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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: M52  

Arkivsaksnr.: 17/225    

 

 

RENT HAV UNDER POLARSIRKELEN - INNSAMLING AV MARINT AVFALL  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Ett månedsverk pr. år legges under konsulentstilling teknisk sektor. 

2. Det tilføres inntil 50.000,- pr. år i 3 år til prosjektet. For 2018 finansieres midlene ved 

bruk av disposisjonsfond. For 2019 og 2020 bakes tilskuddet inn i kommunens 

driftsbudsjett. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunnen for saken er en invitasjon til samarbeid om innsamling av marint avfall et 

regionalt perspektiv. Representantskapsmøtet i HAF og års- og rådsmøtet i Polarsirkelen 

friluftsråd har bedt om at det iverksettes et arbeid som sikrer innsamling av marint avfall i 

egen region. Administrasjonen i HAF og Polarsirkelen friluftsråd har derfor i fellesskap 

gjennomført et utviklingsarbeid som har resultert i beskrivelsen av prosjektet «Rent hav under 

Polarsirkelen». 

 

Fakta: 

Nasjonal politikk er i grove trekk slik at innsamling av marint avfall skal skje ved frivillig 

innsats. Det er utviklet tilskuddsordninger hvor man søker om å få dekket utgifter til frakt av 

innsamlet avfall fra samlingssted til depot/foredlingsanlegg. Erfaring tilsier at lokal 

mobilisering bør gjennomføres for å sikre frivillig innsats i lokalsamfunn. Videre er det viktig 

at den frivillige innsatsen koordineres med en smidig og profesjonell henteordning. For vår 

regions del innbefatter dette båt, bil og helikopter.  

 

Grunnet mulighetene til å innhente eksterne tilskudd er prosjektet sammensatt av tre 

samhandlende prosjekt som er innbyrdes avhengige av hverandre. 

1. Lokal mobilisering og koordinering. Prosjekteier er Polarsirkelen friluftsråd 

2. Transport fra fjære til vei. Prosjekteier er hver enkelt kommune. 

3. Transport fra samlingssted ved vei til depot/foredlingsanlegg. Prosjekteier er HAF. 

 

Målet er at dette 3-årige prosjektet skal resultere i en permanent ordning for å forebygge og 

samle inn marint avfall. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Eksisterende tilskuddsordninger krever egenandel for å lønne noen til å koordinere og 

gjennomføre lokalt mobiliseringsarbeid. Følgende bidrag er etterspurt: 
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1. Oppnevning av 1 administrativt ansatt som kan bruke arbeidstid for å delta i en 

regional prosjektgruppe samt bidra i arbeidet med lokal mobilisering og 

transportkoordinering i egen kommune (ca. 1. månedsverk pr. år) 

2. Prosjekttilskudd på inntil kr. 50.000,- pr. år i 3 år for å fullfinansiere prosjekt nr. 1. 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på deltakelse i prosjektet.  

Administrativt ansatt foreslås lagt under konsulentstilling på teknisk sektor. I inneværende år 

foreslås tilskuddet på inntil 50.000,- finansiert gjennom disposisjonsfondet. For 2019 og 2020 

bør tilskuddet bakes inn i kommunens driftsbudsjett. 

 

Vedlegg: 

Prosjektbeskrivelse 

 

Træna 12.03.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


