende forvaltningsansvar. I tillegg, bærekraftsvurderingen og medvirkningen forventes å 
få betydning for arealstrategiene. 
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Overordnede forhold 
Klimatilpasning, med særskilte hensyn til havstigning, flom og ekstremvær. 

Tilrettelegging for økt sysselsetting i privat sektor. 

Alle primærnæringene skal fortsatt ha gode rammer. Kystsoneplanleggingen må ta hensyn til 
både tradisjonelt fiske, dagens oppdrett, framtidens oppdrett samt transport på sjøen.  

Det skal etableres gode sammenhenger mellom areal i fjorden, i strandsonen og i tilstøtende 
landareal for næring, transport og kultur. 

Samordning og helhetlige løsninger for boligutvikling, transport, grøntareal, kultur, handel, 
næring, offentlige tjenester og sosiale møteplasser. 

Vern av natur, landskapsformer og kulturminner. 

14. Utredningsbehov i planperioden 
Følgende utredninger planlegges gjennomført vinteren/våren 2020: 

 Nytt utdanningssenter i Kvænangen. 
 Bærekraftsvurdering.  
 Covid-19 pandemien – erfaringer og mulighetsstudie. 
 Metode for å koble sammen kommuneplan, kommunedelplaner og 

økonomiplan/handlingsplan. 

I tillegg kommer visjonskonkurransen. Utredningene skal behandles av kommunestyret før 
de legges til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. 

15. Framdriftsplan, milepæler og medvirkning 
Tabellen på neste side viser milepæler i planutviklingen. Innbyggerne, næringslivet og 
frivilligheten i Kvænangen kommune inviteres til å gi innspill om hele samfunnsutviklingen og 
kommunens tjenester.  

Invitasjonen til å delta i medvirkningen gjelder også reindriftsutøverne og fritidsbefolkningen 
som med jevne mellomrom oppholder seg i kommunen. 

Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser skal i tillegg 
behandle planprogram, utredningene og planutkast. 

Medvirkningen skal styrke dialogen med barn, unge og unge voksne om 
framtidsmulighetene i Kvænangen. 
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        Måned 2020 - 2021 
Aktivitet 

09 
20 

10 
20 

11 
20 

12 
20 

01 
22 

02 
20 

03 
20 

04 
20 

05 
19 

06 
20 

07 
20 

08 
21 

09 
21 

Kunnskapsgrunnlag              
 

Utarbeide forslag til 
planprogram              

Offentlig høring av 
forslag planprogram              

Regionalt planforum   12.           
 

Endelig vedtak 
planprogram    8.          

Bærekraftsvurdering 
og andre utredninger              

Medvirkning              

Politisk behandling av 
utredningene              

Utarbeide planforslag               

Høring av planutkast 
Medvirkning 

 
             

Endelig planvedtak  
             

 

Møter med lokalt næringsliv, eventuelle investorer, industriaktører samt store grunneiere. 
Sees i sammenheng med omstillingsprosjektet og eventuelt næringsvennlig kommune.  

Egne møter med reindriftsnæringen og samiske grupperinger med interesser i fjorden. 

Lag, foreninger og frivillige interesseorganisasjoner, herunder grendeutvalg og tilsvarende. 

Arrangementer med barn i barnehage i samarbeid mellom planleggere, oppvekstsektoren og 
FAU.  Data fra barnetråkk, tegnekonkurranser og intervjuer.  

Møter med elever, enten på skolen eller som kveldsarrangement for ungdomsskole/VGS.  

Møte med unge voksne/foreldre om oppvekst og attraktivitet for familier. 

Møte med bosatte innvandrere om integrering og rekruttering. 

Møte med ansattes tillitsvalgte i kommunens organisasjon, om samfunnsutviklingen, 
tjenesteutviklingen, kompetansebehov og andre konsekvenser av kommuneplanen. 

Medvirkningen skal skje gjennom møter og utviklingsverksteder i hele kommunen.  

Skriftlige innspill skal kunne gis veldig enkelt via kommunens nettside. Kvænangen kommune 
vil lytte til forslag om ytterligere medvirkning underveis i planprosessen. 
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Oppslag på Kvænangen barne- og ungdomsskole 
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Vedlegg A Utdrag fra Plan og bygningsloven 
Utdrag fra fellesbestemmelsene i PBL 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for 
vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det 
skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser 
for miljø og samfunn skal beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det 
samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår 
og estetisk utforming av omgivelsene. 

Utdrag fra PBLs innledende bestemmelser 
Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Innenfor 
rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 

a) sette mål for den fysiske, miljømessige, 
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 
kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige 
behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene 
kan løses 

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og 
vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer 

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv 

d) legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling 

e) legge til rette for god forming av bygde 
omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og 
levekår i alle deler av landet 

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale 
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 
kriminalitet 

g) ta klimahensyn gjennom reduksjon av 
klimagassutslipp og tilpasning til forventede 
klimaendringer, herunder gjennom løsninger for 
energiforsyning, areal og transport 

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge 
risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv. 

i) legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets 
kretsløp, med nødvendig infrastruktur. 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, 
oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng 
gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning 
mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og 

kommunale organer, private organisasjoner og 
institusjoner, og allmennheten. 

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre 
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke 
være mer omfattende enn nødvendig. 

Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale 
konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde.  

Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, 
regional, statlig og privat virksomhet i planområdet. 

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i 
planleggingen. 

Utdrag fra PBL §11 om kommuneplan 
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.  

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale 
og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte 
alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge 
retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale 
myndigheter til grunn.  

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte 
områder, temaer eller virksomhetsområder.  

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller 
mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter 
kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen. 

Utdrag fra §11 om samfunnsdelen 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde 
en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 
utviklingen i kommunen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for 
sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi 
retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og 
strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og 
ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for 
kommunens egen virksomhet og for statens og regionale 
myndigheters virksomhet i kommunen. 

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for 
kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og 
samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor 
kommunens økonomiske rammer.
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Vedlegg B Referansedokumenter 
Lover, forskrifter og statlige planretningslinjer 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
 Lov om folkehelsearbeid samt Forskrift om oversikt over folkehelsearbeidet 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  
 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering  
 Lov om kommunal beredskapslikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(Sivilbeskyttelsesloven), samt tilhørende Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
 Reindriftsloven, Grunnloven og internasjonale konvensjoner (samiske forhold) 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
 Lov om barnehager (barnehageloven) 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 
 Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 
 Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
 Forskrift om oversikt over folkehelsearbeidet 
 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

Planretningslinjer og andre nasjonale føringer: 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (mai 2019) 
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, samt 

tilhørende veileder (veileder i nettversjon på www.miljodirektoratet.no). 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre (St. Meld. 15 (2017-2018)) 
 Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold (St. Meld. 14 (2015-2016)) 
 Samhandlingsreformen (St. Meld. 47 (2008-2009)) 
 Klimatilpasning i Norge – (Meld. St. 33 (2012–2013)) 
 Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn (St. Meld. 19 (2018-2019)) 
 Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 
 Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020) 
 Kulturens kraft – Kulturpolitikk for fremtida (Meld. St. 8 (2018-2019)) 
 Distriktsmeldingene Bærekraftige byer og sterke distrikt, Meld. St. 18 (2016-2017) og 

Levende lokalsamfunn, Meld. St. 5 (2019-2020) 
 Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020), 

Departementene 
 Opplev Norge – unikt og eventyrlig, Meld. St. 19 (2016 – 2017). 
 NOU 2016: 18 Hjertespråket - Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk 
 Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Digitalisering Meld. St. 31 (2019 –2020) 
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Regionale føringer og rapporter (foreløpig liste): 
 Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2019, Fylkesmannen 2020. 
 Mineralstrategi for Nord-Norge 2019 
 Fylkesplan for Troms 2014-2025 
 Regional transportplan for Troms 2018-2029 
 Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 
 Regional plan for handel og service Troms 2016-2025 
 Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 
 Planprogram Troms vannregion 2022-2027 
 Hovedutfordringer Troms vannregion 2022-2027 
 Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 
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Kvænangen kommune 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 – Kommunedirektørens 
behandling av uttalelser etter offentlig høring av planprogram høsten 2020 

Kommunen har mottatt 9 uttalelser, hvorav en fra lokalsamfunnet. Høringsinstansene 
støtter i hovedsak planprogrammet, men fremmer også noen endringsforslag. Behandling av 
uttalelsene framgår av vedlegg. Kopi av høringsinstansenes brev følger også vedlagt.  

Referat fra møte i Troms og Finnmarks regionale planforum 12. november er enda ikke 
mottatt. De skriftlige uttalelsene samsvarer med de muntlige tilbakemeldingene i møtet. 
Kommunen har dessverre ikke mottatt skriftlige uttalelser fra Direktoratet for 
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, ei heller fra Husbanken. Begge disse 
instansene deltok i regionalt planforum. Sent ankomne dokumenter vil bli lagt ved saken i 
medvirkningsperioden desember – mars 2021. 

Uttalelsene skal følge saken og utnyttes fullt ut også i arbeidet med selve plandokumentet. 
Flere av uttalelsene er relevant for framtidig arbeid med kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplaner, temaplaner, drift av infrastruktur etc.  

Uttalelsene inneholder også en del nyttig informasjon om tilskuddsordninger som etatene vil 
følge opp ved passende anledninger. 

Konklusjon er at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kan fortsette fordi det ikke 
foreligger betydelige motforestillinger til planprogrammet. Planprogrammet er justert i 
samsvar med merknadsbehandling og framsendes kommunestyret for vedtak om 
godkjenning. 

 
Burfjord, 23. november 2020 

 
 

Janne Kankaala 
Kommunedirektør 

 
  



2 

Mattilsynet Innstilling 

Kvænangen kommune har gjort en bra jobb med å installere vannbehandling på 
vannverka av litt størrelse. Men dei aller minste er uten desinfeksjon. 

Tatt til 
etterretning 
(TE) 

Mattilsynet har lenge hatt fokus på vannledningsnettet. (…) I Kvænangen kommune er 
en del av ledningsnettet forholdsvis nytt. Det er likevel forventet at det er god oversikt 
tilstanden til nettet, gjennomført farekartlegging og konkrete planer om nødvendig 
utskifting av nettet. (…) 

TE 

Drikkevatn av tilfredsstillende kvalitet er en av grunnforutsetningene for utvikling av 
næringslivet. I de områdene av kommunen som ikke er dekket av kommunale vannverk, 
kan dette være en utfordring.  
En liten virksomhet som må etablere og drifte sitt eget vannverk, har ei ekstra kneik å 
passere for å få driften til å gå. Vannverket blir en ekstra virksomhet som må etableres 
parallelt med hovedvirksomheten. Det kan være krevende behov for ekstra kompetanse 
og ressurser både til etablering og drift. 

TE 

Når det gjelder turistnæringen, er det viktig å legge til rette med tilgjengelige 
sanitærforhold. Det er svært uheldig for drikkevannskilder og smittefare til beitedyr 
dersom store grupper av tilreisende bruker «naturtoalettet» eller tømmer 
bobil/campingvogntoalettet i naturen. 

TE 

Fisk og havbruk – ivaretakelse av hensyn til fiskehelse og fiskevelferd 
Kystsoneplanen er viktig for Kvænangen. 
Viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 
2.4: «Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri og 
havbruksnæringens langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og 
miljøinteresser blir ivaretatt». 

TE 

 

Kvænangen kommune kommentar:  

Innspillene tas med til rullering av arealdelen, kystsoneplanen og videreutvikling av 
vannforsyningen.  
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DSB Innstilling 

DSB henviser til Fylkesmannen for høringsinnspill vedrørende samfunnssikkerhet og 
beredskap. DSB opplyser om at etaten har innsigelseskompetanse etter plan- og 
bygningsloven i plansaker som berører følgende områder: 
 

 Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
 Transport av farlig gods 
 Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
 Tilfluktsrom (siviIforsvarsdistriktene) 

TE 
 
 

 

Kvænangen kommune kommentar:  

Fylkesmannen har ikke uttalt seg om samfunnssikkerhet og beredskap i denne 
høringsprosessen. 

Innsigelse er ikke relevant for samfunnsdelen. 
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Kystverket Innstilling 

Samfunnsdelen er fremstilt i et format som er lett å lese og gir en grei fremstilling av 
målene og satsingsområdene for Kvænangen. TE 

Kommunen må være observant på at det ikke tilrettelegges for aktiviteter som kommer 
til hinder for sikkerhet og framkommelighet på sjøen. 
 
En hovedutfordring generelt er å knytte havn/kaianlegg, nærings- og industriarealer og 
veg sammen på en funksjonell og hensiktsmessig måte. 
 
Kystverket kan ikke se at fremtidig ønsket bruk av sjøarealene er spesifikt nevnt i 
samfunnsdelen. Hvordan ønsker kommunen at sjøarealene skal brukes? I Kapitelet om 
samferdsel står det blant annet at samferdstilbudet i kommunen i hovedsak er 
veitransport, og «…noen viktige båtruter til øysamfunnene og de vegløse 
bygdene/grendene i kommunens ytre del». Videre står det at «Havneutviklingen gjelder 
både sjømat, transport, kultur, rorbumuligheter samt reiseliv». Hva mener kommunen 
med dette? Hvilken retning ønsker man for utviklingen fremover? 
 
Det fremkommer at økt næringsaktivitet og sysselsetting er ett av hovedmålene for 
samfunnsutviklingen i kommunen. Videre er næringsutvikling og flere arbeidsplasser i 
privat sektor et prioritert satsingsområde, og i SWOT-analysen er innovasjon innen 
sjømatnæring nevnt som en mulighet. Samfunnsplanen sier lite om hvordan kommunen 
ønsker å utnytte sine fortrinn og muligheter. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte oppfordres Kvænangen kommune til å definere en strategi 
for kommuneplanens samfunnsdel omkring maritim næring, samferdsel og ønsker 
fremtidig bruk av sjøarealene. 

 
TE 
 
 
 

 

Kvænangen kommune kommentar:  

Informasjonen om havneutvikling er tilstrekkelig for planprogrammet. Vi tar uttalelsen i sin 
helhet med videre for samfunnsdelen (selve plandokumentet), arealdelen og 
reguleringsplaner.  

Hva angår «Samfunnsplanen sier lite om hvordan kommunen ønsker å utnytte sine fortrinn 
og muligheter»; planprogrammet belyser dette i tilstrekkelig grad. Ytterligere utdyping kan 
forventes i selve samfunnsdelen.  

Strategier vil også framkomme av samfunnsdelen (selve plandokumentet).  
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Norges vassdrags- og energidirektorat Innstilling 

Klimautfordringer og naturfare  
Kvænangens kommunes arealdel er fra 2019. Vi mener at NVEs ansvarsområder i 
hovedsak er ivaretatt i eksisterende arealplan.  
 
Planprogrammet for samfunnsdelen legger opp til å vurdere klimautfordringer og 
klimatilpassing. NVE anbefaler at kommunen legger vekt på helhetlig forvaltning i 
nedbørfelt, vurderer behovet for overordna overvannsplaner og planlegger den 
kommunale utviklingen slik at man unngår å bygge seg inn i nye utfordringer knyttet til 
naturfare.  
 
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte 
klimaendringene. Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og fremtidens 
klima. Klimaprofil for Troms gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede 
klimaendringer og klimautfordringer i denne delen av landet. Klimaprofilen finnes på 
www.klimaservicesenter.no. Klimaprofilen er et viktig kunnskapsgrunnlag og 
hjelpemiddel i kommunens overordnede planlegging.  
 
Kommunen ønsker å forsterke Burfjord som kommunesentra. Vi minner om at Burfjord 
ligger på mulige kvikkleireavsetninger og at det også har vært hendelser i området. Det 
er derfor spesielt viktig at grunnforholdene vurderes i forbindelse med ny planlegging i 
området.  
 
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

TE 

 

Kvænangen kommune kommentar:  

Innspillene tas med til rullering av arealdelen. Klimaprofilen for Troms var omtalt og lagt til 
grunn i planprogrammet. 
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark Innstilling 

GENERELT: 
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Fylkesmannens innspill er 
primært vurdert ut ifra kommunens funksjon som samfunnsutvikler og organisasjon 
(tjenesteyter, forvalter og arbeidsgiver). 
 
Fylkesmannen vil berømme kommunen for et fyldig og godt planprogram. Kvænangen 
kommune har vedtatt kommunal planstrategi hvor dere har prioritert å få på plass en samlet 
kommuneplan (samfunn og areal).  Det er veldig bra at det sittende politiske styret deltar aktivt 
i utforming av kommuneplanen. Slikt sett vil den være et godt overordnet styringsverktøy for 
kommunen. 
 
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien må ses i sammenheng. I 
samfunnsdelen må det være en kobling til underliggende planer, at det vises til disse planene og 
forholdet dem mellom. Dette gjelder særlig der hvor temaer i samfunnsdelen vil bli konkretisert 
nærmere i delplaner eller videre i arealplanen. 
 
I det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel må det utarbeides en handlingsdel. 
Handlingsdelen skal inneholde et handlingsprogram for å gjennomføre kommuneplanens 
samfunnsdel for de fire påfølgende budsjettår eller mer og vil gi grunnlag for kommunens 
prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgave. Den skal i tillegg konkretisere 
tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. 
 
Ved å knytte handlingsdelen direkte til samfunnsdelen forsterkes det at handlingsprogrammet 
ikke er en selvstendig planoppgave, men en konklusjon på hvordan samfunnsdelen skal følges 
opp. Det er forutsatt at handlingsdelen rulleres årlig, slik at kommunestyret får anledning til å 
påvirke og følge med på hvordan kommuneplanen følges opp og om det er behov for endringer.  
 
For at det kommunale plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling mellom 
handlingsdelen og økonomiplanen. Føringene fra kommuneplanen skal speiles i økonomiplanen 
som igjen skal konkretiseres videre i årsbudsjettet. 

TE 

AREALSTRATEGI: 
Kommunens arealstrategi er en langsiktig og overordnet plan, som fastlegger prinsippene for 
kommunens arealforvaltning. Det er veldig bra at dere allerede på dette stadiet har tatt opp 
arbeidet med arealstrategien. Da kan det legges til rette for at det kan bli gjenstand for 
medvirkning og politisk behandling.  
 
I forhold til det videre arbeidet vil arealstrategien gi et oppdatert grunnlag for utforming av et 
endelig planforslag med både samfunnsdel og arealdel. Med bakgrunn i forventet utvikling og 
erkjente utfordringer vurderes framtidens muligheter og veivalg.  En godt gjennomarbeidet 
arealstrategi vil kunne gi tydelige signaler på hovedretninger i utviklingen og unngå unødig 
planarbeid i områder hvor man ikke ønsker endret arealbruk.  
 
Vi viser her også til diskusjonen i planforum 11. november 2020 hvor det blant annet ble pekt på 
at målsettinger og løsninger fra prosessen og arbeidet med kommuneplanens arealdel fra 2019 
må speiles og vises i samfunnsdelen.  Mange prinsipielle standpunkt og avklaringer er 

 
TE 
 
 
 
 
TE 
 
 
 
 
 
Se 
kommentar 
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innarbeidet i arealplanen og det bør slik sett være tydelige koblinger, for eksempel spredt 
bosetting kontra tettstedutvikling kontra ressursvern. 
I arbeidet med arealstrategien er det viktig at dere blant annet ser på: 
 
 Sammenhengen mellom bosettingsmønster, befolkningsvekst og arealbehov 
 Arealregnskap over utbyggingsareal som ligger inne i gjeldende plan for å evaluere om 

avsatte områder er dekkende for det framtidige behovet. 
 Analyser av forventet befolkningsutvikling som grunnlag for framtidig arealbehov. 

Behov for nye utbyggingsareal bør belyses og begrunnes.  
 Analyser av næringsutvikling for å sikre områder til fremtidig næringsvirksomhet, 

herunder stedbunden næring og annen nye næringer. Behov for nye utbyggingsareal 
bør belyses og begrunnes.  

 
TE 
 
 
 
 

UNIVERSELL UTFORMING: 
Det er et uttalt nasjonalt mål om et universelt utformet Norge innen 2025. Etter 
diskriminerings- og likestillingsloven har alle virksomheter en plikt til å arbeide aktivt og 
målrettet for å fremme universell utforming. I planforum 12. november sa dere at universell 
utforming skal ivaretas i det videre planarbeidet. Dette er veldig bra. 
Universell utforming bygger på et menneskerettighetsperspektiv, og innebærer en rett til lik og 
likeverdig tilgjengelighet til samfunnets alminnelige funksjoner. Kvænangen kommune kan med 
fordelt drøfte universell utforming som et ledd i samfunnsutviklingen i kommunen, sektorenes 
virksomhet på dette feltet og behovet for særskilte grep når det gjelder videre planlegging.  
Vi anbefaler dere å tilføre ett punkt i kommuneplanen om at universell utforming skal være et 
tverrsektorielt gjennomgående perspektiv i all kommunal planlegging og tjenesteyting. Dette 
innebærer at universell utforming skal ligge til grunn for verdier og holdninger i hele 
kommunens virksomhet og tjenesteleverandør. 
I det videre arbeidet med universell utforming kan dere se til Halden kommune som har laget 
en Strategi for universell utforming i Halden 2018-2025. Denne er oversiktlig og lettlest. Vi tror 
den kan være en inspirasjon til dere i det videre arbeidet med universell utforming. 

TE 

HELSE OG OMSORG: 
I forslaget til planprogram beskriver kommunen demografiske utfordringer knyttet til økende 
andel eldre, og økte behov for helse- og omsorgstjenester. Fylkesmannen er kjent med at 
kommunen nå har vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, hvor det er bestemt 
at kommunen skal lage en helse- og omsorgsplan som ferdigstilles våren 2022. 
Kommuneplanens samfunnsdel bør på et overordnet nivå beskrive utfordringene når det gjelder 
demografi og helse- og omsorgstjenester samt mål og strategier for tjenestene. Det vil gi nyttige 
føringer for den kommende helse- og omsorgsplanen. 
 
Utfordringene på folkehelseområdet er betydelige i Kvænangen. Kommunen lagde en oversikt 
over helsetilstanden i 2018, slik folkehelseloven krever. Den beskriver i kap. 2 
(«Hovedutfordringer») hvilke forhold ved helsetilstanden i befolkningen som kommunen bør 
prioritere å gjøre noe med.  
 
Folkehelseloven sier i § 6 bl.a. at kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og 
bygningsloven skal fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet, som er egnet 
til å møte de utfordringer kommunen står overfor. Funnene i oversikten over helsetilstanden 
skal være utgangspunkt for dette. Kommunen må altså ta utgangspunkt i kap. 2 i oversikt over 
helsetilstanden fra 2018, og bruke kommuneplanens samfunnsdel til å utforme mål og 
strategier for å møte de viktigste lokale folkehelseutfordringene som er beskrevet der. Så langt 

 
 
 
TE 
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som mulig bør målene være konkretisert og tallfestet, slik at det er mulig å evaluere på et 
seinere tidspunkt om målene er nådd. 

BARN OG UNGE: 
Vi viser til vårt innspill i forbindelse med Kvænangen kommunes planstrategi som ble gitt 
tidligere i høst. 
 
Vil vi understreke at det er positivt at kommunen skriver i forslaget at tilrettelegging for gode 
oppvekstsvilkår for barn og unge skal ha høy prioritet, og at barn og unge derfor må få en stor 
plass i kommunens planverk. Både for å gi barn og unge bedre liv og sosial trygghet, men også 
for å styrke forholdet mellom unge mennesker og samfunnet forøvrig. 
 
Det er og positivt at et hovedmål for samfunnsutviklingen i planprogrammet er barn, ungdom 
og unge voksne - og at kommunen ønsker å styrke dialogen om fremtidsmulighetene i 
Kvænangen kommune med barn, unge og unge voksne. 

TE 

BOLIGPOLITIKK/BOLIGSOSIALE FORHOLD: 
Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging må være en integrert del av kommunens strategi 
for samfunns- og arealutviklingen. Regjeringen forventer at boligpolitikken legger til rette for en 
variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, 
variert og sosial boligbygging. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023, formidler at kommunene må ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunns-
planleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok 
boligtomter.  
Kommunen må planlegge for et tilbud med tilrettelagte boliger for eldre og personer i alle aldre 
med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen forventer at kommunene legger til rette for leie-til-eie 
løsninger for vanskeligstilte i boligmarkedet.  
 
Bolig vil være et sentralt virkemiddel for flere av kommunens målsettinger for 
samfunnsutviklingen. Fylkesmannen vil berømme kommunen for at boligpolitikk for sosial 
bærekraft og samfunnsutvikling har fått en viktig plass i planprogrammet, og peker på 
fundamentale utfordringer i kommunens boligpolitikk. Kommunen har i sin planstrategi, som 
Fylkesmannen hadde på høring tidligere i år, beskrevet at kommunen skal utarbeide en 
boligpolitisk plan som tar for seg de samlede boligbehovene i kommunen, også for de 
vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet. Fylkesmannen ser dette som et veldig positivt og 
viktig grep i kommunens samfunnsplanlegging. 
 
I planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel fremkommer det fra 
kunnskapsgrunnlaget at den demografiske utviklingen er Kvænangens største utfordring i den 
forstand at befolkningsframskrivingen viser at det blir færre innbyggere og flere eldre i 
kommunen i årene som kommer. Ved inngangen til 2020 var det registrert 1.191 innbyggere i 
Kvænangen kommune. Prognosene fremover mot 2050 viser en negativ befolkningsvekst på 2,4 
prosent og anslått innbyggertall for 2050 er 1.162. Ifølge SSB sine tall er andelen yrkesaktive 
(20-66 år) i forhold til pensjonister (67 år +) i 2020 på 2,2. Prognosene viser at andelen vil synke 
fremover og anslaget for 2050 er 1,4.   
Dette gir store konsekvenser for boligpolitikk, boligplanlegging og tjenesteproduksjon. 
Kunnskapsgrunnlaget konkluderer med at kommunens boligtyper per i dag ikke speiler den 
demografiske sammensetningen og utfordringen i kommunen med en betydelig økning i antall 
eldre. Kommunen står med andre ord overfor store utfordringer med å tilrettelegge boliger og 

 
TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE 
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tjenester for en aldrende befolkning og vanskeligstilte på boligmarkedet. Det vil derfor få 
betydning hvordan kommunen tilrettelegger boliger for eldre og personer med behov for 
kommunale tjenester, med tanke på kvalitativt gode boliger og en kostnadseffektiv 
tjenesteproduksjon.  Fra SWOT-analysen i planprogrammet konkluderes det også med at det er 
en trussel for samfunnet at boligmassen selges til fritidsformål uten påfyll av nye helårsboliger. 
Kommunen er videre en stor reindriftskommune med fem reinbeitedistrikter i vår-, sommer- og 
høstsesongen, og har ifølge planprogrammet rundt 400 personer med «sommerboplass» i 
kommunen. Denne gruppen utgjør derfor en stor del av befolkningen i kommunen størstedelen 
av året, i tillegg til de i underkant av 1.200 folkeregisterregistrerte innbyggerne. I en boligpolitisk 
plan bør kommunen også ha fokus på reindriftsutøvernes behov for boliger og 
velferdstjenester. 
Av Folkehelseprofilen til Kvænangen ser vi at trangboddhet for barn og unge i aldersgruppen 0-
17 år (2018) er en utfordring. Trangboddhet regnes som en risikofaktor for barn og unges 
utvikling og oppvekstkår, og kommunen må se nærmere på dette når Boligstrategiplanen skal 
utarbeides. Andelen barn og unge som bor trangt i Kvænangen kommune er betydelig høyere 
enn gjennomsnittet for både fylket og landet. 
 
 

 
I arbeidet med en Boligstrategiplan, bør boligplanlegging knyttes til kommunens status med 
hensyn til rekruttering av arbeidskraft og tjenester i lokalsamfunnet. Tilgang til varierte 
boligtyper vil være avgjørende for at personer og bedrifter enkelt kan etablere seg og bli 
værende i en kommune eller arbeidsmarkedsregion.  Dette har kommunen fokus på i 
planprogrammet, og det ser Fylkesmannen på som svært positivt. 

 
 
 
 
 
 
 
TE 
 
 
 
 
TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE 

LANDBRUK: 
Kvænangen kommune viser gjennom sitt planprogram at de er bevisst på sine utfordringer og 
muligheter på landbruksområdet. Rapporten fra prosjektet «Landbruket som ressurs i 
Kvænangen», utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for kommunens arbeid med planstrategi og 
kommuneplanens samfunnsdel. I dette prosjektet har kommune gjort et grundig arbeid med å 
utrede landbrukets behov.  
Landbruk har også fått plass i planprogrammet for strategisk næringsplan, og vi har inntrykk av 
at kommunen følger godt opp på dette området.  
Som referansedokumenter til arbeidet med samfunnsplanen har kommunen tatt med «Regional 
plan for landbruk i Troms 2014-2025» og «Regionalt næringsprogram for landbruket i Troms og 
Finnmark 2019-2022» med tilhørende handlingsplan. Et annet sentralt dokument som gjerne 
kan tas med her er «Regionalt bygdeutviklingsprogram for landbruket i Troms og Finnmark 
2019-2022», der Regionalt næringsprogram inngår som et delprogram.  
 

TE 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-troms-og-finnmark/landbruk-og-mat/jordbruk/1-overordnet-rbu-troms-og-finnmark-2019_2022.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-troms-og-finnmark/landbruk-og-mat/jordbruk/1-overordnet-rbu-troms-og-finnmark-2019_2022.pdf
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REINDRIFT: 
Hele Kvænangen kommunes areal ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet. Det er viktig at 
naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv sikres. I inngrep 
innenfor det samiske reinbeiteområdet må reindriftsinteresser vurderes. Reindriften er en 
arealkrevende næring og berøres derfor av de fleste arealinngrep i kommunen. Dette kan være 
skogsveier, hyttebygging, boligbygging, turisme, industriområder mv. Reindrifta berøres på alle 
nivåer i planleggingen: dispensasjoner, reguleringsplaner, areal-planer, samfunnsplaner, 
næringsplaner osv. 
I Temaveilederen: Reindrift og planlegging etter Plan- og bygningsloven står det innledningsvis 
følgende: 
«Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som en del av den kommunale planstrategien 
og danne basis for det mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige 
arealstrategien skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og 
angi langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern for å 
vareta de arealhensynene som fremgår av § 3-1, herunder sikre naturgrunnlaget for reindriften, 
samt bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler knyttet til reindriften 
innenfor lovens virkeområde.» 
Det er viktig den fremtidige planleggingen og inkludere reindriftshensynet og har kontakt med 
reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne kan berøres. Eksempelvis i 
kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, kommunale næringsplaner og 
landbruksplaner.  
Reindriften er som sagt en arealkrevende og den største trusselen og utfordringen næringen har 
i dag er tap av beiteland. I arealplansammenheng står reindriftsinteresser og rettigheter i en 
særstilling gjennom næringas ekstensive bruk av store arealer og opparbeidede rettigheter 
gjennom mange hundre års bruk. I tillegg påvirkes reindrifta i stor grad av klimaendringene. 
F.eks kan mye nedbør ha konsekvenser for beitene, spesielt på vinterstid.  
Vi anbefaler at det videre i kommuneplanens samfunnsdel vektlegger, og blir redegjort for 
hvilke prioriteringer, mål og strategier som er nødvendig for å ivareta reindriftsnæringens 
interesser.  
Det gjøres også oppmerksom på at de berørte reinbeitedistrikter er selvstendige 
høringsinstanser og saker som berører reindriften, skal på høring. 

TE 

 

Kvænangen kommune kommentar: Økonomiplan og handlingsdel vil være ett og samme dokument i 
framtiden. Vi prioriterer koblingen mellom samfunnsdelen og annet planverk høyt.  

Kommunens planstrategi innebærer at arealdelen rulleres etter at samfunnsdelen er vedtatt. Vi er 
noe tilbakeholdne med å legge føringer fra eksisterende arealdel til grunn for den nye samfunnsdel. 

Kommunen er spesielt takknemlige for det fyldige innspillet vedrørende boligutvikling. 
Planprogrammet er justert mht boligbehov for reindriftsutøvere. Kommunens generelle vurdering er 
at trangboddhet blant barn og unge bør undersøkes nærmere, og at det kan være et tiltakene i 
samfunnsdelen eller i boligpolitisk plan. 

Universell utforming er definert som et gjennomgående perspektiv.  

Helse og omsorgsutfordringene knyttet til demografi er tilstrekkelig beskrevet.  

Regionalt næringsprogram for landbruket i Troms og Finnmark 2019-2022 er allerede i vedlegg B. 
Bygdeutviklingsprogrammet og temaveilederen om reindrift er nå tilføyd vedlegg B.  

Medvirkning med samiske interessegrupper prioriteres.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-3-oppgaver-og-myndighet-i-planl/-3-1-oppgaver-og-hensyn-i-planlegging-et/id556748/
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Sametinget Innstilling 

Sametinget registrerer at Kvænangen kommune har lagt ned et godt arbeid med tanke på 
innhold og strategier for arbeidet med samfunnsplanen fremover. Vi er positive til at samisk 
identitet, historie, kulturminner, kultur, næring og språk er tatt inn i kunnskapsgrunnlaget og at 
tradisjonell og lokal kunnskap skal vektlegges i planleggingen. Vi registrerer også at Sametingets 
planveileder og sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næring og samfunnsliv i 
planleggingen, jamfør plan og bygningsloven §3.1, er også nevnt som føring for planleggingen. 

TE 

Samisk språk  
Sametinget savner for øvrig et større fokus på samisk språk og strategier for utvikling og 
opplæring av det i planforslaget. Dette har stor betydning for identitet og samisk kultur i 
kommunen og regionen for øvrig. Sametinget har som mål at samisk språk styrkes og at språket 
blir en naturlig del av den norske offentligheten  
Sametinget kjenner til at det tilbys samisk som fremmedspråk i grunnskolen i Kvænangen. 
Sametinget forventer at Kvænangen tar inn strategier i samfunnsplanen for omfang og mål for å 
styrke samisk opplæring og utvikling. Vår språk- avdeling i Sametinget vil kunne være 
behjelpelig med et slik arbeid  
Vi minner om at i følge LOV-1990-05-18-11, Lov om stadnamn (Stadnamnlova) § 9 andre ledd 
skal "Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har 
næringsmessig tilknytning til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i 
register saman med eventuelt norsk. 

TE 

Samiske kulturminner  
Sametinget er fornøyd med at Kvænangen kommune har en kulturminneplan på plass. 
Kulturminner bør i tillegg til formidling for reiseliv som er nevnt i planprogrammet, også 
formidles lokalt for å fremme samisk identitet og kultur. Sametinget vil minne om at 
kulturminner og miljø må ses i sammenheng med planlagte arealformål i samfunnsplanen slik at 
den blir et godt verktøy for arealplanleggingen. Sametinget anbefaler at både formidling lokalt 
og for reiseliv av kulturminner prioriteres i samfunnsplanen samt at kulturminner og miljø tas 
med i vurderingen for planlagte arealformål. 

TE 

 

Kvænangen kommune kommentarer (gjelder også neste side):  

Planprogrammet justeres mht samisk språk.  

Medvirkningen justeres til å omfatte en egen dialog også med fjordfiskerne og andre som 
driver på tradisjonelt vis i og ved sjøen.  

Kvænangen kommune vil legge konsultasjon til grunn for dialog og samhandling med de 
samiske gruppene i kommunen når tiden er moden for det (lovvedtak gjenstår). 
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Samisk tradisjonelle næringer  
Reindrift, fiskeri og andre utmarksnæringer kan tilskrives som samiske tradisjonelle næringer i 
Kvænangen kommune. De er sentrale kulturbærere for samisk kultur i kommunen og 
representerer også mulighet for utvikling med tanke på arbeidsplasser og økonomisk avsetting or 
kommunen. Sametinget mener det er viktig at begge perspektivene signaliseres i 
samfunnsplanleggingen. De nevnte næringene utsettes for arealpress, noe som kan skaper 
konflikter i forhold til andre brukere av arealene. Kvænangen har hatt en rekke kystsoneplan og- 
dispensasjons-saker hvor konflikt mellom fiskeri og havbruk er aktualisert. Og som dere beskriver 
så har dere mange reinbeitedistrikt i Kvænangen som er brukere av store areal og utgjør mange 
mennesker i sommerhalvåret. Vi registrere at det er utfordrende å avklare sameksistens mellom 
reindriften og tiltak knyttet til fritidsutbygging og kraftutbygginger.  
Sametinget er positive til at Kvænangen setter dialog med næringa på dagsorden for 
samfunnsplanen og vi tolker det slik at kommunen ønsker å være tidlig ute og i dialog med 
næringa for å utarbeide gode strategier. Dere nevner reindrifta spesielt i denne sammenhengen. 
Vi vil også anbefale at yrkesgruppen knyttet til tradisjonelt fiske også taes med på egne møter for 
å få frem deres synspunkt tidlig og på en god måte i og med at det har vært en rekke konflikter 
knyttet til bruk av sjøområdene i kommunen de senere åra. 

TE 

Medvirkning  
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig i planarbeid. Samiske interesser og 
lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, Iaksefiskelag, 
sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner. Samiske kultursentre, museer og 
lignende i kommune eller region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap 
som vil kunne være relevant i denne sammenheng. Medvirkning og samarbeid fra slike 
institusjoner vil derfor kunne være nyttig.  
lfølge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen å "sikre medvirkning fra 
grupper som krever spesiell tilrettelegging". Også Sametingets planveileder, kapittel 4. i bokstav 
e) understreker at de som legger frem planer bør "iverksette aktive tiltak for å sikre reel 
medvirkning der siktemålet er å oppnå informert samtykke fra direkte berørte samiske interesser 
og lokalsamfunn, herunder samiske barn". 

TE 

Konsultasjonsloven som verktøy for å forebygge konflikter  
Som nevnt på planforum så er de varslet fra departementet at konsultasjonsloven er på vei til 
Stortinget for vedtak. Dette skal være et konfliktforebyggende tiltak for dialog og medvirkning 
der kommuner og fylkeskommuner har plikt i å konsultere samiske interesser i tiltak hvor de 
berøres. Kjennetegn for en konsultasjon er at partene som møtes søker å oppnå felles forståelse, 
er åpen og gir full informasjon og skal foregå i god tro med mål om enighet om tiltak. Det kan 
avvikles flere konsultasjoner, formålet bør være at det oppnås enighet i saken, eller at en blir 
enig om hva en skal være uenig om. Protokoll skrives i en tradisjonell konsultasjon der partenes 
vurderinger og konklusjon tas inn. Denne skal følge saken og legges ved om partene ønsker det. 
 
Sametinget anbefaler å ta i bruk konsultasjon som verktøy i arbeidet med samfunnsplanen. 
Konsultasjon vil særlig kunne være til nytte i arealplansaker der konfliktene er mer tilspisset. 
Sametinget vil kunne være behjelpelig med råd i denne sammenhengen. 
 
Her kan dere lese mer om saken og høringen som har vært i forbindelse med konsultasjonsloven: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-folger-opp-stortingets-vedtak-og-sender-
forslag-om-a-lovfeste-samenes-konsultasjonsrett-pa-horing/id2680357/ 

TE 
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Statens vegvesen Innstilling 

Vi viser til deres oversendelse av planprogram til kommuneplanens samfunnsdel, datert 
29.09.20. Vi viser også til den gode og nyttige presentasjon av planprogrammet 
kommunen hadde i regionalt planforum 12.11.20. 
 
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Sektoransvaret er uavhengig av 
hvem som er vegeier. 

TE 

Vårt innspill 
Av planprogrammet til Kvænangen kommune framkommer det at kommunen har et 
bevisst forhold til de utfordringene kommunen har. Vi savner imidlertid en 
problematisering av de utfordringene kommunen har når det gjelder trafikksikkerhet. 
 
Som vi skrev i vårt høringssvar til planstrategien går hovedferdselsåren for landsdelen, 
E6, gjennom kommunen. Bosettingsstrukturen er preget av bosetting i bygder og spredt 
bosetting. En betydelig del spredt bebyggelse er i stor grad etablert som 
randbebyggelse langs E6. Kollektivtilbudet innad i kommunen er relativt beskjedent. 
Handel og bruk av andre tjenester i kommunen betinger derfor utstrakt bruk av bil som 
framkomstmiddel. 
 
Dette øker sjansen for trafikkfarlige situasjoner. Vi vil derfor be kommunen om å ha 
denne spesifikke utfordringa som et av grunnlagene i samfunnsdelen. Samfunnsdelen 
danner igjen grunnlaget for revideringen av kommuneplanens arealdel. Det er positivt 
at kommunen skal revidere sin trafikksikkerhetsplan i 2021, men også kommunens 
areal- og transportplanlegging har stor betydning for trafikksikkerheten. 
 
For øvrig viser vi til vårt innspill til kommunal planstrategi.  

TE 

 

Kvænangen kommune kommentarer:  

Trafikksikkerhet er tilstrekkelig belyst i planprogrammet.  
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Troms og Finnmark fylkeskommune Innstilling 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå 
kommunene i deres planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og 
reguleringsplaner skal fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-, 
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, 
kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, 
fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven har fylkeskommunen også 
et ansvar for å ivareta folkehelse i planleggingen og samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og 
klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens vurdering av plansaker. 

TE 

Planprogram 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Kvænangen er et gjennomført og informativt 
dokument. Fylkeskommunen ønsker likevel å minne kommunen på intensjonen bak 
planprogrammet og hva plan- og bygningsloven (pbl., 2008, § 4-1) krever. Det er viktig å skille 
mellom planprogram og selve kommuneplanen. Planprogrammet skal ifølge lovverket 
inneholde: 
- Formål 
- Planprosess (frister og deltakere) 
- Opplegg for medvirkning (hva, når, hvem?) 
- Behov for utredninger 

TE 

I kapittel 2 i planprogrammet, ‘retningslinjer, forventninger, veiledere og kunnskapsgrunnlag’ 
ønsker fylkeskommunen å minne om at kunnskapsgrunnlaget ‘Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer (juni 2018)’ kan oppdateres med nyere data fra: 
- Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark 2019 med vekt på trivsel og livskvalitet (Det 
vises til tidligere innspill i sammenheng med kunnskapsgrunnlaget og kommunal planstrategi 
hvor data på kommunenivå for Kvænangen ble vedlagt.) 
- Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark 2019 om samisk, kvensk og norsk/finsk 
befolkning. Samisk og kvensk beskrives som relevant plantema i kapittel 12. og denne 
undersøkelsen er aktuell for å belyse utfordringsbildet. 
- NY! Oppvekstprofil 2020: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ (noen 
indikatorer har manglende eller utilstrekkelig tallgrunnlag) 
- Folkehelseprofil 2020 www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ 

TE 

Kapittel 3 i planprogrammet viser godt hvordan kommunen har tenkt å arbeide med 
samfunnsdelen for å innfri alle lovkrav. 

TE 

SWOT-analysen i kapittel 6 er svært oversiktlig. Som en del av planprogrammet skulle vi ønske 
at kommunen skrev noe om hvordan kommunen skal ta i bruk analysen i 
samfunnsdelen/planprosessen. 

TE 

Kvænangen kommune opplever nedgang i folketall, og viser gjennom planprogrammet at dette 
er utfordringer som blir tatt seriøst. I kapittel 7, ‘Kvænangens utfordringsbilde oppsummert’, 
blir samfunnets og kommunens utfordringsbilde oppsummert som følger: 
- Næringslivet og den lokale sysselsettingen. 
- Rekruttering og alminnelig attraktivitet blant jobbsøkere. 
- Kommunens bolig- og fritidsmuligheter innfrir ikke unge menneskers behov. 
- Modernisering av og innovasjon innen kommunale tjenester. 
 

TE 
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Disse utfordringene ansees som grunnleggende for Kvænangen-samfunnet. Hvis de løses, kan 
kommunen forvente økt sysselsetting, vekst og en positiv samfunnsutvikling. 
Kvænangen kommune er en omstillingskommune og er ferdig med 3 av 6 år av 
omstillingsprogrammet. Omstillingsprogrammet er en lokalt avgrenset innsats fra kommunen, 
Innovasjon Norge og Troms og Finnmark fylkeskommune for å snu en trend og skape vekst. I 
Kvænangen har omstillingsprogrammet gitt positive effekter i form av arbeidsplasser og styrking 
av bedrifters utviklingskapasitet. Det er estimert i evalueringen av programmet etter litt over 2 
år at det har blitt skapt og sikret 32,1 arbeidsplasser (om lag halvt om halvt). De har allerede 
passert målsettingen for de første 3 år i omstillingsperioden. 
 
Kommunen har en særlig viktig rolle i form av å tilrettelegge for næringslivet i form av 
oppdaterte planer og ledige arealer. Kommunen skal nå sette i gang med konseptet 
«næringsvennlig kommune» for å fjerne flaskehalser og øke servicenivået i forhold til lokalt 
næringsliv. Arbeidet med en ny samfunnsplan vurderes som en annen viktig tilrettelegging for 
befolkning og næringsliv i Kvænangen kommune og resultatet av dette kan være et nytt og 
viktig bidrag for å snu en negativ trend». 

TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE 

I kapittel 9, ‘Forslag til visjon, mål og satsingsområde 2021-2032’, trekkes det frem tre hovedmål 
i prioritert rekkefølge: 
- Økt nærings-aktivitet og sysselsetting 
- Attraktivt lokalsamfunn 
- Samarbeid 
De tre hovedmålene viser at Kvænangen kommune ønsker å tilrettelegge for utvikling av 
kommunen som en attraktiv plass å bygge og bo, samt utvikle eksisterende og nye 
næringsvirksomheter. Kommunen ønsker å være attraktiv for de som vil bygge boliger og 
fritidsboliger. Kvænangen kommune har kommet opp med gode visjoner og målsettinger. Bolig, 
areal og transportplanlegging trekkes frem som en sentral statlig planretningslinje for 
gjennomføring av utviklingsstrategien: Helhetlig politikk for stedsutvikling. Vi ønsker å 
understreke betydningen av å legge opp til en arealpolitikk som følger god samordning mellom 
plassering av skole, nye boliger, infrastruktur og virksomheter, blant annet gjennom å fokusere 
på barns skoleveg og sikkerhet i trafikken. Dette bidrar til å redusere utrygghet og øke trivsel i et 
lokalsamfunn. 

TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE 

Måten kommunen har prioritert hovedsatsingsområder ved å definere gjennomgående 
perspektiv i kapittel 10 er oversiktlig og leservennlig. Kommunen påpeker at folkehelse skal 
være et gjennomgående perspektiv, og at det må sees i sammenheng med satsingsområdet 
«God helse – hele livet», som er helse- og omsorgsorientert og skal bygge på oversikten over 
befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Det er positivt at man ser satsingsområdene 
i sammenheng, men vi minner om det brede folkehelseperspektivet som handler om alt det 
andre som er utenfor helse- og omsorgssektoren som for eksempel bosted, utdanning, arbeid 
og fysiske og sosiale miljø. 
 
Videre kan en generell føring som folkehelse i alle planer være vanskelig å konkretisere i daglig 
arbeid. For å lykkes med å ivareta folkehelseperspektivet må kommunen se på hvilke 
helseutfordringer og påvirkningsfaktorer som er mest relevante for kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
Folkehelseloven sier at oversikten over helsetilstanden skal være utgangspunkt for å fastsette 
folkehelsefaglige mål og strategier i planleggingen. Det betyr at det skal være en forbindelse 
mellom de viktigste funnene i oversikten over helsetilstanden og prioriteringene i planene. Vi 
anbefaler at de viktigste funnene fra en oppdatert oversikt over helsetilstanden og 

TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TE 
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prioriteringene i samfunnsdelen blir mer konkret. I utkastet vises det til at samhandling med lag 
og foreninger, trafikkmyndigheter og bedrifter er viktig, noe som er bra. 

I kapittel 12 ‘Andre plantema som er relevant for samfunnsdelen’ nevnes samferdsel, 
kollektivtrafikk, myke trafikanter og trafikksikkerhet. Videre utredning av dette temaet synes å 
være godt ivaretatt, og vil tilsynelatende bli et mer utdypende og gjennomgående tema i 
samfunnsdelen. Sett i lys av kommunens visjoner er samferdsel og transport et viktig tema for 
helhetlig utvikling av kommunen. Videre kan vi nevne viktigheten av å se på folkehelse, barn og 
unge, trafikksikre arealer for barn osv. 

TE 

I planprogrammets ‘vedlegg B: Lover, forskrifter og statlige planretningslinjer’ har kommunen 
listet opp de aktuelle nasjonale og regionale mål og forventinger til samfunnsplanen. Det er 
utfyllende lister, og vi syns kommunen har fått med seg de som er viktig. Fylkeskommunen 
anbefaler likevel å inkludere retningslinjer for: 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, samt 
tilhørende veileder (veileder i nettversjon på www.miljodirektoratet.no) 

 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 Regionale planer og planstrategier 

TE 
 
 
 
Disse er 
allerede med i 
vedlegg B. 

Prosess: 
I kapittel 15 blir ‘framdriftsplan, milepæler og medvirkning’ presentert. Kvænangen har et godt 
utgangspunkt ved at politisk ledelse er tidlig kobla på prosessen. I tillegg er det svært positivt at 
kommunen har gjennomført to politiske verksteder for forankring av samfunnsplanlegging. 
Aktiv involvering av politikerne er avgjørende for å få forankret planen og planarbeidet og en av 
intensjonene bak kommuneplanens samfunnsdel. Det virker som politisk styre i Kvænangen er 
aktivt med på prosessen, og fylkeskommunen ønsker at politikerne sin rolle (involvering) i 
planprosessen beskrives nærmere i kapittel 15. 
 
For å korte ned planprogrammet kan deler tas ut, ikke forkastes, men flyttes direkte til 
kommuneplanens samfunnsdel. For eksempel informasjonen rundt Kvænangen kommune som 
organisasjon (kapittel 5), og kommunesenter, områder og grenser (kapittel 11) kan med fordel 
presenteres først i kommuneplanen, og ikke planprogrammet. 
 
Fylkeskommunen viser til internettsiden www.klarspråk.no som inneholder flere praktiske 
redskap, råd og tips til nytte i planarbeidet. Det vises også til Direktoratet for forvaltning og IKT 
som har gitt ut et hefte som presenterer eksempler fra kommune og stat om klart språk. 
 
Fylkeskommunen ønsker til slutt å påpeke viktigheten rundt å koble planarbeid og planer 
sammen, for eksempel handlingsdelen til kommuneplanen og økonomiplanen. Mange 
kommuner slår i dag sammen arbeidet og dokumentene til handlingsdelen og økonomiplanen, 
dette er noe kommunen kan vurdere. 

TE 
 
 
 
Er beskrevet i 
kapitel 3. 
 
 
 
 
 

 

Kvænangen kommune kommentar: Kapitel 5 og 11 ansees som nødvendig informasjon også i 
planprogrammet. Vi har forståelse for TFFKs synspunkt, men kommunen som organisasjon, 
herunder de økonomiske vurderingene, er så viktige for oss at de ønskes lagt til grunn for 
medvirkningen. Videre, i Kvænangen kommune er innbyggernes forhold til eget bosted av 
stor betydning. Vi ser allerede et visst engasjement som er stedsrelatert, og finner det riktig å 
gjøre synlig samfunnsdelens relevans for kommunesenteret og bygdene. 
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Ragnhild Enoksen, Sørstraumen Innstilling 

Ad pkt 1 Innledning 
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2020 – er et grundig og godt dokument. Særs viktig 
at kommunen skal bygge på FN’s bærekraftmål.   
Jeg vil særlig trekke fram bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn. 
Planen bygger på en god forståelse av de mest relevante utviklingstrekkene, og det viktigste av 
dem er at kommunen vår ikke er et bærekraftig samfunn fordi folketallet går nedover og 
gjennomsnittsalderen blir høyere og høyere. Storsamfunnet har blitt omstrukturert 
(sentralisert) slik at det ikke er plass for yngre mennesker, og særlig ikke for ungdommer fra 16 
– 25 år. Store deler av Kvænangen er allerede så avfolket at siste generasjon som kunne bosette 
seg der ble født på 1960 og 70-tallet. Hvor lenge vil det vare for resten av kommunen er i 
samme situasjon?  
Derfor må kommuneplanens samfunnsdel ha som klar målsetting å gjøre alle bygder i 
Kvænangen til livsløpssamfunn med plass til mennesker i alle aldersgrupper.  Dette må være et 
gjennomgående perspektiv. 

TE 
 
 

Ad pkt 2 Retningslinjer, forventninger, veiledere og kunnskapsgrunnlag 
Jeg går til punktet 
Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark 
Sammen står man sterkere. Skal Kvænangen kun søke regionalt samarbeid, hvor styrkeforholdet 
mellom kommunene kan være svært ujevnt og der det også kan være interessemotsetninger? I 
hvor stor grad har Kvænangen i tillegg kapasitet og mulighet til å inngå samarbeid etter temaer, 
som kraftkommune, oppdrettskommune, mikrokommune med mer?  
 
Her kommenterer to punkter under ett. Det er: 
Relevante erfaringsrapporter og regionale og statlige retningslinjer 
Bør ikke planprogrammet også bygge på utredninger og aktuell politikk fra Storting og 
Regjering? I årevis har jeg ment at Kvænangen kommune er for sein til å se og utnytte 
muligheter som blir gitt på sentralt hold. Heretter gjelder å vite hva som skjer i maktens 
sentrum, og jeg har et par tips: 
NOU nr. 12 2020: «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. 
(Distriktsnæringsutvalgets utredning) 
Viktor Normann: Demografiutvalget som fortsatt jobber med sin utredning. 
 
Går det an å undersøke og finne ut hva mer som kan ha betydning for Kvænangen, eller er det 
noen i kommunen som er orientert og vet? Har vi ikke en ordfører som reiser mye? 
Er det f.eks. behov for et møte med sentrale myndigheter i tillegg til møte med regionalt 
planforum, eller kan de opplyse også om statlig prosesser og politikk? 
 
Kommuneplanens arealdel 
Arealstrategiene i den nye samfunnsdelen blir en kombinasjon av å bekrefte arealdelen, og 
samtidig tilføre nye strategier og ny merverdi til planleggingen. Dette er viktig. Gjeldende 
arealdel er en nødløsning fordi den ble vedtatt før kommunen hadde utarbeidet 
samfunnsdelen. Derfor må det ikke gis dispensasjoner fra arealdelen før samfunnsdelen er 
ferdig og arealdelen er revidert i samsvar med samfunnsdelen. 

TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad pkt 6. SWOT analyse 
Her bør det være en tilføyelse i det røde feltet «Trusler».  
Statlige arbeidsplasser forsvinner. Ingen offentlige ny-etableringer/vekst utenom kommunens 
egen virksomhet. 

Se 
kommentar 
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Ad pkt 7. Kvænangens utfordringsbilde 
Jeg foreslår to nye kulepunkt:  
• Fylkeskommunal og statlig virksomhet. 
• Opplæring, utdanning og tiltrekningskraft på unge i alderen 16 – 25 år. 

Se 
kommentar 

Ad pkt 8. Alternative utviklingsretninger 
Flere av bærekraftsmålene må vies ekstra oppmerksomhet, og jeg gjentar mål nr. 11: 
Bærekraftige byer og lokalsamfunn.  
Kvænangen er ikke et bærekraftig samfunn fordi folketallet går nedover og 
gjennomsnittsalderen blir høyere og høyere. Alt avhenger av at vi klarer å gjøre noe med dette 
målet uten at det går på bekostning av de andre målene. 
Det som er best for barna 
Dette punktet er for svakt. Her må følgende gå fram: 
1. barn skal ha barnehage- og skoletilbud innenfor helsemessig forsvarlig avstand. 
2. arbeidspraksis skal ikke bare gjelde elever som trenger alternativ til vanlig skoleteori. 
Slik det står, er det et tilbud bare til de med spesielle behov, og det er stigmatiserende samtidig 
som det utelukker fullt funksjonsdyktige elever. Også blant de kan det være flere som ønsker 
alternativ til vanlig skoleteori. Derfor må det stå: Samarbeid mellom oppvekstsektoren og 
arbeidsgiverne i kommunen kan bidra til det, og til arbeidspraksis for elever som ønsker et 
alternativ til vanlig skoleteori. 

TE 
 
 
 
 
 
 
 
Se 
kommentar 

Ad pkt 9. Forslag til visjon, mål og satsingsområde 2021 – 2032 
Satsingsområder i prioritert rekkefølge  
Mine tilføyelser med fet skrift. 

 Næringsutvikling – flere arbeidsplasser i privat sektor. 
 Utvikling og etablering av fylkeskommunal og statlig virksomhet (jfr. NOU nr. 12 2020) 
 Opplæringsplasser og utdanningsmuligheter for ungdom og unge voksne 
 Rocka stedsutvikling (se punkt 11) 
 Boliger for alle i alle bygdene 
 God helse – hele livet 
 Samarbeid og tillitsbygging 

Se 
kommentar 

Ad pkt 11. Kommunesenter, områder og grender 
Dette punktet kommenterer jeg fordi jeg bor der: 
Indre Kvænangen – helt naturlig 
Indre Kvænangen har hatt en rivende utvikling som fritidsområde med omfattende 
hyttebygging og bruksendring av boliger til fritidshus og sommerhus for reindriftsfamilier, 
samtidig som det har vært mye større nedgang i tallet på fastboende her enn i bygder som 
ligger langs E6. Utfordringene her er: 
 

 mangelen på samordnet og helhetlig strategi for næringsliv, boligutvikling og 
fritidsbebyggelse. 

 mangelen på skole og barnehage innenfor helsemessig forsvarlig avstand 
 god nok tilgang til helse- og omsorgstjenester 
 å legge til rette for at reindrifta kan bli en ressurs for området   
 å legge til rette for at eiere av hytter og fritidshus kan bli en ressurs for området 

 
Disse utfordringene gjør at kommunen trenger en egen utviklingsplan for dette området, og det 
haster å komme i gang med en slik plan. Hvor ble det av den stedsutviklingsplanen som det en 
gang ble jobbet med? 

Se 
kommentar 
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12. Andre plantema 
Utdanning 
Her kommer mine forslag til tilføyelser med feit skrift: 
 
Kvænangen kommune ønsker å arbeide med nye løsninger for å tilby innbyggerne et bedre 
utdanningstilbud lokalt. Framtidens arbeidsliv innebærer at yrkesaktive personer må etter- og 
videreutdanne seg gjennom hele yrkeskarrieren. Behovene gjelder alle sektorer og både VGS, 
fagskole og høyere utdanning. Vi ser i retning av et innovativt utdanningssenter med utstrakt 
bruk av digitale løsninger. I tillegg kan et slikt senter støtte elever og studenter med bibliotek og 
et sosialt fellesskap. Målsettingen er at en større del av utdanningen skal kunne gjennomføres 
uten å måtte flytte fra Kvænangen. 
 
Kommunen må også jobbe for at det i Kvænangen blir etablert utdannings- og 
opplæringstilbud som retter seg mot ungdommer og unge voksne fra hele landet. Dette er et 
viktig bidrag for å bli et livsløpssamfunn. 
 
Samisk og kvensk 
Tilføyelser med feit skrift: 
 
Samisk og kvensk kultur har bidratt til å forme det samfunnet vi har i dag. Kvænangen kommune 
ønsker å ta vare på samfunnets historiske identiteter, tradisjonskunnskap, herunder språk og 
kulturkompetanse, samt de næringsmuligheter som følger med det samiske og kvenske blant 
oss, herunder også sjøsamiske fiskeres rettigheter i henhold til Deltakerloven §21. 
 
Fritids- og hyttekommunen Kvænangen  
Tilføyelser med feit skrift: 
 
Fritidssektoren er en viktig inntektskilde for oss. Hyttebefolkningen er et positivt innslag i 
kommunen. Videreutviklingen av hyttemulighetene må balanseres mot mulige nedsider innen 
miljø og kommunale kostnader, samtidig som vi må opprettholde et godt forhold alle som 
besøker oss. Jfr rapporten Hytteturismen i Kvænangen kommune (2019). Videre bør hyttefolk 
stimuleres til å la seg integrere i lokalsamfunnet slik at de bidrar innenfor frivillig sektor, at de 
blir med og bygger opp næringsliv og offentlig virksomhet, og at de bosetter seg i kommunen 
(jfr. NOU nr. 12 2020)  
 

TE 

Ad pkt 14. Utredningsbehov i planperioden 
Kan dette tilføyes i avsnittet: 
Følgende utredninger planlegges gjennomført vinteren/våren 2020:  

 mulighetene for etablering av regionalt/nasjonalt utdannings- eller opplæringstilbud.  
 
I forslaget står det også:  
Omstillingsplan for Kvænangen kommune 2018–2020 Kvænangen kommune ble i 2017 tildelt 
omstillingsmidler fra Troms fylkeskommune i tre år, med mulighet for forlengelse i tre år til. 
Bakgrunnen for tildelingen var blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor, 
fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. For å snu trendene skulle 
arbeidsplasser skapes i privat sektor og gjøre kommunen mindre avhengig av offentlige 
arbeidsplasser.  
 
Med setningen som står i forslaget og som har farget rød, mener jeg at staten fraskriver seg 
ansvaret for arbeidsplasser i de små kommunene. Her overlates alt til kommunal virksomhet og 

TE 
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til privat næringsliv, og det er rett og slett frekt. Blir kommunene slått sammen, overlates den 
videre skjebne i de små bygdene til det private næringsliv alene. Jeg mener at 
omstillingsprogrammet også skal omfatte fylkeskommunal og statlig, det vil si offentlig, men 
ikke kommunal virksomhet tilpasset dagens behov, f.eks kulturarbeidere i stedet for 
ligningsfunksjonærer, opplæringsplasser med veiledere i stedet for arbeidsformidlere, og 
kanskje noen desentraliserte, regionale eller nasjonale funksjoner.  
 
Samfunnsplanleggingen skal bygge på og tilstrebe sammenfall med planene og rapportene i 
omstillingsprosjektet, der dette er mulig. Samfunnsdelen skal uansett vurdere nye muligheter.  
 
Kan nye muligheter for fylkeskommunal og statlig virksomhet i en liten kommune som 
Kvænangen vurderes eller kommenteres i samfunnsdelen? Hvor mye privat virksomhet hadde 
det vært i Oslo, Tromsø, Alta eller Storslett uten regional og statlig virksomhet? 

 

Kvænangen kommune kommentarer:  

Interkommunalt samarbeid er en viktig ordning for å sikre tjenester som ellers ikke ville vært 
mulig å levere til innbyggerne.  

Det ansees som utenfor et realistisk handlingsrom å levere alle typer kommunale tjenester til 
alle aldersgrupper til alle bygdene.  

NOU nr. 12 2020: «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn er 
enda til høring, og utgjør dermed ikke vedtatt politikk. Demografiutvalgets tidsfrist utløper 1. 
desember 2020. Vi antar at en NOU (utvalgets innstilling) også skal på høring. 

Teksten i planprogrammet vedrørende arbeidspraksis er noe justert. 

Planprogrammet justeres med innspillet om samisk og kvensk språk, samt innspillet om 
hyttefolk i kapitel 12.  

Kvænangen kommune er alltid positiv til nye statlige og regionale offentlige arbeidsplasser. 
Det er uansett riktig av kommunen å fokusere først og fremst på nye arbeidsplasser i privat 
sektor, fordi kommunen har så altfor få av de. Innbyggerne fortjener et bedre utvalg av varer 
og tjenester lokalt, og en større variasjon av jobber å søke på. Omstillingsprogrammet 
leverer på nettopp denne strategien, og har til nå lyktes med det. For øvrig; næringsutvikling 
kan også gjelde offentlige og halvoffentlige arbeidsplasser. 

Nye utdanningsmuligheter skal utredes. Vi unngår derfor å detaljbeskrive mulighetene i 
planprogrammet. Innspillet blir med videre til utredningen. 

Kommuneplanens samfunnsdel er alle bygdenes felles og koordinerte plan. Det forventes av 
kommunen at den leverer planverk som er bygde- og grendeovergripende, og ivaretar 
kommunens interesser på en helhetlig måte. Stedsutvikling har fått en spesielt stor plass i 
planprogrammet. 
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Sted: Digitalt på teams 

Tid: 12.11.2020 kl. 10-11.30 

Møteleder: Anne Øvrejorde Rødven 

Referent: Christina Solhaug Joakimsen 

 

Sak 1: Planprogram kommuneplanens samfunnsdel – Kvænangen 

kommune 

Deltakerliste 
Sektormyndigheter: 

Anne Øvrejorde Rødven Anne.ovrejorde@tffk.no Arealplanlegger, plan, Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

Christina Solhaug 

Joakimsen 

christina.joakimsen@tffk.no  Arealplanlegger, plan, Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

Karoline Jakobsen 

Kvalvik 

karoline.kvalvik@tffk.no Samfunnsplanlegger, plan, Troms 

og Finnmark fylkeskommune 

Lone Alien Høgda fmtrlah@fylkesmannen.no  Seniorrådgiver plan, Fylkesmannen 

i Troms og Finnmark 

Oddvar Brenna fmtrobr@fylkesmannen.no  fagkoordinator for areal, 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Åshild Grønlien Østmoe Ashild.Ostmoe@dirmin.no  Seniorrådgiver, Direktoratet for 

mineralforvaltning  

Silje Hovdenak Silje.Hovdenak@samediggi.no Sametinget 

Steinar Vaadal Steinar.Vaadal@kartverket.no  Fylkeskartsjef, Kartverket 

Markus Torstad Markus.Torstad@kartverket.no  Kartverket 

Astrid Lende Einevoll  Astrid.Einevoll@mattilsynet.no Mattilsynet, region Nord, avdeling 

Finnmark 

Ann Kristin Strandheim Ann.Kristin.Strandheim@husbanken.no  Seniorrådgiver, Husbanken 

Toril Iversen toril.iversen@vegvesen.no Statens vegvesen 

Karina Kolflaath fmtrkko@fylkesmannen.no Seniorrådgiver plan, Fylkesmannen 

i Troms og Finnmark 

Eva Forsgren efor@nve.no  Senioringeniør, NVE 

Elisabeth Jomisko elisabeth.jomisko@tffk.no  Rådgiver, samferdsel, Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

Kvængangen kommune: 
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Eirik Losnegaard Mevik Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no  Ordfører 

Janne Kankaala  janne.kankaala@kvanangen.kommune.no  Kommunedirektør 

Jan Inge Karlsen  Jan.Inge.Karlsen@kvanangen.kommune.no Etatsleder, Næring, utvikling og 

teknisk 

Bror Myrvang  bm@bedriftskompetanse.no Bedriftskompetanse 

Bernt Mathiassen  Bernt.Mathiassen@kvanangen.kommune.no  Arealplanlegger 

Anne Berit Bæhr Anne.Bahr@kvanangen.kommune.no  Rådgiver, næring og utvikling 

Bjørn Ellefsæter Bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no  Seniorrådgiver, konstituert 

administrasjonssjef 

 

Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Kvænangen kommune 
 Ordfører innleder (med powerpoint) 

- Takker for muligheten å være med, og koordinere tanker og innspill med samfunnsdelen 

- Informasjon om kommunen 

- Utfordringsbilde – befolkningsnedgang, omstilling i næringa, attraktivitet, demografi, 

folkehelse, arealutnyttelse (arealer klar til bruk og konflikter) 

- Mulighetsrom – rike naturressurser, robust næringsliv, koordinering opp mot Alta, positive 

folk, aktive lag og foreninger, omstillingskommune, næringsvennlig 

- Plansammenheng: Behov for planer og styring gjennom plan. Mangler plankoordinering og å 

styre etter plan (sammenheng mellom budsjett/økonomi og planer). Regionalt planforum 

som verktøy for trygg styring fremover.  

 

Bror Myrvang presenterer planarbeidet (presentasjon vedlagt) 

- Historikk og grunnlag for planen. Oppstart i januar 2019. 

- Kunnskapsgrunnlag, felles for planstrategi og samfunnsdel.  

- Oppsummering av utfordringsbildet 

- Visjon, hovedmål (3stk) og satsingsområder (6 stk) 

- Gjennomgående perspektiver – klima, folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap, 

universell utforming 

- Utredninger – utdanningssenter, bærekraftsvurdering, Covid-19, sammenkobling 

kommuneplaner og økonomiplan/handlingsplan 

- Framdrift og medvirkning 

- Problemstillinger fra forventningsnotatet 
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Innspill fra sektormyndighetene 
 

Lone Alien Høgda, fylkesmannen 
- Mange spørsmål besvart gjennom presentasjonen. Skal ikke gå i dybden, bare det mest 

sentrale 

- Vedtatt planstrategi, og der står det at KPA skal rulleres etter KPS er ferdig. Bra!  

- Høringsuttalelsen gir en kontaktliste for hvem man kan kontakte for veiledning 

- Viktige å synliggjøre koblinger som er gjort i planstrategi. Rød tråd fra kommunal planstrategi 

og ned, fra KPS, arealstrategier som skal gjøres opp mot KPA 

- Starta med arealstrategi er bra, gir grunnlag i KPS for videre føringer i KPA 

o Veileder fra KMD T-1492 

- Forhold mellom KPS handlingsdel og økonomiplan, kan vi komme tilbake til. Viktig at den 

kommer med, hvis man skal få et godt styringsverktøy gjennom planer og hvordan de følges 

opp 

- Problemstilling 1: imøtekommer alle FM sine interesser og synliggjør utfordringer i 

planprogrammet 

- Problemstilling 3: godt opplegg for medvirkning. Viktig at språket i KPS blir godt og enkelt, 

tenkt på målgruppa (innbyggere) 

- Problemstilling 4: usikker på hva kommunen mener. Konflikter må løses gjennom gode 

dialoger. 

Bror: svaret gode dialoger er logisk ved interessekonflikter. Kommunen ser potensial for 

interessekonflikter eks. mellom noen næringer. Tar imot gode metoder om noen vet om slike. 

Lone: skal prøve å sjekke litt mer om noen på huset har gode erfaringer mtp dialog/metoder i 

interessekonflikter 

Oddvar Brenna, fylkesmannen: 
- Arealplan fra 2019 med langdryg tilblivelse. Mange problemstillinger og utfordringer her, 

som ikke er kommet frem i kunnskapsgrunnlaget. Ønsker tydeligere kobling fra dette inn i 

planstrategien, kunnskapsgrunnlaget og deretter samfunnsdelen. 

- Bør tørre å adressere boligutbygging: spredt vs. konsentrert. Bør tørre å mene noe om 

fremtidig bosettingsmøsnter – hva mener man f.eks. om bosetting på øyene? 

Kvænangsbotn? Valanhamn. Osv. som vi vet det har vært diskusjon om tidligere. 

- Annet formål som vi etterlyser: fokus på fritids- og turistanlegg. Burde kanskje også vært 

tydelig adressert. Evaluering- har vi de riktige formålene plassert på riktig sted og i riktig 

omfang? 

Karina Kolflaath, fylkesmannen: 
- Lest planprogrammet med stor interesse, og berømmer kommunen for at boligpolitikk og 

bærekraft er adressert i planprogrammet. 

- Demografisk utvikling kan gi store konsekvenser for boligpolitikk og boligplanlegging. 

Planprogrammet sier også at det er kommunen største utfordring. 

- Kunnskapsgrunnlaget konkluderer med at dagens boligtyper ikke speiler demografisk 

sammensetting og utvikling med økende antall eldre. Stor betydning for hvordan kommunen 

tilrettelegger for eldre og andre med behov for kommunale tjenester. God kvalitet på 

boliger, riktige størrelser og ikke minst få til kostnadseffektiv tjenesteproduksjon 

- Stor reindriftskommune, 5 distrikt. 400 personer med sommerboplass i kommunen. Samla 

befolkning på ca. 1200 betyr at 400 er et stort antall av de som oppholder seg i kommunen. 



Boligpolitisk plan bør ha fokus på dette, reindriftsutøveres behov for boliger og 

velferdstjenester. Ikke berørt i planprogrammet. Fordel med dialog med reindrifta om dette. 

- Trangboddhet for barn og unge 0-17 år. Nevnt for kommunen tidligere at er en stor 

utfordring. Risikofaktor for barn og unges oppvekstvilkår. Kommunen bør se nærmere på 

dette. 32% av barna i kommunen bor trangt, høyt ifht. resten av fylket (snitt på 22%). Viktig 

nå, mtp hjemmeundervisning i pandemien og konsekvenser det vil ha. 

- Godt planprogram i det store bildet. 

Ann Kristin Strandheim, Husbanken 
- Lone og Karina inne på mye 

- Husbankens oppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte i boligmarkedet, og samtidig 

bidra med at vanskeligstilte beholder egna bolig. Utgangspunkt for deres innspill. 

- Bra planprogram. Inne på mange viktige problemstillinger om boligpolitikk. At det ses i 

sammenheng med sosial bærekraft positivt. 

- Se boliger og tjenester i sammenheng. Forebygge og hjelpe vanskeligstilte. Medvirkning fra 

folk som jobber i tjenestene viktig i planarbeidet. Sikre gode bo- og tjenestetilbud. 

- Barnefamilier og trangboddhet. Ønsker også at det ses på om de bor i leide boliger og om de 

er i lavinntektshusholdninger. Særskilte sårbare. Metoden leie til eie med på å forebygge 

levekårsutfordringer og at fattigdom går i arv. Har man denne oversikten er det bra. 

- Eldre. Spredt bebyggelse, uegna boliger. Er utfordrende for tjenesteapparatet. Helse og 

omsorgsdepartementet foreslår at det innføres plankrav for investeringstilskudd fra 

Husbanken fra 2021. Gjelder heldøgns omsorgsplasser. Stimulere kommunene til helhetlige 

behovsvurderinger mot det mest kostnadskrevende tilbudene. Innsats på forebygging og 

aldersvennlige samfunn. Stortingsmeldinga leve hele livet. 

- Behov for omsorgsboliger og sykehjem bør ses i sammenheng med utvikling av 

boligmarkedet og tilgangen på tilrettelagte og universelt utforma boliger. Vet at det jobbes 

med et helsesenter og omsorgsboliger i Burfjord og at det er dialog med kolleger i 

Husbanken. Veldig viktig. 

- Se boligmassen i sammenheng. Omsorgsboliger. Ha noe som er i mellomstadiet mellom 

uegna boliger for eldre og sykehjem – boliger som gjør det mulig for eldre å bo over lengre 

tid i egne hjem og heller motta tjenester der. 

- Varierte boligtyper. Nok boliger og varierte boliger. Viktige for innbyggerne med ulike behov, 

men også viktig for næringslivet og om de kan etablere og utvikle seg i kommunen. Vurdere 

behov for boligplan, hvis ikke må det forankres i KPS og KPA. Uansett valg, må man ha 

grunnlag for delmål og tiltak på temaet, som grunnlag til økonomiplan  

- Vedlegg B viser til den nasjonale strategien «Bolig for velferd». Denne erstattes av ny strategi 

for sosial boligpolitikk. Kommer i løpet av denne måneden, og tipser om å se på den. 

 

Karoline Jacobsen Kvalvik, TFFK 
- Takker for flott presentasjon.  

- Enig med Lone, den svarer på mange spørsmål 

- Veldig omfattende planprogram og noe av innhold kan tas ut og flyttes direkte over i KPS. 

Lange dokumenter ikke hensiktsmessig 

- Viktig med godt språk og klart språk. Brukervennlig saksbehandlingsspråk 

- Planprogrammet fin SWOT-analyse. Hvordan tenkes den å brukes videre? 

- Synliggjøre kobling mellom planene, og samkjøre disse. Mange slår sammen handlingsdel og 

økonomiplan. 



- Viktig å huske hva et planprogram er ment å være – skille mellom det og selve KPS 

- Godt utgangspunkt at ordfører og andre folkevalgte er med så tidlig 

- Påpeker viktigheten av at folkevalgte skal kobles på planprosessen. Greit å vite litt mer 

konkret om hva som skal gjøres i medvirkningsprosessen. Planprogrammet sier ikke noe om 

hvordan disse skal kobles på. 

- Ellers er medvirkningsopplegget gjennomført og godt.  

- Innspill fra folkehelse legges ved. Utdaterte oversikter brukt, gir innspill om oppdaterte 

oversikter 

Bror: prøve å være mer konkret på hva som burde tas ut.  

Karoline: mye informasjon om kommunen som organisasjon, grenser, osv. Viktig at planprogram 

ikke blir mer omfattende enn nødvendig. Interessant informasjon, men passer bedre i KPS. 

Kapittel 5 og kapittel 11. 

Astrid Lende Einevoll, mattilsynet 
- Bra og spennende å være med på slike prosesser. Fin anledning til å komme med innspill 

- Alle disse tingene er avhengige av drikkevann. Berømmer kommunen for at de siste 15 årene 

har gjort et stort løft på desinfeksjonsanlegg for de største anleggene (ikke de minste) 

- I opplistingen av nasjonale mål og regionale mål, savner mattilsynets sine mål. 

o Samle mindre vannverk i større. Ikke alltid lett i spredtbygde kommuner, men viktig å 

ha det som tema og fokus. Flest mulig bolighus, hytter og nybygg må ha forhold for 

tilfredsstillende drikkevann. 

- Satsing på næringsutvikling. Mange små næringsforetak utenfor sentrum som må ha eget 

vannverk, er ganske krevende. Både kompetansemessig og kostnadsmessig. Vannforsyning til 

slike næringsområder viktig og et godt tiltak. 

- Ønsker å presisere at drikkevann er forutsetning for utvikling av næringslivet. Utfordring at 

de ses på som motsetninger og at beskyttelse av drikkevann står i motsetning til utvikling av 

næringslivet. Drikkevann er en forutsetning for utvikling av næringslivet. 

- Ledningsnett til drikkevann på etterskudd mtp. oppdatering. Ikke det eldste i Kvænangen, 

men med såpass lang planhorisont bør det nevnes noe om utskiftning og når dette skal 

gjøres. God kartlegging og oversikt viktig. 

- Ifbm. utvikling av turisme er det viktig å ha sanitære forhold på plass. Både for å sikre 

drikkevann, men også for beitedyr (at de beiter der det ikke er gode nok sanitære forhold). 

Vil bli et problem med mye turisme. 

- Interessekonflikter. Beskytte nedslagsfelt. I noen tilfeller med beiteområder trues av 

utbyggingsområder. Hvordan og i hvor stor grad kan man bruke hensynssoner til dette 

(beskytte beiteområder på denne måten)? Ofte i arealspørsmål at interessene blir 

konfliktfylt. 

 

Silje Hovdenak, Sametinget 
- Problemstilling 1: Kvænangen har vært veldig flink og lagt mye arbeid i identitetsskaping i 

planprogrammet. Godt grunnarbeid. Savner fokus på samisk språk, strategier og tanker om 

det fremover.  

- Utviklingsaspektet mtp. fiskeri og reindrift. Ikke bare eksisterende næringer, men også 

utviklingspotensialet (ikke bare kulturbærere) 



- Metoder for interessekonflikter. Konsultasjonsloven skal vedtas, angir plikt til å konsultere 

samiske interesser. Utvikles nå. Ment som konfliktdempende tiltak. Mer aktuelt på KPA 

kanskje enn KPS, men greit å være bevisst om det i disse prosessene. 

- Konsultasjon: utvikle felles forståelse. Sikre enighet. Full informasjon fra alle. I god tro om å 

oppnå enighet. Alt fra ett til flere møter. Skal skrives protokoll – oppsummering av 

vurderinger og konklusjoner. 

 

Åshild G. Østmoe, DMF 
- Fokus på mineralutvinning i planprogram positivt. Utvinningsrett i kommunen registrert så 

sent som i år. 

- Interessekonflikter. Lurt å gå i dialog med næringen og få grep om hva som skjer så tidlig som 

mulig. Hvor er det aktuelt og hvilke konflikter kan oppstå? Lurt å være i forkant. 

- Ønsker noen tanker rundt byggeråstoff. Tenke litt på behov og tilgang i kommende 

planperiode. Sikre egen tilgang på det. Spesielt ansvar for regionale og nasjonale forekomster 

– registrert èn regional forekomst av pukk, må være spesielt oppmerksom på 

- Oppfordre til å ha strategier for å få oversikt over forekomster og uttak. Legges til grunn for å 

bestemme annen arealbruk (turisme, bolig, m.m.) og konflikthåndtering.  

- Ikke båndlegge/bygge ned gode forekomster for fremtida, som ikke tenkes benyttet med det 

første 

Toril Iversen, Statens Vegvesen 
- Skryter av kommunen. Savner behandling og innarbeiding av våre innspill til planstrategien. 

Kommer litt til uttrykk gjennom planprogrammet. 

- E6 som går gjennom kommunen. Viktig for Statens vegvesen. 

- Distriktskommune med mye spredt bebyggelse, med trafikksikkerhetsutfordringer. Savner 

problematisering av dette i planprogrammet. Betyr ikke automatisk sentralisering, men 

temaet må belyses. 

- Interessekonflikter. Spredt bosetting og trygg skolevei. Trafikksikkerhetsplan skal rulleres 

neste år, håper at det tas tak i der. Men også i KPA, at kommunen gjør noen tanker om 

hvordan dette skal løses. Krav om infrastruktur ved åpning for spredt bosetting (avkjørsler, 

busstopp, belysning, m.m.) 

- Ellers et godt planprogram. 

- Uttalelse til planprogram vil bli mye det samme som til planstrategien 

 

Elisabeth Jomisko, TFFK samferdsel 
- Samferdsel skal utredes ifølge planprogrammet. Ser ut som det ivaretas framover. 

- Registrer også at trafikksikkerhetsplanen skal rulleres neste år. 

 

Steinar Vaadal, Kartverket 
- Har for det meste med det tekniske å gjøre og mer på arealplanene 

- Har sett på hvordan Kvænangen kommune kommuniserer ut planene sine. Har et 

planregister i kommunekart.com, men der er ikke informasjon oppdatert. Arealplanen ligger 

f.eks. som ute til høring, ikke som vedtatt. Gir føringer for hvordan andre leser og forholder 

seg til planene.  



- En del av kunnskapsgrunnlaget. Både for kommunen selv, men også innbyggere, næringsliv, 

sektormyndigheter, m.m. 

- Skulle gjerne sett at kommunen sender arealplanene til kontroll til kartverket. Tjeneste 

kartverket utfører for å sikre at det teknisk med planene er riktig. Legges samtidig ut i de 

nasjonale basene. 

- Etter PBL skal planbasene sendes til årlig kontroll. Savner fra Kvænangen. Både 

reguleringsplanbase og kommuneplanbasen. Viktig med oppdatert kunnskapsgrunnlag om 

dette. 

- Mulig å søke samarbeid med andre kommuner. Flere i fylket som samarbeider om f.eks. 

planregisterføring. 

Eva Forsgren, NVE 
- Forholder seg vanligvis mer til arealplaner 

- Ser at kommunen legger opp til å satse mer på Burfjord.  

- Generelt dårlig kartlagte løsmasser i hele kommunen. Kjente kvikkleireskred i Burfjord. 

- I alle tiltak vil det være krav om vurdering av grunnforhold 

- Mulig å gjøre mer overordna kartlegging for Burfjord? Eller andre steder man ønsker 

fortetting. Gir mer helhetlig tankegang og overordna kartlegging, for å slippe belastning på 

det private og utbyggere etterpå. 

- Fin presentasjon, og godt at politikere og administrasjon er så involverte. 

 

Diskusjon 
Karoline, TFFK: kommunen må bare ta direkte kontakt ved eventuelle spørsmål og avklaringer i 

prosessen fremover. 

 

Erik, ordfører 

- Takker for mange gode innspill. Veldig nyttig 

- Skeptisk til å ta ut ting i planprogrammet, liker at det står der. 

- Håper å kanskje få den ferdig tidligere enn planlagt. 

Anne, TFFK: frist for innspill satt til i morgen. Men referat skal vi prøve å få ut tidlig. 

Christina, TFFK: Referatet skal komme kjapt 

Bror, bedriftskompetanse: Referatet ikke nødvendigvis så viktig, innspillene kommer uansett til i 

morgen og er viktigst for å komme videre med merknadsbehandling 
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Budsjettreguleringer pr desember 2020 

Henvisning til lovverk: 
Økonomireglement for Kvænangen kommune 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Drift 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsjettbalanse: 

Beskrivelse Konto Debet (utgift) Kredit (inntekt) 

    
Midler til utvidet introduksjonsprogram – pga covid 19 11xxx 153 700  
Mottatt særskilt tilskudd fra IMDI 18100  153 700 
    
Midler til smittevern – pga covid 19 11xxx 141 000  
Ekstra skjønnsmidler til smittevern fra Fylkesmannen 18040  141 000 
    
Skjønnsmidler til ressurskrevende tjenester 11xxx 28 814  
Skjønnsmidler til smittesporing 11xxx 20 000  
Fordelt tilbakeholdt skjønnsmidler fra Fylkesmannen 2020 18040  48 814 
    
Redusert bruk av utlånsmidler fra lånefondet 19400 13 700 000  
Redusert behov for utlånsmidler i 2020 15200  13 700 000 
    
Påfyll kommunalt NF– krisepakke fra TFFK, brukes i 2021 15500 1 700 000  
Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 17300  1 700 000 
    
Sum  15 743 514 15 743 514 

 
 
 
 
 



 

Saksopplysninger 
Økonomireglementet pkt 2.3.1 sier at det er kommunestyret selv som må foreta endringer i 
driftsbudsjettet dersom det oppstår merinntekter på over 200 000,-. På samme måte er det også 
kommunestyret selv som må foreta endringer i de komponenter som hører innunder 
finansutgifter/bruk- og avsetning til fond. 
 
Det har kommet et vedtak fra IMDI hvor de gir et særskilt tilskudd til utvidet 
introduksjonsprogram som følge av covid-19. Beløpet vi har mottatt på 153 700,- foreslås 
regulert inn på ansvar 275 Introduksjonstjenesten for å benyttes som forutsatt. Motposten blir 
ved å øke posten for tilskudd fra IMDI tilsvarende. 
 
Fylkesmannen har tildelt ekstra skjønnsmidler til smittevern med 141 000,- som vi har mottatt 
sammen med ordinært skjønn for november. Dette foreslås regulert til ansvar 188 Coronavirus 
for å benyttes som forutsatt. Motposten blir her ved å øke posten for skjønnsmidler fra FM 
tilsvarende. 
 
Fylkesmannen har videre i eget vedtak fordelt tilbakeholdte skjønnsmidler for 2020 til alle 
kommuner i fylket. Kvænangen kommune fikk tildelt 28 814,- til ressurskrevende tjenester og 
20 000,- til smittesporing. Beløpene er utbetalt sammen med ordinært skjønn for november. 
Dette foreslås regulert til henholdsvis ansvar 381 Tjenester for utviklingshemmede for beløpet 
som angår ressurskrevende tjenester og ansvar 188 Coronavirus for beløpet som angår 
smittesporing. Motposten her blir også ved å øke posten for skjønnsmidler fra FM tilsvarende. 
 
Det er i budsjettet for 2020 opprinnelig vedtatt bruk av disposisjonsfond til utlån fra 
næringsfondet med 14 300 000,-. Det faktiske utlån i 2020 blir kun med 600 000,-. Det foreslås 
derfor å regulere budsjettet i tråd med regnskap og resterende midler med 13 700 000,- 
forutsettes videreført i budsjettet for 2021. Denne reguleringen medfører en redusert tildeling til 
utlån og tilsvarende bruk av disposisjonsfond i inneværende budsjettår. 
 
TFFK har som en del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020) fordelt med 
påfyll til kommunale næringsfond hvor Kvænangen kommune er tildelt 1 700 000,-. Beløpet 
reguleres til ansvar 411 Tilskudd næringslivet. Da beløpet utbetales så sent på året og det blir 
vanskelig å tildele noe i inneværende budsjettår, foreslås det at dette avsettes til bundet fond for 
å benyttes etter tildelingskriterier i neste budsjettår. Motposten her blir tilskudd fra fylket. 
 
 
 

Vurdering 
 
 
Dersom foreslåtte reguleringer vedtas vil regnskap og budsjett i større grad vise budsjettbalanse 
ved avleggelse av årsregnskapet for 2020.
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Partnerskap Troms Kraft AS og Ymber AS 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Kommunestyret har drøftet saken og sender følgende signal til den videre prosessen med 
partnerskap mellom Troms kraft og Ymber:  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Troms Kraft har tatt initiativ til et partnerskap med Ymber AS. Kvænangen kommune er en av 
eierne i Ymber med en eierpost på 8,33 %. Initiativet fra Troms kraft følger vedlagt. En del av 
opplysningene vedrørende innsparinger for bedrifter og kommuner er ikke på samme måte 
gjeldende for Kvænangen kommune da det er Alta Kraftlag som er nettselskapet i Kvænangen. 
Ymber har nett i deler av ytre Kvænangen. Det er lagt til grunn i samtaler i eiermøte at alle 
eierne må være enig for at et partnerskap, ala det Troms Kraft foreslår, skal kunne vedtas. 

Vurdering 
Det kan synes som at en nærmere utredning og avklaringer er relativt ufarlig og kan være 
fornuftig. For innbyggerne i Kvænangen vil et slikt partnerskap antakelig gi seg utslag i lavere 
nettleie for ytterdistriktene. Saken legges fram til diskusjon i formannskap/kommunestyre for å 
gi signaler til ordfører som eierrepresentant i generalforsamlingen. 
 



Notat - partnerskap Ymber og Troms Kraft    

  

1. Bakgrunn 

Etter et eiermøte i Ymber onsdag 18. november 2020, der Troms Kraft presenterte en skisse 

for partnerskap mellom Ymber og Troms Kraft, ble det besluttet å lage et notat som i korte 

trekk oppsummerer innholdet i TKs skisse. Denne vil bli presentert for kommunestyrene i 

Ymbers eierkommuner, med sikte på å avklare hvorvidt det er hensiktsmessig for ledelsen i 

Ymber og Troms Kraft å gå i nærmere forhandlinger. Et endelig resultat av slike forhandlinger 

vil selvsagt være gjenstand for behandling og beslutning i både Ymber og Troms Krafts 

styrende organer. Det er viktig å understreke at nedenstående modell utelukkende er 

utarbeidet av Troms Kraft – Ymbers styre og ledelse avventer eiernes holdning til et 

eventuelt samarbeid før man starter en prosess. Alle verdivurderinger og økonomiske 

beregninger som framkommer må derfor kun anses som foreløpige anslag.  

 

Bakteppet for Troms Kraft sin invitasjon er en etter hvert nokså velkjent omstilling i 

energibransjen. Insentivene for å skape større og mer slagkraftige nettselskap trer tydeligere 

fram, Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) går i spissen for at Norges 124 nettselskap 

skal bli langt færre, til glede for alle kunder. En nylig rapport fra NVE slår fast at det er ca 2,6 

milliarder å spare for nettkundene dersom vi lykkes i å skape færre og større selskap. I tillegg 

står vi i en tid der Norge skal elektrifiseres. Det vil kreve mye av nettselskapene både hva 

gjelder finansiell kraft og kompetansebygging. Det samme gjelder kraftprodusentene, som 

også vil ha stordriftsfordeler ved sammenslåing, og som vil bli utfordret på effektivisering og 

behov for økning av sin produksjon av elektrisk kraft i årene som kommer.  

 

Troms Kraft har i lang tid hatt som strategi å ta en ledende rolle i omstillingen i nord, og har 

så langt lykkes godt i sitt arbeid. Ishavskraft, med hovedkontor i Alta, er heleid av Troms Kraft 

og har vokst seg til å bli en betydelig nasjonal aktør på kraftsalg. Nylig har vi slått sammen 

Troms Kraft Nett og Nordlandsnett til landsdelens klart største nettselskap – Arva – med 

Troms Kraft som majoritetseier og med hovedkontor i Bodø.  

 

Troms Kraft har vært medeier i Ymber siden 2016, og har tidligere tatt initiativ til partnerskap 

utover dagens eierpost. Mye har skjedd siden den gang, og gjennom god dialog med øvrige 

eiere er det nå besluttet å ta et nytt initiativ til partnerskap.  

 

2. Troms Krafts forslag 

 Ymber Produksjon AS og Troms Kraft Produksjon AS slås sammen med oppgjør til Ymber i 

form av en eierpost i det sammenslåtte produksjonsselskapet (ca. 17,5 % eierandel). 

 Ymber Nett AS slås sammen med Troms Krafts datterselskap Arva, med oppgjør til Ymber 

i kontanter (om lag MNOK 160), alternativt en eierpost i Arva AS. 

 

3. Hva betyr dette for Ymber 

 Ymber består som kommunalt eid selskap, med fiber som hovedaktivitet. 

 Ymber Produksjon og Troms Kraft Produksjon blir landsdelens nest største 

kraftprodusent og blir en del av et kapitalsterkt konsern med en offensiv strategi for 

vekst i produksjonen.  



 Egenkapitalverdien av det nye selskapet blir ca MNOK 4000, hvor Ymbers andel på om 

lag MNOK 700 vil gi en eierposisjon tilsvarende ca. 17,5 %. 

 Hovedkontoret for det nye selskapet legges til Nordreisa, noe som forventes å medføre 

vekst i antall kompetansearbeidsplasser lokalt. 

 Ved oppgjør for nettselskapet i kontanter får Ymber tilført om lag MNOK 160, som 

tilsvarer egenkapitalverdien av nettselskapet (summen må verifiseres gjennom nærmere 

teknisk og økonomisk gjennomgang). Den finansielle styrken dette gir kan brukes til en 

sterkere satsing på fiber som ny hovedaktivitet, alternativt utbetaling av ekstraordinært 

utbytte til eierne. 

 De ansatte i Ymber Nett garanteres fortsatt jobb i de neste ti år, samt å få beholde 

dagens arbeidssted. De ansatte blir en del av Arva, landsdelens klart største nettselskap, 

med muligheter for nye utfordringer og faglig utvikling. 

 

4. Hva betyr dette for eierkommunene?  

 Fortsatt eierskap i et finansielt styrket Ymber, som bl.a. kan øke sin regionale satsing på 

bredbånd og øke utbyttenivået til eierne. 

 Ymber får eierskap og styreplass i Nord-Norges nest største kraftprodusent, og en 

aksjonæravtale som gir negativ kontroll, og vetorettigheter for hovedkontorplassering, 

salg av vannkraftanlegg og ansettelse av adm direktør. 

 Vertskap for attraktive stillinger ved hovedkontoret i det nye kraftselskapet 

 Sikkerhet for arbeidsplasser.  

 En av landets laveste nettleier, noe som vil gi økt konkurransekraft for næringsliv, men 

også betydelige besparelser for husholdninger og offentlige virksomheter. Noen 

eksempler:  

Husholdning:                    ca. 3 000 kroner per år 

Industri (lakseslakteri):   ca. 800 000 kroner per år 

Kommune (Skjervøy):     ca. 850 000 kroner per år 

Totalt vil regionen spare ca. MNOK 26 per år på å bli en del av Arva. 

 

5. Viktige vurderinger i det videre 

Det er viktig å understreke at tilgang til strømnettet er rettighetsbasert og sterkt lovregulert i 

Norge. Det betyr at selskapene som har fått konsesjon for å drifte strømnett i de ulike 

regioner er forpliktet til å levere og vedlikeholde et tilfredsstillende nett, og har 

tilknytningsplikt. Et eventuelt nytt selskap overtar konsesjonen med nøyaktig samme 

forpliktelser som dagens nettselskap.  

Det er også viktig for Troms Kraft å være tydelige på at det vil være helt avgjørende for Arva 

å ha lokalt ansatte i hele nettområdet. Det har vi i dagens nettstruktur, og det vil fortsette.  

Vi mener vår modell både sikrer, og skaper mer attraktive arbeidsplasser i regionen.  

Vi håper denne redegjørelsen er tilstrekkelig for at kommunestyrene skal kunne ta en 

beslutning om videre prosess. Undertegnede møter gjerne i formannskap eller 

kommunestyrene for å redegjøre ytterligere om det er ønskelig.  

 

Tromsø 24. nov 2020 

Semming Semmingsen, konsernsjef Troms Kraft 
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Endring av reglement for folkevalgte - fjernmøter 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 11-7 
 
Vedlegg 
1 Reglement for folkevalgte 30.11.2019 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Reglement for folkevalgte revideres med en ny bestemmelse under § 4 «Innkalling til møte og 
utlegging av saksdokumenter»: 
 

Et folkevalgt organ kan avholde et fjernmøte hvor deltakerne i møtet via tekniske 
hjelpemidler kan se, høre og kommunisere med hverandre, jf. kommuneloven § 11-7 
annet ledd.  
 
Kommunikasjonen i møtet skal foregå uten nevneverdig tidsforsinkelse (sanntid). Andre 
bestemmelser om møter gjelder også for fjernmøter. Et møte som lukkes kan ikke holdes 
som fjernmøte. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunelovens § 11-7 tilsier følgende om fjernmøter: 
 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen 
eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. 
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 
hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers 
gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte. 



Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra 
kravet i andre ledd om at møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd. 

 
Etter utbrudd av covid-19 innførte regjeringen en midlertidig forskrift som ga ordfører 
myndighet til å innkalle fjernmøter. Forskriften er nå opphevet, men det kan fortsatt oppstå 
situasjoner der folkevalgte organer må ta raske beslutninger og det er ikke mulig å få 
medlemmer innkalt på kort varsel. Slik sak kunne være f. eks. smittevernlegens midlertidige 
vedtak etter smittevernlovens § 4-1, bokstav b (isolering av personer i geografisk avgrensede 
områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen). 
Smittevernlege har etter 5. ledd myndighet til å iverksette midlertidig hastetiltak, men 
kommunestyre må behandle saken dersom det er behov til å forlenge tiltakets virkning. 
 
Dersom folkehelsemyndighetene anbefaler at det bør ikke avholdes fysiske møter, er det behov 
for å gjennomføre også vanlige møter som fjernmøter. 
 
Derfor anbefaler kommunedirektøren at reglementet for folkevalgte organer revideres slik at det 
åpner for å avholde fjernmøter. 
 
 
 
 



 

   

Del 1: Vedtatt av kommunestyret den 26.04.95 
(sak 11/95), senere endret den 24.04.96 (sak 
32/96) den 19.06.96 (sak 46/96), den 04.05.04 
(sak 12/04), den 23.11.04 (sak 42/04), den 
28.06.06 (sak 35/06), den 17.12.08 (sak 62/08), 
den 21.12.11 (sak 45/11 den 21.12.15 (sak 82/15) 
og den 11.12.19 (sak 112/19).  

Del 2: Vedtatt av kommunestyret den 30.10.19 
som egen forskrift (sak 78/19).  

 

Kvænangen 
kommune 

      

Reglement for folkevalgte 
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DEL 1 
  

REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE 

ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE 
  

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET     

§ 1 KOMMUNESTYRETS ARBEIDSOMRÅDE. 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og gjør vedtak på kommunens vegne såfremt 

ikke noe annet følger av lov eller internt delegasjonsreglement. 

Kommunestyret bestemmer om det skal holdes politiske møter på dag- eller kveldstid  

§ 2 SAKSFORBEREDELSE FOR KOMMUNESTYRET. 

Rådmannen har ansvaret for at de sakene som skal behandles av kommunestyret er  

forberedt på forsvarlig vis i samsvar med lov, reglement eller annen bindende forskrift.  

Saker som angår de enkelte bygder skal sendes ut til høring i de aktuelle grendeutvalg.    

Saker skal ikke unntas offentlighet hvis det ikke framkommer av lov.  

Alle politiske henvendelser legges som referatsak i det utvalget saken gjelder. 

Formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg innstiller direkte overfor 

kommunestyret i de saker som skal behandles av kommunestyret og som hører til et av disse 

utvalgenes arbeids– og ansvarsområde. Slik innstilling kreves likevel ikke når saken gjelder 

valg eller tilsetting. 

Kommunestyret kan opprette sakskomiteer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat 

innstiller direkte til kommunestyret. 

Kommunestyret kan, som ledd i sitt arbeid, holde temamøter og åpne høringer. Det samme 

kan sakskomiteene gjøre om de finner det formålstjenlig. 

1-2 kommunestyremøter legges årlig ut i grendene.  
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Ordføreren har ansvar for at saksdokumenter blir sendt medlemmer og varamedlemmer i 

kommunestyret og ellers til de som i kraft av stilling eller funksjon skal ha disse dokumentene. 

§ 3 BEHANDLING AV HENVENDELSER 

Alle henvendelser til kommunen skal besvares med når saken er mottatt, forventet 

saksbehandlingstid og hvem som skal være saksbehandler. Henvendelser til det politiske 

apparat gis samme prosedyre. 

§ 4 INNKALLING TIL MØTE OG UTLEGGING AV SAKSDOKUMENTER. 

Kommunestyret holder møte etter egen eller ordførerens avgjørelse eller når fylkesmannen 

krever det. Ordinære møter i kommunestyret, formannskapet, utvalg for oppvekst og omsorg 

og teknisk utvalg skal samordnes i en felles møteplan. 

Ordføreren innkaller til møte i kommunestyret. Innkallingen skal inneholde opplysninger om 

tid og sted for møtet, saksliste og opplysning om hvor dokumentene ligger til ettersyn. 

Ordføreren kan bestemme at dokumenter som kan unntas fra offentlighet ikke skal sendes 

medlemmene eller legges ut til ettersyn. Slike dokumenter skal medlemmene kunne gjøre seg 

kjent med i administrasjonen. 

Innkalling til møte skal kunngjøres i lokalpressen. Felles møteplan skal kunngjøres i 

"Kvænangs-budstikka". Innkalling til kommunestyremøte skal være representantene i hende 

minst 11 dager før møte. Innkalling til andre utvalg skjer med 8 dagers frist. Dersom 

innkalling ikke er klar i tide, forskyves møtedato. Denne fristen viker imidlertid for andre 

frister gitt i lov eller bindende forskrift. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på 

butikker, kafèer og andre offentlige steder. 

§ 5 FORFALL OG INNKALLING AV VARAMEDLEMMER. 

Medlem eller innkalt varamedlem som grunnet lovlig forfall ikke kan møte skal straks melde 

fra til sekretariatet som straks innkaller varamedlem på ordførerens vegne. Varamedlem skal 

også innkalles når ordføreren er kjent med at noen må forlate møtet som inhabil i en sak som 

skal behandles. 

Må noen grunnet lovlig forfall forlate møtet skal varamedlem, om mulig, innkalles og overta 

plassen. Ingen kan gå fra møtet før sak som er tatt opp til behandling er sluttført. Om medlem 

eller høyere rangert varamedlem kommer til møtet etter at det er satt, skal vedkommende ikke 

tiltre før saken som er tatt opp til behandling er sluttført. 

Hva som er lovlig forfall etter denne paragraf avgjøres av forsamlingen selv. Omstendigheter 

som fare for helse eller velferd, viktige forretninger eller plikter i arbeidet er gyldig 

forfallsgrunn. 

§ 6 DELTAKELSE I MØTER FOR ANDRE ENN VALGTE MEDLEMMER.  

Rådmannen eller representant for denne deltar i møtene med tale- og innstillingsrett. 

Sekretæren deltar i møtene med talerett for det som gjelder protokolleringen. Revisor deltar i 

møtene med talerett i saker som kommer fra kontrollutvalget.  

Andre deltar i møtene når særskilt lovregel gir dem rett til det og da med de rettigheter og 

plikter loven fastsetter. 

Ordføreren eller kommunestyret kan innkalle andre kommunalt tilsatte eller særlig 

sakkyndige til møtene. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har ellers ikke 

anledning til å ta del i forhandlingene. 

§ 7 SPØRRETIME  
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1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter 

offentlig spørretid i møtesalen. Dette gjelder ikke i budsjettmøtet eller ved ekstraordinære 

møter.  

2. Alle personer bosatt i Kvænangen kommune kan ved eget frammøte, ved stedfortreder, i 

brevs form eller via nettsted - stille spørsmål til ordføreren. Kommunestyrets medlemmer 

kan selv ikke delta som spørrere.  

3. Den som stiller spørsmål til kommunestyret må være tilstede når svar gis.  

4. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren 3 arbeidsdager før møtedagen.  

5. Spørsmål skal gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunenes 

innbyggere.  

6. Et spørsmål skal være kort og ikke overstige 3 minutter. Svar holdes innenfor samme 

ramme. Ordfører kan gi mulighet for oppfølgings/avklaringsspørsmål.  

7. Spørsmål som stilles til administrasjonssjefen skal ikke besvares i møtet, men oversendes 

til administrasjonssjefen for oppfølging/besvarelse.  

8. Personlige ting og saker som etter loven er unntatt offentligheten kan ikke tas opp.  

9. Oppstår det tvil om disse retningslinjer avgjøres tvisten av møteleder.  

10. Spørsmål og svar tas inn i protokollen.  

§ 8 MØTELEDER  

Ordføreren leder møtet. Har vedkommende forfall, leder vara ordføreren møtet. Har begge 

forfall, velges møteleder ved flertallsvalg. 

Om ordføreren eller annen møteleder ønsker å delta i ordskiftet, skal han eller hun gi fra seg 

møteledelsen til varaordføreren eller annen møteleder valgt av kommunestyret. 

Ordføreren eller fungerende møteleder skal se til av det er god orden i møtesalen og i naturlig 

nærhet ellers. Vedkommende skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller uroet fra noen kant. 

Om tilhørere ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller på 

annen måte gjør noe som strider mot god orden, kan møteleder vise dem ut. 

Tegninger, tabeller eller lignende kan bare brukes under møtene dersom møtelederen eller 

kommunestyret samtykker. 

§ 9 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER 

Møtene kan holdes for åpne dører om ikke noe annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller 

kommunestyret vedtar at møtet skal lukkes. Drøftinger om dette holdes for stengte dører om 

møtelederen eller kommunestyret vedtar det. 

Tilhørere, representanter for media og andre som ikke skal delta i forhandlingene, må forlate 

salen straks møtet er lukket. 

§ 10 TAUSHETSPLIKT  

De som er til stede i lukket møte plikter å tie med det som kommer fram i forhandlingene eller 

blir vedtatt, om ikke forsamlingen vedtar noe annet eller grunnlaget for taushetsplikten faller 

bort. 

§ 11 ÅPNING AV MØTET 

Til den tid som er fastsatt holdes det opprop over de medlemmer og varamedlemmer som skal 

være til stede. Møteleder erklærer møtet for lovlig satt dersom nok representanter er møtt fram 

og det ellers ikke blir reist avgjørende innvendinger mot at det blir gjort. 

Når møtet er lovlig satt kan ingen medlemmer eller møtende varamedlemmer forlate møtet for 



4 
 

kortere eller lengre tid uten på forhånd å ha meldt fra til ordfører om lovlig grunn. 

Kommer noen av de innkalte medlemmer eller varamedlemmer etter at møtet er satt, skal de 

melde seg for møteleder før de tar sete. 

§ 12 SAKSBEHANDLINGEN 

Dersom det under oppropet eller starten av møtet blir reist innvendinger i forbindelse med 

forfall og frammøte av varamedlemmer eller til lovligheten av innkallingen, skal dette 

behandles først i møtet. Deretter skal de sakene som er nevnt i innkallingen tas opp til 

behandling, og i den rekkefølge som der går fram. Eventuelle forespørsler skal tas opp til slutt 

i møtet. Kommunestyret kan vedta en annen rekkefølge. 

Er en sak tatt under behandling kan møtet ikke avsluttes før saken er avgjort ved avstemning 

eller det er vedtatt å utsette saken. 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan behandles med mindre møtelederen eller 1/3 av de 

fremmøtte representantene er imot det. Dersom behandling av en sak på denne måten blir 

avvist, skal den sendes det eller de utvalg den etter sitt innhold hører inn under dersom den 

som har reist saken samtykker. 

§ 13 INHABILITET 

Forvaltningslovens og kommunelovens særregler om inhabilitet gjelder for møter i 

kommunestyret. Er noen inhabil etter disse reglene skal de selv si fra om det, om mulig i så 

god tid at varamedlem kan innkalles. Den som er inhabil deltar ikke i møtet under behandling 

av den aktuelle saken. 

Kommunestyret kan frita et medlem fra å delta i behandlingen av en sak når vedkommende 

ber om det og viktige personlige grunner tilsier det. 

§ 14 MØTELEDERENS ORIENTERING OM SAK TIL BEHANDLING. 

Møtelederen leser det navnet saken har fått i innkallingen. Deretter refererer han eller hun den 

innstillingen som har flertall i innstillende organ. Videre skal møtelederen gjøre oppmerksom på 

de dokumenter som er kommet inn etter at innstilling er avgitt og som eventuelt blir delt ut i 

møtet. Møtelederen orienterer ellers om innholdet i saken så langt vedkommende selv eller 

kommunestyret finner det nødvendig. 

§ 15 ORDSKIFTET OG REKKEFØLGEN MELLOM TALERNE. 

Møtelederen spør om noen vil ha ordet til saken. Talerne får så ordet i den rekkefølge de ber 

om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen. Ved replikkordskiftet 

får den som ber om replikk ordet før møtelederen fortsetter på den ordinære talerlista. 

Taleren henvender seg til møtelederen, ikke forsamlingen. Møtelederen skal passe på at 

vedkommende holder seg nøye til den saken ordskiftet gjelder. Taleren skal si sine ord fra 

talerstolen eller, om slik ikke finnes, fra annen fast plass. 

Det må ikke sies noe som kan krenke andre. Det er heller ikke lov å lage uro eller annen ståk 

som uttrykk for misnøye, enighet eller uenighet med noe som blir sagt eller som skjer under 

møtet. 

Brudd på ordensreglene skal møtelederen påtale, om nødvendig to ganger. Om det ikke 

hjelper, kan møtelederen avbryte vedkommendes innlegg eller ved avstemning la 

kommunestyret avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra del eller resten av møtet. 

Møtelederen må ikke avbryte den som har ordet, med mindre det skjer for å gjennomføre det 

som går fram av reglementet eller for å rette opp misforståelser i det som blir sagt av taleren. 
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§ 16 BEGRENSNING OG AVSLUTNING AV ORDSKIFTET. 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kommunestyret vedta at taletiden 

skal begrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. I kommunestyrets møte den 

29.06.04 ble det bestemt at taletiden reguleres slik: 

 5 minutter til gruppas talsmann. 

 5 minutter for ordførers innlegg. 

 2 minutter for øvrige talere. 

 1 minutt for replikk. 

Unntak kan gjøres for rådmannen, for gruppelederne eller for den som er valgt til leder for 

annen gruppering som blir dannet i særskilt sak når møtelederen har fått melding om at 

vedkommende er valgt på forhånd. 

Møtelederen avslutter ordskiftet i en sak når vedkommende mener den er drøftet nok. 

Kommunestyret kan ellers selv vedta å avslutte ordskiftet eller forlenge det etter at 

møtelederen har tatt til orde for å avslutte det. 

Ved ordskifte om avkortning av taletiden eller om å avslutte realitetsordskiftet kan hver taler 

bare få ordet en gang og med høyst 2 minutters taletid.    

§ 17 INNSTILLING. 

Innstilling kan bare fremmes av de som er med i kommunestyret som valgte medlemmer eller 

innkalte varamedlemmer og av rådmannen eller dennes representant, med mindre noe annet 

framgår av lov. 

Innstilling skal, etter at den er presentert fra talerstolen, leveres skriftlig og underskrevet til 

møtelederen. Innstilling kan likevel avgis muntlig dersom den gjelder navn i valg- eller 

tilsettingssak, utsettelse av sak som er oppe til behandling, oversendelse av sak til annet 

kommunalt organ eller går ut på at innstilling skal avvises. 

§ 18 AVSTEMNING. 

Når ordskiftet er slutt, sier møtelederen fra om at saken er tatt opp til avstemning. Om det er 

uklart hvilke innstillinger som foreligger, skal de alle refereres før avstemning begynner. Fra 

dette tidspunkt og til avstemningen er ferdig skal det ikke være mer realitetsordskifte om 

saken eller avgis nye innstillinger. Heller ikke er det i tidsrommet for avstemning anledning til 

å ta opp noen annen sak til behandling. 

Blir det fremmet utsettelsesforslag, skal, med mindre forsamlingen vedtar noe annet, 

realitetsordskiftet straks avsluttes og forslaget tas opp til avstemning. 

Rett til å stemme har bare de som er innkalt til møtet som medlem eller varamedlem og som 

er til stede når saken blir tatt opp til avstemning. Ingen kan gå fra møtet før avstemningen er 

avsluttet. Alle har stemmeplikt. Blankt stemme kan avgis ved valg og tilsetting. 

Er saken oppdelt, eller skal det stemmes over flere innstillinger, avgjør møtelederen 

rekkefølgen i avstemningene med mindre kommunestyret vedtar en annen rekkefølge. Ved 

ordskifte om dette, skal møtelederen se til at talerne holder seg strengt til 

avstemningsspørsmålet. 

Avstemningen skal ellers som hovedregel legges opp slik at hver representant får vist sitt 

prinsipale syn ved stemmegivning.  

§ 19 PRØVEAVSTEMNING. 

Før endelig avstemning i en sak kan kommunestyret holde prøveavstemning som ikke er 

bindende. 
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Er forslaget eller innstillingen som det skal stemmes over delt i flere punkter eller paragrafer, 

bør det vanligvis stemmes foreløpig over hvert punkt eller hver paragraf, og så, eventuelt etter 

ny prøveavstemning, over hele forslaget eller innstillingen under ett. 

§ 20 FREMGANGSMÅTE VED AVSTEMNING. 

Avstemningen skal gjennomføres på en av følgende måter: 

a. Ved stilltiende godkjenning, når ingen gir uttrykk for uenighet med en slik fremgangsmåte 

etter at møtelederen har bedt dem som er uenig gi utrykk for det. 

b. Ved at møtelederen ber dem som er mot en innstilling vise det med stemmetegn, enten ved 

å reise seg eller rekke opp en hånd. Når møtelederen avgjør det eller noen i kommunestyret 

krever det, skal det holdes kontraavstemning ved at de som er for innstillingen viser 

stemmetegn på samme måten. 

c. Ved navneopprop med ja eller nei som svar når møtelederen roper opp navnene på de som 

møter. Det avgjøres ved loddtrekning hvilket navn som skal ropes opp først. Deretter 

fortsetter en i alfabetisk rekkefølge. Et medlem, utpekt av møtelederen, skal kontrollere 

stemmegivningen ved å merke av på medlemsoversikten etter hvert som hver enkelt 

stemmer. 

 Navneopprop skal benyttes etter møtelederens eller 1/5 av kommunestyrets bestemmelse. 

Likeledes skal det stemmes ved navneopprop når møtelederen eller 1/5 av kommunestyret 

mener at utfallet av en avstemning etter reglene i denne paragrafs punkt b ikke kan 

bestemmes. Avstemning over spørsmålet om bruk av navneopprop holdes uten forutgående 

ordskifte, og ellers i samsvar med reglene i denne paragrafs punkt b. 

d. Ved usignerte stemmesedler. To medlemmer, utpekt av møte lederen, fungerer som 

tellekorps. 

Stemmesedler kan bare benyttes ved valg og tilsetting og skal brukes når et medlem krever det. 

Møtelederens stemmegivning er avgjørende ved likt stemmetall unntatt ved valg der 

loddtrekning avgjør utfallet. 

§ 21 FORESPØRSLER. 

I tillegg til de sakene som står i møteinnkallingen kan hver av de innkalte komme med 

forespørsler rettet til ordføreren. Disse bør leveres skriftlig senest to dager før møtet. For hver 

forespørsel kan det holdes ordskifte i inntil 30 minutter. Hver taler får holde ett innlegg 

avgrenset til 5 minutter. Denne siste regelen gjelder ikke for den som fremmer forespørselen 

og den som svarer. 

Innstilling som under ordskiftet blir fremmet for realitetsbehandling, skal behandles etter 

reglene i §12 på samme måte som for saker som ikke er nevnt i innkallingen. 

Representantene kan stille spørsmål til administrasjonen v/rådmannen om aktuelle saker/ 

forhold av allmenn interesse for innbyggerne. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 21. Den 

samme ordningen gjøres gjeldende for Teknisk utvalg og Utvalg for oppvekst og omsorg. 

§ 22 DEPUTASJONER. 

Utsendinger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en sak, skal 

melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. 

Kommunestyret avgjør selv om utsendingene skal tas imot. Skjer det, møter de utenfor møtesalen 

for et utvalg valgt av og mellom de frammøtte medlemmene i kommunestyret. Om mulig bør alle 

grupperinger i kommunestyret vare representert i utvalget. 

Ordføreren eller den som fungerer som møteleder leder utvalget dersom vedkommende er valgt til 

det. I motsatt fall velger utvalget selv en leder. 
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Etter å ha hørt på det utsendingene har å si og eventuelt mottatt en skriftlig redegjørelse,         

orienterer utvalgslederen kommunestyret om det som er kommet fram i møtet. Gjelder det en 

sak på sakslista blir orienteringen gitt i tilknytning til saken. I motsatt fall blir orienteringen 

gitt til slutt i møtet. Eventuelle innstillinger som, i tilknytning til denne orienteringen, 

fremmes for realitets-behandling, skal behandles i samsvar med reglene i §12 som for saker 

som ikke er nevnt i innkallingen. 

§ 23 PROTOKOLLFØRING. 

Det skal føres protokoll fra møter. Ordføreren eller fungerende møteleder sørger for at dette 

blir gjort. 

Møteboka skal inkludere: 

        - Eventuelle protester mot innkalling og saksliste. 

        - Møtetid/-sted, dato og innkallingsmåte.  

        - Møtende medlemmer, fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer.  

        - Navn på medlemmer og varamedlemmer som kommer eller går under møtet og med  

          angivelse av når i møtet det skjedde.  

        - Oversikt over hvem som møter fra administrasjonen.  

        - Saker i nummerert rekkefølge for året.  

        - Kort angivelse for hver sak om hva den gjelder.  

        - Det som trengs for å vise gangen i behandlingen av en sak.  

        - De innstillinger som fremmes i en sak. 

        - Det som trengs for å dokumentere at vedtak blir gjort i henhold til riktig framgangsmåte.  

        - Hvilke vedtak som er gjort og hvilke avstemninger som er holdt. 

        - Forslag som er referert i protokollen skal ligge ved. 

        - Protokoll skal føres under møtet og skal underskrives av representantene i møtet om mulig 

Møtelederen, eller eventuelt kommunestyret ved protest mot møtelederens avgjørelse, tar 

stilling til om protokolltilførsel skal tillates. Protokolltilførsel som gjelder påståtte formelle 

feil skal normalt godkjennes.  

Protokollen skal signeres av møtelederen og to andre medlemmer. 

§ 24 NY BEHANDLING AV FERDIG BEHANDLET SAK. 

Det utvalget som en sak sorterer under kan avslå en henstilling om å ta saken opp til ny 

behandling dersom den er lovlig behandlet av det sittende kommunestyret og dersom 

henstillingen kommer før det er gått tre måneder fra den dagen kommunestyret gjorde endelig 

vedtak i saken. Kommunestyret kan selv ta en ferdig behandlet sak opp til ny behandling uten 

hensyn til noen slik frist. 

§ 25 VEDTAK OM REGLEMENT. 

Dette reglement, som bare kan endres av kommunestyret, gjelder fra den 17.10.95. 
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REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET  

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING. 

Formannskapet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt av kommunestyret i 

samsvar med kommuneloven. Når formannskapet behandler saker som gir representasjonsrett 

for tilsatte i samsvar med kommuneloven, blir det supplert med to medlemmer utpekt av 

arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet (Administrasjonsutvalg). 

Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. 

Ordføreren og varaordføreren er henholdsvis leder og nestleder i formannskapet. 

Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med avgjørelsesmyndighet i saker av ikke-

prinsipiell karakter som hører inn under formannskapets arbeids- og ansvarsområde. 

§ 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. 

Formannskapet har ansvar for å utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan samt 

kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. Formannskapet har videre ansvar for 

organisasjons-utvikling, personalpolitikk, stillingsbudsjett, sivil beredskap, likestilling og 

ellers saker som ikke blir tatt hånd om av utvalg for oppvekst og omsorg eller teknisk utvalg. 

Formannskapet innstiller til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor 

formannskapets arbeids- og ansvarsområde. 

Formannskapet kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat 

innstiller til formannskapet. Videre kan formannskapet, som ledd i sitt arbeid, holde temamøte 

og åpne høringer. Det samme kan sakskomitèene gjøre. 

Formannskapet er valgstyre etter valglovens § 15. 

Formannskapet er fondsstyre/næringsutvalg. Fondsstyret fordeler tilskudd fra kommunalt 

næringsfond og gir lån fra kommunalt utlånsfond.  

Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens § 28. For formannskapet egne vedtak 

er kommunestyret klagenemnd. 

Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningslovens § 9.1 

(Planutvalg). Planutvalget behandler kommuneplan med langsiktig del og handlingsprogram. 

Formannskapet er skatteutvalg etter skattebetalingsloven og behandler skattenedsettelse av 

billighetsgrunner etter Sbl § 41. 

§ 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. 

Formannskapets myndighet framgår av kommuneloven og andre særlover for særskilte 

ansvarsområder nevnt i § 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. 

Vedtak i formannskapet kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst ett av 

medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder 

bare i saker der formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. 

Ordføreren eller rådmannen kan ellers kreve slike saker framlagt for kommunestyret dersom 

de finner at vedtaket strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre 

særlige grunner. I saker der tilsette har representasjonsrett, gjelder Hovedavtalens regler om 

mindretallsanke. 

§§ 2 – 25 GJELDER TILSVARENDE FOR FORMANNSKAPET SOM FOR 

KOMMUNE-STYRET, MED UNNTAK AV §§ 7 OG 22, SAMT NØDVENDIGE 

ENDRINGER I DE ANDRE §’ENE. 



9 
 

REGLEMENT FOR TEKNISK UTVALG   

§ 1 VALG- OG SAMMENSETNING. 

Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges 

blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer eller varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Kommunestyret kan nedsette faste underutvalg med myndighet til å ta avgjørelse i saker av 

ikke-prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 

§ 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. 

Utvalget har ansvar for saker knyttet til landbruk, utmarks-, natur- og miljøforvaltning, saker i 

tilknytning til plan- og bygningsloven, areal- og ressursforvaltning samt naturrettede kultur- 

og fritidstiltak. Dette gjelder dog bare såfremt sakene ikke er av overordnet karakter og derav 

tilligger formannskapet. Utvalget har videre ansvar for tekniske tjenester, hvorav inngår drift 

av kommunale eiendommer, bygg og anlegg, brannvern samt trafikksikkerhetstiltak. 

Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det innenfor 

utvalgets arbeids- og ansvarsområde. Utvalget innstiller til formannskapet, som kommunens 

planutvalg, i plansaker som hører til sistnevntes arbeidsområde. 

Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller 

til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøter og åpne høringer. Det 

samme kan sakskomitèene gjøre. 

§ 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. 

Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt ansvarsmråde 

nevnt i § 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. 

Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av 

medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i 

saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller 

rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket 

strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner. 

§§ 2 – 25 GJELDER TILSVARENDE FOR TEKNISK UTVALG SOM FOR 

KOMMUNESTYRET, MED UNNTAK AV §§ 7 OG 22, NØDVENDIGE ENDRINGER 

I DE ANDRE §’ENE OG FØLGENDE TILLEGG I § 6: I hovedutvalgene gis grende-

utvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell annen 

representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i teknisk utvalg i alle saker som angår 

ungdom. 
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REGLEMENT FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG  

§ 1 VALG OG SAMMENSETNING. 

Utvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis velges 

blant kommunestyrets medlemmer. Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer eller varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

Kommunestyret kan nedsette faste undervalg med myndighet til å avgjøre saker av ikke-

prinsippiell karakter som hører inn under utvalgets arbeids- og ansvarsområde. 

§ 2 ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE. 

Utvalget har ansvar for saker knyttet til undervisning, barnehager, helse, sosiale tjenester, 

barneverntjenester, pleie og omsorg, oppvekstmiljø samt individrettede kultur- og fritidstiltak. 

Utvalget innstiller direkte til kommunestyret i de saker som bare kan avgjøres av det  innenfor 

utvalgets ansvars- og arbeidsområde. 

Utvalget kan opprette sakskomitèer for særskilte saker som innenfor fastsatt mandat innstiller 

til utvalget. Videre kan utvalget som ledd i sitt arbeid holde temamøte og åpne høringer. Det 

samme kan sakskomitèene gjøre. 

Utvalgets medlemmer utgjør klientutvalget. Klientutvalget behandler saker etter lov om 

sosiale tjenester og barnevernsloven. 

§ 3 AVGJØRELSESMYNDIGHET OG MINDRETALLSANKE. 

Utvalgets myndighet går fram av kommuneloven og andre særlover for særskilt 

ansvarsområde nevnt i § 2 og ellers i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret. 

Vedtak i utvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst to av 

medlemmene krever det. Slikt krav må settes fram før møtets slutt. Denne ordningen gjelder bare i 

saker der utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret. Ordføreren eller 

rådmannen kan ellers kreve slike saker lagt fram for kommunestyret dersom de finner at vedtaket 

strir med gjeldende vedtak gjort av overordnet organ eller av andre særlige grunner. 

§§ 2 – 25 GJELDER TILSVARENDE FOR UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG 

SOM FOR KOMMUNESTYRET, MED UNNTAK AV §§ 7 OG 22, NØDVENDIGE 

ENDRINGER I DE ANDRE §’ENE OG FØLGENDE TILLEGG I § 6: I hovedutvalgene 

gis grendeutvalgene møte- og talerett i saker som angår de enkelte bygder. Leder, eventuell 

annen representant, for ungdomsrådet gis møte og talerett i utvalg for oppvekst og omsorg i 

alle saker som angår ungdom. 
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REGLEMENT FOR DELEGASJON AV MYNDIGHET PÅ 

POLITISK NIVÅ 

KOMMUNESTYRET 

§ 1.1 OVERORDNET MYNDIGHET. 

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ med overordnet ansvar for hele 

kommunens virksomhet. Kommunestyret skal på grunnlag av prinsipp- og temadebatter velge 

satsingsområde og prioritere tiltak. 

Kommunestyret tar avgjørelse i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, utvalg for 

oppvekst og omsorg, teknisk utvalg eller annet politisk organ eller til rådmannen. 

§ 1.2 KOMMUNESTYRETS EGEN KOMPETANSE. 

Kommunestyret tar selv avgjørelse i følgende saker: 

a)  Saker om å kjøpe, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom og saker om å gi fra 

seg eller hefte bort noen rett i fast eiendom. Slike saker er likevel delegert til 

formannskapet når eiendommen eller retten har en verdi på mindre enn kr 100.000. 

b)  Saker om vesentlige nye tiltak eller vesentlige endringer i eksisterende tiltak, når disse 

går utover vedtatte økonomiske rammer eller overordnede planer. 

c)  Saker om konsesjon eller avtaler om leveranse, bruksrett eller særlige råderetter som 

enten binder kommunen for mer enn 5 år eller har mye å si økonomisk for kommunen. 

Slike saker er likevel delegert til det utvalget saken hører under når verdien det er tale om 

er lavere enn kr 100.000. 

d)  Saker om å ta opp lån ut over det som er forutsatt i vedtatt budsjett, herunder størrelsen 

på lånet. Om ikke noe annet går frem av vedtaket, har likevel utvalget som saken ellers 

sorterer under myndighet til å avtale eller godkjenne vilkårene for lån som 

kommunestyret har vedtatt å ta opp. Den samme myndighet har utvalget når det gjelder 

lån innenfor vedtatt budsjett. 

e)  Saker om å garantere for andres økonomiske forpliktelser. 

f)  Saker om valg av kontrollutvalg og revisjonsordning, mottakelse av regnskapsutredninger 

og utredninger om driften, herunder behandle desisjonssaker. 

g)  Tilsetting av rådmann, herunder vedtak om lønns- og arbeidsvilkår. 

h)  Saker om delegering av myndighet til faste kommunale utvalg, til styre eller råd for 

kommunal bedrift eller til interkommunalt styre for virksomhet som er sett til å løse 

kommunale oppgaver. 

i)  Saker om å fastsette salgstariffer og priser for ytelser fra kommunale avdelinger,              

virksomheter, bedrifter eller selskaper når disse reelt er i en monopolsituasjon. 

j)  Endelig vedtak om kommuneplanens langsiktige del med handlingsprogram, herunder 

økonomi-plan, og ellers årsbudsjett med skattevedtak samt endringer i årsbudsjett når 

myndighet ikke er delegert til andre. 

k) Saker om reglement for kommunale politiske organ og om delegering av myndighet til 

disse. 

l)  Saker om valg til faste kommunale utvalg og ellers andre utvalg når myndighet ikke er 

tillagt andre. 

m) Saker om arbeidsvilkår og godtgjørelse for kommunale tillitsverv. 

n)  Eventuelle andre saker der lov krever det eller sakens art gjør det naturlig at 

kommunestyret selv tar avgjørelse. 
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UTVALGENE OG DERES MYNDIGHET 

§ 2.1 PRINSIPIELLE SAKER. 

Utvalgene skal bare behandle saker av prinsipiell eller politisk karakter. 

§ 2.2 HOVEDREGEL. 

Utvalgene har myndighet til å ta avgjørelse på kommunens vegne i alle saker som hører til 

utvalgets arbeids- og ansvarsområde og som kommunestyret ikke har delegert til andre eller 

har forbeholdt seg retten til selv å avgjøre. Det samme gjelder vedtak som er gjort med 

hjemmel i særlov dersom loven åpner for delegering til annet organ enn kommunestyret selv 

og loven ikke har andre regler som går foran. 

Nærmere regler om delegert myndighet kan bli gitt av kommunestyret i særskilte reglement 

eller vedtak. 

§ 2.3 TVIL OM RIKTIG ORGAN. 

Ved tvil om hvilket organ som er det rette til å behandle og ta avgjørelse i en sak tar 

ordføreren stilling til spørsmålet etter å ha samrådd seg med utvalgslederne. I saker av slik 

karakter at de kan høre hjemme under mer enn ett organ bør relevante organ ha anledning til å 

uttale seg overfor det besluttende organ. 

§ 2.4 SAKER UTENOM ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDET. 

Et utvalg kan ta opp saker som ligger til et annet utvalgs arbeids- og ansvarsområde. I slike 

tilfelle har utvalgets behandling bare status som meningsytring. 

§ 2.5 VIDEREDELEGERING AV UTVALGETS MYNDIGHET. 

Utvalgene kan gi rådmannen myndighet til å ta avgjørelse i enkeltsaker eller saker som ikke er 

av politisk eller prinsipiell karakter. Utvalget skal evaluere sin saksbehandling med sikte på å 

skille ut saker og sakstyper av ikke-politisk eller ikke-prinsippiell karakter som så med 

særskilt vedtak skal delegeres til rådmannen. 

§ 2.6 HASTEKOMPETANSE. 

Utvalgene har hver for seg myndighet til å fatte vedtak i saker som skulle ha vært tatt stilling 

til av kommunestyret eller annet organ når vedtak må gjøres så raskt at det ikke er tid til å 

innkalle det organet som saken sorterer under. Melding om slikt vedtak skal legges fram for 

vedkommende organs første møte. 
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REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT FOR 

KVÆNANGEN KOMMUNE 

Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 

1.1  Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til 

innsyn i alle kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene 

nedenfor. 

1.2  Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i 

saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor 

organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre 

virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige for vedkommende organs behandling av 

en konkret sak. 

2. Vedtak om innsyn 

2.1  Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i 

saker som behandles i vedkommende organ. 

2.2  Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale 

saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jfr. pkt. 3. Ordføreren har en 

selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag. 

2.3  Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ kan vedta innsyn for sin bruk i 

andre organ saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 

3. Tidspunkt for rett til innsyn 

3.1  Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med 

saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet 

eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for 

administrasjonen. 

3.2  For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det 

tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 

4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

4.1  I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. 

Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i 

taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret 

sak i vedkommende organ, jfr. forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4. 

4.2  Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt 

taushetsplikt etter lov. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, 

plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt 

taushetsplikt. Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring når de får 

innsyn i taushetsbelagte opplysninger. 

5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn - forholdet til administrasjonen 

5.1  Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til 

administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer at henvendelsen skjer til rådmannen. 

5.2  Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling, bør besvares positivt 

med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l. 
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DEL 2 

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 

Vedtatt av kommunestyret den 30.10.2019 som egen forskrift om godtgjøring til folkevalgte i 

Kvænangen kommune.  

Hjemmel 

Forskriften er fastsatt den 30.10.2019 av Kvænangen kommunestyre med hjemmel i lov 22. 

juni 2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6 og 8-10. 

§ 1 Formål 

Forskriften har som formål å sikre den som har et kommunalt tillitsverv godtgjøring for sin 

arbeidsinnsats, erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt kompensasjon for utgifter forbundet 

med tillitsvervet, i samsvar med kommuneloven §§ 8-3 og 8-4. 

Forskriften skal også regulere rett til ettergodtgjøring for folkevalgte som har vervet som sin 

hovedbeskjeftigelse i samsvar med kommuneloven § 8-6, og rett til permisjon i samsvar med 

§ 8-10. 

Forskriften erstatter dagens Reglement for folkevalgte i Kvænangen kommune del 2, 

Folkevalgtes arbeidsvilkår.  

§ 2 Virkeområde 

Forskriften gjelder for folkevalgte medlemmer av kommunestyret og andre personer som et 

folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter 

kommuneloven § 5-2. 

§ 3 Nemndstruktur  

Kvænangen kommune har i tillegg til det lovbestemte formannskapet samt øvrige lovbestemte 

utvalg: De utvalg som kommunestyret til enhver tid har bestemt. 

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer samt to representanter fra 

arbeidstakerne. 

§ 4 Folkevalgtes arbeidsdag   

Møter i politiske organer avholdes som hovedregel på dagtid. 

§ 5 Opplæring  

I begynnelsen av hver valgperiode skal det gjennomføres opplæring om de grunnleggende 

prinsipper for kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg bør legges til grunn for 

opplæringen. 

Ordfører og rådmann tar initiativ til at opplæringen blir satt i gang og gjennomført. 

Kommunen abonnerer på tidsskriftet Kommunal Rapport for de av kommunestyrets 

medlemmer og varamedlemmer som ønsker det. Den enkelte representant må selv melde at de 

ønsker å motta tidsskriftet. 

§ 6 Informasjon  

Ansvaret for informasjon til de folkevalgte påhviler rådmannen. 

Alle praktiske og økonomiske ordninger som blir vedtatt for å bedre de folkevalgtes 

arbeidsvilkår, skal samles i et eget reglement, Reglement for Folkevalgte i Kvænangen 
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kommune, og legges på kommunens hjemmeside.  

Informasjon om eventuelle endringer av regulativet og nye tiltak skal sendes de folkevalgte 

umiddelbart. 

Møteprotokoller gjøres tilgjengelig for de folkevalgte så snart disse er ferdig utarbeidet. De 2 

første varamedlemmer i hver gruppe til formannskapet får tilsendt full innkalling. Saksliste til 

politiske utvalg sendes samtlige kommunestyrerepresentanter. Full innkalling til 

kommunestyret sendes alle partiledere. 

§ 7 Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste   

Folkevalgte som taper arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet på 

grunnlag av attest fra arbeidsgiver.  

Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 750 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes 

oppad til ordførers dagslønn. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres hvert 

år. 

For å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i samband med reisefravær eller møtevirksomhet er det 

et vilkår at den folkevalgte har hatt et økonomisk tap som skal erstattes. 

Der arbeidsgiver ikke trekker de folkevalgte i lønn kan refusjon utbetales arbeidsgiver direkte. 

Krav om vederlag for tapt arbeidsfortjeneste sendes kommunen omgående. Dersom den 

folkevalgte ber om det skal refusjonen utbetales straks. Refusjoner blir ellers utbetalt ved 

første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. 

§ 8 Vederlag for utgifter til omsorgsarbeid  

Folkevalgte som har omsorgsansvar for barn, får dekket utgifter til nødvendig barnepass, 

begrenset til kr 400 pr møte. 

Kommunen utbetaler refusjon for slike utgifter direkte til den person som har hatt omsorgs-

ansvaret mens representanten var fraværende. 

§ 9 Pensjon  

Som pensjonsordning for folkevalgte velges innlemmelse i den ordinære pensjonsordningen 

som gjelder for ansatte.  

Pensjonsordningen for ordføreren tar til å gjelde fra det tidspunkt ordføreren tiltrer vervet. 

Ordføreren gis etterlønn i seks uker dersom vedkommende går direkte over i ordinært arbeid 

etter valgperioden og tre måneder dersom vedkommende ikke går direkte over i nytt arbeid. 

§ 10 Godtgjørelser  

Godtgjørelse for verv  

Ordførers godtgjørelse settes til 80 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse.  

Varaordførers godtgjørelse settes til 13 % av ordførers godtgjørelse.  

Godtgjørelsen til varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert 

kortere vikaroppdrag for ordføreren. Når varaordføreren fungerer som ordfører i ferier eller 

over et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha samme godtgjørelse som ordføreren. I slike 

tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. 

Varaordførergodtgjørelsen kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv. 

Formannskapets medlemmer får en årlig godtgjørelse tilsvarende 8 % av ordførergodt-

gjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 

50 %. Formannskapsmedlemmer kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 
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2 dager pr måned for nødvendig arbeid utenom de ordinære møter. Leder av utvalg nevnt i § 3 

kan etter eget ønske frikjøpes fra ordinært arbeid med inntil 2 dager pr måned for nødvendig 

politisk arbeid utenom de ordinære møtene. 

Ledergodtgjørelser 

Leder av utvalg for oppvekst og omsorg, teknisk utvalg og kontrollutvalget får en godtgjørelse 

tilsvarende 5 % av ordførergodtgjørelsen. Leder får ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. 

Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. 

Leder i eldrerådet og funksjonshemmedes råd får en årlig godtgjørelse på kr 5000. Leder får 

ikke godtgjørelse for møte i eget utvalg. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av møtene fører til 

reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. 

Møtegodtgjørelser  

Møtende varamedlemmer til formannskapet får en godtgjørelse på kr 1000 pr møte. 

Medlemmer av kommunestyret, kontrollutvalget og møtende varamedlemmer til utvalg for 

oppvekst og omsorg og utvalg for teknisk drift godtgjøres med kr 1000 pr møte. For andre 

kommunale nemnder er satsen kr 1000 pr møte. De tilsattes representanter i administrasjons-

utvalg og arbeidsmiljøutvalg får møtegodtgjørelse på samme vilkår som de folkevalgte. 

Medlemmer av utvalg for oppvekst og omsorg, utvalg for teknisk drift og kontrollutvalget får 

en godtgjørelse tilsvarende 1,5 % av ordførergodtgjørelsen. Fravær som utgjør mer enn 1/3 av 

møtene fører til reduksjon av godtgjørelsen med 50 %. 

Medlemmer i stemmestyrene mottar kr 150 pr time i møtegodtgjørelse uavhengig av om de 

mottar andre ytelser som lønn/trygd. Ledere i stemmestyrene får godtgjort for 1 time lengre enn 

de andre medlemmene. 

Godtgjørelser i forliksrådet: Sekretær mottar kr 400 pr sak, leder mottar kr 40 pr sak og 

medlemmer mottar kr 25 pr sak. 

Møtegodtgjørelse utbetales 2 ganger pr år; i juni og desember måned. 

Skyss- og kostgodtgjørelse  

Folkevalgte som bruker bil i forbindelse med møter og annen kommunal reisevirksomhet, får 

godtgjort dette i samsvar med kommunens reiseregulativ. Det forutsettes at bruk av egen bil, 

utfra en totalvurdering av tid og kostnader, er formålstjenlig. Reisene må være mest mulig 

samordnet. Folkevalgte får kostgodtgjørelse i samsvar med kommunalt regulativ. Det blir ikke 

utbetalt kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir servert mat. 

Bevertning finner bare sted på møter som har en varighet utover 6 timer. Det serveres kaffe og 

te under politiske møter. 

Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte har i samband med reise- og møtevirksomhet 

for kommunen, skal utbetales straks dersom den folkevalgte ber om det. Ellers utbetales 

refusjonen ved første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. 

Formannskapet har endelig avgjørelsesmyndighet i spørsmål om tolkning av reglene for tapt 

arbeidsfortjeneste og godtgjørelse. 

§ 11 Politiske partier  

Bruk av kommunale lokaler  

Alle kommunalt eide lokaler blir vederlagsfritt stilt til rådighet for politiske partier. 

Dette gjelder lokaler som kommunestyresal, møterom i kommunehuset, skoler og andre 
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kommunale bygg som blir leid ut til møtevirksomhet. 

En forutsetning for gratis leie er at lokalene blir bestilt på forhånd og at de ikke er utleid til 

andre. Videre er det en forutsetning at lokalene blir benyttet til møtevirksomhet og annet 

politisk arbeid som ikke er inntektsgivende. 

Kommunen sender ut saksdokumenter og utskrifter av møteprotokoller fra kommunestyret, 

formannskap, administrasjonsutvalg og faste utvalg til de politiske parti som er representert i 

kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke saker som er unntatt fra offentliggjøring i medhold 

av Lov om Offentlighet i Forvaltningen. 

Økonomisk støtte  

Kommunestyret bevilger tilskudd til de lister som er representert i kommunestyret eller har 

fått mer enn 4 % av stemmene. Tilskuddet fordeles med 10 % som grunnstøtte til alle 

partier/grupper og 90 % fordeles forholdsmessig ut fra antall stemmer oppnådd ved siste 

kommunestyrevalg. Bygdelister som er representert i kommunestyret gis tilskudd etter samme 

fordelingsnøkkel som til de politiske partiene. 

§ 12 Digitalt utstyr  

Alle faste medlemmer av kommunestyret og hovedutvalgene får vederlagsfritt ipad/nettbrett 

eller tilsvarende for å kunne motta politiske dokumenter digitalt. Kommunen har ansvar for 

vedlikehold av utstyret så lenge vedkommende innehar vervet. Representanter som trer ut av 

verv i løpet av første kommunestyreperiode skal levere utstyret tilbake. Utstyret gis den 

enkelte representant til odel og eie når vedkommende går ut av politiske verv etter minimum 

en kommunestyreperiode.  

§ 13 Ikrafttredelse 

Denne forskriften gjelder fra og med kommunestyremøtet den 30.10.2019. 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Plansamarbeid i Nord-Troms - orientering om framdrift 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Statusrapport og utdrag av referat fra KDU 14.10.20 - plansamarbeid 
2 Plansamarbeid i Nord-Troms 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Etter langt forarbeid og utredninger ble «Nord-Troms plankontor» startet opp i 2012 i egne 
lokaler lokalisert på Storslett. Tiltaket ble organisert som et 3-årig prosjekt med tilskudd fra 
Troms Fylkeskommune. Samarbeidet ble avsluttet i 2015, men ganske fort kom det opp 
spørsmål om å gjenoppta dialogen. Etter forarbeider i de forskjellige fora som omfattes av 
regionrådsparaplyen ble det fremmet sak til politisk behandling i Nord-Troms kommunene 
vinteren 2018-2019. 
 
Kvænangen kommunestyre gjorde følgende vedtak 27.02.2019 (sak 7/19): 
 
1. Kvænangen kommune stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 

plansamarbeid i Nord-Troms.  
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Tromskommunene, som 

utreder innholdet og organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evalueringsrapporten av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter om 
organisering av plansamarbeid m.fl.  

 



Alle Nord-Troms kommunene gjorde likelydende vedtak, og Kåfjord kommune søkte deretter 
Fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler for arbeidet. Søknaden ble innvilget, og arbeidet går 
nå inn i en utredningsfase. 
 
Det vises til vedlagte søknad og til vedlagte statusrapport. Etter tidsplanen vil utredningene bli 
lagt fram for politisk behandling i 2021. 
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STATUSRAPPORT FORPROSJEKT 
MULIG INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN ET ELLER FLERE OMRÅDER: 

PLANLEGGING, OPPMÅLING, DELING OG BYGGESAK 

 

Fra oktober 2012 til desember 2015 var Nord-Troms plankontor i drift. Plankontoret var et interkommunalt 

samarbeid etter den daværende kommunelovens § 27. Samarbeidet bestod av kommunene Kvænangen, Nordreisa, 

Skjervøy, Kåfjord og Storfjord. Plankontoret var organisert som et treårig prosjekt med støtte fra Troms 

Fylkeskommune før det skulle overføres til ordinær drift om det var ønsket. Hovedoppgaven til plankontoret var å få 

på plass arealplaner for de fem samarbeidskommunene innen prosjektperioden.  

 

Plankontoret ble avviklet 31.12.2015 da kommunestyrene i Kvænangen, Kåfjord og Storfjord vedtok å trekke seg ut 

av samarbeidet. Da bestemte også de resterende kommunene seg også for å avslutte samarbeidet og plankontoret 

ble nedlagt.  

 

Det er nå fire år siden plankontoret ble avviklet. Siden den gang kommunene i Nord-Troms utført sitt planarbeid 

gjennom egne ansatte og innkjøp av konsulenttjenester. Det har vist seg at problemene som eksisterte før 

plankontoret ble etablert, fort returnerer når det avvikles. Flere kommuner har i ettertid slitt med å få tak i 

kompetanse på planarbeid. Noen har gitt opp å skaffe seg kompetansen og kjøper alt via konsulenter, andre har 

delvis egen kompetanse. Flere må allikevel ty til konsulenthjelp for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene. Man 

ser at kommunene i dag er sårbar for sykefravær og permisjoner.  

 

Vedlagt er søknaden på prosjektsskjønnsmidler. Denne er innvilget av Fylkesmannen. Estimert kostand for 

prosjektet er satt til kr. 1 700 000. Her har Fylkesmannen gått inn med kr. 850 000. Foreløpig fordeling av 

resterende kr. 850 000 er medtatt i søknaden. 

 

Vedtaket under viser at mandatet er klar, og det er nå en prosess med å ansette en prosjektleder. Det er også 

fastsatt i mandatet at en endelig rapport skal foreligge fra prosjektgruppen og være klar til politisk behandling i 

junimøtet 2021. Det vil også bli en eller to statusrapporter som legges frem for politikerne ila. prosjektperioden.  

 

I tillegg til medlemmer fra hver kommune vil det bli valgt en representant fra tillitsmannsapparatet (felles for alle 

kommuner) som fast deltager i prosjektgruppa. 

 

 

 

 

UTDRAG AV REFERAT FRA KDU-Møte14. OKTOBER - 50/20 PLANSAMARBEID I NORD-

TROMS – OPPSTART ARBEID I RESSURSGRUPPE(R).   

  

Vedtak:   

I møte 8. oktober, der også Fylkesmannen deltok, ble søknaden om prosjektskjønnsmidler for plansamarbeidet 

gjennomgått. Denne er innvilget av Fylkesmannen som omsøkt på kr. 850 000.   

  

Det var her diskutert videre fremdrift med utreding av et plansamarbeid og der en eller flere ressursgrupper eller 

arbeidsgrupper går gjennom mulige modeller for å få til et samarbeid i Nord-Troms. Når en nevner en eller flere 

grupper, henger dette sammen med at det er flere fagområder som er med i «søknaden». Byggesak, deling og 

oppmåling og kart er også aktuelle fagområder for interkommunalt samarbeid.  

  

Problemstillingen med et plansamarbeid er blant annet hvilken organisering det kan bli snakk om. Skal det være et 

felles kontor der alle planleggere er samlokalisert, eller skal en legge opp til en mer desentralisert modell der 

planleggere sitter i sine respektive kommuner, men har faste Teams-møter og/eller fysiske møter på et kontor.  
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Løsningen som ble avsluttet i 2015 var et felles kontor der alle planleggere var samlet, lokalisert i Nordreisa. Det 

har skjedd mye siden 2015. Møter via Skype eller Teams har blitt mer regelen enn unntaket det siste halvåret og har 

fungert godt. Mange har i denne perioden med Covid-19 benyttet hjemmekontor og jobbet herfra på de 

fleste plattformer en jobber på fra sitt eget kontor.  

  

I søknaden er det et avsnitt om «Utredninger og avklaringer». Dette avsnittet er omfattende og må ses på av 

arbeidsgruppen når den tid kommer. Prosjektgruppens mandat er å i første omgang kartlegge status på plansiden i 

kommunene og de ressurser som finnes, samt å frembringe forslag til alternativene om samarbeid. Prosjektgruppen 

skal også vurdere andre mulig samarbeidsområder enn de som tidligere er nevnt.   
  
Av hensyn til tidspresset har det vært gunstig at prosjektleder kan rekrutteres internt i en av kommunene. 

Alternativet med å lyse dette ut er diskutert og vil være løsningen hvis vi ikke klarer en intern rekruttering. TAH og 

JHS gis fullmakt til å forespørre EP om prosessledelse på timebasis inntil utlysning er avklart for å 

sikre umiddelbar fremdrift. Det settes et mål om å ha prosjektledelse på plass til årsskiftet 20/21.  
  
I møte 8. oktober orienterte Fylkesmannen om et likelydende prosjekt som kjøres i Finnmark. Denne hadde også i 

seg flere fagområder, men ikke de samme områdene vi nå utreder.  

  

Notatet de her brukte er her gjengitt og delvis tilpasset vårt prosjekt.  

  

Gruppeinndeling og organisering  
  
Styringsgruppen: KDU Nord-Troms + repr. Fra Fylkesmannen (har vi et navn?)  
Vertskommune: Kåfjord  
  
Prosjektgruppe   

o Kåfjord (vertskommune): Gunn Andersen / Bendik Fanghol  

o Skjervøy: Kjell Ove Lehne  

o Nordreisa: Dag Funderud  

o Kvænangen: Jan Inge Karlsen  

o Lyngen: Daniel Høgtun  

o Storfjord: Oddbjørn Nilsen  

o Repr. fra Fylkesmannen:   

o Tillitsvalgt – oppnevnes av prosjektgruppa  
  
Prosjektgruppen nedsettes så snart som mulig, og med månedlig rapportering til styringsgruppa. 

Første rapporteringsfrist senest 27. november 2020. Plansamarbeidet settes som sak i alle faste møter i KDU.  
  
Mandat: Prosjektgruppen nedsettes for å kartlegge planstatus og planutfordringer i kommunene, herunder vurdere 

en eventuell samordning av regional planstrategi og etablering av et felles plankontor. Denne gruppen utreder også 

om det er behov for flere grupper som da skal dekke de andre fagområdene eller om vi skal ha en gruppe som 

takler alle områdene.    
   

 

 
Arbeidsgrupper:   
Kan etableres i for eksempel kommunene, eller på tvers innen fagområder. Arbeidsgruppene settes sammen av 

kommunalsjefer, planleggere, andre ledere og evt. andre nøkkelpersoner fra kommunene.   
  
Tillitsvalgte:  
Melding om vedtak til tillitsvalgtgrupper v/ TAH. Tillitsmannsapparatet må koples inn så tidlig som mulig og 

muligens sitte som et fast medlem i arbeidsgruppen. Det jobbes i første møte med forslag til deltakere i 

prosjektgruppen. Møtet bør avholdes så snart som mulig.    
  
Sende mandat og prosjektbeskrivelse + politiske vedtak (likelydende i alle kommuner)  
  
  
Avtale milepæler og kommunikasjon så info blir lik til alle kommuner.  
Januar: underveisrapport/status fra prosjektet som legges fram for politikere.  
  
Arbeidsgruppen(e) bør ha en leder med ansvar for kontakt mot prosjektleder 

og KDU (kommunedirektørutvalget). Arbeidsgruppene avgjør selv behov for møter og arbeidsform. Det forventes 

skriftlig rapportering på mandatpunktene nedenfor.   
  
Gruppene må rapportere innen fristen 27. november så langt de har kommet. Vi legger deretter opp til en 

fremdriftsplan der vi har et felles saksframlegg til kommunestyrene i junimøtene 2021.     
  
Evt. uklarheter eller vanskelige mandatpunkter drøftes med 

prosjektleder. Kommunedirektørene, kommunalsjefene og Fylkesmannen vil kunne svare på evt. spørsmål.   
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Prosjektgruppen vil initiere oppfølgende prosesser i 2021 for å utvikle strategier og rammer for et helhetlig 

samarbeid på de ulike områdene.   
  
  
Mandat for prosjektgruppen  
  
Nedenfor følger en konkretisering av hva arbeidsgruppene skal beskrive og vurdere. Oppdraget er delt inn i en 

beskrivende del, en vurderingsdel og en tilrådning/løsningsdel.   
  
BESKRIVENDE DEL    
Prosjektgruppen skal beskrive viktige kjennetegn ved dagens oppgaveløsning i de fire kommunene:     

• Oversikt over dagens oppgaver som inngår i mandatområdet (oppgavebeskrivelse)    

• Dagens organisering, herunder organisatorisk tilhørighet, ledelse og bemanning inkl. oversikt over dagens  

       kapasitet (årsverk) i de enkelte kommuner   

• Bruk av IKT-løsninger og evt. avhengighet til andre tjenester i eller utenfor kommunen   

• Dagens system for kompetanseutvikling blant ledelse og ansatte, forekomst av fagnettverk og   

       kursmuligheter   

• Oversikt over samarbeid med andre kommuner og evt. kjøp av tjenester fra private leverandører   

• Annen relevant nøkkelinformasjon om dagens tjenester, som pågående prosjekter, evalueringer,  

       endringsplaner, samarbeid med fylkeskommunen, tilsyn fra statlig myndighet etc.   
  
VURDERINGSDEL   
Prosjektgruppen skal gi sin vurdering av følgende:    

• Sterke og svake sider ved dagens tjenester, med vekt på sårbarhet og fremtidig bærekraft    

• Fordeler og ulemper med utvidet interkommunalt samarbeid i Nord-Troms    

• Kritiske forutsetninger for utvidet samarbeid   

• Aktuelle erfaringer fra andre kommuner som samarbeider  

• Gjennomgå «Utredninger og avklaringer» i prosjektsøknaden   
  

LØSNINGSDEL   
Prosjektgruppen skal gjøre en nærmere vurdering av samarbeidsnivå og utarbeide en faglig tilrådning 

om framtidig samarbeidsmodell for kommunene i Nord-Troms.  Prosjektgruppen bes vurdere og knytte 

sine anbefalinger til følgende modeller:   
   
Modell 1: Etablering av fagnettverk eller annen form for uformelt kompetansesamarbeid    
Modell 2: Avtalebasert kjøp og salg av tjenester mellom alle eller noen av kommunene, evt. andre kommuner     
               utenfor nord-Troms   
Modell 3: Administrativ vertskommunemodell etter kommuneloven, inkludert overføring av offentlig myndighet og   
               arbeidsgiveransvar til en vertskommune (virksomhetsoverdragelse)   
Modell 4: Administrativ vertskommunemodell med felles faglig organisering og ledelse, men uten overføring av   
               arbeidsgiveransvar (uten virksomhetsoverdragelse)   
  
  

 

 

 
Det bes om en konkretisering av følgende ved anbefalt hovedmodell:    

• Mulig navn på samarbeidsordningen   

• Oppgaver som bør inngå, evt. beskrevet som en trinnvis utvikling   

• Deltakende kommuner   

• Mulig vertskommune for samarbeidet   
  

Arbeidsgruppene vil få oversendt en forenklet veileder om aktuelle samarbeidsmodeller. Prosjektgruppen vil 

igangsette arbeid med prinsipper for kostnadsfordeling og aktuelle samarbeidsavtaler.    
  
Temanotater og parallelle prosesser   
Prosjektgruppen vil få utarbeidet to arbeidsdokumenter om følgende temaer:    

• Enkel veileder med oversikt over aktuelle samarbeidsmodeller inkl. eksempler på aktuelle    

       samarbeidsavtaler fra andre kommuner. Det tas sikte på at veilederen skal foreligge ved oppstart   

       av arbeidsgruppene.    

• Prinsipper for kostnadsfordeling og finansiering av aktuelle samarbeidsordninger. Prosjektgruppen vil   

       nedsette en egen arbeidsgruppe (økonomisjefene) med ansvar for å belyse aktuelle fordelingsmodeller og   

       mulige kostnadsnøkler. Arbeidet kan i stor grad baseres på nøkkeldokumenter og innarbeidet praksis i  

       eksisterende samarbeidsordninger. Tidspunkt for nedsettelse av arbeidsgruppen vurderes nærmere av  

       prosjektgruppen.     
  
Prosjektgruppen vil i samråd med KDU også vurdere følgende problemstillinger:      

• Mulighetsrom for politisk styring av et voksende samarbeid i Nord-Troms, herunder samordning og  

       koordinering fra politisk styringsgruppe eller i regionrådet.  
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Veileder fra Fylkesmannen må avklares  
  
  

 
Overordnet tidsplan   
  
  
Oktober 2020:     Prosjektgruppemøte, prioritering av samarbeidsområder, vedtak om opprettelse av 

arbeidsgrupper, ledelse og deltakere, mandat og rapporteringsfrist. Plan for utarbeidelse av 

temanotater om vertskommunemodell (eller en annen modell) og prinsipper for 

kostnadsfordeling. Møteplan for arbeids- og styringsgruppen (KDU) for 4. kv. 2020 og 1. og 2. kv. 

2021. Prosjektleders ansvar for oppfølging av kommunene og arbeidsgruppene.   
  
xx. xxxxxx:          Møte med prosjektgruppen, KDU og eventuelt Fylkesmannen. Gjennomgang av status og planer 

for videre oppfølging i prosjektet.    
  
xx. xxxxxx:            Frist for rapportering fra arbeidsgruppene   
  
xx. xxxxxx:          Prosjekt- og styringsgruppemøte, presentasjoner fra arbeidsgruppene, drøfting av innspill og 

tilrådninger, arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner og tilrådning legges fram for KDU, plan for 

videre arbeid med felles saksfremlegg og samarbeidsavtaler, plan for medvirkning og dialog med 

tillitsvalgte og ansatte    
  
1.juni 2021:          Prosjekt- og KDU-møte vedtar felles saksframlegg og plan for oppfølgende arbeid   
  
Juni 2021:             Formidlingsrunde, kommunestyrebehandling og avklaring av vertskommuneløsninger som 

iverksettes 1. halvår 2021.   
  
Januar 2022:         Iverksetting av vedtatt samarbeid, videre arbeid med samordning av planstrategi og system for 

utarbeidelse av kommuneplaner, initiering av nye samarbeidsområder, drøfting av politisk og 

administrativ styringsmodell, samarbeid med andre kommuner, regional utviklingsavtale ifht. 

fylkeskommunen og statlige aktører, iverksetting av evt. piloter og forsøk    
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PROSJEKTSKJØNNSMIDLER 2020
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen 
og Storfjord kommuner søker herved Fylkesman-
nen i Troms og Finnmark om prosjektskjønns-
midler til utredning av et forpliktende interkom-
munalt plansamarbeid.

Å etablere et interkommunalt samarbeid mellom 
seks kommuner i Nord-Troms vil kunne gi hele 
regionen et løft hva gjelder planarbeid. Kommu-
nene kan sågar spare penger på det samtidig som 
de får økt kompetanse, produksjon og kvalitet 
innenfor fagfeltet. Etableringen av et forpliktende 
plansamarbeid vil styrke de seks kommunenes 
rolle som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, 
lokalpolitisk arena og ikke minst som samfunns-
utvikler.

De omsøkte prosjektskjønnsmidlene skal benyt-
tes til å utrede innhold, organisering i et forplik-
tende interkommunalt plansamarbeid mellom de 
seks kommunene. Kommunene må sammen utre-
de og bli enige om hva som skal inngå i et slikt 
samarbeid. Her må det diskuteres alt fra dispen-
sasjoner til byggesak, kommuneplan og geodata. I 
tillegg må det utredes hvordan et slikt samarbeid 
skal organiseres. Skal det være et lokalt planfor-
um, et faglig nettverk, et kompetanse- og kunn-
skapssamarbeid eller et felles plankontor for hele 
regionen? Under organisering må det også utre-
des hvordan plankontoret skal finansieres. Vil et 
plankontor føre til økte utgifter for kommunene, 
eller vil det føre til besparelser når man ser på 
hva man får igjen av kompetanse, produksjon og 
kvalitet?

Det skal organiseres som et ett-årig prosjekt hvor 
det ansettes en prosjektleder i 100 % stilling. 
Denne personen får ansvaret for å utarbeide 
utredninger og analyser basert på beslutnings-
takere og interessenter i kommunene. I tillegg 
får prosjektleder ansvar for koordinering av 
kommunenes bidrag og deltakelse i prosjektet 
med møtevirksomhet, erfaringsutveksling og 
kunnskapsutveksling. Det vil her være særdeles 
viktig at kommunene drøfter, diskuterer og blir 
enige om hva som skal inngå og hvordan det skal 
organiseres, herunder finansiering.

Kommunene i Nord-Troms erfarer at Fylkesman-
nen i Troms og Finnmark er opptatt av og inter-
essert i å bidra til å etablere flere interkommuna-
le samarbeid, spesielt i Nord-Troms og Finnmark, 
hvor plansamarbeid er et viktig fagfelt å samar-
beide om. Det er bred enighet i Nord-Troms om å 
utrede muligheten for å etablere et forpliktende 
plansamarbeid.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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PLANSAMARBEID I NORD-TROMS PLÁNAOVTTASBARGU DAVVI ROMSSAS

BAKGRUNN
Fra oktober 2012 til desember 2015 var Nord-
Troms plankontor i drift. Plankontoret var et 
interkommunalt samarbeid etter den daværende 
kommunelovens § 27. Samarbeidet bestod av 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord og Storfjord.

Plankontoret var organisert som et treårig pro-
sjekt med støtte fra Troms Fylkeskommune før 
det skulle overføres til ordinær drift om det var 
ønsket. Hovedoppgaven til plankontoret var å få 
på plass arealplaner for de fem samarbeidskom-
munene innen prosjektperioden.
Plankontoret ble avviklet 31.12.2015 da kom-
munestyrene i Kvænangen, Kåfjord og Storfjord 
vedtok å trekke seg ut av samarbeidet. Da be-
stemte også de resterende kommunene seg også 
for å avslutte samarbeidet. Les mer om denne 
prosessen i vedlagte rapporter om Nord-Troms 
plankontor.

Det er nå fire år siden plankontoret ble avvi-
klet. Siden den gang kommunene i Nord-Troms 
utført sitt planarbeid gjennom egne ansatte og 
innkjøp av konsulenttjenester. Det har vist seg at 
problemene som eksisterte før plankontoret ble 
etablert, fort returnerer når det avvikles. Flere 
kommuner har i ettertid slitt med å få tak i kom-
petanse på planarbeid, noen har gitt opp å skaffe 
seg kompetansen og kjøper alt via konsulenter. 
Andre har delvis egen kompetanse, men flere må 
allikevel ty til konsulenthjelp for å kunne utføre 
de lovpålagte oppgavene. Man ser at kommunene 
i dag er sårbar for sykefravær og permisjoner.

Våren 2019 gjorde kommunene Storfjord, Kå-
fjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen likely-
dende politiske vedtak med følgende innhold:

1. Formannskapet stiller seg positive til å  
vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms. 

2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående 
av fagfolk fra alle Nord-Troms-kommune-
ne, som utreder innhold og organisering 
av et framtidig plansamarbeid/plankon-
tor. Det tas utgangspunkt i evaluering av 
Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rap-
porter ang organisering av plansamarbeid 
m fl. 

FOTO: GEORG SICHELSCHMIDT
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Lyngen kommune ved kommunedirektør har i 
løpet av januar 2020 også bestemt seg for at de 
ønsker å utrede muligheten for et forpliktende 
plansamarbeid/plankontor. Dermed er alle kom-
munene i Nord-Troms med på prosjektet.

Det er altså bred enighet i regionen om å utrede 
muligheten for et nytt forpliktende plansamar-
beid/plankontor i Nord-Troms.

Da historien har en tendens til å gjenta seg selv, 
krever et mulig nytt samarbeid videre utrednin-
ger for å belyse hva som ikke fungerte sist, og 
hvordan man skal endre innhold og organisering 
for å unngå at det samme skjer på nytt.

Før etableringen av plankontoret i 2012 ble 
det gjort grundige utredninger av NIBR, samt 
forskjellige arbeidsgrupper innad i regionen. 
Se vedlagte utredning av NIBR. Funnene i disse 
rapportene vil bli lagt til grunn for utredningen 
av et nytt plansamarbeid sammen med årsakene 
til at det ble avviklet. På bakgrunn av dette vil det 
utarbeides forslag til endringer i organisering 
og innhold for å skape et plansamarbeid som vil 
fungere i lengden.

Helt konkret ønsker man svar på følgende spørs-
mål:
• Hvorfor har vi behov for et plansamar-

beid?
• Hva skal et plansamarbeid inneholde?
• Hvordan skal plansamarbeidet organise-

res og driftes?

Samtidig må utredningen belyse hvordan man 
skal takle problemer som oppstår mellom pro-
sjekteierne og eventuelle muligheter til å endre 
organisering og innhold i plansamarbeidet for å 
unngå en ny avvikling.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Milepæl Tidspunkt

Tildeling av midler apr. 2020

Nedsetting av ressursgruppe apr. 2020

Ansettelse av prosjektleder jun. 2020

Prosjektleder og ressursgruppe oppstart jun. 2020

Evaluering av Nord-Troms plankontor aug. 2020

Supplerende utredninger av et nytt plansamarbeid/plankontor jan. 2020

Forslag til innhold og organisering apr. 2021

Vedtak av oppstart på forpliktende plansamarbeid/plankontor mai. 2021

Evaluering av prosjektet jun. 2021

FRAMDRIFTSPLAN

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Problemstilling Tema Fordeler/utfordringer Utredningsbehov

Hvorfor er det be-
hov for å etablere 
et plansamarbeid i 
Nord-Troms?

Fagmiljø Spesialisering

Ulike fagfelt

Spesifikk kompetanse

Hvilke fordeler og 
utfordringer et plan-
samarbeid kan ha for 
fagmiljøet må utredes.

Kompetanseheving

Kurs og seminar

Intern opplæring

Robusthet

Sykefravær og permisjon

Attraktivitet

Arbeidskapasitet

Faglig robusthet

Plankvalitet Faglig styrke

Variert kunnskap og erfaring

Faglig bredde gir gjennomgående 
gode planer

Hvilke fordeler og 
utfordringer et plan-
samarbeid kan ha for 
plankvaliteten må utre-
des. Forholdet mellom 
objektive vurderinger, 
og geografisk, teknisk 
og kulturell lokalkunn-
skap må vurderes og 
belyses

Medvirkning

Samkjøring av medvirkningsproses-
ser

Objektiv merknadsbehandling

Lokalkunnskap vil være viktig for å 
sikre god medvirkning.
Samordning av innspill

God kompetanse til å ta hånd om inn-
spill på forskjellige områder.

Mulighet for å etablere god kom-
munikasjon med ulike innsigelse-
smyndigheter.

Læring fra planprosesser i en kom-
mune kan overføres videre og gjøre 
prosessene mer effektive ved å unngå 
å gjøre feil flere ganger.

UTREDNINGER OG AVKLARINGER
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Stordriftsfordeler Prosesser

Prosesser til mange planoppgaver 
gjennomføres ofte samtidig i flere 
kommuner. Disse kan kjøres parallelt 
noe som vil spare tid og øke kvalite-
ten.

Kompetanse på prosessledelse vil 
kunne bygges opp og flyttes mellom 
kommunene.

Hvilke fordeler og ut-
fordringer et plansam-
arbeid kan ha i forbin-
delse med denne typen 
«stordrift» må utredes.

Samordning

Samordning av arbeidsprosesser, 
utredninger, informasjonsarbeid og 
kompetanseutvikling vil gi store for-
deler for eierkommunene på sikt.

Effektivitet

Sammenslåing av arbeid på ulike 
tidspunkt og i ulike prosesser vil 
være både tids- og kostnadseffektivt.

Etter hvert vil alle faktorene med 
robusthet, kompetansenivå, samord-
ningsmuligheter, erfaring og plankva-
litet kunne skape en effektivitet som 
kommer eierkommunene til gode i 
form av mer utbytte for pengene, ras-
kere saksbehandling og økt kvalitet.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Hva skal inngå i 
plansamarbeidet?

Kommuneplan Arealdel

Arealdelen vil naturlig inngå som en 
av plansamarbeidets hovedoppgaver.

Det vil kunne utarbeides arealdeler 
for alle kommunene etter samme lest 
både når det gjelder prosess, med-
virkning og utforming. Dette vil lette 
arbeidet etter hvert og gjøre rullering 
av planene enklere på sikt.

Det må utredes i hvor 
stor grad plansamarbei-
det skal være involvert 
i utarbeidelsen av kom-
muneplanens arealdel.

Samfunnsdel

Samfunnsdelen er veldig sektorover-
gripende, men allikevel særdeles vik-
tig for plansamarbeidets arbeid med 
arealdeler og andre planer.

Plansamarbeidet bør derfor ha pro-
sessledelse i dette arbeidet for å sikre 
framdrift og kvalitet. Her vil man 
også kunne oppnå de samme synergi-
ene som nevnt under arealdelen.

Det må utredes i hvor 
stor grad plansamar-
beidet skal være invol-
vert i utarbeidelsen av 
kommuneplanens sam-
funnsdel fra innspill-
sadgang til prosessle-
delse til utarbeidelse og 
planforslag.

Planstrategi

Planstrategien er et politisk doku-
ment som må ha god forankring i det 
aktuelle kommunestyret og adminis-
trasjonen. Det er også et dokument 
som setter tydelige føringer for plan-
samarbeidets arbeidsoppgaver i de 
neste fire årene. Plansamarbeidet bør 
derfor også ha prosessledelse i dette 
arbeidet for å ta eierskap til innholdet 
og intensjonen bak. Ved å ha pro-
sessledelse på alle kommunene sine 
planstrategier parallelt vil også plan-
samarbeidet få en veldig god innsikt 
i arbeidet og kunne delta med faglige 
anbefalinger for prioriteringen for 
planperioden.

Det må utredes i hvor 
stor grad plansamarbei-
det skal være involvert 
i utarbeidelsen av plan-
strategien fra innspill-
sadgang til prosessle-
delse til utarbeidelse og 
prioriteringsforslag.
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Reguleringsplaner Offentlige

Det vil være naturlig på sikt at 
plansamarbeidet vil ta på seg utar-
beidelsen og saksbehandlingen av 
offentlige reguleringsplaner. Dette 
vil spare eierkommunene for konsu-
lentutgifter og sikre lokal kunnskap 
og forankring i arbeidet. Man vil på 
sikt få god kompetanse på området 
og dette vil kunne fungere som en 
drivkraft for utviklingen i regionen. 
Å kunne utarbeide reguleringsplaner 
internt vil være svært attraktivt for 
små kommuner i Nord-Troms.

Det må utredes i hvil-
ken grad plansamarbei-
det skal bruke ressurser 
og bygge kompetanse 
på å utarbeide regule-
ringsplaner for eier-
kommunene.

Private

Det vil være naturlig at plansamar-
beidet saksbehandler private regule-
ringsplaner. Den interne kompetan-
sen vil kunne gjøre dette effektivt og 
med høy kvalitet. Man vil da også 
kunne ta høyere saksbehandlingsge-
byr for dette.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Øvrig arbeid Dispensasjoner Det må utredes om dis-
pensasjoner skal være 
en del av plansamar-
beidet. Dette vil kunne 
gi høyere kvalitet på de 
juridiske vurderingene 
og en mer objektiv og 
rettferdig vurdering av 
søknader.

Bygge- og delingssaker Det må utredes om 
bygge- og delingssa-
ker skal være en del 
av plansamarbeidet. 
Dette vil kunne gi 
høyere kvalitet på de 
juridiske vurderingene 
og en mer objektiv og 
rettferdig vurdering av 
søknader.

Beredskapsplanverk Det må utredes om 
beredskapsplanverket 
skal være en del av 
plansamarbeidet. Dette 
henger tett sammen 
med areal- og sam-
funnsplanlegging. Det 
krever god lokal kunn-
skap og forankring i 
tillegg til stor kompe-
tanse på feltet.

Kartarbeid Det må utredes om 
kart- og geodata-arbeid 
skal være en del av 
plansamarbeidet. Et 
samarbeid om dette vil 
kunne gi besparelser i 
innkjøp av produkter 
og tjenester, utvikling 
av kompetanse og la-
vere arbeidsinnsats per 
kommune enn det er i 
dag.
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Hvordan skal 
plansamarbeidet 
organiseres og 
driftes?

Planforum Konkrete problemstillinger etter 
behov

Et lite formelt samarbeid hvor man 
kan møtes og diskutere konkrete 
planer og problemstilling etter som 
det er behov. Fungerer som dagens 
regionale planforum, men på et lokalt 
nivå.

Det må utredes hvilken 
samarbeidsmodell som 
vil fungere best for ei-
erkommunene, gi best 
utbytte for innbygger-
ne, ansatte, politikere 
osv. Her må vurderes 
de ulike formene for 
samarbeid fra planfor-
um til plankontor med 
sine underfasetter.

Faste møtepunkter

Noe mer formelt. Fastemøtepunkter 
hvor man kan ta opp og samarbeide 
om det man definerer som skal inngå 
i samarbeidet.

Plannettverk Faglig samarbeid

Et samarbeid rundt faglige spørsmål. 
Fordeling av kompetanseutvikling 
mellom kommunene, med påfølgen-
de intern opplæring.

Samkjøring av prosesser

Samarbeid om felles prosesser for 
lovpålagte oppgaver som planstrategi 
og kommuneplanen.

Plankontor Sentral modell

Felles kontor i vertskommune

Alle jobber her.

Kommunen får en bestillerrolle og 
forholder seg til plankontoret som en 
enhet, uten egen kontaktperson.

Desentral modell

Alle sitter i hver sin kommune

Samarbeid over digitale hjelpemidler

Hyppige møter i de ulike kommu-
nene. Det jobbes som en enhet, hvor 
kommunen melder sine behov inn til 
leder, som under sentral modell.
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Kombinasjonsmodell

Kontor i vertskommune.

Mulighet til å jobbe bare på hoved-
kontor med møtevirksomhet o.l. i 
ulike kommuner det jobbes med.

Mulighet til å ha kontorsted ute i 
kommunene om man ønsker.

Noen dager på felleskontor, noen 
dager i kommune man ønsker.

Kommunene forholder seg til plan-
kontoret som en enhet, uten å ha en 
fast kontaktperson. Leder delegere 
arbeidet.

FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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Hva må endres fra 
forrige gang - be-
traktninger?

Selskapsstruktur IKS/AS/KF/Andre former?

Ut ifra hvilken samarbeidsmodell 
som velges ut, må det sees på hvor-
dan selskapsstrukturen skal orga-
niseres. Sist gang var plankontoret 
organisert som et interkommunalt 
samarbeid etter daværende kommu-
nelovens § 27.

Det må vurderes ulike 
former for selskaps-
struktur for å finne den 
mest hensiktsmessige 
med tanke på de opp-
gavene plansamarbei-
det skal løse.

Ledelse Kompetansekrav

Hvordan ledelsen av et plansamar-
beid fungerer er avgjørende for om 
det er levedyktig på sikt. Planarbeid 
er komplekst med hensyn på arbeids-
mengde, fagfelt, prosesser og mange 
andre faktorer. Å styre planarbeidet 
til fem kommuner er derfor ikke en 
lett oppgave. 

Det må vurderes hvil-
ken kompetanse lede-
ren skal inneha for å 
kunne løse arbeidsopp-
gavene. Det må utredes 
om lederen, i tillegg 
til ledelsesevne, også 
bør være utdannet i 
fagfeltet og ha grundig 
kjennskap til kommu-
nal planlegging og for-
valtning.

Deltid eller heltid

Når det gjelder størrelse på lederstil-
ling i et slikt plansamarbeid så må 
det utredes om det er arbeid til en full 
stilling eller som deler av en annen 
stilling. En mulig form for ledelse er 
at det kombineres med planarbeid og 
at en av de planansatte gis et ledelse-
sansvar som del av stillingen.

Det må utredes hvor 
mye av et årsverk som 
kreves for å lede et 
slikt plansamarbeid.

Det må også utredes 
hvilken kompetanse 
som er viktig for å 
kunne utføre oppgaven 
på en hensiktsmessig 
måte.

Styringsgruppe Kommunedirektører, fagfolk eller 
ordførere

Forrige gang var det kommunedirek-
tører som utgjorde styret i plankon-
toret. 

Om styret er sammensatt politisk, 
av administrasjonsledelsen eller av 
fagpersoner vil ha stor innvirkning på 
hvordan plansamarbeidet fungerer.

Ved opprettelsen av 
et nytt plansamarbeid 
må det utredes hvil-
ken sammensetning 
av styret som er mest 
hensiktsmessig for å ha 
et velfungerende sam-
arbeid.
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KOSTNADSBEREGNING

FOTO: GEORG SICHELSCHMIDT

FINANSIERINGSPLAN

 Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Lyngen Totalt

Arbeidsinnsats 
fra kommune kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 720 000

Reiseutgifter kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 90 000

Administrasjon kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 6 667 kr 40 000

Prosjektleder 
12 mnd kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 141 667 kr 850 000

Totalt  kr 1 700 000

Totalt

Egenandel kommuner kr 850 000

Prosjektskjønnsmidler kr 850 000



ÅRSTALL

2020

FORMAT

A4

ANTALL SIDER
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
224/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 
 Kvænangen kommunestyre  

 

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

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Anskaffelsesstrategi for Nord-Troms Kommunene 
2 Samarbeidsavtale Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste (NTKI) 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms gjeldende fra 1.1.21. Samarbeidet omfatter alle 6 
kommuner i Nord-Troms. 
 

2. Kvænangen kommune godkjenner forslag til handlingsplan og anskaffelsesstrategi for 
samarbeidet.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Historikk: 
Kontrollutvalgene i Nord-Troms-kommunene har fulgt opp forslag til forbedringstiltak for 
innkjøpstjenesten etter at KomRev Nord i sin rapport «Innkjøpstjenesten i Nord-Troms» påpekte 
svikt i rutiner, svak kompetanse og manglende dokumentasjon i anskaffelsessaker i kommunene. 
Kommunestyrene vedtok i slutten av 2019 likelydende vedtak: 
 



1. Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».  

 
a) Kommunen slutter seg til revisors konklusjon i kap 4 og tilråding om at kommunen må treffe 

tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige 
anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i 
regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse 
prosessene i ettertid.  

 
b) Kommunestyret viser til konklusjon i rapportens kap 5, og ber rådmannen følge opp 

revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunenes 
plikter etter samarbeidsavtalen  

 
c) Kommunestyret ber rådmannen legge fram en handlingsplan med forslag til tiltak for å 

styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. 
Kommunestyret ber rådmannen gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.  
 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og rapportere tilbake til 
kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt 1 a)-1b) innen 1. februar 
2020, og handlingsplan som nevnt i pkt 1C) innen 1. mai 2020  

 
Saken har vært fulgt opp av rådmannsutvalget (nå KDU). Innkjøpssjefen har, sammen med 
styringsgruppa, arbeidet med tiltak for å forbedre tjenesten på punktene ihht 
kommunestyrevedtak. Kontrollutvalgene har behandla rapporterte tiltak til pkt 1a og 1b i vår, 
mens tiltak til pkt 1C har vært til behandling i kontrollutvalgene høsten 2020. Da gjorde 
kontrollutvalgene følgende vedtak: 
 
1. Kommunestyrets vedtok i sak 57/19 i møte 11.12.2019 å styrke kommunens kompetanse innen 
offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk i møte 9.9.2020 fremlagt utkast til handlingsplan og 
felles innkjøpsstrategi for deltakerkommunene i innkjøpssamarbeidet. Plan skal iverksettes fra 
1.1.2021.  
2. Kontrollutvalget er bekymret for fremdriften i saken, og ber derfor kommunestyret vurdere 
om det stilles tilstrekkelige ressurser for vedtatt målsetning om kompetanseheving.  
3. Kontrollutvalget vil følge opp saken, og melder tilbake til kommunestyret i løpet av 2021.  
4. Saken oversendes kommunestyret til foreløpig orientering. 
 
Tiltak og tiltaks-/handlingsplan: 
Innkjøpssjefen har sammen med nåværende styringsgruppe, bestående av økonomisjefene i de 
seks kommunene, utarbeidet en felles anskaffelsesstrategi og en felles handlingsplan for 
innkjøpstjenesten. Bortsett fra noen redaksjonelle endringer er vedlagte strategi og 
handlingsplan lagt fram for kontrollutvalg i de respektive kontrollutvalgene i høst. 
I forbindelse med arbeidet med strategier og handlingsplan har en sett behovet for å revidere 
gjeldende samarbeidsavtale, som ble vedtatt i kommunestyrene i 2010. Den viktigste endringa er 
en konsekvens av ny kommunelov, der de gamle §27-samarbeidene nå hjemles i §19-4 som 
«interkommunalt oppgavefelleskap». I løpet av inneværende valgperiode må kommunestyrene 
ha valgt sine medlemmer til et representantskap, som skal være øverste styre for slike 
samarbeid. I forslag til ny samarbeidsavtale foreslås ei styringsgruppe som ei midlertidig 
løsning. Styringsgruppa vil nødvendigvis få et annet mandat når representantskapet kommer på 
plass. Da innkjøpstjenesten bare har én ansatt (innkjøpssjef), vil vedkommende ha behov for å 
ha direkte kontakt inn til kommunene, og her vil medlemmene i styringsgruppa ha ei viktig 
rolle, også etter at representantskapet er kommet på plass.  
 



I forslag til ny samarbeidsavtale foreslås ei anna sammensetning av styringsgruppa: erfaring 
viser nemlig at økonomisjefene i mindre grad har ei rolle ved anskaffelser – disse gjennomføres 
gjerne innenfor teknisk sektor. Det anbefales derfor at styringsgruppa blir bredt sammensatt og 
får medlemmer som er mer involvert i fagfeltet anskaffelse. På den måten vil styringsgruppa 
kunne både lede og støtte innkjøpssjefen i det løpende arbeidet innenfor anskaffelsesfeltet, det 
være seg oppfølging av rutiner og strategier, gjennomføring av kompetansehevingstiltak og 
informasjonsarbeid i kommuneorganisasjonen.  
 
Som det framgår av vedtaket har ikke kontrollutvalget sluttbehandla saken. KDU ønsker likevel 
at kommunestyrene vedtar ny samarbeidsavtale, da det er vesentlig at innkjøpssamarbeidet kan 
driftes videre i henhold til ny kommunelov. Det er også viktig at det utnevnes ny styringsgruppe 
med en annen fordeling av fagpersoner, slik at innkjøpssjefen formelt sett får et tettere 
samarbeid med ansatte som arbeider tettere på anskaffelsesfeltet enn dagens styringsgruppe. 
Dette tiltaket ansees være viktig for å løfte fram fagfeltet innkjøp og anskaffelser i kommunene. 
Handlingsplanen, som også foreslås vedtatt, har mange andre forslag til tiltak. Summen av ny 
samarbeidsavtale og handlingsplan skal dekke de svakhetene og manglene som 
forvaltningsrapporten påviste. 

Vurdering 
 
Selv om kontrollutvalgene ikke har sluttbehandla forslag til tiltak og handlingsplan, er 
kontrollutvalgene informert om og har drøfta forslagene. Kommunedirektøren anbefaler likevel 
at kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen, handlingsplanen og anskaffelsesstrategien, slik at 
innkjøpstjenesten kan arbeide videre på det fundamentet som er lagt. Det er viktig å understreke 
at det også ligger et ansvar i hver kommune til å bruke egne ressurser i arbeidet med 
anskaffelser. Kommunene må også prioritere kompetanseheving innenfor offentlig anskaffelser, 
det være seg lovverket eller opplæring i praktisk bruk av konkurranseverktøy. Innkjøpssjefen er 
en viktig ressurs mht rammeavtaler og felles anskaffelser, men det største antallet anskaffelser 
skjer internt i kommunene. Derfor er egne ressurser og egen kompetanse svært viktig. 
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Begreps forklaringer: 

Bestiller: Ansatt som gjennom sin stilling har myndighet til å foretar avrop på en inngått 
rammeavtale. 

Innkjøper/Prosjektleder: Ansatt som gjennom sin stilling foretar prosjektering av investeringer, drift 
og vedlikehold av kommunale bygg/eiendom og foretar anskaffelsen gjennom konkurranse. 

Avtaleforvalter: Ansatte som har ansvar for å forvalte avtaler på vegne av kommunene. 

Avtaleeier: Ansvaret for å sikre at avtalen blir fulgt opp. 

Etatsleder: Kan også benevnes som sektorleder, kommunalsjef etc. 

DFØ: Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring.  

KDU: Kommunedirektør utvalg 

 

 

 

 

 



1.Innledning 
Anskaffelsesstrategien er en av Nord-Troms kommunenes overordnede strategier og bestemmer 
veivalg og satsninger innen anskaffelsesområdet. Den gjelder alle etater i Nord-Troms kommune. 
Kommunale foretak er ikke omfattet av strategien. Hvordan anskaffelser styres, påvirker både 
kvaliteten og kostnadene på de tjenester som leveres til innbyggerne. 

Nord-Troms kommunene har ca 50 rammeavtaler per 1.1.2020, og anskaffer for ca: 250 mill årlig i 
varer og tjenester - ca 900 millioner i investeringer over en 4 års periode. Med dette følger et ansvar 
om å opptre som en profesjonell innkjøper og sørge for å få mest mulig igjen for midlene. Samtidig 
ønsker Nord-Troms kommunene å bruke anskaffelsene strategisk for å bidra til innovasjon og 
virksomhetsutvikling. 

Anskaffelsesstrategien skal synliggjøre viktigheten av anskaffelsesvirksomheten og øke bevisstheten 
rundt anskaffelsesarbeidet i hele organisasjonen. Det gjøres mye godt anskaffelsesarbeid i 
kommunene, men det knytter seg fortsatt utfordringer til deler av dette arbeidet. Det har ikke 
tidligere vært utarbeidet en anskaffelsesstrategi men strategien skal si noe om målsetningen med 
arbeidet innenfor anskaffelser. Målsetningen i anskaffelsesstrategien er prøvd presisert med 
hovedmål og delmål med tilhørende tiltak, for å oppnå en bedre måloppnåelse.  

Anskaffelsesstrategien retter større oppmerksomhet mot: 

- Opplæring/ bevisstgjøring i kommunene 
- Standardisering av sortiment 
- Standardisering av anskaffelsesprosedyrer (anskaffelser.no) 
- Kontraktsoppfølging 
- Analyse av innkjøpsdata 
- Danner grunnlaget for handlingsplan for anskaffelser 

Anskaffelsesstrategien skal revideres hvert annet år for å se om delmålene oppnås, dersom det ikke 
oppstår forhold som gjør at strategien bør revideres tidligere. Ved revidering må eventuelle tiltak 
vurderes for å nå delmålene. 

Anskaffelsesstrategien skal gi et felles grunnlag for gjennomføring av anskaffelser og sikre effektiv 
ressursbruk. Kommunene skal gjennomføre anskaffelser i tråd med lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. 

Strategien gjelder for alt anskaffelsesarbeidet som gjennomføres i kommunene, på tvers av etater og 
for alle faser i en anskaffelsesprosess; fra initiering av anskaffelsen til kontraktens avslutning. Den 
berører alle deler av organisasjon, og det er et felles ansvar i linjeledelsen for å bidra til at vi lykkes 
med å nå målene. 

Anskaffelser bygger på følgende verdier: MERK 

M-Modig 

Vi tør tenke nytt, ser etter gode løsninger og stiller konstruktive spørsmål og utnytter 
handlingsrommet i regelverket. 

E- Engasjert 

Vi ivrer for at Nord-Troms kommunene er en attraktiv og krevende kunde. 

R- Romslig 



Vi møter og inkluderer egen organisasjon og leverandører med åpenhet, respekt og tillit. 

K- Kompetent 

Gjennom høy kompetanse skal vi være forberedt på å møte dagens og morgendagens utfordringer. 

2. Visjon 
Kommunenes anskaffelser skal gjøres profesjonelt og effektivt, og kommunene skal være en attraktiv 
kunde og samarbeidspartner. 

3. Hovedmål 
Kommunenes anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunene og brukerne, ivareta 
samfunnsansvar og skape tillit til Nord-Troms kommunene som innkjøper. 

Målet innebærer at anskaffelsene skal støtte Nord-Troms kommunenes overordnede mål for 
langsiktig utvikling av Nord-Troms kommunene. Kommunene skal gjennomføre økonomiske og 
kvalitativt gode anskaffelser med vekt på miljø, samfunnsansvar, innovasjon og nytenkning. 
Anskaffelsene skal være juridisk korrekte og det skal legges til rette for god anskaffelsesfaglig 
kompetanse. 

For å oppnå hovedmålet er det identifisert 7 delmål som er beskrevet nedenfor. 

3.1 Nord-Troms kommunene sine anskaffelser skal være økonomisk og kvalitativt gode 
En anskaffelse skal være basert på konkurranse, og kommunen skal sikre at hensynet til 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet (åpenhet) og etterprøvbarhet ivaretas gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. 

Kommunens virksomheter skal opptre i samsvar med god forretningsskikk og sikre høy forretnings 
etisk standard i den interne og eksterne saksbehandling. Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og 
tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Kommunene skal ha god oversikt over egne avtaler og bør planlegge de strategisk viktige 
anskaffelsene i god tid. Politiske vedtak som medfører kjøp av varer eller tjenester må gis tilstrekkelig 
tid til å gjennomføre en forsvarlig økonomisk og kvalitativ anskaffelsesprosess. 

Virksomhetene i kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre at behov for varer og tjenester 
dekkes gjennom kommunale avtaler. 

Kommunen skal utnytte stordriftsfordeler ved intern samordning og gjennom samarbeid med andre 
kommuner der det er formålstjenlig. 

Vi etterlever dette delmålet når vi:  

- Tilrettelegger for etterlevelse av regelverket i organisasjon 
- Øker antall rammeavtaler og avtaledekning 
- Ansvarliggjør og bevisstgjør behovshavere i organisasjon om at anskaffelsesprosesser krever 

tid og ressurser, for å få til gode innkjøp 

Tiltak:  

- Vi skal opprettholde samarbeidet med Nord-Troms kommunene 
- Etablere hensiktsmessig samhandling mellom involverte etater på tvers av kommunene i 

anskaffelsesarbeidet. 



- Gjennomgå organiseringen rundt kommunenes strategisk viktigste anskaffelser. 
- Etatsleder skal gjøre alle deler av egen virksomhet kjent med fullmakts matrisen som 

synliggjør roller og ansvar i alle prosessene knyttet til anskaffelser 
- Tilpasse antall bestillere gjennom fullmakts systemet 
- Vi skal sikre at kriterier og krav utarbeides med bruk av god og bred kompetanse, og vi skal 

sikre brukermedvirkning 
- Alle avtaleforvaltere skal ha god kompetanse på kontraktsoppfølging gjennom tilpasset 

opplæring. 
- Formalisere avtaleeiers (etatsleder) ansvar i anskaffelsesprosessen. Alle inngåtte kontrakter 

over EØS verdi skal ha utpekt avtaleforvalter.  
- Bruke etablerte maler for gjennomføring av konkurranser med verdi over 100’, maler hentes 

fra anskaffelser.no i hvert enkelt tilfelle.  

3.2 Nord-Troms kommunenes anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og møte 
fremtidens behov 
Årlig skal det etableres en anskaffelsesoversikt. Forespørsel sendes kommunalsjefer/sektorledere i 4 
kvartal. Behovsavklaring skal gjennomføres i linjen. Behov må innmeldes for å få anskaffelsen 
prioritert i anskaffelsesoversikten. 

Eksisterende rammeavtaler behøves ikke å meldes inn. Innkjøpstjenesten kontakter brukere av 
avtalen for å forespørre om endringer i marked, endringer i behov og etablerer et tverrfaglig 
anskaffelsesteam (TAT) der det er behov. TAT skal etableres i alle anskaffelser som berører mer enn 
en seksjon. 

Behov for etablering av nye avtaler i løpet av året skal fortløpende innmeldes til Innkjøpstjenesten. 

Innkjøpstjenesten skal etablere/arrangere opplæring innen lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
for å forankre og bevisstgjøre ledelse og ansatte i Nord-Troms kommune om regelverket. 

Vi etterlever dette delmålet når vi:  

- Kartlegger kommunenes samlede behov for avtaler 
- Bevisstgjør ledere og bestillere i verdien av strategisk innkjøpskompetanse 
- Knytter endring i marked eller endring av behov til den enkelte anskaffelse 

Tiltak: 

- Gjøre informasjon om gjeldende avtaler med tilhørende betingelser, innkjøpsorganisering og 
gjeldende retningslinjer for anskaffelser enkelt tilgjengelig for alle ved bruk av et 
kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)  

- Etatsleder skal til enhver tid ha oversikt over virksomhetens løpende kontrakter med 
omfang, verdi, utløpsdato og avtaleforvalter. 

- Inngå flere og forbedrede rammeavtaler. Innkjøpstjenesten skal inngå og forvalte 
virksomhetens samkjøps- og rammeavtaler på grunnlag av årlig analyse av virksomhetens 
sammenfallende behov og økonomiske effekt. Tydeliggjøre leders ansvar for å bruke 
rammeavtalene og bruke disse korrekt ved innkjøp av varer og tjenester. Avdelingsleder skal 
sikre at bestiller- og attestasjonsrollen foretas av medarbeider med nødvendig kompetanse, 
og ha interne rutiner som sikrer at rammeavtaler følges. 

- Vi skal øke involvering av interessenter, både fagpersoner (TAT) og brukere, i forberedelsen 
av store eller strategiske anskaffelser 



- Kommunenes innkjøpskompetanse skal komme tidlig inn i prosessene ved å bli inkludert i 
oppstarten av prosjekter og i budsjetteringsarbeidet.  

3.3 Nord-Troms kommunene skal ha økt fokus på aktiv leverandør- og 
avtaleoppfølging 
Økt fokus på aktiv leverandør- og avtaleoppfølging i avtaleperioden. Bevisstgjøring i organisasjon for 
å sikre avtaledekning, sortimentstyring og avtalelojalitet. 

Nord-Troms kommunene har et i dag en avtaleoversikt i SharePoint som vil bli videreført. På sikt skal 
EU-Supply sitt konkurranse avtale verktøy (KAV) også kunne benyttes.  

Priser og avtalebetingelser skal følges opp. Virksomhetene må vite hva de kan kreve av avtalen, slik 
at avvik kan meldes til innkjøpstjenesten. Videre for å tydeliggjøre leders ansvar for å bruke 
rammeavtaler og bruke disse korrekt ved innkjøp av varer og tjenester gjennom innkjøpssystemet. 
Nærmeste leder skal sikre at bestiller- og attestasjonsrollen foretas av medarbeidere med nødvendig 
kompetanse, og etablere interne rutiner som sikrer at rammeavtaler følges. 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Øker fokus på avtalelojalitet 
- Standardiserer sortiment 
- Sikrer riktig avtalebetingelser 
- Ansvarlig gjør at kjøp/bestilling av varer og tjenester ligger i linjeledelsen 

Tiltak: 

- Vi skal gjennomføre årlige statusmøter med de største leverandørene og de leverandørene 
som vi anser som svært viktige å ha fokus på, for å følge opp avtalevilkår, spesielt innen pris, 
leveranse, miljø, etiske krav etc. 

- Benytte innkjøpsstatistikker 
- Etablere gode rutiner for implementering av nye avtaler 
- Analyseverktøy for leverandøroppfølging og avtalelojalitet skal kartlegges for om mulig tas i 

bruk innen utgangen av 2022 

3.4 Nord-Troms kommunene sine anskaffelser skal gjennomføres raskere, enklere og 
elektronisk 
Alle anskaffelser som gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal 
gjennomføres elektronisk. Konkurransegjennomførings verktøy (KGV) skal benyttes. 

Anskaffelsesprosessen omfatter alt fra innmeldt behov fra bruker, til ferdig signert og arkivert avtale i 
arkivsystemet, samt bestilling/ avrop av varer og tjenester. 

Full elektronisk anskaffelsesprosess vil forenkle arkivering og sikre at alle dokumenter blir arkivert i 
henhold til gjeldende regelverk og interne prosedyrer. 

Vi etterlever dette når vi: 

- Øker andelen av innleverte digitale tilbud fra leverandørsiden, innleverte tilbud på annen 
måte skal avvises. 

- Forenkler og effektiviserer anskaffelsesprosessen 
- Forenkler og sikrer korrekt arkivering 

 



Tiltak: 

- KGV skal benyttes til gjennomføring av alle typer konkurranser (over kr 100 000) 
- Kartlegge muligheten for å etablere løsning for eHandel innen utgangen av 2022 

3.5 Nord-Troms kommunene skal bidra til markedsutvikling i anskaffelsesprosesser 
Nord-Troms kommunene skal aktivt bidra til dialog med markedet basert på likebehandling. Det skal 
legges til rette for at små og mellomstore bedrifter kan delta i konkurranser. Der det finnes 
standardkontrakter skal disse benyttes, for å sikre gjennomtenkte og balanserte kontraktsvilkår. 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Øker bruken av standardiserte kontrakter som er balanserte både for kunde og leverandør. 
- Reduserer direkte anskaffelser, og gjennomfører flere frivillige kunngjøringer på doffin.no 

gjennom KGV. 

Tiltak: 

- Vi skal benytte nasjonale standardkontrakter der det er mulig, for å sikre gjennomtenkte og 
balanserte kontraktsvilkår. 

- Vi skal vurdere frivillig kunngjøring i alle anskaffelser under terskelverdi 
- Ha et bevisst forhold ved utlysning av større anskaffelser (dele opp anskaffelsen i kategorier) 

3.6 Nord-Troms kommunene skal gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser 
Nord-Troms kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og 
tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder. Forskrifts- og 
kommunale bestemmelser skal ivaretas gjennom kommunens anskaffelser. Vi skal i alle våre 
anskaffelser forhindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.  

Kravene skal implementeres gjennom tydelige krav i avtalene og gjennom dialog og samarbeid med 
kommunens leverandører. 

Vi etterlever dette delmålet når vi: 

- Tydeliggjør delmålet i avtalene som signeres 
- Har fokus på miljø for å ivareta kommunens miljømål 
- Sikrer at kommunen kjøper varer og tjenester fra seriøse aktører i markedet 

Tiltak: 

- Vi skal etablere rutiner for å redusere skadelig miljøpåvirkning knyttet til anskaffelser og 
fremme klimavennlige løsninger 

- Vi skal etablere rutiner for å ivareta respekt for grunnleggende menneskerettigheter 
- Vi skal ta aktivt samfunnsansvar og bruke kontraktkravene aktivt med fokus på å hindre 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping 
- Vurdere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og miljøbelastning ved 

kommende anskaffelser 
- Vi skal bruke anbefalte maler og verktøy som er utarbeidet av Dfø innen samfunnsansvar 
- Vi skal følge kommunens miljøstrategi i alle anskaffelser når/hvis den foreligger 
- Utarbeide og implementere interne etiske retningslinjer for anskaffelsesarbeidet. 
- Etablere rutiner og årlig vurdere tiltak som forebygger muligheter for misligheter og 

korrupsjon knyttet til anskaffelser. 
 



Sett inn linkt sendt av hilde og rita. 

3.7 Nord-Troms kommunene skal ha høy anskaffelsesfaglig kompetanse 
Anskaffelsesområdet er komplekst og har mange faglige nedslagsfelt, blant annet juridiske, 
økonomiske og samfunnsfaglige. Fagfeltet er i sterk utvikling, regelverket er i stadig endring og det 
utvikles stadig nye metoder innenfor innovasjon og leverandørutvikling. For å realisere de prioriterte 
områdene og bidra til gode avtaler, der risikoen for feil minimeres. Må kompetanse bygges og 
vedlikeholdes både i den interkommunale innkjøpstjenesten og ellers i kommunen. 

Manglende eller utilstrekkelig kompetanse innebærer en økt risiko for feil og mangler ved 
gjennomføring av anskaffelsesprosessen, samt feil og mangler ved varene og tjenestene som blir 
anskaffet. 

Anskaffelseskompetanse må derfor kontinuerlig styrkes både blant ledere og ansatte som har roller i 
anskaffelsesprosessen. 

Innkjøpstjenesten skal gi tilbud om undervisning til ulike nivå i kommunen, bistå med generell 
rådgivning og delta på møter i virksomhetene. 

 

Vi etterlever dette delmål når vi: 

- Opprettholder og øker fagkompetansen innen anskaffelse, og er attraktiv som 
samarbeidspartner 

- Minimerer risiko for feil i både gjennomføring av anskaffelsesprosesser og anskaffelse av feil 
vare/tjeneste 

- Innkjøpstjenesten er kommunenes faglige ressurs innen anskaffelsesregelverket, og er en 
kompetent rådgiver internt i kommunene 

- Innkjøpstjenesten kvalitetssikrer prosessen for alle anskaffelser over kr 100.000 som 
gjennomføres av den enkelte kommunene, med unntak av entrepriser 

Tiltak: 

- Etablere og etterleve interne rutiner for gjennomføring av anskaffelsesprosessen i KGV. 
- KGV skal ha enkelt tilgjengelig og oppdaterte veiledere, maler og verktøy til bruk i 

kommunenes anskaffelsesprosesser. 
- Det skal gjennomføres årlige interne kurs innen lov og forskrift for offentlige anskaffelser 
- Rutiner, veiledere, maler og verktøy for hvordan anskaffelser skal gjennomføres ved bruk av 

KGV skal ligge lett tilgjengelig 
- Utrede innføring av elektronisk verktøy for flere deler av anskaffelsesprosessen 
- Etablere rutiner for bedre kommunikasjon fra innkjøpstjenesten ut i virksomheten, 

styringsgruppa for anskaffelser. 
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SAMARBEIDSAVTALE 

NORD-TROMS KOMMUNENES INNKJØPSTJENESTE (NTKI) 
 

Avtalen er inngått mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord. 

1. Formålet med samarbeidsavtalen.  
Formålet med samarbeidsavtalen er å fastlegge avtalemessige forhold. Samarbeidsavtalen skal 
vedtas politisk av alle kommunene i 2020.  
 
Den felles innkjøpstjenesten omfatter blant annet kontakt og forhandlinger med leverandører, 
inngåelse av innkjøpsavtaler (rammeavtaler) for deltakerkommunene, kompetanseoppbygging – 
både i egen felles innkjøpstjeneste og i deltakerkommunene – samt utvikling av felles 
informasjonssystem i samarbeid med NOR IKT for innkjøpstjenesten og deltakerkommunene. 

 
Det utarbeides felles «Anskaffelsesreglement og Anskaffelsesstrategi for Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner» som omfatter varer, tjenester, bygg og anlegg. 
Utarbeidelsen av anskaffelsesreglement påbegynnes når samarbeidsavtalen er godkjent, og den 
bygger på vedtatt samarbeidsavtale. Nytt reglement bør kunne foreligge medio februar 2021.  
 
Avtalen er i henhold til kommuneloven (KL) kapittel 19 – kommunalt oppgavesamarbeid og § 19-4, 
(§27 etter forrige kommunelov): 

 
a) Oppgavefellesskapets navn: Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste, NKTI 
b) Oppgavefellesskapet er ikke et eget rettssubjekt 
c) Hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet: Ihht KL 

skal interkommunale samarbeid etter §19-4 ha et politisk valgt representantskap som 
øverste organ. Kommunene har plikt til å opprette dette innenfor en periode på 4 år 
etter at KL trådte i kraft. Forslag til foreløpig organisering: se punkt 4 

d) Oppgaver og myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet: se pkt 5 og 6 
e) Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet – 

ikke relevant 
f) Den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for 

fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen – ikke relevant 
g) Oppgavefellesskapet har ikke myndighet til å ta opp lån. 
h) Oppgavefellesskapet rapporterer til deltakerne gjennom årsberetninger. 
i)   Hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet, se pkt 2 
j) Hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret 

for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er 
oppløst, se pkt 10. 
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2. Avtaleperiode 
Denne avtalen er inngått mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord kommuner og gjelder inntil avtalen eventuelt sies opp. 

 
Avtalen kan sies opp av den enkelte kommune med ett års skriftlig varsel. Oppsigelsestiden regnes 
fra 1. januar året etter oppsigelsen er datert. 

 
Ved en eventuell oppløsning av samarbeidet skal administrasjonskommunen, her Skjervøy kommune, 
ivareta arbeidsgiveransvaret for den som er ansatt ved innkjøpstjenesten. 
 
3. Hovedmålsetning for oppgavefellesskapet 
Et overordnet mål for innkjøpssamarbeidet er gjennom samordning og gode rutiner for å 
effektivisere innkjøpene til de 6 kommunene. Dette innebærer at kommunene gjennom felles 
rammeavtaler og samordnede innkjøp skal oppnå stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og 
betingelser, samt lavere kostnader ved innkjøpsprosessen.  
Effektive rutiner skal understøttes av elektroniske innkjøpsverktøy/fakturaløsninger og 
informasjonssystemer. Det er i tillegg en målsetting at kompetansebygging i felles innkjøpsenhet og 
kommunene skal bidra til høyere kvalitet på innkjøpsfunksjon i kommunene. Målet er at 
innkjøpssamarbeidet skal bidra til et godt omdømme for kommunene og andre deltakere og 
kjennetegnes ved: 
 

- Fokus på vedtatt anskaffelsesstrategi 
- Kostnadseffektiv behovsdekning 
- Profesjonelle innkjøpsprosesser 
- Høy innkjøpskompetanse og gode etiske holdninger hos de ansatte 
- Effektive innkjøpsrutiner og e-handel 
- God samhandling mellom deltakere 

 
4. Organisering av samarbeidet 
Organisering 
NTKI er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap med felles innkjøpssjef. Skjervøy kommune 
har arbeidsgiveransvar for innkjøpssjef og har det administrative ansvaret for innkjøpstjenestens 
drift.  
 

• Innkjøpstjenesten har ansatt innkjøpssjef, men tjenesten innbefatter ansatte i alle 
deltakerkommuner som har en rolle mht innkjøp 

• Administrasjonskommunen har ansvar for at innkjøpssjefen har kontorfasiliteter, betaler 
lønn og bilgodtgjørelse, yter opplæring og administrative tjenester, jfr overheadavtale for 
interkommunale samarbeid. 

 Det utpekes en styringsgruppe av KDU som er tverrfaglig sammensatt. 
 
Styringsgruppens sammensetning 
Styringsgruppen består av én representant fra hver kommune, representanten utpekes av hver 
enkelt kommunedirektør blant kommunens ansatte. Styringsgruppen  
skal være tverrfaglig sammensatt med representanter fra alle etater. Styringsgruppen velger leder og 
nestleder blant styringsgruppens representanter for ett år om gangen. 
Ved uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg. 
 
Kommunens representant i styringsgruppen skal være kommunens kontaktperson innad i 
kommunen. Representanten skal ha oversikt over hvor rammeavtaler finnes og hvordan disse skal 
benyttes. 



3 

 
Samarbeidsform 
Styringsgruppen fungerer som innkjøpssjefens samarbeidsråd når det skal gjennomføres nye 
rammeavtaler. Innkjøpssjefen innkaller og leder møtene.  
 
Kompetansegrupper 
Innenfor hvert fagområde eller grupper av fagområder etableres faste kompetansegrupper 
bestående av en representant fra hver kommune. Den enkelte kommunes representant har ansvaret 
for å ivareta interessene til alle etater i kommunene. Kompetansegruppene bør sammensettes av 
fagpersonell slik at hele fagområdet ivaretas. Ved behov utvides eller reduseres antall representanter 
i gruppen. 
Antall kompetansegrupper bør være færrest mulig og hver gruppe ivaretar alle rammeavtaler for 
varer og tjenester innenfor sitt fagområde.  
 
Rapportering 
Innkjøpstjenesten forplikter seg til å utarbeide årsrapport til KDU. 
 
5. Hovedoppgaver for innkjøpssamarbeidet 

5.1. Rammeavtaler 
Felles rammeavtaler gir kommunene stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og betingelser, samt 
lavere kostnader ved selve innkjøpsprosessen. Arbeidet med felles rammeavtaler er en de viktigste 
arbeidsoppgavene for NTKI. Flest mulig rammeavtaler for både varer og tjenester vil avlaste brukerne 
og redusere behovet for enkeltanskaffelser. 
 
Den enkelte deltakerkommunen kan i særskilte tilfeller, når det er formålstjenlig, økonomisk eller 
operativt, velge å ikke delta på felles rammeavtaler. I slike tilfeller skal dette meldes skriftlig til NTKI 
ved planlegging av anskaffelsen. Deltakerkommunen vil da selv være ansvarlig for sine anskaffelser 
på dette område. 
 
Andre deltakere kan forespørres om de ønsker å delta ved hver enkelt rammeavtale. 
 

5.2. Samkjøp 
Når flere kommuner skal foreta samme type enkeltanskaffelse bør innkjøpet foretas samlet. NTKI bør 
foreta innkjøpet på vegne av kommunene. Initiativ til samkjøp kan tas av deltakerkommunene eller 
av NTKI. Invitasjon til samkjøp kan legges på felles informasjonsside for innkjøp. 
 

5.3. Enkeltanskaffelser – varer og tjenester 
Hovedregelen er at enkeltanskaffelser gjøres i kommunene. NTKI bidrar med maler til 
konkurransegrunnlag etc. Beslutningsmyndighet ligger i kommunene. 
 

5.4. Enkeltanskaffelser – Bygg og anlegg 
Innkjøp av bygg og anlegg gjøres av kommunene. NTKI bidrar med maler til konkurransegrunnlag, 
rådgivning etc. Beslutningsmyndighet ligger i kommunene. 
 

5.5. Rådgivning og bistand 
NTKI skal gi deltakerkommunene bistand ved kunngjøring av enkeltanskaffelser og råd i saker relatert 
til innkjøp. 
 

5.6. Opplæring  
NTKI har ansvaret for å tilby deltakerkommunene kurs og opplæring innenfor anskaffelsesfaget. 
Opplæring kan skje internt i den enkelte deltakerkommunen eller som felleskurs. Eventuelle 
kostnader for felleskurs fakturere deltakerne etter selvkost. 
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6. Beslutningsmyndighet 
Innkjøpssjefen gis beslutningsmyndighet og fullmakt til å signere rammeavtaler og andre fellesavtaler 
på vegne av alle deltakerkommunene fra KDU.  
 
7.  Logistikkverktøy e-handel  
Det skal utredes om e-handel skal implementeres i kommunene, kostnadene for dette fordeles etter 
fastsatt fordelingsnøkkel. Dette punktet må revideres hvis det blir aktuelt å innføre e-handel. 
 
8. Informasjon – hjemmeside  
Informasjon om virksomheten ved NTKI formidles via www.ntki.no  
 
Hjemmesiden skal inneholde: 

- Innkjøpsrelatert informasjon, nyheter osv 
- Informasjon om rammeavtaler 
- Konfidensiell avtaleinformasjon (passordbelagt) 
- Informasjon på pågående anskaffelsesprosesser (passordbelagt) 
- Lover, retningslinjer og reglementer 
- Prosedyrebeskrivelser 
- Ulike maler for konkurransegrunnlag, protokoller, kontrakter etc. 

 
Ved behov kan også kommunens hjemmeside på intranett benyttes. Innkjøpstjenesten har ansvaret 
for at informasjonen blir oppdatert. 
 
9. Økonomi  
Alle driftsutgifter fordeles mellom de samarbeidene kommunene der 40% av kostnaden fordeles likt 
mellom kommunene og 60% fordeles etter antall innbyggere i de samarbeidende kommunene. 
Innbyggertall som legges til grunn er fra den 01.01 regnskapsåret. 

 
Det faktureres 10% overheadkostnader med utgangspunkt i lønn og pensjonskostnader, det henvises 
for øvrig til inngått avtale fra 2016.  
 
Den enkelte kommunes andel av kostnaden faktureres fra vertskommunen etterskuddsvis én gang pr 
år. 
 
Det utarbeides budsjett for innkjøpstjenesten. 
 
10. Dokumentasjon 

Administrasjonskommunen har ansvar for at alle dokumenter vedrørende fellesanskaffelser lagres i 
administrasjonskommunen. Av praktiske hensyn vil fellesdokumenter også være lagra i alle 
kommuner som anskaffelsene gjelder. Anskaffelser som gjelder enkeltkommuner lagres i den enkelte 
kommunes arkivsystem. 

 
11. Ansvar  
a. Overtredelsesgebyr eller erstatningsforpliktelser knyttet til feil i anskaffelsesprosessen 
Dersom NTKI som følge av forsettlig eller grov uaktsomhet pådrar seg overtredelsesgebyr for en 
ulovlig direkte anskaffelse, eller pådrar seg erstatningsansvar (positiv eller negativ 
kontraktsinteresse) for brudd på anskaffelsesregelverket, er alle kommunene som omfattes av den 
aktuelle anskaffelsen solidarisk ansvarlig utad. Mellom kommunene fordeles kostnadene prosentvis i 
forhold til avtalt fordelingsnøkkel. 
 

http://www.ntki.no/
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b. Erstatningsansvar som følge av kontraktsbrudd 
Hver kommune er ansvarlig for oppfyllelse av sin andel av kontraktene. 
 
Ved kontraktsbrudd er den eller de kommunene som har brutt kontraktens bestemmelser alene 
ansvarlig ovenfor leverandøren. 
 
Dersom andre kommuner påføres tap som følge av en kommunes kontraktsbrudd, kan tapet kreves 
erstattet av den kommunen som har brutt kontrakten. 
 
c. Annen type erstatningsansvar 
Dersom vertskommunen pådrar seg deltakeransvar som følge av handlinger foretatt innenfor 
innkjøpssamarbeidet, skal ansvaret fordeles mellom de samarbeidende kommunene i henhold til 
alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. 
 
d. Kommunenes forpliktelser for driften av innkjøpstjenesten 
Kommunene er solidarisk ansvarlig for at innkjøpstjenesten fungerer som avtalefestet. 
 
Alle kommunene i samarbeidet plikter å delta med personell i NTKIs ulike samarbeidsorganer. 
Kommunene forplikter seg til å delta med kompetansepersoner i forberedelsen og ved 
gjennomføring av rammeavtalekonkurranser for å sikre god behovsdekning for kommunene. 
Kommunene skal påse at ansatte med innkjøpsansvar følger de rammeavtalene som til enhver tid 
gjelder. 
 
12. Uttredelse av samarbeidet 
Kommunestyre i den enkelte deltagerkommune kan ensidig si opp sitt deltagerforhold i samarbeidet 
med ett års varsel. Oppsigelsestiden løper fra den 1.1 påfølgende år. Oppsigelse av avtale kan bringes 
inn for Departementet. 
 
Alle inngåtte rammeavtaler der kommunen som ønsker uttredelse fra samarbeidet er med på, må 
følges i gjeldende avtaleperiode jfr. kommuneloven §19-2. Kostnader knyttet til oppfølging av 
kontrakter i oppsigelsesperioden fordeles etter avtalt kostnadsfordelingsnøkkel. 
 
13. Tvisteløsninger 
Uenighet mellom deltakerkommunene om forståelse av avtalen skal søkes løst gjennom 
forhandlinger i KDU. 
 
14. Endring av avtalen 
Eventuelle endringer av samarbeidsavtalen forutsetter enstemmige vedtak i kommunene. 
 
Kvænangen kommune   Nordreisa kommune  Skjervøy kommune 
Kommunevedtak:   Kommunevedtak:  Kommunevedtak 
Dato:     Dato:    Dato: 
 
 
Kommunedirektør   Kommunedirektør  Kommunedirektør 
 
 
Kåfjord kommune   Lyngen kommune  Storfjord kommune 
Kommunevedtak:   Kommunevedtak:  Kommunevedtak: 
Dato:     Dato:    Dato: 
 
Kommunedirektør   Rådmann   Rådmann  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
225/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 
 Kvænangen kommunestyre  

Sykefraværet i Kvænangen kommune 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon. 
 
Saksopplysninger 
Sykefraværet for andre tertial 2020 var rekordhøyt. Dette er diskutert tidligere i både formann-
skapet den 25/9 og kommunestyret den 20/10 ifm behandlingen av tertialrapporten. Det var også 
satt opp som sak i AMU både den 19/10 og 11/11.  
Etter at vi fikk tallene fra rapporten for andre tertial ble det tatt grep om dette. I møte med 
enhetslederne den 11/11 (innholdet i møtet er gjengitt i saken til AMU 11/11) er det gitt klare 
krav videre om at sykefraværsarbeidet skal prioriteres. Dette må følges opp på alle hold, både 
med det forebyggende arbeidet med nærvær og godt arbeidsmiljø, tettere oppfølging av de 
ansatte og tilrettelegging/tilpasninger. Dersom det er behov for det, er det åpnet opp for ekstern 
hjelp og prosjekter i enhetene.  
Vi hadde planer om å få gjennomført KS NED-prosjektene i de gjenstående enhetene i løpet av 
november/starten av desember, men pga koronasituasjonen er dette utsatt til siste halvdel av 
januar. KS NED-prosjektet kan følges opp med nytt opplegg fra NAV «Helse i arbeid». Det gjør 
vi på skolen, og det kan bli vurdert også for andre.  
Rapport fra enheter med mye fravær følger vedlagt. Rapporten er dessverre ikke fullstendig, 
men vi henter inn det som mangler.  
Plan – for enhetslederne presiseres det at man konkret skal:  
o Vernerunde med handlingsplan minst 1 gang i året. NB Tiltakene i handlingsplanen må 

følges opp.  
o Medarbeidersamtaler skal gjennomføres.  
o Ta opp på pers-møte/info i enheten: Ansatte skal egentlig først gå til leder, deretter til legen. 

Uansett, ansatte må ta en prat med leder før sykemelding. Alternativt ta fellesmøte leder-
lege-ansatt med særlig fokus på tilrettelegging. 

o Det blir tettere oppfølging av sykemeldte og vi vil bli strengere på at det skal avholdes møter 
iht rutinene. 

o Sykefravær settes som fokussak på personalmøter i de ulike enheter.  
o Enheter som ligger over måltallene skal gi skriftlig tilbakemelding på hvordan det jobbes for 

å ta ned sykefraværet.  
 



Vurdering 
Sykefravær er en sammensatt sak. Det er mange ulike årsaker og mange ulike løsninger. Noe 
sykefravær er det lite å gjøre med og saken må gå sin gang. En del fravær kan vi gjøre noe med 
dersom de mest sentrale partene (arbeidstaker-arbeidsgiver-lege) setter seg ned og diskuterer 
saken og leter etter løsninger.  
Den største suksessen vi har hatt med sykefraværsarbeid i kommunen var det ene året der leder 
på Gargo sykehjem la andre ting til side og prioriterte tett oppfølging av de sykemeldte. Dette ga 
stor nedgang. Høyt fravær og mange ansatte finner i de største enhetene, men samtidig er 
lederne for disse enhetene travelt opptatt med andre saker. Derfor har det vært vanskelig å få en 
jevnlig høy nok prioritet på dette over tid. 
Koronasituasjonen bremser dessverre dett arbeidet noe den nærmeste framtiden. Møter som kan 
avholdes elektronisk tas over Teams, men det blir ikke det samme som rent fysiske møter. 
Prosjekter som medfører større samlinger av ansatte og gruppearbeid må utsettes inntil videre.  
Dersom enhetslederne, med evt både intern og ekstern støtte, klarer å følge opp tiltakene som 
ble skissert i møtet den 11/11 regner vi med å få sykefraværet ned på et akseptabelt nivå dersom 
ikke noe uforutsett skulle skje.  
Noe av sykefraværet synes å skyldes manglende medbestemmelse. Vi har sammen med 
Utdanningsforbundet på vegne av fagforeningene gjennomført felles kurs i Hovedavtalen for 
ledere og tillitsvalgte. Å få en felles forståelse for medbestemmelse vil hjelpe på dette.  
Sykefravær er et langsiktig arbeid. Rutinene må etableres og dette må holdes oppe over tid. Det 
er først når vi får dette jevnt på plass at vi vil se resultater.   
Vedlagt følger 

 Vedtak og saksframlegg fra møtene i AMU den 19.10.2020 og 11.11.2020.  

 Henvendelse fra Sp/H/FrP/SV om sykefraværet datert 19.11.2020.  

 Beskrivelse av sykefraværet i andre tertial, utdrag fra tertialrapporten.  

 Tilbakemeldinger fra enhetene.  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
226/20 Kvænangen formannskap 01.12.2020 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Videreføring av koronafond for bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen 

Henvisning til lovverk: 
 
EØS regelverk for statlig støtte 
Lov om offentlig støtte https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117 
Forskrift om offentlig støtte https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-12-04-907 
 
Vedlegg 
1 Reglement for støtte til bedrifter og lag/foreninger - koronafond 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Kvænangen kommune viderefører koronafondet til bedrifter og lag/foreninger til å gjelde 

for 3. og 4. kvartal i 2020, og 1. kvartal i 2021. Formålet med koronafondet er å gi støtte 
til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av 
koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger 

2. Rammen for koronafondet, post 14725.411.325 økes med kr. 250 000,- i 2020.  
Økningen reguleres med kr. 155 000 fra post 14722.411.325, og kr. 95 000,-  fra post 
14729.411.325.  Etter reguleringen er den totale rammen på kr. 600 000 i post 
14725.411.325, av det øremerkes kr. 450 000,-  til bedrifter og kr. 150 000,- til lag og 
foreninger.  

3. Kvænangen kommune avsetter kr. 250 000,- til koronafond, på konto 14722.411.325 i 
2021. Koronafondet skal gjelde i 1. kvartal 2021. Søknadsfrist for 1. kvartal 2021, settes 
til 15.03.21. Behovet for videreføring utover det, vurderes etter 1. kvartal 2021.    

4. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i Retningslinjer for støtte til bedrifter og 
lag/foreninger – koronafond, vedtatt i sak 46/20, den 24.06.2020.   
  

 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1992-12-04-907


Saksopplysninger 
Kvænangen kommunestyre etablerte i sak 46/20 et koronafond, til dekning av deler av faste 
utgifter i bedrifter og lag/foreninger som ble rammet av Covid -19 utbruddet og myndighetenes 
smitteverntiltak. Ordningen ble i første omgang vedtatt for mars- juni, og skal være et 
supplement for de statlige kompensasjonsordningene. Kommunestyret vedtok at ordningen skal 
evalueres før den videreføres.  
 
 
Utbruddet av koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak skaper fortsatt utfordringer 
for store deler av norsk næringsliv, og stortinget har vedtatt kompensasjonsordning 2, som skal 
vare tom 28.02.2021. Den nye statlige ordningen bygger på den opprinnelige 
kompensasjonsordningen.  
 

 

Vurdering 
Ved etablering av koronafondet bevilget kommunestyret kr. 250 000,- øremerket til næringsliv 
og bedrifter og kr. 100 000,- øremerket lag og foreninger. I første søknadsrunde ble delt ut kr. 
211 083,- til næringsaktører/bedrifter og kr. 54 700,- til lag og foreninger.  
 
Ved første søknadsrunde søkte 11 bedrifter om tilskudd fra koronafondet. 7 av bedriftene var 
overnattings- og reiselivsbedrifter, og 4 var øvrig service- og handelsnæring.  8 av søknadene 
fikk bevilget støtte, 1 ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon og 2 ble avslått pga at 
de ikke tilfredsstilte vilkårene i reglementet for ordningen. Høgeste utbetalte støttebeløp i denne 
søknadsrunden var på kr. 50 000,-, og laveste utbetaling var på kr. 7 900,-.     
 
7 lag og foreninger søkte om tilskudd i denne rundet; 4 fikk bevilget tilskudd, 2 tilfredsstilte 
ikke vilkårene for ordningen og 1 har ikke sendt inn etterspurt dokumentasjon. Høgeste utbetalte 
støttebeløp i denne runden var på kr. 20 100,- og laveste på kr. 6 900,-  
 
Dette kan tyde på det Covid -19 utbruddet har hatt størst konsekvenser for lokale 
reiselivsbedrifter. Støtte fra det lokale koronafondet er gått til dekning av utgifter som ikke ble 
dekket av de statlige kompensasjonsordningene. Kommunedirektøren vurderer at fondet har 
truffet bra, og vært fungert som et supplement for de øvrige kompesensasjonsordningene. 
 
Kvænangen kommune har registrert at Covid-19 utbruddet og smitteverntiltak har fortsatt 
konsekvenser for lokalt næringsliv, da spesielt for reiselivsaktører og andre lokale arrangører. 
Staten har utvidet og bevilget midler til en videreføring av de statlige kompensasjonsordninger 
til næringslivet. Statens nye kompensasjonsordning skal gjelde til 28.02 med mulighet for 
forlengelse.  
 
På bakgrunn av utviklingen vi ser i koronasituasjonen anbefaler kommunedirektøren at 
kommunens lokale korona-fond utvides til å gjelde ut 2020.  Kommunedirektører foreslår at 
ordningen skal også gjelde i 1.kvartal i 2021. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det budsjettet reguleres innenfor rammen av 411- næringsfondet, 
og at den totale rammen for koronafondet 14725 økes til kr. 600 000,-. Økningen på kr. 
250 000,- dekkes med følgende omdisponeringer: Kr. 155 000 flyttes fra post 14722 og kr.  
95 000,- fra post 14729.  
 
dim1  Budsjettposter  Budsjett  Foreslått  



regulering 
24.05.20 

regulering 

14707  DIVERSE BIDRAG  295000,00  295000,00 
14722  TILSKUDD 

NÆRINGSFORMÅL 
(søknadsbasert)  

500000,00  345000,00 

14725  TILSKUDD  350000,00  600000,00 
14729  Omstillingsprogrammet  95000,00  0 
14736  Tilskudd turistinformasjon/  

drift av rasteplass  
110000,00  110000,00 

Sum utgifter  1350000,00 1350000,00 
17700  refusjoner fra andre  -250000,00  -250000,00 
18300  TILSKUDD FRA FYLKET  -30000,00  -30000,00 
18770  KONSESJONSAVGIFTER  -1030000,00  -1030000,00 
19000  RENTEINNTEKT 

BANKINNSKUDD  
-40000,00  -40000,00 

Sum inntekter  -1350000,00  -1350000,00 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at kr. 450 000,- øremerkes til bedrifter og kr. 150 000,- til 
lag/foreninger. Det innebærer en økning fra forrige søknadsrunde, på kr. 200 000,- til 
næringsdrivende og en økning på kr. 50 000,- til lag/foreninger.  84 % av rammen til bedriften 
ble delt i 1. søknadsrunde, og 54,7 % av rammen til lag/foreninger.   Det som ikke ble delt ut i 1. 
runde (2. kvartal 2020) videreføres til neste søknadsrunde. Det betyr at i søknadsrunde 2 (3. og 
4. kvartal i 2020) blir den rammen for bedrifter på kr. 238 917,-  og kr. 95 300 til lag og 
foreninger.  Kommunedirektøren foreslår at søknadsfristen for 2. søknadsrunde settes til 08.12, 
for å rekke å behandle søknaden i desember.   
 

Statens kompensasjonsordning varer tom 28.02.21, med mulighet for forlengelse. For at den 
kommunale ordningen skal samsvare med den statlige, foreslår kommunedirektøren at den 
kommunale kompensasjonsordningen videreføres i 1. kvartal i 2021. Kommunedirektør tilrår en 
ramme på inntil 250 000,- for post 14722.411.325 i 2021. Søknadsfrist for ordningens 3. runde 
settes til 15.03.21. Ordningen evalueres etter 1. kvartal



Retningslinjer for Kvænangen kommunes fond for støtte til bedrifter 
og lag/foreninger pga. Korona-situasjonen  
(vedtatt i sak  46/20  den 24.06.20 i kommunestyret og videreført i sak      /20 , den 08.12.20)  

 

1. Bakgrunn og mål for ordningen 
Kvænangen kommune disponerer 600.000 NOK fra ansvarsområde 411 – næringsfondet til 
ekstraordinær koronastøtte for bedrifter i Kvænangen kommune. 450 000 NOK øremerkes til 
bedrifter / næringsdrivende og 150 000 NOK til lag/foreninger i 2020.  I 1. kvartal 2021 disponeres 
250 000 NOK til samme formål. Summen tas fra post 14722. 411.325 – tilskudd.  I tillegg Kvænangen 
kommune tilbyr betalingsutsettelse på lån og inngåelse av nedbetalingsavtaler av gjeld til kommunen 
i 2020.  Ordninger gjelder fra mars til desember 2020, og januar til mars 2021.  

Flere av bedriftene i Kvænangen er rammet av Covid-19 utbruddet som startet i mars 2020. Staten 
har stengt noen av bedriftene, og andre har måttet styre ned sin virksomhet pga restriksjoner i reiser 
og bevegelser i samfunnet.  

Kvænangen kommune ønsker at denne ordningen skal være et bidrag til de som er rammet av 
koronasituasjonen og som ikke faller inn under- eller kommer dårlig ut av andre økonomiske korona- 
hjelpetiltak.  

Dette reglementene er laget i henhold til Lov om offentlig støtte, LOV-1992-11-27-117, og EØS 
reglement for statsstøtte.  

 

2. Tiltak som iverksettes som behovsprøvde ytelser etter søknad  
a) Betalingsutsettelse på lån i forbindelse med næringsaktivitet  
b) Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til kommunen.  
c) Tilskudd til dekning av deler av faste utgifter. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold 

til statsstøtteregelverket. Støttens størrelse avhenger av hvor mye omsetningen har falt, 
størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å 
stenge av staten. Det kan gis tilskudd inntil 75 % av dokumenterte utgifter.  

 

3. Ordningen gjelder for foretak 
a) Bedrifter og lag/foreninger registrert i Kvænangen kommune 
b) Har dokumenterbar nedgang i omsetning som følge av koronautbruddet  
c) Hadde en forholdsvis sunn økonomi i perioden før koronautbruddet i mars 2020.  
d) Enkeltpersonsforetak som er hovedinntekt eller viktig biintekt  
e) Har søkt den statlige ordningen eller undersøkt om de faller inn under denne ordningen.  

 

4. Ordningen gjelder ikke for  
a) Selskap uten aktivitet  
b) Selskap under konkursbehandling  
c) Selskaper som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3  



regnskapsår (100.000 for støtte innen veitransportsektoren). Det er ingen grense for tilskudd 
til landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen.  

5. Hva kan dekkes  
a) Faste utgifter som ikke dekkes av andre statlige støtteordninger  
b) Faste utgifter i følgende poster i næringsoppgaven ansees som uunngåelige faste kostander:  
- 6300 leie av lokaler  
- 6340 Lys, varme  
- 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv  
- 6400 Leie av maskiner, inventar, transportmidler  
- 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning ol)  
- 6995 Elektronisk kommunikasjon  
- 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler  
- 7490 Kontingenter  
- 7500 Forsikringspremie, samt netto renteutgifter 
c) Eventuelle andre dokumentert utgifter  

 

6. Hva dekkes ikke med denne ordningen 
a) Nedbetaling av gjeld  
b) Investeringer og/eller innkjøp av driftsutstyr og driftsmaterialer 
c) Regninger forfalt før 31.12.2019 for søknader i andre kvartal 2020.  
d) Regninger forfalt før 30.05.2020 for søknader tredje og fjerde kvartal 2020  
e) Regninger forfalt før 31.12.2020 for søknader i 1. kvartal 2021.  

 

7. Hva søknaden skal inneholde  
a) En kort beskrivelse av virksomheten, forretningside og marked (hvem er du/dere, hva gjør  

du/dere for å tjene penger og hvem betaler for tjenestene/varene).  
b) Beskrivelse av omsetningsendring som følge av Covid-19 utbruddet og/eller restriksjoner, 

hvilke tiltak som har vært innført for å avhjelpe situasjonen og hva bedriften planlegger å 
gjøre fremover. Dokumentasjon på omsetningstap skal legges ved.  

c) Beskrivelse av hvilke andre hjelpetiltak og støtteordninger som er omsøkt (bankforbindelse, 
sametinget, statens ordning, Innovasjon Norge osv.)  Opplysninger om støtte er innvilget.  

d) Beskrivelse av bedriftens økonomi, dekningsbidrag og resultat (kopi av årsregnskap  
eller oversikt fra regnskapsfører) for de to siste regnskapsår 2018 og 2019 (midlertidig hvis 
endelig regnskap ikke er klart). For enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme 
årene.  

e) Oppstilling av faste utgifter for kvartalsvis mars, april, mai og juni etter eventuelt nedstyring 
av driften.  Summene skal oppgis uten mva. om bedriften er mva-pliktig.  

f) Bekreftelse på at bedriften ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overskrider  
grensen på 200.000/100.000 (gjelder ikke landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen)  

g) Søknadsfrist til første søknadsrunde ( 2. kvartal2020 ) : 15. juni  2020 
Søknadsfrist til andre søknadsrunde (3. og 4. kvartal 2020): 08.desember 2020 
Søknadsfrist til tredje søknadsrunde ( 1. kvartal 2021): 15 .mars 2021 

 



8. Søknadsbehandling og tildeling 
Ordningen utlyses på hjemmesidene til Kvænangen kommune, og søknadene skal sendes 
elektronisk til Kvænangen kommune, via www.regionalforvaltning.no. Fondsstyret står for 
vurdering av søknadene og tildeling av støtte.  Tildelt støtte utbetales etter vedtak i fondsstyret.  

 

9. Ikrafttredelse 
Reglementet gjelder fra vedtak i sak 46/20, den 24.06.20  i kommunestyret. Endringene gjelder 
fra vedtak om forlengelse av ordningen i sak          / 20 , den 08.12.20.                   

http://www.regionalforvaltning.no/
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EMNE: Møte nr 9-2O2O
STED: Teams

TIDSPUNKT: 23. november 2020 kl 0900

PROTOKOLL FRA MøTEI
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Merknad til innkalling: ingen

Merknad til saksliste:

Enighet om å behandle følgende tilleggssak:
Sak 59/20 Valg av forliksråd for Nord-Troms

Til daqsorden:

kl r 200-r 300 Behandling av sak 51 l20 og 5212Q i fellesmøte med

Kom m u nedi rektørutval get

Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen presenterer sakene

Saksliste:

VEDTAKSSAKER:

Sak 48/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.1O.20

Sak 4912O Organisering - interkommunalt politisk råd - veien videre

Sak 50/20 Nord-Troms Studiesenter - handlingsplan og budsjett 2021

Sak 5l /20 Rapportering prosjekt Drivkraft Nord-Troms
Sak 52l20 Etablering av Campus Nord-Troms
Sak 53/20 Årshjul og møteplan regionrådet 202'l

Sak 54120 Handlingsplan regionrådet 2021

Sak 55/20 Ansettelse leder Nord-Troms Studiesenter

Sak 56/20 Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen 202.|

Adr.: Hovedveien 2, 91 5l Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr.979 470 452
E- po st : rea ion ra d @ n trom s. n o
www. n ordtrom s øo rta len. no

DELTAKERE:

Ordførere Ørjan Al bri gtsen, Skjervøy

Dan Håvard Johnsen, Lyngen

Hilde Nyvoll, Nordreisa

Geir Varvik, Storfjord
Bernt Lyngstad, Kåflord

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder
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Sak 57120

Sak 58/20

OPPFøLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER:

. Politisk jobbing - Nordområdemeldingen

. Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark
o Kompetansepilot Nord-Troms

DRØFTING:

. Avgift på produksjon av fisk - aktuelt å avgi høringsinnspill?

. Åpen post

Utredning vedrørende barmarksløyper i Nord-Troms (utsatt sak 47120)
Høring - NOU 2020.12 Næringslivets betydning for levende og
bæ rekrafti ge lokal samfu n n

REFERATSAKER:

Fra Nordreisa kommune:
. Nord-Troms Strategier 2020-2023
o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

. Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek
Fra Kvænangen kommune:

o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Kåfjord kommune:
. lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Lyngen kommune:
o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

. Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek
Fra Skjervøy kommune:

. lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Storfjord kommune:
o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Arena Nord-Troms:
o Uttalelse fra styret i Arena Nord-Troms til Nord-Troms Regionråd

Fra Midt-Troms Rådet:

o Uttalelse vedr <Svendsen-utvalgets rapport - Økt evne til å kombinere
menneske og teknologi - veien mot et høyteknologisk forsvar>

Felles uttalelse fra regionråd Nord-Norge:
. Felles innspill i forbindelse med revisjonen av EUs arktiske politikk
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VEDTAKSSAKER:

Sak 48/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.20
Saksdokumenter:

. Protokoll fra regionrådsmøte 27. oktober ZO2O

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslao til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra møte i regionrådet27.10.20.
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

sak 49120 organisering - interkommunalt politisk råd - veien videre
Saksdokumenter:

. Nord-Troms Strategier 2020-2023

. Vedtak regionrådet sak 33i 20 lntensjonsavtale om etablering av
interkommunalt politisk råd -kommunene i Troms-områdets regionråd og
Nord-Troms Regionråd

. Saksframlegg og intensjonsavtale til behandling i kommunestyrene

. Vedtak fra kommunestyrene i eierkommunene i Nord-Troms Regionråd
Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslaq til vedtak:
Før vi går videre i prosessplan vedtatt zg.og.2o, skal det avholdes et eget
drøftingsmøte i Nord-Troms Regionråd med følgende agenda:

. Foryentninger til et interkommunalt politisk råd vs samarbeidsløsninger -
gjen nomføre swot-analyse

. Hvilken modell/organisering er aktuell (konsensusorgan, politisk og
admi ni strativ organi seri ng)

. Hvordan skal vi organisere wrig regionalt samarbeid? (lkke

tjenesteproduksjon - det er Iovregulert)
. Prosessplan og ressursbruk

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger:

lnterkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske
samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspØrsmål på tvers av
kommunegrensene i den regionen rådet representerer. lnterkommunale politiske
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råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. Kommunelovens kapittel
I8 i Kommuneloven er førende for lnterkommunale politiske råd.

I Nord-Troms Strategier 2O2O-2023 er det vedtatt et eget fokusområde vedrørende
omorganisering til interkommunalt politisk råd:
MåI:

l. Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22.
juni 2022

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skat være et
politi s k samarbe idso rgan

3. Organiseringa skal ivareta regionens vetlykkede ungdomssatsing

Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger;
. Ny kommunelov hvor regionrådene er definert - interkommunalt politisk råd
. Sammenslåing av fylkeskommuner
. Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i

samfun n sutvi kl i n gen fra fyl keskom m u ne og fyl kesman n

. Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark
r Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen

I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige
valgperiode. Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var
ønskelig å utrede samarbeid mot Tromsø-området og Vest-Finnmark med mål å

finne den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms.

I Nord-Troms Strategier 2Q2Q-2023 er det vedtatt et eget fokusområde vedrørende
samarbeid:
MåI:

l. Søke allianser med samarbeidspartnere som kan styrke Nord-Troms som region
2. Søke etter samarbeidspartnere med felles interesser og mål
3. Styrke det interne samarbeidet mellom kommunene i Nord-Troms

4

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny kommunelov
Signere ny samarbeidsavtale mellom aIIe deltakerne i rådet - operqtiv som Interkommunalt
politisk råd innen 01.0L.21
Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, herunder nytt saks- og arkivsystem

\iiltEk

Cjennomføre konsekvensanalyse av kjente, identifiserte samarbeidsmuligheter
(Tromsø, Kautokeino og Vest-Finnmark)
Styrke internt samarbeid gjennom å definere felles mål og strategier
Avklare eierkom m u nenes framtid i ge til knytn i n g til Nord -Trom s Reg ion råd

MIEIK



I forbindelse med omorganisering til interkommunalt råd (lPR) har Nord-Troms
Regionråd sett dette i sammenheng med en eventuell utvidelse av samarbeidet.

Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles
interkommunalt politisk råd med basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et
møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23.06.20 (også drøftet i forrige
valgperiode). ! møtet ble man enig om ei felles arbeidsgruppe som består av Mona
Pedersen ogØrian Albrigtsen (lederne av regionrådene). Mandatet til arbeidsgruppa;

l. <<Lage en oversikt over samarbeid og hvordan regionrådene i dag er organisert. Hva er aktuelt
å ta inn hva skal holde utenfor?

2. Utredning av hva nye Nord-Troms interkommunale råd kan og bør være?

3. Lage utkast til avtale.>

I løpet av august/september ble det utarbeidet en <intensjonsavtale interkommunalt
politisk råd> som ble behandlet på regionrådsmøte 29. september med følgende
vedtak:

1. r<Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner om å vedta intensjonsavtalen med mål
om avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd bestående av kommunene Balsfiord,
Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfiord, Kåfjord, Nordreisa, Skjeruøy og Kvænangen.

2. Nord-Troms Regionråd vil bestå i dagens form inntil interkommunalt politisk råd er etablert.
Nord-Troms Studiesenter, ungdomssatsingen RUST og andre samarbeid i Nord-Troms vil
videreføres med dagens 6 eierkommuner i et eget selskap.>

Kl ipp fra i ntensjonsavtalen :

KMål
Drøftingene mellom kommunene i de to regionrådene signaliserer ønske om et sterkere
politisk fokus, og en forsterking ov gjennomslagskroft mot regionolt og nasjonalt nivå.

Mål for intensjonsdvtolen: avkloring ov deltakelse i et felles interkommundlt råd med 9
kommuner (kommuner som inngår iTromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd).

Målfor et interkommunalt politisk råd: Et felles tPR med 9 kommuner kan bli en politisk
maktfaktor som samler og styrker hele regionen.

Felles interesser
Nord-Troms og TromsØ-området Ønsker å kunne utøve større politisk påvirkning rundt soker
som er viktig for å skope vekst og utvikling i vår region. Målsetningen er også å oppnå større
gjennomslag som et samlet politisk råd, enn hva vi enkeltvis gjØr i dog.

Aktuelle satsingsområder hvor man har potensiale for å utvikle regionen sommen er for
eksempel innen sjØmat og orktisk landbruk. Vi ser også samorbeidspotensiale innen reiseliv.>
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Vurdering:
Alle kommunestyrene i Nord-Troms har behandlet intensjonsavtalen pr 1 1.'l 1.20
Alle kommunene har sagt ja til å gå videre i prosessen.

Kommunestyrene i Balsfjord og Karlsøy har også vedtatt å gå videre i prosessen
Tromsø behandler saken 25. november.

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres i en slik prosess frem mot
eventuell etablering. Erfaringer og forskning viser at tidlig involvering og forankring
av slike prosesser er avgjørende for å lykkes. Der er derfor viktig å koble på

formannskapene/kommunestyrene i arbeidet. Det er også avgjørende med felles
må|, strategier og konkrete handlinger, slik at man oppnår gode resultater sammen
- det er viktig for å bygge tillit mellom partene.

Et interkommunalt politisk råd basert på kommunene i Tromsø-området og Nord-
Troms Regionråd krever en prosess i flere faser. Dette på grunn av ulik organisering
og omfang av de to regionrådenes virksomhet pr i dag.

I regionrådsmØte 29. september ble følgende prosessplan vedtatt:

STATUS IGRØNN SKRIFT

Milepæler:

I September 2O2O:

Vedtak i begge regionråd med anbefaling til eierkommunene om å slutte
seg til en intensjonsavtale. Mål for intensjonsavtalen: avklaring av deltakelse
i et felles interkommunalt råd med 9 kommuner (kommuner som inngår i

Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd). Et felles
interkommunalt råd med 9 kommuner kan bli en politisk maktfaktor som
samler og styrker hele regionen.

STATUS: GJENNOMFØRT

lnfo-skriv til k-styrene om prosess igangsatt
STATUS: IKKE BEHOV FOR TILTAK DA SAKEN BLE SENDT TIL BEHANDLING

UMIDDELBART

2 lnnen 10. oktober:
Utarbeide intensjonsavtale og ferdig saksfremlegg til kommunestyrene i de

9 aktuelle kommunene. Avtalen forplikter kommunestyrene til å avklare

deltakelse i et interkommunalt politisk råd bestående av Balsflord, Tromsø,
Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.

STATUS: GJENNOMFØRT
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3 lnnen l.desember:
Behandling av intensjonsavtale i alle kommunestyrene. I forbindelse med
behandlingen av avtalen oppfordres kommunestyrene om innspill til
aktuelle samarbeidsområder, for eksempel mat og reiseliv
STATUS:

. GJENNOMFØRT: BEHANDLINC IALLE KOMMUNER MED POSITIVE

VEDTAK TtL Å CÅ VrOrnr I PROSESSEN (UNNTAK TROMSØ SOM

BEHANDLER SAKEN 25.1 I .)

. GJENSTÅR: CJTruruOMGANG AV ALLE VEDTAK FRA K-STYRENE ETTER

25. NOVEMBER - UTARBEIDE NOTAT MED VEDTAK OC

PROBLEMSTILLINcER SOM MÅ AVKLARES (ulike vedtak i k-styrene)

4 lnnen 31. desember 20:
Felles møte mellom ordførerne i 9 kommuner, agenda;

. Formål og navn interkommunalt politisk råd

. Avklare politisk og administrativ organisering

. Økonomisk deltakeransvar

. Myndighet

. Saksområder

. Budsjett

Dette vil utgjøre grunnlag for utarbeidelse av samarbeidsavtale

KOMMENTAR: I FORKANTAV MøTE MELLOM DE 9 KOMMUNENE MED

OVERNEVNTE AGENDA BØR DET AVHOLDES ET EGET MØTE I NORD-TROMS

REGIONRÅD HVOR FøLGENDE STÅR PÅ RCTruOREru:

. FORVENTNINCER TIL ET IPR VS SAMARBEIDSLøSNINGER -
GJ EN NOM Fø RE SWOT-ANALYSE U LI KE ALTERNATIVER?

. HVTLKEN MODELL/ORGAN|SERING ER AKTUELL?

. HVORDAN SKAL Vt ORGANISERE øVR|G REGTONALT SAMARBETD? (ikke

tjenesteproduksjon - det er lovregulert)
. PROSESSPIAN OG RESSURSBRUK

Dette vil medføre en forlengelse av gjennomføringsperioden for
etableringen av lPR. Resterende prosessplan må derfor revideres

5 lnnen 3l . januar 2l :

Samarbeidsavtale IPR (interkommunalt politisk råd) vedtatt i begge

regionråd, med felles saksfremlegg til kommunestyrene

6 lnnen 31. mars 2l:
Samarbeidsavtale IPR behandlet i alle kommunestyrer

7 27. april2l (for Nord-Troms kommunene):
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Representantskapsmøte Nord-Troms Regionråd - vedtak om
nedleggelse/endring av organisasjonsform og formål

8 lnnen I . juni 2l :

Stiftelse og etablering av IPR

o Strategier og budsjett
. Årshjul

Ressursbruk:

Personalsituasjonen i regionrådet er for tiden utfordrende. Daglig leder har i tillegg
til egne oppgaver prosjektansvar for Drivkraftprosjektet i Nord-Troms fram til
sommeren 2021, og lederansvar for Nord-Troms Studiesenter til ny leder er på
plass (forventet tidspunkt I . mars 2021). Det er derfor behov for å kjøpe bistand til
utredningsarbeid og prosess for etablering av interkommunalt politisk råd.

sak 50/20 Nord-Troms studiesenter - handlingsplan og budsjett 2021
Saksdokumenter:

. Strategiplan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023

. Handlingsplan til Strategiplan 2020-2023
Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslao til vedtak:
l. Nord-Troms Regionråd god(enner ressursuwalgets forslag til

handlingsplan og budsjett for 2O2l for Nord-Troms Studiesenter.
2. Omorganisering av Nord-Troms Studiesenter prioriteres i første halvår

2021.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger:

Nord-Troms Regionråd vedtok i møte i mai 2020 Strategiplan for Nord-Troms
Studiesenter 2020 - 2023.lvedtaket ble det tydeliggjort at regionrådet ønsket ar
arbeidet med studiebibliotekene skal prioriteres framover. Det utarbeides en plan

for hvordan vi kan utvikle studiebibliotekene til å bli lokale kompetansesenter, som
skal ha fokus på fleksible og digitale løsninger.

Handlingsplanen for Nord-Troms Studiesenter ble utarbeidet av ressursutvalget i en

egen workshop i september 2020. Ressursutvalget i Nord-Studiesenter godkjente i

mØte 26. oktober 2O2O handlingsplan og budsjett for kommende år.
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Medlem Varamedlem Representerer
Helen Kathrine Eriksen Knut Mikalsen UiT
Hilde Nwoll Dan-Håvard Iohnsen Ordførerne
Cissel Samuelsen Kommunedirektører
Margrethe Haslund Wenche Ratama Studiebibliotekene
Sedolf Slettli Børre Krudtå Troms Fylkeskommune
fens Kristian Nilsen Leif-Peder Jørgensen NUNT/ Nærinsslivet
Mona Salamonsen Robert Bjørklund Næringslivet
Olaus Bersset Siv-Elin Hansen Nord-Troms VGS.

Ressursutvalget er sammensatt av:

Handlinosplanen:

Handlingsplanen er en konkretisering av mål og tiltak i strategiplanen.
Handlingsplanen definerer gjennomføringen av de ulike tiltakene i

gjen nomføringsfasen.

Den vedtatte strategiplanen for NTSS er ambisiøs, og det vil kreve en del ressurser å
gjennomføre den i løpet av fire år. Det er derfor søkt om en million ekstra over
statsbudsjettet. Denne handlingsplanen tar utgangspunkt i målene i strategiplanen
og sier noe om målgruppe, tiltak, ressurser og samarbeidsparter i de ulike tiltakene.

HOVEDSTRATEGIER

1 . NTSS skal distribuere studier fra utdanningsinstitusjoner til regionen og
fungere som kontaktpunkt mellom leverandører av utdanning og
lokalsamfunnet.

2. NTSS skal være motor i lokal/regional kompetanseutvikling.
3. NTSS skal utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformer

undervisningen skjer på, samhandle med utdanningsinstitusjonene,
kommunene og næringsliv for å fremme læring gjennom hele livet og møte
samfunnets behov for etter- og videreutdanning

FEM SATSINGSOMRADER

Fokusområde l Finansiering

Fokusområde 2 Organisering

9

Satsingsområde 1 Høyere utdanning tilpasset arbeids- og næringsliv i Nord-
Troms

Satsingsområde 2 Kurs tilpasset arbeids- og næringsliv i Nord-Troms

Satsingsområde 3 Kobling mellom arbeids-/næringsliv og FoUl-miljøer

Satsingsområde 4 Rekruttering

Satsingsområde 5 Markedsføring

TO FOKUSOMRÅDER



Handlingsplanen er vedlagt.

Budsjett:

NTSS har gjennom alle år vært finansiert gjennom søknad og tildeling av likt
tilskudd fra kommunene i regionen og fylkeskommunen. NTSS har mange gode
støttespillere som gjennom alle år har jobbet for fast, forutsigbar finansiering for
NTSS. For 2020 mottok NTSS statstilskudd. NTSS har fått anledning til å søke
statstilskudd for årene 2021 og 2022.

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Stud iesenter - I nnovasjonsstruktu r BU DSJ ETT 2021

Leder: ny

lnntekter:

Kostnader:

Kunnskapsdepartementet
Kommunene i Nord-Troms

Troms Fylkeskommune

Diverse inntekter
Kurs

Sum inntekter

Lønn og personalkostnader

Husleie og kostnader lokale
Nettside/ EDB

Regnskap/Revisjon

Kontorkostnader
Motekostnader
Studie- og kurskostnader
Utviklingsmidler
Reisekostnader

Annonser og markedsføring
Ge renter
Sum bstnader

1000000

500000

500000
20000

10000

2o3(xno

2o30(m

1500000

90000

35000

10000

30000

10000

70000

L35000

30000

20000
o

Note: Kommunenes andel tilstudiebibliotek kommer i tillege
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Vurdering:
Ny organisering av Nord-Troms studiesenter vil påvirke strategi- og
handlingsplanen. Omorganiseringen må ses på i sammenheng med ny organisering
av regionrådet og videreføring av tiltak i Drivkraftprosjektet. I tillegg er det pr i dag
ikke avklart hvordan vi skal organisere ungdomssatsingen RUST i framtid.

Ny organisering er tatt med som tiltak i handlingsplanen for neste år, ogbør
prioriteres i første halvdel av 2021. Det må påregnes ekstra ressurser til utredning
og gjennomføring av organ isasjonsend ri ngen.

Prosiektleder Gunbjørg Melkiorsen og kommunedirektørutvalget tiltrådte møtet kl
I 200. Fra kommunedirektørutvalget møtte:
Ci s s el Sam u e ls e n, Skjervøy
Frode Karlsen, Lyngen

Janne Kankaala, Kvænangen

Willy Ørnebakk, Storfjord
Einar Pedersen, Kåfiord
Jan - H u go Søre n s e n, Nordre isa

Sak 5l /20 Rapportering prosjekt Drivkraft Nord-Troms
Saksdokumenter:

. Prosjektplan Drivkraft Nord-Troms (20't8)

. Midtveisrapport pr 31 .05.20
Saksbehandler: Gunbjørg Melkiorsen

Forslao til vedtak:

Nord-Troms Regionråd tar rapporteringen fra prosjekt Drivkraft Nord-Troms til
orientering.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger:

Prosjektleder Melkiorsen orienterer om status i møtet.

Hovedpunkt:

Prosjektleder tredde delvis inn i ny stilling hos Halti Næringshage 1. november.
Oppgaver i prosjektet blir ivaretatt på følgende måte:
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Drivkraft Ungdom - Victoria Figenschou Mathiassen har fått et midlertidig
engasjement på ca 20 % stilling ut prosjektperioden, for å ivareta resterende
oppgaver under ungdomssatsingen i prosjektet.

Drivkraft Kvenkultur - lnger Birkelund fra Kvååniteatteri leies inn for å ivareta og
sluttføre resterende oppgaver i prosjektet. Grunnet arbeidsmengde vil lnger leies
inn fra 1. januar 2021

Drivkraft Grensesamarbeid - Ansvar for resterende oppgaver og sluttføring i

prosjektet under satsingen Grensesamarbeid er lagt til Nordkalottens
Grensetjeneste i Skibotn

Drivkraft campus Nord-Troms - Prosjektleder ivaretar campus satsingen i

prosjektet i 50% stilling ut 2020. Deretter legges resterende oppgaver og
sluttføring av prosjektet til ny leder av NTSS

Prosjektstatus per november 2020 som føloer:
. Forslag til modell og innhold for Campus Nord-Troms er klart for behandling

i NTRR

o Omorganisering av NTSS sees i naturlig sammenheng med etablering av CNT
. Erfaringsutveksling med NorrlandsNavet planlegges til desember 2020.

(NorrlandsNavet er et nyopprettet senter for forskning og uwikling i et
samarbeid mellom Luleå Tekniske Universitet og næringslivet, med mål om å

forsterke konkurransekraft og næringsutvikling i de nordlandske
virksomheter i Sverige).

. Drivkraft ungdom har startet (digital) utprøving av program for opplæring av
ungdomsråd

. Program for ungdomsmedvirkning basert på moduloppbygging i

folkevalgtprogrammet er klart for utprøving
. Kvensk kompetansekart forventes levert i midten av desember 2020
o En kunstnerisk film for å fremheve teater som verktøy til formidling og

revitalisering av kvensk språk og kultur er under utarbeiding
. Prosjektet deltar på Kvensk dialogmøte som arrangeres av TFFK digitalt den

26.r 1.20.
. Det utarbeides prosjektplan og finansieringsplan for et prosjekt med Kvensk

formidler, der Kvååniteatteri vil bli ansvarlig søker, (Halti Kvenkultursenter
har blitt forespurt med negativt resultat)

. Det jobbes med en videreutvikling av Grensetjenesten og naturlige
samarbeid spartnere på Nord kalotten u ndersøkes

. Prosjektet avsluttes innen 3l .05.2021
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Sak 52l2O Etablering av Campus Nord-Troms
Saksdokumenter:

. Utredning av organisasjonsform av Halti Næringshage

. Vedtak i Styringsgruppen av 17.O9.2O2O

. lnnspill fra Nord-Troms kommunene til innhold i modell

. lnnspill fra dialogseminar og workshop
Saksbehandler: Gun bjørg Melkiorsen

Forslao til vedtak:
Nord-Troms Regionråd vedtar etablering av Campus Nord-Troms ihht følgende:

l. Nord-Troms Studiesenter omorganiseres i et aksjeselskap til Campus Nord-
Troms, med 3 avdelinger Campus:

a. Kompetanse (dagens NTSS)

b. FoU (Forskning og uwikling)
c. Ung (karriereveiledning, rekrutteringsordninger, trainee o.l)

2. Det giøres en vurdering på om ungdomssatsingen RUST skal overføres til
Campus Ung i den nye organisasjonen CNT AS

3. De 6 Nord-Troms kommunene inngår som eiere med like stor aksjepost
4. Rådsordfører, prosjektleder for Drivkraft Nord-Troms og dagllg teder for

NTRR, får i oppdrag å utarbeide en plan for gjennomføring og etablering av
Campus Nord-Troms AS.

5. Det søkes om midler til et eget uWiklingsprosjekt for å uwikle innhold og
endelig modell med kompetansesenter/ressurs i hver kommune, prosjektplan
og budsjett utarbeides av Drivkraft Nord-Troms.

Forslao til tilleqq i punkt 4 i møte:
Saksordfører Hilde Nyroll deltar i gruppa som skal utarbeide plan

Vedtak: forslag til vedtak med tillegg ble enst vedtatt.

Saksopplysninger:

På bakgrunn av krav til omorganisering av Nord-Troms Regionråd ved innføring av

ny Kommunelov, og krav fraBrønnøysundregisteret om ny organisasjonsform, må

Nord-Troms Studiesenter også organiseres i eget selskap.

Drivkraft Nord-Troms prosjektet har under utvikling av forslag til modell og innhold
for Campus Nord-Troms, avklart at det vil være unaturlig å bygge opp en egen

kompetansemodell på siden av Nord-Troms Studiesenter. Det anbefales derfor å se
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omorganiseringen av NTSS i sammenheng med etablering av CNT. Prosjektet har
rådført seg med forretningsutviklerJohnny Mikkelsen i Halti Næringshage
vedrørende anbefalt organisasjonsform. Halti Næringshage har i eget skriv orientert
om de ulike mulighetene basert på mål og hensikt ved etablering av en campus-
modell, og anbefalt at CNT sett i sammenheng med NTSS organiseres i et eget
aksjeselskap.

Drivkraft prosjektet anbefaler at NTSS omorganiseres til CNT, samtidig søkes det
midler til et utviklingsprosjekt som organiseres under CNT for å uwikle innhold og
endelig modell. Utviklingsprosjektet har som mål å utvide virksomheten til CNT med
en satsing på Forskning og utvikling, og et eget satsingsområde Campus ung, som
også ivaretar ungdomssatsingen RUST, ihht modell under

. HoyereutdannlrE&Kurs
Studleadmhlstragon

!ede€s!$lMe$Itsl
Studi€bibliotekene

Kompetånse/behovs-kårtlegir{
semharer og workshop

Formldlingstjeneste/felles webslde
såmarbeid med kompetanseåktører

Forekningsprosjekter I samårb€id med
unive.sltet€r, Havf orskningsinstituttet mv

Forsknlngsseminarer
Teknologlutl.lkllng

Samfu nns- og NærlngsuMklirgs prosjetter
Visnlr€ssenter^tstllllrysstasron ftr forskning

og komp€tsnse?
Horisont Europa prosjekter?

spillutvikling I samarbeid m€d gRllFgqqbplg$

Måståroradstlænd
Thlneærdnlru

oppga!,€skrlvhg/Sff pendlater

-Df,o,gJn
kontor (kontsrfasalitetl
Rekrutterlng

Karrierevellednlng
Gronderprogram

RUSr

lnt€rnshlo
Hospltedng

Vurdering:
I prosjektplan vedtatt i 20.l8 var det en klar målsetting om å etablere en fleksibel
distribuert forskningsbasert kompetansemodell, som skulle bidra til å øke
kompetansenivået og konkurranseevnen i regionen. Modellen skulle være en

samarbeidsmodell for å styrke allerede eksisterende satsinger og

kompetanseklynger i regionen, i tillegg til å inkludere rekrutteringsordninger. Dette
er fundamentert i foreslått modell.

ljanuar 2O2O ble det avholdt et dialogseminar for å få innspill til Campus Nord-
Troms modell fra kommunene, kompetansemiljøer og potensielle

samarbeidspartnere. lnnspill som at fremtidig campus modell må inneha en

samfunnsutviklerrolle, være en koordinator og fasilitere møteplasser, har sammen
med mange flere innspill blitt inkludert i nåværende forslag til modell for etablering
Det refereres til Notat fra dialogseminar av 09.01 .2020.

ffi
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ljuni-august 2020 hadde prosjektet sammen med styringsgruppeleder en

innspillrunde i alle Nord-Troms kommunene, for å få innspill til innhold og
organisering av Campus Nord-Troms. Resultatet fra innspillrunde ble sendt ut
sammen med invitasjon til workshop som ble avholdt i slutten av august 2020.
lnnspill til innhold iCampus Nord-Troms er tatt med i utformingen, og viser at der
er felles elementer som kompetanseutvikling, kulturutvikling, naturforvaltning,
reiselivsutvikling, fiskeri og havbruk som går igjen i to eller flere kommuner. I

modell foreslåes det at hver kommune setter fokusområde/lokalt arbeidsområde for
"sitt" campus, samtidig som fellesområder som forskningsbasert samfunn- og
næringsuwikling, rekrutteringsordninger, kompetanseheving og informasjonsarbeid
jobbes med i et regionalt perspektiv. Studiebibliotekene sees på som en viktig
ressurs og et koplingspunkt, og et lys/bilde-studio bør være tilgjengelig i hver
kommune. Ved å opprette drop-in kontorplasser i hver kommune vil det også
dannes et naturlig møtepunkt, forutsatt at disse legges til allerede eksisterende
kompetansemiljøer.

I styringsgruppemøte den I7.O9.2020 sak 33/20 vedtok styringsgruppen å fremme
et forslag til vedtak for NTRR, for etablering av en kompetansemodell for høyere
utdanning, forskning og rekruttering basert på en videreutvikling av NTSS. Det ble
foreslått å opprette et utvikling-/etableringsprosjekt med ressurser i alle Nord-
Troms kommunene, med stillingsstørrelse basert på kommunenes egne ønsker og
behov, der deler av tiden dedikeres til regionalt arbeid.

Halti Næringshage foretok ijuni 2020 en faglig vurdering vedrørende
organisasjonsform og eierskap, basert på blant annet på hensikt, funksjon, lokasjon
og ansvarsgrad ved etablering av CNT. Halti Næringshage har anbefalt en

organisering enten ved etAS eller en stiftelse, og at kommunene i Nord-Troms går
inn på eiersiden. Det anbefales videre at private aktører ikke utelukkes, da disse kan

tilføre CNT vesentlige verdier i form av kunnskap, nettverk og relasjoner. Det
påpekes også at andre organisasjonsformer er mulig, men fremhever noen

begrensninger som gjør dette mindre attraktivt.

Kl I245: prosjektleder og kommunedirektørutvalget fratrådte møtet.

Sak 53/20 Årshjul og møteplan regionrådet 2021

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslaq til vedtak:

Nord-Troms Regionråd vedtar den framlagte møteplan og årshjul for 2O21.
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Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt

Saksopplysninger:
Tidligere år har regionrådet lagt opp mØteplan med ett mØte pr måned. Fast
møtedag har vært siste tirsdag i måneden. Kommunedirektørutvalget avholder sine
møter mandag i forkant av regionrådsmøtene.

Da ny Kommunelov ble vedtatt gjorde vi endringer som samsvarte med ønske om et
sterkere politisk fokus, som medfØrte at det ble viktigere å være til stede på ulike
politiske arenaer og vi koblet mØter til disse arenaene. Dette kan også være aktuelt
for 2021 , men med den situasjonen vi står i med korona pr i dag er det vanskelig å

forutse hva som vil bli avholdt av fysiske mØter i 2021. MØteplan bør derfor
revideres om det blir endringer i koronasituasjonen.

Det er lagt opp til 2 fellesmøter med Kommunedirektørutvalget og 2 møter med
RUST for 2021.

Forslag til møteplan for 202'l

IvTØTE: DAG: DATO STED:

RscroNRÅnsr

FELLESMøTE KDU

REcroNRÅnsr

TIRSDAG 26.01.21 Teams

TIRSDAG 02.03.2t

fvinterferie uke B)

Teams

RectottRÅosr TIRSDAG 23.03.21, Teams

REPRESENTANTSKAP TIRSDAG 27.04.2I Teams

REGIONRÅD

FELLESMØTE RUST

TIRSDAG 25.05.21 Teams

REGIONRÅDET TIRSDAG 22.06.2r Teams

Rscror{RÅnrr TIRSDAG 3L,OB.2I Teams

RscroNRÅom TIRSDAG 28.09.21 Teams

REGIoNRÅDET

FELLESMØTE KDU

TIRSDAG 26.70.21 Teams

REGIONRÅDSMØTE + TUR

UNGDOM/RUST
MANDAG OG

TIRSDAG

29.-30.11.21 Sted fastsettes senere
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Årshjul:

Jan uar:
. 06. Nord i Sør, Oslo
. 26. regionråd - fellesmøte med KDU

Februar:
o 0l .-04. Arctic Frontiers, Tromsø
. Medio Kirkeneskonferansen
. Vintermøte Fylkesmannen og KS (?)

. Forslag: miniseminar regionale aktører Nord-Troms (handlingsplan 2021)
kommentar i møte: flyttes til mars

Mars:
. 01. kommunedirektørlandsmøte 202.l, Oslo
. 02. regionråd/kommunalpolitisk toppmøte 2021 , Oslo
. Forslag: miniseminar kompetanse - fylkeskommunen og regionale aktører

(handlingsplan 2Q21) - kommentar i møte: flyttes til februar
. 12. Finnmarksløpet/konferanse
. I 5.-l 9. fylkesting
. 23. regionråd

April:
. 2T.representantskapsmøte

Mai:
. Medio kommuneprop, KS

r Miniseminar: boliger for bolyst og blilyst - Husbanken og lokal bank
(handlingsplan 2021 )

. 25. regionråd - fellesmøte RUST

Juni:
o '14.-l 8. fylkesting
. 22. regionråd

Juli:
. ferie

August:
. 5.-8. Arctic Race

. 31 . regionråd

September:
. Sjømatkonferanse, Skjervøy (?)

. I3. Stortingsvalg og Sametingsvalg

. Reiselivskonferanse, Tromsø

. 22.-23. LINK konferansen 202'1, Alta

. 28. regionråd
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Oktober:
. Høstmøte KS

. 18.-22. fylkesting

. 22. RUST-konferansen

. 26. regionråd - fellesmøte KDU

November:
. Agenda Nord-Norge
. Arena Troms og Finnmark - fylkeskommunen (?)

. 29.-30. regionråd - tur RUST-ungdom og ordførere
Desember:

. 1 3.-l 7. fylkesting

Sak 54120 Handlingsplan regionrådet 2021 (utsatt sak 39/20)
Saksdokumenter:

. Nord-Troms Strategier 2021-2023

. Notat til Nordområdemeldingen juni ZOZO

. Forslag til Handlingsplan 2021
Saksbehandler: Berit Fjellberg

Forslaq tilvedtak:
Nord-Troms Regionråd godkjenner handlingsplan for 2021 som er en delplan til
Nord-Troms Strategie r 202O-2O23.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en

fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre

til drøfting og vedtak i kommunene (uni).

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av

behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik

behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for
eierkommunene til felles regional plan.

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28.
april i år.
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På møte i regionrådet 26. mai ble det gjort følgende vedtak vedrørende
handlingsplan i sak 22120;
Enstemmia vedtak:

/. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023
2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene
kom petan se og sam fu n n s u tvi kl i n g

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling
om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT
(n æ ri n g s u tvik I e rfo ru m N o rd -Tro m s), Vis i t Lyn g e n fj o rd og Are n a No rd -Tro m s
til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket.
Halti næringshage engasjeres som prosessleder

5. Handlingsplan inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett
behandles på regionrådets møte i september

Vurderinger:
Nord-Strategier skulle behandles av eierkommunene ijuni, men noen har utsatt
saken. Selv om strategiene ikke er behandlet ialle kommunestyrer børvi ha på plass
handlingsplan for 2021 før årsskiftet.

I vedlagte forslag til handlingsplan er det tatt utgangspunkt i mål og tiltak som er
vedtatt i Nord-Troms Strategier. Saksbehandler har utarbeidet forslag til koblinger
mellom mål og tiltak i dokumentet, i tillegg til å skissere forslag til målgruppe og
ressurser. lnnspill fra Storflord kommune og prioriterte tiltak i innspillet til
Nordområdemeldingen er tatt inn i forslaget.

De tiltakene som ble prioritert i regionrådsmøtet i mai ble tatt tak i før sommeren
2020, men er satt på vent i høst på grunn av den pågående prosessen med
intensjonsavtale med kommunene Karlsøy, Tromsø og Balsfjord. Det er lite
hensiktsmessig å gå videre med tiltak som regionalt strategisk næringsplan,
kommunikasjonsplan, o.l. før organiseringen av det regionale samarbeidet er
avklart.

Det som kan iverksettes er ny organisering av Nord-Troms Studiesenter/Campus
Nord-Troms. I tillegg bør regionrådet avklare organiseringen av ungdomssatsingen
RUST. Også arbeidet med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for
transportinfrastrukturen og oppfølging av arbeidet med Nordområdemeldingen kan

prioriteres.
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Under behandlingen av dokumentet bØr det gjøres vurderinger og prioriteringer av
tiltak som skal gjennomføres i 2021, sett i lys av pågående prosesser. Målgrupper
og ressurser må også drøftes for de prioriterte tiltakene.

Daglig leder fratrådte møte under behandling av sak SS/20.

Sak 55/20 Ansettelse leder Nord-Troms Studiesenter

Stillingen som leder Nord-Troms Studiesenter har vært utlyst eksternt i relevante
medier. Stillingen er fast og heltid. lnnenfor søknadsfrist 25.10.2020 kom I6
søknader hvor av 4 ble innkalt til intervju. Ansettelsesprosessen har vært
gjennomført av ansettelsesutvalget Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune
(leder), cissel samuelsen, kommunedirektør skjervøy kommune, Ellen olsen,
personalkonsulent Kåfjord kommune og ekstern konsulent lngrid Abrahamsen,
Bed riftskompetanse AS.

Følqende vedtak ble enstemmiq vedtatt:

Stillingen tilbys Berit Fjellberg, om søkeren takker nei til stillingen, tilbys Helene
Solvang stillingen.

Ansettel sesuwal get gjen nomfører forhand I i ngene om beti n gel ser ru ndt ansettel sen.
Rådsleder får fullmakt til å avgjøre eventuelle avklaringer.

Sak 56/20 Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen 2021

Forslaq til vedtak:
Nord-Troms Regionråd delegerer til rådsordfører og dagllg leder å inngå avtale med
vertskommunen om lqjøp av administrative tjenester. Kjøp av tjenester må gjøres
innenfor de vedtatt budsjettrammer for drift av regionrådet i 2021. Den
pågående prosessen med ny organisering må tas med i vurderingen.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Sak 57l2O Utredning vedrørende barmarksløyper i Nord-Troms (utsatt sak 47l2O)
Saksdokumenter:

. Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark 20.l0
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Saksbehandler: Eirik L. Mevik

lnnstillinq
Nord-Troms Regionråd arbeider opp mot sentrale myndigheter med sikte på
avklaring om harmonisering av regelverket for ATV-løyper i Finnmark og Nord-
Troms.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger:

Formannskapet i Kvænangen ønsker å utrede muligheter for en harmonisering av
regelverket for ATV-løyper i Nord-Troms lik reglene er i Finnmark.

Kommunene behandler tidvis mange søknader om dispensasjon og opplever at
deler av befolkningen ønsker å kunne benytte motorisert ferdsel etter løyper.

Formannskapet ønsket at saken tas til regionrådet for debatt og tilbakemelding på
om det er ønskelig å stille seg bak en slik avklaring.

Vedlagt finner dere utredningen som ble gjort i Finnmark

Vurdering:
Barmarkskjøring i utmark er i utgangspunktet forbudt, og det er strenge regler for å

innvilge dispensasjon. I Finnmark har man over flere år hatt fastsatte løyper hvor det
er mulig å kjøre ATV. Dette er etablerte

Det er åpenbart slik at barmarkskjøring også kan ha negative konsekvenser. Både

for friluftsliv, dyreliv og næringer som benytter utmarksområdene.

Dersom kommunene skulle få en slik rett vil det ikke bety at det opprettes løype,
men at kommunene gis en adgang til å gjøre dette. Denne adgangen vil måtte være
underlagt et regime for utredninger hvor hensyn må veies mot hverandre, likt det en

fi n ner for scooterløyper.

Sak 58/20 Høring - NOU 2O20:12 Næringslivets betydning for levende og
bærekraftige lokalsamfunn

Saksdokumenter:
. NOU 2020.12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige

lokalsamfunn
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Saksbehandler: Berit Fjell berg

Forslao til vedtak:
Nord-Troms Regionråd vil avgi hørlng til NOU 2020:12 innen fristen 28.01.21. For
større giennomslagskraft inviteres Arena Nord-Troms til å utarbeide høringsinnspill
i samarbeid med regionrådet. Leder og nestleder av regionrådet sammen med
styreleder i Arena Nord-Troms utarbeider forslag til innspill som behandles i

regionrådet i januar 2021.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Saksopplysninger:

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusj on 27 . september 2O1 g
for å vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En

viktig del av utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og
lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom
næringsvirksomhet i distriktene.

Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige
lokalsamfunn (NOU 2O2O.l2) ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartemenret og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28. oktober ZOZ0.

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender
derfor rapporten på høring.

Frist for innspill og høringssvar er satt til utgangen av fredag 28. januar 2021.

Distriktsnæringsutvalget er ett av to utvalg som ble varslet i Distriktsmeldingen som
ble lagt frem av regjeringen høsten 2019. Det andre utvalget - Demografiutvalget-
utreder konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene. Utvalget som ledes
av Victor Norman, er ventet å levere sin utredning nærmere jul 2020. I sum gir de to
utval gene et oppdatert kun nskapsgru n nlag ti I å videreutvi kle d i stri ktspol iti kken.

Næringsliv og lønnsomme arbeidsplasser er det viktigste for levende lokalsamfunn,
fastslo regjeringen i distriktsmeldingen i flor høst.

Den satte ned distriktsnæringsutvalget, ledet av tidligere Hydro-sjef Svein Richard
Brandtzæg, som har en litt overraskende konklusjon i sin rapport: uÅrsaken til at
folk flytter fra distriktene til sentrale strøk handler i mindre grad om
arbeidsplasser).
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Utvalgets analyser viser at det går bra for store deler av næringslivet i de minst
sentrale kommunene. Verdiskapingen og produktiviteten har vokst mer enn i landet
som helhet de siste ti årene. Med kobling av kunnskapsmiljøer, industritradisjoner
og offentlig satsing, kan Norge bruke fornybar energi til grønn
i n d u stri prod u ksjon en som hyd rogen, batterier og bi od rivstoff framover.

Likevel peker pilene for arbeidsplasser nedover. Bedriftene trenger ikke flere ansatte
for å produsere verdiene. Lønnsomme arbeidsplasser betyr ikke nødvendigvis flere
innbyggere - som kan gi kommunen inntekter.

Brandtzæg oppfordrer kommunene til å ha et <realistisk bilde av
befolkningsutviklingen>. Utvalget bruker Telemarksforskings prognose, som er
langt mer pessimistisk enn Statistisk sentralbyrås. Prognosene er basert på faktiske
flyttemønstre og antatt utvikling i arbeidsmarkedet.

SSB spår at innbyggertallet i de minst sentrale kommunene vil være omtrent uendret
de neste 20 årene, Telemarksforsking at det vil falle med 1 8 prosent. SSB mener
folketallet vil gå ned i 133 distriktskommuner fram mot 2040, Telemarksforsking i

237.

Flyttestrømmen fra distriktene til byene er en tung trend over hele verden. Den har
skutt fart i Norge siden

,l980-tallet,
under vekslende regjeringer. Derfor kan ingen

partier med troverdighet love å snu sentraliseringen av befolkningen. Den kan i

beste fall bremses av en aktiv distriktspolitikk.

Utvalget mener det regjeringen kaller <<den brede distriktspolitikken> har gitt gode
resultater for næringslivet: Lavere skatter og avgifter, samferdsel og digitalisering,
forskning og utdanning. Men bred næringspolitikk er altså ikke nok, mener
distriktsnæringsutvalget. Det trengs et <bredt spekter av tiltak som gjør det
attraktivt å flytte til eller bli værende i distriktene)).

Staten må være til stede med tjenester som sykehus, høyere utdanning og politi
over hele landet, og sette kommuner og fylker i stand til å tilby grunnleggende
velferdstjenester. Frivillige organisasjoner skaper liv i lokalsamfunn med kultur,
idrett og andre fritidstilbud.

Utval get kritiserer på flere pu n kter regjeri ngens distriktspoliti kk

<Sentraliseringen av statlige funksjoner har konsekvenser for tjenestetilbudet i

distriktene og for sysselsettingsmulighetene), er rene ord for pengene.
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Strukturreformen i høyere utdanning kan øke sentraliseringen, mener utvalget, som
har flere forslag til å styrke utdanningstilbudet i distriktene. Z0 prosent blir værende
i den regionen de har studert.

Kraftige kutt i fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler har gjort det
vanskeligere for små prosjekter i distriktene å få støtte, mener utvalget, som
anbefaler at rammen styrkes.

Langt flere statlige arbeidsplasser bør lokaliseres i distriktene for å skape et variert
arbeidsmarked, mener utvalget. Tross vekslende regjeringers skrytelister, har
veksten i statlige arbeidsplasser vært langt lavere i distriktene enn i byområdene de
siste 20 årene. I de minst sentrale kommunene er det blitt l2 prosent færre statlige
arbeidsplasser de siste ti årene.

Vurderinger:
I tillegg til et omfattende kartleggingsarbeid har utvalget vurdert hva som fremmer
eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå. Utvalget kommer også med noen klare anbefalinger som i korte
trekk er nevnt ovenfor.

Meldingen berører mange viktige problemstillinger som er viktig for lokal
samfunnsutvikling. Også koronasituasjonen og virkemidlene i tiltakssonen blir
drøftet i meldingen.

Meldingen vil være med å legge føringer forden framtidige distriktspolitikken. lden
sammenhengen er det viktig for regionrådet i samarbeid med næringslivet, og gi
innspill med ståsted Nord-Troms, hvor vi peker på viktige forhold for samfunns- og
næringsutviklingen i regionen. Med å opptre samla fra regionen vil vi kunne få
større gjennomslagskraft for våre innspill.

Sak 59/20 Valg av forliksråd for Nord-Troms
Saksdokumenter:

o Retningslinjer for valg av forliksråd for Nord-Troms (Disse er ikke vedtatt i de
enkelte kommunestyrene enda, men er sjekket ut mot fylkesmannen og er
funnet ok)

Forslaq til vedtak sendt ut på epost fra administrasjonen:
Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene å g1øre følgende vedtak:
Valg av representanter til forliksråd Nord-Troms:
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I . som medlemmer velges representantene fra Kvænangen (mann), skjervøy
(kvinne) og Lyngen (kvinne)

2. som varamedlemmer velges: representantene fra Kåfjord (mann), Storfjord
(kvinne) og Nordreisa (mann)

3. Som leder av forliksrådet velges representanten fra Lyngen, med
representanten fra Kvænangen som nestleder.

Forslaq til vedtak fremmet i møte:
Saken utsettes. Saken behandles på epost i løpet av inneværende uke. Rådordfører
er ansvarlig for oppfølging av saken.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt.

Saksopplysninger:
Fra saksansvarlig kommunedirektør:
For å få Nord-Troms forliksråd på plass så raskt som mulig er det viktig at
regionrådet kommer med en innstilling til hvem som skal være hoved- og hvem
som skal være varamedlemmer. Regionrådet må også innstille på hvem som skal
være leder og nestleder. Vedtak fra regionrådet oversendes saksansvarlig
kommunedirektør, som utarbeider et felles saksfremlegg til alle 6 kommunestyrer
som foretar det endelige valget av forliksrådet.

Nord-Troms forliksråd skal bestå av til sammen 6 medlemmer, 3 hoved- og 3

varamedlemmer, begge kjønn skal være representert både blant hoved- og
varamedlemmene.

For å sikre at det blir lik kjønnsfordeling i forliksrådet er det denne gangen følgende
fordeling mellom kommunene:

. Storfjord Kommune - Kvinne

. Lyngen Kommune - Kvinne

. Kåfjord Kommune - Mann

. Nordreisa Kommune - Mann

. Skjervøy Kommune - Kvinne

. Kvænangen Kommune - Mann

OPPFøLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER:

Politisk jobbinq - Nordområdemeldinoen
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Arbeidsgruppen har avholdt I . møte - orienterer om status og plan for
arbeidet. Lager en plan for oppfølging og spissing av budskap. Neste møte i

arbeidsgruppa 30. november
Meldingen presenteres i Alta 27. november av statsministeren med flere.
Presentasjonen kan også følges på nett
Geir Varvik sjekker opp videre politisk prosess

Jakt- oq fiskerettiqheter i ny-fulket Troms og Finnmark
Vedtak Nord-Troms Regionråd 23.06.20:

Nord-Troms Regionråd er positive til å jobbe videre med denne saken.
Regionrådet ber sine representanter (ordfører i Kåfjord og ordfører i
Kvænangen) i regionutvalget i Statskog ta opp problemstillingen i neste møte
i regionutvalget. Regionrådet ber også de samme ordførerne ta kontakt med
Fefo om saken. saken følges opp på møte i regionrådet i september.

Fra møte i regionrådet 28.09.20
Etter regionrådsmøte har det vært ett møte i regionutvatget i Statskog.
Regionrådets representanter Bernt og Eirik deltok. Saken er tatt opp; statskog
er kient med saken. Eirik følger opp saken mot Statskog - <er det etablert
dialog med FeFo i saken?>

Oppfølqino: Det planlagte møtet i regionutvalget istatskog er blitt utsatt. Eirik og
Bernt følger opp saken videre i mot Statskog.

Kom petansepi I ot Nord-Troms
Pressemelding fra KMD I Dato: 28.1O.ZOZO

6,3 millioner kroner til kompetanseprosjekter i Nord-Troms og sør-varanger
Store deler av næringslivet i distriktene oppgir at de har utfordringer med å
rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Nå får prosjekter i Nord-Troms, Sør-
Varanger og l8 andre distriktsområder fra Finnmark i nord til Agder i sør, midler til
å sikre relevante kompetansetilbud til virksomhetene i området.

Giennom ordningen Kompetansepiloter skal det kartlegges hvilke behov for
kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har, og å koble disse til
re leva n te e tter- og vi dere u tdan n in g s ti Ib ud.

Prosiektene i Troms og Finnmark gjennomføres i to områder: Nord-Troms og Sør-
Varanger. Målet for pilotene er å teste ut og utvikle metoder som sikrer at etter- og
videreutdanningstilbudet i regionen samsvarer med behovene hos det lokale
næringslivet. Prosjektet i Nord-Troms retter seg særskilt mot sjømatnæringa og
industrien i området, mens Sør-Varanger retter seg mot næringer og vil sammen
med relevante aktører benytte nyutviklet kunnskap innenfor sikkerhet og beredskap
i nordområdene.

a

o

a
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- Mangel på arbeidskraft med rett kompetanse er en utfordring som jeg møter på
alle mine reiser rundt om i Distrikts-Norge. For å utløse vekstpotensialet i
distriktsnæringslivet er det behov for oppdatert kompetanse. Dette må vi finne
løsninger på hvis vi skal sikre vekst og bosetting i hele landet. Med
kompetansepilotene Nord-Troms og Sør-Varanger ønsker vi bidra til at små
bedrifter og kommunene og offentlige virksomheter i regionen har titgang på
kompetent arbeidskraft slik at de er rustet for framtiden, sier distrikts- og
di g i ta I i s e ri n g s m in is te r Lin da Ho fs tad H e II e Ia n d.

5må virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og
kompetansetilbud. Mange har også lange avstander til utdanningsinstitusjonene.
Hva slags kompetanse hver enkelt bedrift trenger, varierer mellom regioner og
næringer. Dette kan være alt fra spisskompetanse i sjømatnæringen, til mer generell
videreutdanning innenfor områder som digitalisering eller språk. Dette er
bakgrunnen for ordningen Kompetansepiloter, og målgruppen for pilotprosjektene
er offentlige og private virksomheter med særlig vekt på små bedrifter.

- Dette arbeidet vil gi oss ny kunnskap om hvilke konkrete kompetansebehov
bedriftene rundt om i Distrikts-Norge har, og hvordan fylkeskommunene og
kompetanse/ utdanningsinstitusjonene kan bidra til å løse disse utfordringene. Jeg
ser frem til å følge med på erfaringene og resultatene fra pilotene, sier Helleland.
Kompetanse Norge forvalter ordningen på vegne av Kommunal-
moderniseringsdepartementet, og skal bidra med tett faglig oppfølging. Ordningen
går over tre år og har et samlet budsjett på 44 millioner kroner i titlegg til regional
medfinansiering på over 22 millioner kroner.

DRØFTING:

Avoift på produksjon av fisk - aktuelt å avqi hørinqsinnspill?
Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt på høring
regelverksendringer knyttet til avgift på produksjon av fisk, jf. Prop. 1 LS (2020-
2021) Skatter, avgifter og toll 2021 pkt. 8.1. Høringen gjelder forslag om endringer
i forskrift I l. desember 201 I nr. l45l om særavgifter (særavgiftforskriften),

forskrift 23. november 20.l6 nr. I360 til skatteforvaltningsloven
(skatteforvaltningsforskriften) og forskrift 21. desember 2007 nr.1766 til utfylling
og gje n no mf øring mv. s kattebetal i n g s I oven (skatte betal i n g sforskriften).

Avgiften omfatter produsert laks, ørret og regnbueørret, og er foreslått å tre i kraft
fra 1 . januar 2021. Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær
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særavgift, og det legges opp til at de registrerte avgiftspliktige virksomhetene
egenfastsetter avgiften i en særavgiftmelding som er forhåndsutfylt med
utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som særavgiftspliktig for
denne avgiften foreslås å knyttes til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i

territorialfarvannet. Avgiftsplikten foreslås å oppstå på slaktetidspunktet, og
avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, eventuelt etter omregning fra annen
slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Det er foreslått enkelte fritak fra avgiften. Nærmere
redegjørelse for forslaget følger av vedlagte høringsnotat.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er I5. desember ZOZO

Eniohet i møte om følqende oppfølqino:
Rådsordfører følger opp denne saken. Sjekker om andre regionråd utarbeider høring
i denne saken.

Åpen post

Aktuelle saker; drøftingsrunde - rolleavklaringer vedrørende Brannsamarbeid. Viktig
med system og oppfølging av de interkommunale samarbeidene.

REFERATSAKER

Fra Nordreisa kommune:
. Nord-Troms Strategier 2020-2023
. Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek
o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Kvænangen kommune:
o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Kåfiord kommune
o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Lyngen kommune
o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

. Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek
Fra Skjervøy kommune

o lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Storfjord kommune
. lntensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (lPR)

Fra Arena Nord-Troms:
o Uttalelse fra styret i Arena Nord-Troms til Nord-Troms Regionråd

Fra Midt-Troms Rådet:
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a uttalelse vedr <<svendsen-utvalgets rapport - Økt evne til å kombinere
menneske og teknologi - veien mot et høytekno logisk forsvar>>

Felles uttalelse fra regionråd Nord-Norge
. Felles innspill i forbindelse med revisjonen av EUs arktiske politikk

Forslao tilvedtak:
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning.

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt.

Møtet hevet kl 1300
Rett p roto kol I u ts k ri ft bevi tn e s
Berit Fjellberg
referent
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®  Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark Vérdato= vérrefi

Romssaja Finnmárkku Jj/lkkamánni 13-10-2020 2020/8525
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

04.09.2020 2020/1

Nordreisa Scooter  og båtforening Saksbehandler' i””Va‘85‘~*~'~=-L .
. . '. V  Kvænangen kommun;

Gørll Einarsen, 776z%2‘ér3 Postmottak

j 1 I» om zuzu
 ‘T"'*“ A

Saksbehandler: fi

Til orientering 1 mi

Gradering

Klage på Kvænangen kommune sitt vedtak i sak 133/20 tas ikke til følge

Fylkesmannen viser til oversendelse av Kvænangen kommunes klagesak 153/20. Det gjelder klage på

vedtak i sak 133/20. Viser også til vårt foreløpige svar fra september 2020.

Fylkesmannen fatter følgende vedtak:

Klagen fra Nordreisa scooter og båtforening tas ikke til følge. Med hjemmel i forvaltningsloven § 34

stadfester vi kommunens vedtak i sak 133/20.

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages.

Bakgrunn for saken

I mai 2020 søkte Nordreisa Scooter og båtforening, på vegne av Nordreisa kommune, om

dispensasjon for barmarkskjøring i forbindelse med søppelrydding ved Cuollojavri - Gocesjavri.

Søknaden gjaldt tiden 14. august- 18. september 2020.

Den 9.juni behandlet Formannskapet i Kvænangen søknaden, i  sak 133/20. Kommunen vurderte at

søker påviste et særlig behov for transport, men at transportbehovet var såpass lite at det kunne

gjennomføres med et mindre antall kjøretøy. Kommunen innvilget derfor dispensasjon for bruk av

inntil to ATV og for èn tur i tiden 14. august - 19. september. Kommunen stilte krav om at tidspunkt

for kjøring måtte avklares med Abborassa reinbeitedistrikt. Videre at omfanget av skrot og søppel

skulle dokumenteres for å danne grunnlag for tilsvarende søknader. Kjøring var kun var tillatt etter
inntegnet trase. Vedtaket ble fattet med hjemmel i nf § 6.

Ijuli 2019 klaget Nordreisa scooter og båtforening på vilkår om at de bare fikk benytte to ATV. Klager
er uenig i kommunens vurdering av omfang av søppel som skal fraktes og dermed også uenig i

transportbehovet. Klager ba om at kommunen endret antall ATV fra to til fire som omsøkt.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmrfgo§§{3Jfy]kesmanngn.ng Postboks 700 Strandvegen 13, Tromsø  

Sikker melding: 9815 Vadsø Damsveien 1, Vadsø

www.fylkesmannenno/melding Org.nr. 967 311 014
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Klagen ble behandlet  i  august 2020. Formannskapet tok ikke klagen til følge, og opprettholdt vedtak i
sak 133/20. Saken ble sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen som klageinstans

Avgjørelsen til Kvænangen kommune er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. § 28 i
forvaltningsloven. Klager er part, har rettslig klageinteresse, og klagen er fremmet innenfor fristen.

Fylkesmannen skal vurdere klagers synspunkter, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av

klager. Etter forvaltningsloven § 34, 2. Iedd kan vi prøve alle sider av saken, og ta hensyn til nye
omstendigheter. Vi kan, etter forvaltningsloven § 34 4. Iedd, treffe nytt vedtak i saken eller oppheve
det, og sende saken tilbake til kommunen til helt, eller delvis ny behandling.

Lovgrunnlaget

Motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av loven,jf.

motorferdselloven § 3. Tilsvarende fremgår det av nf § 1, at motorferdsel i utmark bare kan skje i

samsvar med forskriften. Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, uten

at man må søke om dispensasjon. All kjøring skal imidlertid skje aktsomt og hensynsfullt. Anerkjente

nytteformål er listet opp i § 4 i motorferdselloven, inf § 2 (barmark), og nf § 3 (vinterføre).

Barmarkskjøring som omsøkt krever hjemmel i nf § 6.

Transport etter nf § 6, særlig behov

Bestemmelsen lyder som følger: «I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ

som kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2- § 5, dersom

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.

Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et

mål om å redusere motorferdselen til  et minimum».

For at kommunen skal kunne fatte vedtak om barmarkskjøring etter nasjonal forskrift § 6, stiller

Iowerket firg krav som alle må være vurdert og oppfylt, for at kommunen skal ha anledning til å gi

dispensasjon. Hvis kun et av disse ikke er oppfylt, kan ikke kommunen benytte skjønnsrommet og

vurdere søknaden.

o Det må dreie seg om et unntakstilfelle
o Det skal være et særlig behov for transport (Kommunen må vurdere om kjøring er

nødvendig, har et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring)

o Behovet må ikke knyttes til turkjøring (Det siktes til ren turkjøring, for turens skyld)

o Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved den omsøkte motorferdselen
(Hvis transporten f.eks. kan utføres på vinterføre/ til fots/ til vanns/ helikopter, kan ikke

kommunen benytte skjønnsrommet og innvilge dispensasjon til barmarkskjøring)

Miljødirektoratet har presisert at forskriften § 6 er en sikkerhetsventil, som skal fange opp spesielle

tilfeller, og at det følgelig må stilles strenge krav til at søkeren kan påvise et særlig behov og hva som

regnes som nødvendig kjøring. Hjemmelen nf  § 6gjelder derfor kun for unntakstilfeller.



@ Side: 3/3

Fylkesmannens vurdering

Kommunen har vurdert saken etter nf § 6, og naturmangfoldlovens prinsipper § 8 -12. Kommunen

har vurdert at søker oppfyller vilkår etter nf § 6, og har begrunnet sitt vedtak godt.
Kvænangen kommune har innvilget dispensasjon til å bruke ATV i forbindelse med Søppelplukking

over et kort tidsrom. For å begrense motorferdselen har kommunen kun tillatt bruk av to ATV
samtidig og for èn tur. Kommunen har vurdert at det er unødvendig å kjøre med 4 ATV for å plukke

en begrenset mengde søppel. Kommunen har begrenset motorferdselen til et minimum.

Fylkesmannen har vurdert at vedtaket er innenfor kommunens skjønnsrom, og er kontrollerbar for

politi og andre kontrollmyndigheter.

Konklusjon

Fylkesmannen vurderer at vedtaket i sak 133/20 er i tråd med nf § 6 og motorferdsellovens formål.

Vedtaket tilfredsstiller forvaltningslovens krav til begrunnelse § 25, og naturmangfoldlovens krav til

vurdering etter § 7.

Fylkesmannen tar ikke klagen til følge. Vedtaket i sak 133/20 stadfestes.

Med hilsen

Gøril Einarsen

seniorrådgiver miljø
Iris Rita Hallen (e.f.)

leder for seksjon vilt og motorferdsel

Kvænangen kommune

Nordreisa kommune

Kopi:

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 146/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/445-2 3705/2020 600 25.11.2020 

 

Konsesjon til erverv av gnr/bnr 8/11- Birgitte C. Pedersen 

 
Saksopplysninger:  
Birgitte Christine Pedersen har søkt konsesjon for erverv av gnr/bnr 8/11. Formålet er å benytte 
eiendommen til bosetting, samt uttak av skog til eget bruk.  
 
Oppgitt totalareal i einendomskartet (NIBIO gårdskart) er 308 dekar, hvorav 0 dekar dyrka mark, 
4 dekar innmarksbeite (mye av dette er tidligere overflatedyrka mark som er delvis gjengrodd), 
56  dekar produktiv skog og 152 dekar lauvskog på lav bonitet og uproduktivt skogareal. Øvrig areal 
består av bebyggelse, nedlagt massetak og areal over skoggrensa. Eiendommen grenser mot fjellet, 
og eiendomsgrensene mangler i matrikkelen i fjellet. Eiendommen er derfor større enn arealet som 
fremgår av kartet. Kart over eiendommen kan ses på NIBIO sitt gårdskart:  
https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/5429/8/11/0 
 
 
Eiendommen er bebygd. Bygningsmassen på eiendommen fremgår av tabellen: 

 
 
Søknaden behandles etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Loven har til ”formål å 
regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om  
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 

https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/5429/8/11/0


 
 Side 2 av 2

3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosetting.” 

 
Det er søker og hans/hennes formål med ervervet som danner utgangspunkt for vurderingen av 
en konsesjonssøknad, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. 
Avgjørelsen skjer etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på 
konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det fremgår av 
konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosetting skal tilgodeses. Dette er gjentatt 
og forsterket for landbrukseiendommer. Virkemidlene i konsesjonsloven må brukes i samsvar 
med lovens formål. Dette innebærer at formålet med ervervet må veies opp mot de 
samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken. 
 
For eiendom som skal benyttes til landbruksformål skal også §9 vurderes. 
Konsesjonsloven § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal 
nyttes til ”landbruksformål”. I § 9 første ledd angis momenter det skal legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  
 
Videre sier konsesjonsloven om erverv av landbrukseiendom skal det også legges vekt på 
eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og 
søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.  
 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved 
erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom 
 
Etter § 11 har kommunen anledning til å sette vilkår for konsesjon. ”Konsesjon etter loven kan 
gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal 
fremme.» Det må tas stilling til om det skal settes vilkår, og i tilfelle hvilke vilkår som skal settes. En 
kan ikke velge virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Aktuelle vilkår kan være boplikt, 
særlige krav om drift eller krav om deling og salg av tilleggsjord til andre landbrukseiendommer.  
 
Konsesjonsloven § 11 annet ledd fastsetter at myndighetene har plikt til å vurdere spørsmålene 
knyttet til boplikt. Myndighetene skal da foreta en vurdering av om det er påkrevd å sette vilkår 
om boplikt og vurdere om plikten skal være personlig eller ikke. Vilkåret skal vurderes ut i fra 
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Det er ikke nødvendig at 
samtlige hensyn gjør seg gjeldende. Bosettingshensynet alene kan være tilstrekkelig til å stille 
vilkår om boplikt. Ønsket om å styrke bosettingen kan bare ivaretas dersom det er grunn til å tro 
at andre som ikke allerede bor i området vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der.  
 
Rundskriv M-3/2017 sier at bosettingshensynet er et forhold det skal legges særlig vekt på. 
Videre heter det: «Dette innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i 
det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang eller fare 
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for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. Konsesjonsmyndighetene kan treffe 
avgjørelser som tar sikte på øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. Med bosetting mener en både bosetting på eiendommen 
saken gjelder og i området for øvrig. Dette innebærer at følgene for lokalsamfunnet har 
betydning ved vurderingen.» 
 
Kvænangen kommune har vedtatt lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven som 
presiserer flere av de overnevnte forholdene. https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-
retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html 
 
Driveplikten som tidligere var fastsatt i konsesjonsloven er flyttet over til jordlovens § 8 hvor 
det heter at ”Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho 
vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd…” 
 
 
 
Vurderinger: 
Eiendommen har stort totalt areal, men små jordbruksarealer og mesteparten av de produktive 
skogarealene er bratte og tungdrevne. Eiendommen har et svakt grunnlag for næringsmessig 
landbruksproduksjon. Søker oppgir at eiendommen skal brukes til bosetting og at det planlegges 
småskala skogsdrift til eget bruk. Eiendommen stor boverdi. Bolighuset er av eldre dato, men holder 
grei standard og eiendommen er godt tilgjengelig med bilveg. Videre så har den strandlinje.  
 
Kvænangen har utfordring med nedgang i folketallet, og det bør legges til rette for økt bosetting. 
Jøkelfjord er ei bygd som har fast bosetting av et visst omfang, men samtidig har vi sett en gradvis 
nedgang dersom man ser over tid. Fastsetting av boplikt på konsesjonspliktig eiendom kan bidra til å 
opprettholde bosettingen og snu trenden med fraflytting. Bosettingshensynet børe derfor tillegges stor 
vekt i konsesjonssaker. Dette er også nedfelt i lokale retningslinjer for praktisering av 
konsesjonsloven i Kvænangen. Det er derfor svært positivt at søker benytter eiendommen til 
bosetting.  
 
Selv om eiendommen har relativt små ressurser der grunnlaget for næringsmessig landbruksdrift er 
begrenset, så er det er viktig at de ressursene som finnes blir best mulig ivaretatt. Deler av skogen kan 
også øke produksjonen av tømmer og ved gjennom målrettet skjøtsel. Forvaltning av fornybare 
ressurser som jord og skog må ses i et svært langsiktig perspektiv i tråd med jord- og skoglov. Det 
settes derfor alltid vilkår om ivaretakelse av jord og skogressursene i konsesjonssaker for å forsterke 
dette ansvaret som følger av lovverket. Hensyn til de andre forholdene nevnt i § 9 driftsmessig 
løsning, søkers egnethet, og helhetlig ressursforvaltning synes å være tilfredsstillende ivaretatt 
gjennom at eier bor på eiendommen og driver i mindre skala. Også de lokale retningslinjene våre 
legger til rette for at slike eiendommer med begrensa arealressurser erverves med hovedformål til 
bolig.  
 
Eiendommen erverves som arv. Verdien er satt til 1250000,-. Dette er langt under terskelverdien for 
priskontroll på landbrukseiendom, og eiendommen har mindre enn 35 dekar jordbruksareal. 
Priskontroll skal derfor ikke utøves på denne eiendommen.  
 
 
  

https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html
https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html
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Vedtak: 
Med hjemmel i Konsesjonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Birgitte Christine Pedersen (f 
29121990) konsesjon til erverv av eiendommen gnr/bnr 8/11. Formålet er bosetting og drift av 
skogen til eget bruk.  
 
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår:  
 

 Det settes vilkår om at erverver innen ett år bosetter seg på eiendommen og bor der i minst 
fem år i sammenheng. Dette innebærer at søker i denne perioden skal ha folkeregistrert 
bostedsadresse på eiendommen. 

 Jordbruksarealene skal drives ihht jordlovens § 8. Innen ett år må det vurderes om de skal 
drives selv eller om de skal leies bort.  

 Skogen driftes og skjøttes etter skogbrukslovens bestemmelser og i samråd med kommunens 
skogforvaltning. 

 
Orientering om registrering i matrikkelen  
Vedtaket om konsesjon er registrert i kartverkets dataportal, «matrikkelen». Skjøte/hjemmelserklæring kan nå 
sendes inn til kartverket for tinglysing av hjemmelsovergang. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Nordfj eldske Kontroll AS
Org. nr.998 530 652 MVA

Aktiv i22 hr

ffr#*.ffi1
Til
Kvænangen kommune
Rådhuset, Gargu 8

9161 Burfiord
Inderøy, den 3. november 2020

Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Corona relaterte
observasjoner.

Nordfieldske Kontroll AS har, jf. norsk alkohol- og tobakkskadelov, fiført salgs, skjenke og
røykekontroller i Kvænangen kommune i perioden oktober 2020. Tilsyn jf. norsk
tobakkssalgsregister er utført.

Alvorlige brudd på alkoholloven, så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller
salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs
og skjenketidene er overholdt.

På butikker var tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder i nøytrale skap. På butikker er
ingen reklame observert, og salget har godt for seg i lovlige former. Salg av øl til mindreårige
er ikke observert på butikker. Salg av øl elte.lr salgstidens slutt er ikke registrert.

Kontrollerte salgssteder for tobakk er registrerte. Veldig bra at aldersgrensene for salg/kjøp av
tobakk og tobakksvarer er overholdt. At en butikklkiosk ikke har røyking forbudt skilt er ikke
noe krav, men en anbefaling. På bensinstasjoner, verksted o.1. er det et krav.

Tobakkssalgsregisteret:

Joker Burfiord: IK-perm for salg av tobakk ikke god nok, mangler dokumentert opplæring av
en ansatt som i dag er påjobb.

Salgskontroll:

Joker Burfiord: IK-perm for salg av øIibutikk ikke god nok, mangler dokumentert opplæring
av en ansatt som i dag er påjobb.

Sørstraumen Handel, IK-perm må oppdateres med ny kommunal salgsbevilling for ø1.



Nordfj eldske Kontroll AS
Side 2

Skjenkekontroller:

Cafe E6: ny kommunal skjenkebevilling bør ligge i IK-permen.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angiue tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafe kontra pub/diskotek.

Corona relaterte observasjoner:

Smittevernregler er godt ivaretatt på alle steder. Gjelder beskyttelse for både kunder/gjester
og betjening. Mange butikker har nå fått montert glassplate/pleksiglass ved kassene som
beskyttelse for betjening og kunder.

Informasjon vedr. smittevern var oppslått ved inngang, og håndsprit tilgjengelig for kunder.
Kø markering vedr. avstand på gulv ved kasse og andre steder i lokalet. Bordavstand var
ivaretatt hvor dette var nødvendig.

Kontrollørene har gitt ytterligere informasjon slik at smittevernreglene følges fortsatt opp på
en optimal måte.

Selv om restriksjonene for smittevemreglene gradvis løses opp, tar vi situasjonen på alvor og
føIger opp også ved kommende tilsyn.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfi eldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 77 1607

Kontrollør IDNR: 77 1652

Olaf

Nordfjeldske Kontroll AS, Åsavegen 98,7670lnderøy. Mobit: 47 62 82 60
E-post: nordfi eldske.kontroll@online.no

tholmvhr@online.no



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger :

Navn:

Adresse

Dato QO

-a I
Salgsstedets åpningstid: ...... Type salgssted:

Kontrollform anonym: ............ Kommune:

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: l(ne

Følgende ble observerUregistrert i løpet av tilsynet:

01. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05. Er tobakk og tobakksvarer usynliggiort for kunder?

06. Overholdes aldersgrensen for salglkjøp av tobakksvarer?

07. Er reklameforbudet for tobakksvarer overholdt?

08. Er IK-tobakk tilfredsstillende? Hvis nei, noter mangler

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin intemkontroll?

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Røpporten anses med dettefor mottatt, og sølgsstedet hqr rett til å uttøle seg
innen to uker ihL tobøkkskadeloven Tilbakemelding sendes komrnunert

Jarl
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Nei

X
X
Nei
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T
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T
T
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1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:
Salgsstedets

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske

KontrollAS'
eksemplar

:{a

Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 år

t
'

Kommentar:

-ArttrU sc ov
AVS*arptSv,*r-

KontroilørsI DNR: ttt ?91
KontrollørsrDNR: ++l 65t^Kontrollør legitimerte seg for: Ytln \ou,*e,r

Oppdatert 25.03. l9



Nordfjeldske Kontroll AS
Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: Dato ic -7ø)
Adresse:

'\U(L
Klokkeslett: ..... 1..t..,.P.,p.

rype sargsste o, 8.d..>1 .k kSalgsstedets åpningstid: ....

Kontrollform anonym: Kommune: LtuÆ*: *X; *
Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: ?f?cr lg

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05. Er tobakk og tobakksvarer usynliggiort for kunder?

06. Overholdes aldersgrensen for salgkjøp av tobakksvarer?

07. Er reklameforbudet for tobakksvarer overholdt?

08. Er lKtobakk tilfredsstillende? Hvis nei, noter mangler

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rupporten ønses med dettefor mottatt, og sølgsstedet hø rett til å uttale seg

innen to uker iht øbøkkskadeloven Tilbakemelding sendes kommunen-

Nei
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Nei
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l.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Salgsstedets

eksemplar

3.blad:
Nordf eldske

KontrollAS'
eksemplar

-:t

.*
Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 ån

4

€

Kommentar:

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR:

c
1 +/ 65 ZKontrollør legitimerte seg for:

Oppdatert 25.03.19



Nordfjeldske Kontroll AS
Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger :

Dato: .....s3,1 o..".aoNavn Jp-
Adresse; ....-ts*{lå- Klokkeslett:

tV;3o
Salgsstedets åpningstid: 0q _J_,{ Type salgssted, ..-gJC.i-.h| L

Kontrollform anonym: ... Kommune:

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

0l . Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03. Er salgsstedet regishert i tobakkssalgsregisteret?

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05. Er tobakk og tobakksvarer usynliggiort for kunder?

06. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

07. Er reklameforbudet for tobakksvarer overholdt?

08. Er lK-tobakk tilfredsstillende? Hvis nei, noter mangler

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin intemkontroll?

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottøtt, og salgsstedet hør rett til å uttøle seg

innen to uker iht øbakkskødeloven Tilbakemelding sendes kommunen-

Nei

K
K
Nei
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tr
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KI
T

Ja
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1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:
Salgsstedets

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske

KontrollAS'
eksemplar

$la

*
Salg av tobakk må

ikke sbje til personer

under 18 år

j
t'
&

'

Kommentar:

..æk. ....Qr\.... &^/y#_
t

Kontrottørs I DN R: ++1 bO7
Kontronørs rDN R: ftl 6 WKontrollør legitimerte seg for: lt4r/t^--;taL

Oppdatert 25.03.19



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger :

Dato : ....*-å..10=...*o.

Adresse: Klokkeslett: .... ....1...6-

Salgsstedets åpningstid: .. ...... O

Kontrollform anonym:

q; do * A'o "- 6.0 Type salgssted:

Kommune: Y&n

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: lÅrr al,&,rv

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Røykes deVdampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

06. Overholdes aldersgrensen for salgkjøp av tobakksvarer?

07 . Er reklameforbudet for tobakksvarer overholdt?

08. Er IK-tobakk tilfredsstillende? Hvis nei, noter mangler

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dettefor mottatt, og sølgsstedet hør rett til å uttale seg

innen to uker iht tobøkkskadeloven, Tilbakemelding sendes kommuneru

Ja

Ja
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K
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eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:
Nord{eldske
KontrollAS'

eksemplar

.$.

Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 år

I
b
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'-

Kommentar:

Kontrollørs I DN R: A+1 bot
KontrollørsI DNR: +?l 6 5eKontrollør legitimerte seg for: o

Oppdatert 25.03.19



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger :

ruto, .. -#5-,. J..9.,.e.o.

Klokkeslett: ......\3.,..9p

Salgsstedets åpningstid: 08...-.,flfl-..........

Navn:

Adresse: ...
B

Styrer: ..... Ylceh,r&<rv

Stedrortreder, ......:JCOf t#*.. .6i.gf.rg Kontrollform anonym:........ V
Salgsstedets Kontrollens varighet: OO fnin-..............

Kommune: dte.trntrg Ui:å'i:: Tff3f: {-len,rit- ?Kbå

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, ø1 eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt ø1?

08. Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer / stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Røpporten anses med dette for mottøtt, og bevillingshøver har rett til
å uttøle seg innen to aker iht. ølkoholfurskriften (08.06.05. nr 538) $ 9-6.

Tilb økeme lding s ende s ko mm unen.
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1.blad:

Kommunens
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2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske

Kontroll AS'
eksemplar
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Er kunden gammel nok?

t
B

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for:

d L
(?I C

?

Kontrollørs IDNR: +:11

s&

W
6s?-Kontrollørs I DNR: fp

Oppdatert 17.08.17



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

om salgsstedet: Kontrollopplysnin ger :

o*", -11- ,...(.0..... ...24
Krokkesrett: I Vr 3 O....

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

Navn: J 0

Adresse:

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Uft
Styrer:

'7lfl Jt r Salgsstedets åpningstid: ?-
Stedrortreder, ....1 Q...i. S-.... A...k.1.,i..4.... 5-.e

(,h, Kontrollform unony^, ',...t'..

st*p* J B v
Kontrollensvarighet: . /S..m..!.k
Kommune: l"z V1 ,4tA-*6G.r

2t

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07 . Har butikken alkoholfritt ø1?

08. Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

I 0. Er tobakksvarer usynliggiort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer / stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten ønses med dette for mottatt, og bevillingshøver hør rett til
å uttale seg innen to uker iht. ølkoholforskriften (08.06.05. nr 538) g 9-6.
Tilbøkemelding sendes kommunen,

Ja

Ja

Nei

Et(
Nei
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1.blad:
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eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske

Kontroll AS'
eksemplar
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Er kunden gammel nok?

I'

t; Kontrollør legitimerte seg for:

Kommentar:

.-{ .,4-u-r J-r:.t'/
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PpÆft t*6^ Pn Ey
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A.n kf( o

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR: 65
oppdaterr 17.08.17



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger :

Navn: Dato L3"to za
Krokkesrett: ... {.(.;...3A

S algsstedets åpningstid: .....9 .
jZf,)-..........

Kontrollform unon
^t ......../..

Kontrolrens varighet: .. ..?=Q. n..1.**...

Kommune: 14 WI.4/.A. Ki . d. y
Salgsstedets

i:åH'*: J,::f i{) A L S

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

I 0. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer / stedforheder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Røpporten anses med dette for mottøtt, og bevillingshøver hsr rett til
å uttale seg innen to uker iht. ølkoholfurskriften (08.06.05. nr 538) $ 9-6.

Til b økemelding s en des ko mm anen.
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Nei

Nei
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1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordf eldske

KontrollAS'
eksemplar

rt(.-.t
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Er kunden gammel nok?
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Kontrollør legitimerte seg for:

Kommentar:
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Oppdaterr 17.08.17



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Type skjenke
"t"at

,.. C4. F C
Skjenkestedets åpningstid: .....t .1..:2.1......

Kommune:.... k Wr'.åM cF X

Klokkeslett: / 7, /c

Stedrorrreder. S /6 VJøn ,v .,l D l+//st,v

Dato Z /o 24

J Arv WC'O

kt( J rDÆ pi Otul)€/t/
enkestedets skj

ansvarshavende
kontrollen: ved

Øl Vin Brennevinfor:enkerett skj K

Gjester; lite/mye/tullt:

Kontrollens varighet: 'L O n'.(*

Opplysninger om skj enkestedet

N** cd fC A6
Adresse

Styrer: .

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregar skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

ll. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

15. Er styrer / stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Røpporten ønses med dettefor mottutt, og bevillingshaver hør rett til
å uttale seg innen to uker iht, ølkoholforskriften (08.06.05. nr 538) $ 9-6.

Tilb økemelding sendes komrnunen-
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1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nord{eldske
KontrollAS'

eksemplar

t*-. $

ff
Er du åpenbart påvirket
skal du nehes inngang

og alkoholservering.

/-Wt4l4
Kontrollørs IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for:

1

fl

Kontrottørs I DN R: +l-l 652
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oP Pb+1 6{1 4
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P C
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t
' Oppdatert 17.08.17



Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet Kontrollopplysninger :

oato: . ..2=.7.., iC.,..:....?ØNavn KVÆI/MÅJ VÆ{
Adresse: .. .'?(.,.7....k(. U.€r Klokkesrett: I if, 3o
Sryrer: ..[\ø. P-*tø=. Kontrollens varighet:

Stedfortreder , 'T}fil L F T Gjester; lite/mye/fu11t:

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Type skjenkested:

Skjenkerett for: ØI Vin Brennevin

Skjenkestedets åpningstid: .....::-:::...............

r<o ^un",.1 1 . VÆrtrM tjy
1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske

Kontroll AS'
eksemplar

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
01 . Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved alder?

12. BlelbIir reklameforbudet alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og tilgjengelige?

14. Har et tilfredsstillende IK-system?

til stede?

Ja Nei

T
T
T
Ja

Tl
T
T
T
T

Nei

15. Er styrer

16. Er enig i kontrollørs observasjoner?

Røpporten ønses med dette for mottøtt, og bevillingshøver hør rett til
å uttøle seg innen to uker iht ølkoholforskriften (08.06.05. nr 538) $ 9-6.

Tilb ø k em e lding s endes komm unen
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og alkoholservering.
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Kontrollør legitimerte seg for:
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+(607Kontrollørs

I M
Kontrollørs I DN R: 7 /

Oppdatert 17.08.17



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Kontrollopplysninger :

Dato: 23,
- o "7ø

Klokkeslett: ..

Styrer: I fl tJ ft/ww J_a(/J6! h
Stedforrreder, . E..exL w...5. CI.c-t1 å/.h

Kontrollens varighet: .....:::...........

Gjester; lite/mye/fullt' ..lI_.............

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Type skjenkested:

Skjenkestedets åpninsstid: .-::.:.........................

Skjenkerett for: K rt Dfr'' l X B."nn"uin Kommune:

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordf eldske

Kontroll AS'
eksemplar

1.blad:

eksemplar

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer

10. Ble,&lir skjenketidene overholdt?

Ja

Ja

Nei

T
T

tr
tr
tr
T
Nei

T
TIl
tr
tr
tr
tr

servering?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil
1 2. Ble/blir reklameforbudet

13. Er alkoholfrie og

14. Har

overholdt?

tilgjengelige?

tilfredsstillende I K-system?

til stede?15. Er sfyrer

16. Er enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten ønses med dette for mottøtt, og bevillingshøver har rett til
å uttøIe seg innen to uker ihr ølkohofurskriften (05.06.05. nr 538) g 9-6.
Tilb ø kem e lding s endes ko mm an en.
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skal du nektes inngang

og alkoholservering.
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Oppdatert 17.08.17



Nordfj eldske Kontroll AS
Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

ØNavn:

Klokkeslett: 20" l51Adresse:

Styrer: ...
- tr'l f( Kontrollens varighet:

Gj ester; lite/mye/fu lltMJStedfortreder:

Skjenkestedets Type skjenkested: D
ansvarshavende
ved kontrollen:

Skjenkerett for:

skjenkestedets 5:7b_/L4t

Wr, [pøin QfBrennevin
Kommune: k

1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfieldske

Kontroll AS'
eksemplår

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ja Nei

T
T

n
T
T
T
Nei

T
T
T
tr
T
T
n
T

Ja
09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

I l. Kreves det legitimasjon ved tvil om

12. Ble/blir reklameforbudet for overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette tilglengelige?

14. Har skjenkestedet IK-system?

15. Er styrer / til stede?

16. Er enig i kontrollørs observasjoner?

ønses med dette for mottøtt, og bevillingshaver hør rett til
g seg innen to uker iht, ølkoho$orskriften (08.06.05. nr 538) g 9-6.

sendes kommunen.

" r/

T

t
I

Er du åpenbart påvirket
skal du nektes inngang

og alkoholservering.

I

b
æt; Kontrollør legitimerte seg for:

Kommentar:

5 T

Kontrollørs IDNR: (6CI 7
-|

Kontrollørs I DN R: f 7r65
Oppdatert 17.08.17



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

BOREALIS GOURMET MOE 
Langnesveien 333 
9540  TALVIK 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 142/20 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-35 3534/2020 U62 11.11.2020 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset den 13.11.2020. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Borealis Gourmet Moe der de søker om skjenkebevilling til julebord på 
Kvænangen Flerbrukshus den 13.11.2020. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddel-
politiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Borealis Gourmet Moe gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til julebord på Kvænangen Flerbrukshus den 13.11.2020.  

Skjenketiden settes til kl 2400 for alkohol gruppe 1, 2 og 3.  

Skjenkestyrer er Kolbjørn Moe.  

Skjenkeavgiften settes til kr 380.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 

Arrangør må overholde Helsedirektoratets koronatiltak for arrangementer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger 
vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 



 REFERAT

Emil* Referat fra eiermøte i Ymber
Sted: Ymbers lokaler  i  Sørkjosen

Tídsnunkt: Mandag 28. September 2020 kl. 0900-1215

Referent: Lill Torunn Hansen

Sendes  til: Deltakerne og styrets medlemmer

Tilstede: Eierrepresentanter:

Hans Isak Olsen, ordfører Kautokeino kommune

Eirik L. Mevik, ordfører Kvænangen kommune

Stein Thomassen, ordfører Loppa kommune
Hilde Nyvoll, ordfører Nordreisa kommune

Ørjan Albrigtsen, ordfører Skjervøy kommune
Semming Semmingsen, Troms Krafl  AS

Styrerepresentanter:

Gunn Andersen, styreleder

Administrasjonen:

Erling S. Martinsen, adm. direktør

Lill  T.  Hansen, økonomisjef

Ikke tilstede: Bernt Lvngstad, ordfører Kåfiord kommune

Adm. dir. åpnet møtet og ønsket representantene velkommen til eiermøtet. Bakgrunnen for eiennøtet er at

eierne i en felles eierstrategi har vedtatt at det skal være to eiermøtet i året (vår og høst).

Adm. dir. presenterte konsernets strategi. Foiretningsoinråder er kraftproduksj on, kraftforsyning og bredbånd.

Felles strategiske tema for konsernet er klima, kompetanse og digitalisering. På kompetansesiden er det

utfordrende å rekruttere personell med høyere utdanning. Bredbåndsvirksoinheten er blitt mer lønnsom de siste

årene. På kraftsiden jobbes det med en evt. fusjon mellom Kvænangen Kraftverk og Ymber Produksjon.

Covid-19 har medført noe forsinkelser i prosjekter, men de økonomiske konsekvensene er begrenset så langt.

Adm. dir. presenterte regnskap pr 2. tertial samt prognose 2020. Nettvírksomheten har svekket lønnsomhet

pga. mye feil i nettet i vinter. Lave kraftpriser gjør at kraftproduksjon har betydelig inntektstap.

Bredbändsaktivitet vil levere gode resultat for 2020. Totalt sett har datterselskapene i konsernet en lavere

utbyttekapasitet i år enn budsjettert. Konsernet er solid med en egenkapitalandel på 45%.

Eiermøtet diskuterte «Felles eierstrategi for Ymber» Alle eieme har sluttet seg til eierstrategien unntatt

Nordreisa kommune som hadde følgende anmerkninger:

-  Nordreisa kommunestyre forutsetter at eventuelle tilbud og planer om fusjon/oppkjøp av Ymber AS

forelegges kommunestyret før styret i Ymber AS går videre med slike prosesser. Denne begrensingen

gjelder hele konsernet Ymber AS med underselskaper. 2.

-  Nordreisa kommunestyre ber om at samtlige aksjonærer blir representert i selskapets valgkomite.

Punkt 6A i eierstrategien må endres slik at dette imøtekommes.

Orientering om etablering av ladestasjoner for elbiler. Enova har bestemt hvor ladestasjonene skal plasseres.

For Ymber sitt forsyningsomrâde dekker Enova investeringskostnadene for etablering av ladestasjoner på

Storslett, Manndalen, Maze og Kautokeino. Ordfører i Skjervøy ønsker etablering av ladestasjon på Skjervøy.

Lill Torunn Hansen Side 1 av 1 30.09.2020



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

SEGLVIK VELFORENING 
c/o Jan Helge Jensen Stormoveien 56 
9161  BURFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 121/20 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-28 3105/2020 U62 30.09.2020 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 03.10.2020. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Velforening der de søker om skjenkebevilling til høstfest på Velhuset i 
Seglvik den 03.10.2020. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en 
totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Seglvik Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til høstfest på Velhuset i Seglvik den 03.10.2020.  

Skjenketiden settes til kl 2400 for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (midlertidig koronatiltak, jf bestemmelse 
av Helsedirektoratet den 08.08.2020).  

Skjenkestyrer er Vidar Johnsen.  

Skjenkeavgiften settes til kr 380.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 

Arrangør må overholde Helsedirektoratets koronatiltak for arrangementer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger 
vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Festmakkeren AS 
Damsveien 7 
9515 ALTA  
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 138/20 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/15-32 3308/2020 U62 21.10.2020 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset den 14.11.2020. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Festmakkeren AS, og mail om endring av dato, der de søker om skjenkebevilling 
til musikkpub på Flerbrukshuset den 14.11.2020. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges 
vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens 
rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør 
derfor slikt  

Vedtak: 

Festmakkeren AS gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til musikkpub på Flerbrukshuset den 14.11.2020.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. Skjenkestyrer er Trond Jenssen med Jacob 
Håvar Korsnes som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 380.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 

Arrangør må overholde Helsedirektoratets koronatiltak for arrangementer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger 
vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Jan Are Isaksen og Inger Cecilie Jørstad 
Hans Nilsens Veg 24 B 
9020 Tromsdalen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 112/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/315-2 2814/2020 600 31.08.2020 

 

Vedtak på søknad om tillatelse til tiltak på eiendom 5429-33/14 – Badstue med 
relax rom. 

Saksopplysninger / Vurderinger: 
Jan Are Isaksen og Inger Cecilie Jørstad søker om tillatelse til bygging av badstue med relax 
rom. Dette på eiendommen 33/14 i Kvænangsbotn. Tiltaket har et BRA på 35m². 
Omsøkt tiltak ligger på privat eiendom og i tilknytning til anneks med bolig.  
 
Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. 
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd.  
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i ihht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/løsmassekart (www.ngu.no). 
 
Planstatus/dispensasjoner:  
Området hvor det omsøkte tiltaket ligger, er i arealplanen betegnet som LNFR område. LNFR-
områder omfatter arealer som i hovedsak skal brukes og sikres for jordbruk, skogbruk og 
reindrift, som skal bevares som natur- og landskapsområder, kulturmiljøer og som områder for 
friluftsliv. For å kunne innvilge en byggetillatelse, så må det dispenseres i fra 
planbestemmelsene. 
 
 

http://www.ngu.no/


 
 Side 2 av 2

Reindrift: Omsøkt tiltak er iht. til www.kilden.no utenfor avmerket område for reinflyttings lei. 
Det er ikke avmerket for gjerder, eller samlingsområdet. Tiltaket vurderes til ikke å gi endrede 
forutsetninger for reindriften. 
 
Miljø: Tiltakene ligger innenfor LNFR området. 
Kommunen kan ikke se at allmenninteressene vil bli svekket eller berørt på grunn av søkt tiltak. 
 
Kulturminner: I henhold til nettsidene om kulturminner på miljødirektoratets sider er det i 
nærliggende området hvor omsøkt tiltak er, ikke registrert/merket av for området med 
kulturminner.  
 
Risiko- og sårbarhet: I følge NVE atlas så ligger ikke tiltaket i et område som er definert som 
flom eller rasfarlig. På nettside til http://geo.ngu.no/kart/arealis/ er området over marin grense. 
 
Naturmangfold: Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.  
I lovens § 1 heter det: 
Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for 
Samisk kultur. 
 
 I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: Målet er 
at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner, den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelige.  
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår 
følgende: 
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast 
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
 
Kommunen har sjekket ut naturbasen i miljøatlas på milødirektoratet sine sider og det er ikke 
registrert noe spesielt i dette området. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens 
karttjenester. Det er ikke gjort noe funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt 
truet eller kritisk truet. Ut ifra de prinsippene som skal vurderes, kan ikke kommunen se at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt, med hovedformålet i det som Naturmangfoldsloven skal 
verne om. 
 
Landbruk: Kommunen kan ikke se at landbruks interessene vil bli svekket eller berørt på grunn 
av omsøkt tiltak. 
 
Oppsummering:  
Tiltakene som det søkes om ligger innenfor LNFR området. Søknaden trenger å behandles etter  
§ 19-1 Søknad om dispensasjon i Plan-og bygningsloven.  
Adkomst til omsøkt tiltak benyttes via eksisterende og opparbeidet veg. 
Området berører ikke natur-og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser som 
er av betydning.  

http://www.kilden.no/
http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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Omsøkt tiltak vil ikke svekke landbruksmessige forhold, og vil heller ikke berøre miljø av større 
verdi. Tiltaket ligger utenfor område for reinflyttings lei og samlingsområdet for rein. Det er ikke 
registrert kulturminner i området. Kommunen er positiv til å innvilge søknad om tiltak. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1,20-3, gis Jan Are Isaksen og Inger Cecilie 
Jørstad byggetillatelse for oppføring av badstue med relax rom på eiendommen 5429-33/14.  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra planbestemmelsene for 
LNFR-områder, i Kommuneplanens arealdel. Dette for etablering av badstue med relax rom 
på eiendommen 5429-33/14.  
 
Merknader  
 Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr «Søknad om dispensasjon u/ høring» på kroner 
1000,-  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tommy Lokøy 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 7777 8849 / 46865049 
E-post: tommy.lokoy@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Næring, utvikling og teknisk 
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Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 144/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/148-11 3644/2020 600 19.11.2020 

 

Vedtak på søknad om tillatelse til tiltak - Adkomstvei og parkering til 
eiendommer 5429-31/88 og 5429-31/89 

 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
Byggmester Reidar Mathisen søker på vegne av tiltakshaver Tor-Erland Nilsen om tillatelse til 
opparbeidelse av vei og parkering. Dette på eiendommen 5429/31/88 og 5429-31/89. 
Begrunnelse for tiltaket er avkjøring og parkeringsplass i tilknytning til fritidsbolig på disse 
eiendommene. Parkeringsplass skal være felles parkering for eiendommene 5429-31/88 og 
5429-31/89.  
Parkeringsplass og adkomstvei er på eiendom 5429-31/17 hvor Eva Oline Johansen er 
hjemmelshaver. Det er inngått avtale mellom partene Eva Oline Johansen, Jo Gisle Johansen og 
Tor-Erland Nilsen for omsøkt tiltak. 
 
Byggmester Reidar Mathisen er ansvarlig søker SØK. Nordtroms Anlegg og Maskin Drift AS 
har ansvarsområde PRO og UTF for hele tiltaket.  
 
Det er gjort en justering i forhold til plassering av tiltak. Ny plassering vil gi et mindre 
terrenginngrep. Skisse over opprinnelig og ny plassering er fremlagt som vedlegg på side 6 og 
7. 
 
Tiltaket ligger innenfor strandsonen og det må derfor foreligge en dispensasjon i fra § 1-8 i 
Plan-og bygningsloven. Forbud mot tiltak mv. Langs sjø og vassdrag. Samt i fra 
Kommuneplanens LNFR område. Områder av landbruksmessig betydning, men har også 
verdier ut i fra miljøverntilsyn. Dette før det kan gis tillatelse til tiltak. 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader 
er framkommet. 
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Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. 
 
Ansvarsrett: 
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd.  
 
Planstatus/dispensasjoner: 
Tiltaket ligger innenfor 100 meters beltet. Det er søkt om. Det må foreligge et vedtak om 
dispensasjon i fra § 1-8. Forbud mot tiltak mv. Langs sjø og vassdrag, før det kan foreligge en 
byggetillatelse. Tiltaket gjelder en ny adkomst til eiendommene 5429-31/88 og 89. Tiltaket ligger 
på nedsiden av fylkesvei 7968. Det foreligger tillatelse fra Statensvegvesen til endret eller utvidet 
bruk av avkjørsel. Dette i brev av 12.12.2019, SAK 19/331438-3. 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og artsdatabanken sitt kart. På den 
omsøkte parsellen eller i området er det ikke registrert rødlistearter i kategoriene sårbar, nær 
truet, sterkt truet eller kritisk truet. Utover dette så er det ikke forhold som tilsier at det skal være 
et viktig område for sjeldne eller spesielt folkesky arter. Området ligger tett på gårdstun og øvrig 
bebyggelse.  
Kravene i Naturmangfoldlova § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til 
omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 
til anvendelse.  
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
Tomten ligger iht. NGU kart over løs masser innenfor marin grense og mulighet for marin leire.  
Ved Kommunens befaring av området, ser man at hele tiltaket er på fast fjell.  
I følge NGI sitt aktsomhetskart for snø og steinskred så ligger arealet delvis i aktsomhetsområde 
for skred. Det er ikke tidligere rapportert om hendelser innenfor omsøk tiltak. 
Kommunen anser fordelene å være større enn ulempene ved å gi en dispensasjon. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Jmf. PBL § 27-4. Så skal eiendommen være sikret lovlig adkomst. Ny avkjørselstillatelse 
foreligger i fra Statens Vegvesen.  
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. Utover dette så er 
det ikke forhold som tilsier at det skal være et viktig område for sjeldne eller spesielt folkesky 
arter. Området ligger tett på gårdstun og øvrig bebyggelse. Kravene i Naturmangfoldlova § 8 om 
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kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til omfanget av tiltaket. Det er lite 
sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som påvirkes av tiltaket gjennom 
videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til anvendelse. Kravene i 
Naturmangfoldlova § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til omfanget 
av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som påvirkes av 
tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til 
anvendelse. 
 
Søknaden om tillatelse til bygging av ny avkjørsel og parkering er vurdert opp imot 
Naturmangfoldsloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for 
området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne 
søknaden ivaretar lovens formål. 
 
Reindrift: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (kilden.nibio.no). Tomten ligger i tilknytning til 
bebyggelse og innmark, og berører ikke reindriftsinteresser 
 
Kultur- og fornminner: 
I følge www.kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor tomten eller i 
nærliggende til det omsøkte området. 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
 
 
 

http://www.kulturminnesok.no/
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Vedtak: 

 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Tor-Erland Nilsen tillatelse 
til bygging av ny vei/parkering på eiendommene 5429-31/88 og 5429-31/89 

 Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 19-2 dispenseres det fra § 1-8 Forbud 
mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

 
 Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 19-2 dispenseres det fra 

kommuneplanens LNFR område. 
 
 

Merknader 
 Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før 

arbeidet igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og 
ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, 
skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller 
forskriftenes krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystem på plass. 

 
 Ansvarlig søker skal sikre at helhet, kontroll og grensesnitt er ivaretatt. 

Samordningsfunksjonen innebærer også å sørge for nødvendig informasjonsflyt 
mellom ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Han er ansvarlig for at 
det foreligger ansvarsdekning og tilhørende erklæringer om ansvarsrett. 
Ansvarlig søker skal gi oversikt over ansvarsfordelingen i gjennomføringsplanen. 
Jf. § 12-2 SAK 10 

 
 Det er et vilkår for tillatelsen til tiltak, at de vilkårene som Statens vegvesen har 

satt ved tillatelsen til ny avkjørsel blir fulgt opp. 
 
 Det tilkommer et sakbehandlingsgebyr på kroner 5000,- 
 
 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tommy Lokøy 
Byggesaksbehandler 
 
Næring, utvikling og teknisk 
              77 77 88 49 / 46865049 

tommy.lokoy@kvanangen.kommune.no 
Kommunehuset, Gàrgu 8, 9161 Burfjord 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatu 

mailto:tommy.lokoy@kvanangen.kommune.no
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Kopi til: 
Tor Erland Nilsen Åsveien 23 9510 Alta 

 
 
Vedlegg: 
 
Plassering av omsøkt tiltak: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 6 av 6

Endring av omsøkt tiltak: 
Grått felt utgår. Orange felt viser ny adkomst og parkering. 
Dette vil gi ett mindre terrenginngrep. 
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BETONGSERVICE AS 
Industrivegen 24 
9152 SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 140/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/303-13 3457/2020 600 04.11.2020 

 

Vedtak på søknad om tillatelse til tiltak på eiendom 5429/24/17. 

Saksopplysninger:  
Betongservice AS søker på vegne av Kenneth Isaksen om tillatelse til tiltak som omhandler 
oppsett av ny enebolig. Dette på eiendom 5429-24/17, som tidligere var oppsatt med enebolig og 
ble totalskadet i brann. Saksbehandler har på befaring av eiendommen konstatert noe leire. Stein 
og silt på eiendommen. På bakgrunn av at dette samt nettside til http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 
hvor området er avmerket for at det er innenfor marin grenselinje og marin strandavsetning. 
Tomten er også innenfor aktsomhetsområdet for flom.   
På bakgrunn av dette ble saken derfor sendt på høring, til regionale og statlige myndigheter, 
jf. Plan-og bygningsloven § 19-1. 
 
Vurderinger: 
Fra NVE kom det inn følgende merknad; «NVE mener at før det gis tillatelse til 
ytterligere oppfylling og bygging må det vurderes av fagkyndig om det kan være fare for 
kvikkleire i området». Søker må kontakte en geoteknisk konsulent som må vurdere om 
tomten er sikker nok. Konsulenten vil etter en overordnet vurdering fastslå om det må 
utføres en undersøkelse i felt med boring. 
 
En byggesak skal behandles etter dagens Plan-og bygningslov. Der er blant annet  
§ 28-1. Byggegrunn, miljøforhold, en del av vurderingen. 
Der framkommer det blant annet følgende; Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet imot fare eller vesentlig ulempe som følge av 
natur-eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak. 
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud 
mot opprettelse av byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn. 
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Vedtak: 
På bakgrunn av befaring, kartlag og utalelse fra NVE er byggesøknaden avslått. Dette 
hjemlet i PBL § 28-1. Før en eventuell byggetillatelse vil bli gitt, så må området være 
«friskmeldt» av en geoteknikker/fagkyndig person, og eventuelle nødvendige tiltak, være 
gjennomført. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tommy Lokøy 
Byggesaksbehandler / avd. ingeniør 
 
Næring, utvikling og teknisk 
              77 77 88 49 / 46865049 

tommy.lokoy@kvanangen.kommune.no 
Kommunehuset, Gàrgu 8, 9161 Burfjord 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
 
Kopi mottaker:  Kenneth Isaksen, Jafet Lindebergs vei 55, 9162 Sørstraumen  
 
 

mailto:tommy.lokoy@kvanangen.kommune.no
https://kart.1881.no/kvaenangen/9162-soerstraumen/jafet-lindebergs-vei-55
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Solbjørg Hansen 
Myrvegen 6 
9020 Tromsdalen 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 128/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/381-3 3142/2020 600 02.10.2020 

 

Vedtak på søknad om utslippstillatelse - eiendom 5429 - 36 / 71 

Saksopplysninger-/ Vurderinger: 
 
Nord Troms Maskin og Anlegg Drift AS søker på vegne av Solbjørg Hansen om 
utslippstillatelse for eiendommen 36/71 i Sørstraumen. Søknad om utslippstillatelsen gjelder 
for utslipp av sanitært avløpsvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med en slamavskiller på 
4m3 og infiltrasjon i grunnen. Vannledning, avløpsledning og infiltrasjonsgrøft vil berøre 
eiendom 5429-36/12. Hjemmelshaver har samtykket til dette og erklæring tinglyses på 
eiendommen 5429-36/12 i Kvænangen kommune. 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
Nedgravd slamavskiller skal være på 4m3, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen. 
Det er ikke framkommet i søknaden at anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, 
eller andre interesser. Forholdene på stedet vurderes slik at slamavskiller med infiltrasjon i grunn 
kan godkjennes som avløpsløsning. 
Nord Troms Maskin og Anlegg Drift AS er ansvarlig utførende PRO og UTF. 
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
Kommunen har sjekket Milødirektoratet sin Naturbase og Artsdatabanken sitt kart. 
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Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, viktige 
naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Det er ingen registreringer av arter 
som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot Naturmangfoldsloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt l 
lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden 
ivaretar lovens formål. 
 
Kultur-og fornminner: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det 
viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre 
ledd. (pb1 § 21-5, SAK 10 § 6-2). 
 
Reindrift: 
Omsøkt tiltak ligger i et område ved sjøen, hvor oversiktsplanareal er “kombinert 
bebyggelse og anleggsformål. Området er avmerket for sommerbeite. Det er ikke 
avmerket for gjerder og anlegg. Kommunen anser ikke arealet til omsøkt tiltak og gi 
endrede forhold for reinbeite. 
 
Vannforsyning: 
Ser det fremgår av tegninger at det er tenkt tilknytning til kommunalvannforsyning.  
Kvænangen kommune v/driftsavdelingen skal være til stede ved tilkobling til 
kommunalt vann- og avløpsnett. Kontakt derfor kommunen i god tid før dette finner 
sted. Dette meldes driftsavdelingen. Terje Soleng telefon 40405606, e-post: 
Terje.Soleng@kvanangen.kommune.no  
Iht. Kommunens gebyregulativ er det tilknytnings avgift på kr. 12.731,-  
 
Vedtak: 
• Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Solbjørg Nilsen tillatelse til 
etablering av avløpsanlegg på eiendommen 5429-36/71 i Sørstraumen 
 
• Med hjemmel i Forurensningsloven § 12-5 gis Solbjørg Nilsen utslippstillatelse 
for sanitært avløpsvann fra tiltenkt fritidsbolig på eiendommen 5429-36/71 i 
Sørstraumen. 
 
• Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 
vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 
 
• Forurensningsforskriften §§12-13 setter krav til at alle mindre avløpsrenseanlegg 
skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig 
yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. 
 
• Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 
Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 
 
• Minner om utførendes ansvar for Gravemelding. 

mailto:Terje.Soleng@kvanangen.kommune.no
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• Det vil tilkommer et saksbehandlingsgebyr for utslipp på kr. 2000,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tommy Lokøy 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 7777 8849 
E-post: tommy.lokoy@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
NORD TROMS MASKIN OG ANLEGG 
DRIFT AS 

Kvænangsveien 2323 9162 SØRSTRAUMEN 
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Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 109/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/290-2 2571/2020 600 07.08.2020 

 

Vedtak på søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, Utebod på 
eiendom 19/18 

Saksopplysninger / Vurderinger:  
 
Per Arne Emaus søker om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel til bygging av utebod. 
Dette på eiendommen 19/18, Kvitebergveien i Burfjord. Tiltaket har et BRA på 28,8,2m².  
 
Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd.  
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i ihht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/løsmassekart (www.ngu.no)  
 
Planstatus/dispensasjoner:  
Tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel, benevnt som LNFR- område. For eventuelt å 
kunne gi en tillatelse, må det derfor innvilges en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, for 
plassering i LNFR område.  
 
Atkomst/avkjørsel:  
Jmf. PBL § 27-4, skal eiendommen være sikret lovlig adkomst. Tiltaket vil ikke gi noen 
endringer. Side 2 av 2  
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Vannforsyning og avløp:  
Det framkommer av søknaden at utebod ikke skal tilsluttes vannforsyning.  
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.»  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende.  
Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, 
landskap og geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot Naturmangfoldsloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
Tiltaket er på eksisterende opparbeidet tomt med fritidsbolig.  
 
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten «Kilden.no» for reindrift. Det er ikke registrert trekklei, 
beiteområdet eller gjerder og anlegg, men området er registrert som flyttelei.  
Omsøkt tiltak ligger på opparbeidet tomt med fritidsbolig. Reindriften anses ikke å få endrede 
forutsetninger, på grunn av tiltaket  
 
Kultur- og fornminner:  
I følge www.kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor tomten eller i 100 m 
radius fra omsøkte området.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,  
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2).  
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.  
 
Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse:  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
Vedtak:  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-4, SAK 10 KAP 3, gis Per Arne 
Emaus byggetillatelse for oppføring av utebod på eiendommen 5429-19/18, Kvitebergveien i 
Burfjord.  
 
Merknader  
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftenes krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass.  
  
 Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr ihht. «Søknad om dispensasjon u/ høring» 
på kroner 1000,-  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tommy Lokøy 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 7777 8849 
E-post: tommy.lokoy@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 145/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2020/281-4 3649/2020 600 23.11.2020 

 

Konsesjon til erverv av gnr/bnr 30/3-Johanne O. Gjerstad og Peter P. 
Hammer 

 
Saksopplysninger:  
 
Johanne O. Gjerstad og Peter P. Hammer har søkt konsesjon for erverv av gnr/bnr 30/3. Formålet er å 
benytte eiendommen til bosetting, samt jordbruk i mindre skala.  
 
Oppgitt totalareal er 5035 dekar, hvorav 7,5 dekar dyrka mark, 16 dekar innmarksbeite (mye av 
dette er tidligere overflatedyrka mark som er delvis gjengrodd, og noe har ikke lenger 
kulturpreg), 215 dekar produktiv skog og 3111 dekar lauvskog på lav bonitet og uproduktivt 
skogareal. Det er et større grustak på eiendommen. Kart over eiendommen kan ses på NIBIO sitt 
gårdskart:  
https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/5429/30/3/0 
 
 
Eiendommen er bebygd. Bygningsmassen på eiendommen fremgår av tabellen: 

 
 
Søknaden behandles etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Loven har til ”formål å 
regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om  
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 

https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/5429/30/3/0
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3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosetting.” 

 
Det er søker og hans/hennes formål med ervervet som danner utgangspunkt for vurderingen av 
en konsesjonssøknad, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. 
Avgjørelsen skjer etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på 
konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det fremgår av 
konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosetting skal tilgodeses. Dette er gjentatt 
og forsterket for landbrukseiendommer. Virkemidlene i konsesjonsloven må brukes i samsvar 
med lovens formål. Dette innebærer at formålet med ervervet må veies opp mot de 
samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken. 
 
For eiendom som skal benyttes til landbruksformål skal også §9 vurderes. 
Konsesjonsloven § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal 
nyttes til ”landbruksformål”. I § 9 første ledd angis momenter det skal legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  
 
Videre sier konsesjonsloven om erverv av landbrukseiendom skal det også legges vekt på 
eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og 
søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.  
 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved 
erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom 
 
Etter § 11 har kommunen anledning til å sette vilkår for konsesjon. ”Konsesjon etter loven kan 
gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal 
fremme.» Det må tas stilling til om det skal settes vilkår, og i tilfelle hvilke vilkår som skal settes. En 
kan ikke velge virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Aktuelle vilkår kan være boplikt, 
særlige krav om drift eller krav om deling og salg av tilleggsjord til andre landbrukseiendommer.  
 
Konsesjonsloven § 11 annet ledd fastsetter at myndighetene har plikt til å vurdere spørsmålene 
knyttet til boplikt. Myndighetene skal da foreta en vurdering av om det er påkrevd å sette vilkår 
om boplikt og vurdere om plikten skal være personlig eller ikke. Vilkåret skal vurderes ut i fra 
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Det er ikke nødvendig at 
samtlige hensyn gjør seg gjeldende. Bosettingshensynet alene kan være tilstrekkelig til å stille 
vilkår om boplikt. Ønsket om å styrke bosettingen kan bare ivaretas dersom det er grunn til å tro 
at andre som ikke allerede bor i området vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der.  
 
Rundskriv M-3/2017 sier at bosettingshensynet er et forhold det skal legges særlig vekt på. 
Videre heter det: «Dette innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i 
det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang eller fare 



 
 Side 3 av 3

for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. Konsesjonsmyndighetene kan treffe 
avgjørelser som tar sikte på øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. Med bosetting mener en både bosetting på eiendommen 
saken gjelder og i området for øvrig. Dette innebærer at følgene for lokalsamfunnet har 
betydning ved vurderingen.» 
 
Kvænangen kommune har vedtatt lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven som 
presiserer flere av de overnevnte forholdene. https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-
retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html 
 
Driveplikten som tidligere var fastsatt i konsesjonsloven er flyttet over til jordlovens § 8 hvor 
det heter at ”Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho 
vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd…” 
 
Vurderinger: 
Eiendommen har stort totalt areal, men små jordbruksarealer og mesteparten av de produktive 
skogarealene er bratte og tungdrevne. Deler av skogen er også sterkt fragmentert av hyttefelt. 
Eiendommen har et relativt svakt grunnlag for næringsmessig landbruksproduksjon. Søker oppgir at 
eiendommen skal brukes til bosetting og at det planlegges småskala landbruk med dyrking til eget 
bruk og noen husdyr, samt litt skogsdrift. Eiendommen meget stor boverdi. Bolighuset holder grei 
standard og eiendommen er godt tilgjengelig med bilveg. Videre så har den strandlinje. Lokalklimaet 
er godt, da eiendommen har gode solforhold. 
 
Kvænangen har utfordring med nedgang i folketallet, og det bør legges til rette for økt bosetting. 
Kjækan er ei bygd som har fast bosetting av et visst omfang, men samtidig har vi sett en gradvis 
nedgang over lang tid. Fastsetting av boplikt på konsesjonspliktig eiendom kan bidra til å 
opprettholde bosettingen og snu trenden med fraflytting. Bosettingshensynet børe derfor tillegges stor 
vekt i konsesjonssaker. Dette er også nedfellt i lokale retningslinjer for praktisering av 
konsesjonsloven i Kvænangen. Eiendommen har stått uten fast bosetting over mange år. Det er derfor 
svært positivt at det nå kommer helårs bosetting igjen. Siden eiendommen har vært ubebodd og lite 
brukt de seinere årene så vil ervervet gjerne også medføre bedre vedlikehold av bygninger og 
kulturlandskapet på eiendommen.   
 
Selv om eiendommen har relativt små ressurser der grunnlaget for næringsmessig landbruksdrift er 
begrenset, så er det er viktig at de ressursene som finnes blir best mulig ivaretatt. Jordbruksarealene 
og skogen må må ivaretas. Eiendommen har også noe areal like ved gårdstunet som består av 
dyrkbare løsmasseavsetninger. Deler av skogen kan også øke produksjonen av tømmer og ved 
gjennom målrettet skjøtsel. Arealet tilsier at skogproduksjonen er betydelig større enn det som er 
vanlig vedforbruk til en husholdning. Det er derfor muligheter for å utvikle landbruksproduksjonen 
over tid. Forvaltning av fornybare ressurser som jord og skog må ses i et svært langsiktig perspektiv. 
Det settes derfor alltid vilkår om ivaretakelse av jord og skogressursene i konsesjonssaker for å 
forsterke dette ansvaret som følger av lovverket. Hensyn til de andre forholdene nevnt i § 9 
driftsmessig løsning, søkers egnethet, og helhetlig ressursforvaltning synes å være tilfredstillende 
ivaretatt gjennom at eier bor på eiendommen og driver i mindre skala. Også de lokale retningslinjene 
våre legger til rette for at slike eiendommer med begrensa arealressurser erverves med hovedformål 
til bolig.  
 
Prisen er høy, men den er ikke over terskelverdien på 3,5 millioner, og jordbruksarealet er mindre 
enn 35 dekar. Priskontroll skal derfor ikke utøves på denne eienedommen.  
 
Det er to søkere som ønsker å erverve eiendommen i fellesskap. Både gjennom lovverket og de 
lokale retningslinjene ønskes det å begrense sameier på landbrukseiendom. De lokal retningslinjene 

https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html
https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html
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sier at opprettelse av nye og utvidelse av eksisterende sameier på konsesjonspliktige erverv 
fortrinnsvis unngås. For erverv som omfattes av § 9 skal det vurderes særlig strengt, og normalt 
avslås. Unntak gjelder for ektefeller og lignende som erverver eiendom sammen. Søkerne er gift med 
hverandre og kan derfor få innvilget konsesjon i fellesskap. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Konsesjonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Johanne O. Gjerstad (f 
03.05.88) og Peter P. Hammer (02.03.89) konsesjon til erverv av eiendommen gnr/bnr 30/3. Formålet 
er bosetting og landbruk i mindre skala.  
 
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår:  
 

 Det settes vilkår om at erverver innen ett år bosetter seg på eiendommen og bor der i minst 
fem år i sammenheng. Dette innebærer at søker i denne perioden skal ha folkeregistrert 
bostedsadresse på eiendommen. 

 Jordbruksarealene skal drives ihht jordlovens § 8. Innen ett år må det vurderes om de skal 
drives selv eller om de skal leies bort.  

 Skogen driftes og skjøttes etter skogbrukslovens bestemmelser og i samråd med kommunens 
skogforvaltning. 

 
Orientering om registrering i matrikkelen  
Vedtaket om konsesjon er registrert i kartverkets dataportal, «matrikkelen». Skjøtet kan nå sendes inn til kartverket 
for tinglysing av hjemmelsovergang. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
DNB Eiendom v/Vidar Myklevoll    
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