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Saksbehandler: Torstein Olsen

Tilskudd til bredbåndsutbygging 201 8
Nye retningslinjer f or støtte til bredbåndsutbygging. Invitasjon til informasjonsmøte i
Oslo den 13. mars 2018.

Samferdselsdepartementet har utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til
utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.
Retningslinjene følger vedlagt.

Stortinget har bevilget kr 149,7 mill. for dette formålet i 201 8. Midlene skal fordeles til alle fylker
etter en fordelingsnøkkel som b aseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste dekningsundersøkelse. Nedenfor følger
fordelingsnøkkelen og de økonomiske rammene for alle fylker.

Både kommunale og fylkeskommunale prosjekter kan få støt te, men det er den enkelte
fylkeskommune som skal prioritere prosjekter innenfor eget fylke og innenfor den økonomiske
rammen fylket er tildelt. Fylkeskommunen sender sin prioriterte innstilling til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som da vil kontr ollere at prosjektene er i tråd med
reguleringen av statstilskudd og oppfyller de kriteriene som er satt til denne ordningen.

Samferdselsdepartementet og Nkom inviterer til et informasjonsmøte i Oslo den 13. mars 2018
fra klokka 1030 til 1 430 i Bjørvika ko nferansesenter, i Oslo sentrum. Påmelding må skje via
denne lenken1 innen 1 1. mars 201 8. På møtet vil vi også orientere om de nye mulighetene for å
få støtte til å bygge ut trådløse son er for elektroniske kommunikasjon (WiFi), se også våre
hjemmesider2 om denne muligheten.

1 https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5156501&sid=5fEf2B46sQ

2 https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/offentlige - wifi - soner/europeisk - st%C3%B8nad - til - offentlege - wifi -

soner
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Fylke Fordelingsnøkkel Bredbåndsstøtte

Akershus 3,8 % 5 698 000
Aust - Agder 2,2 % 3 335 790
Buskerud 3,0 % 4 546 733
Finnmark 4,3 % 6 455 381
Hedmark 6,3 % 9 441 139
Hordaland 5,6 % 8 325 675
Møre og Romsdal 11,6 % 17 295 940
Nordland 13,3 % 19 979 405
Nord - Trøndelag 6,5 % 9 716 675
Oppland 4,3 % 6 375 866
Oslo 0,7 % 996 025
Rogaland 3,5 % 5 222 383
Sogn og Fjordane 11,5 % 17 240 074
Sør - Trøndelag 6,9 % 10 357 102
Telemark 3,2 % 4 793 042
Troms 4,5 % 6 683 314
Vest - Agder 3,7 % 5 484 041
Vestfold 2,2 % 3 270 006
Østfold 3,0 % 4 483 409

Norge totalt 100,0 % 149 700 000

I utgangspunktet har fylkeskommunene en frist på 3 måneder fra dags dato til å sende sin
innstilling til Nkom, jamfør punkt 7 i de nye retningslinjene. Imidlertid er ordningen ny og det kan
være hensiktsmessig med en lengre frist i år. Vi ber fylkeskommune ne vurdere fristen og gi
Nkom tilbakemeldinger om fristen bør endres for inneværende år. Dersom det er andre
spørsmål til den nye ordningen ber vi om at disse sendes til Nkom snarest mulig slik at svar kan
forberedes til informasjonsmøtet. Nkom vil fortløp ende oppdatere en «spørsmål og svar» side
på våre hjemmesider ; www.nkom.no .

Med hilsen

Bjørn Erik Eskedal Torstein Olsen

fungerende avd.direktør fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift

1 vedlegg

Kopi Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 OSLO
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Mottaker Kontaktperson Adresse Poststed Land

Akershus

fylkeskommune

Postboks 1200

Sentrum

0107 OSLO Norge

Aust - Agder

fylkeskommune

Postboks 788

Stoa

4809 ARENDAL Norge

Buskerud

fylkeskommune

Postboks 3563 3007

DRAMMEN

Norge

Finnmark

fylkeskommune

Fylkeshuset

Postboks 701

9815 VADSØ Norge

Hedmark

fylkeskommune

Postboks 4404,

Bedriftssenteret

2325 HAMAR Norge

Hordaland

fylkeskommune

Postboks 7900 5020 BERGEN Norge

Møre og

Romsdal

fylkeskommune

Postboks 2500 6404 MOLDE Norge

Nordland

fylkeskommune

Fylkeshuset 8048 BODØ Norge

Nord - Trøndelag

fylkeskommune

Fylkets

husPostboks

2560

7735

STEINKJER

Norge

Oppland

fylkeskommune

Postboks 988 2626

LILLEHAMMER

Norge

Østfold

fylkeskommune

Postboks 220 1702

SARPSBORG

Norge

Rogaland

Fylkeskommune

Postboks 130

Sentrum

4001 Stavanger Norge

Sogn og

Fjordane

fylkeskommune

Askedalen 2 6863

LEIKANGER

Norge

Sør - Trøndelag

fylkeskommune

Postboks 2350

Torgarden

7004

TRONDHEIM

Norge

Telemark

Fylkeskommune

Postboks 2844 3702 SKIEN Norge

Troms

fylkeskommune

Postboks 6600

Langnes

9296 TROMSØ Norge

Trøndelag

fylkeskommune

Fylkets

husPostboks

2560

7735

STEINKJER

Norge
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Vest - Agder

Fylkeskommune

Postboks 517

Lundsiden

4605

KRISTIANSAND

S

Norge

Vestfold

fylkeskommune

Postboks 2163 3103

TØNSBERG

Norge
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Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59

www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Avdeling
Luft - post - og
teleavdelingen

Saksbehandler
Halvor Ødegaard
22 24 48 31

Tilskudd til bredbåndsutbygging 2018

Samferdselsdepartementet (SD) viser til tidligere støtteordning for bredbånd som utløp i
2017, i henhold til ESAs godkjennelse. Stortinget har vedtatt en bevilgning på 149,7 millioner
kroner til bredbånd i 2018, jf. bevilgning over k ap 1380, post 71 . SD ha r i samråd med
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og fylkeskommunene vurdert hvordan statlig
støtte til bredbånd i 2018 og senere bør innrettes.

Bakgrunn

Nkom har siden 2014 forvaltet tilskudd til bredbånd på oppdrag fra SD. I henhold til tidligere
støtteordning kunne kommunene søke om støtte til utbygging av bredbånd både i områder
som mangler grunnleggende bredbånd (såkalte hv ite områder ) og til utbygging av bredbånd i
områder som mangler "neste generasjons aksess" (såkalte hvite NGA områder ) . Nkom
vurderte søknader i hht bestemte kriterier (fastsatt av SD) og rangerte søknadene i henhold til
dette. Nkom utbetalte midler til de søknadene som hadde høyest rangering, innenfor
tilgjengelig ramme.

Etter SDs oppfatning har tidligere støtteordning fungert godt og bidratt til regjeringens
målsetninger i bredbåndspolitikken. Dette er også i hovedsak Oslo Economics' konklusjon,
som har evaluert ordningen på oppdrag fra Nkom .

Samtidig har flere fylkeskommuner tatt til orde for at den tidligere ordningen har v ært
byråkratisk og unødvendig ressurskrevende. Søknadsvolumet har de siste årene ligget langt
høyere enn rammen og over halvparten av søknadene har ikke nådd opp. Videre har flere
fylkeskommuner uttrykt at det regionale nivået i dag ikke blir utnyttet effe ktivt og at måten
midlene er blitt tildelt på til nå ikke gir nødvendig forutsigbarhet for fylkeskommunene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 LILLESAND

Deres ref Vår ref

15/3709 - 16

Dato

21. februar 2018
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Side 2

SD mener at det er ønskelig å forenkle måten midlene tildeles på, så lenge ordningen fortsatt
støtter opp om regjeringens målsetninger i bredbåndspolitikken. SD har bedt Nkom om å
utarbeide forslag til prinsipper for ny ordning og mottok slikt forslag 28. november 2017.
Nkom har konsulert fylkeskommune ne i forbindelse med utarbeidelse av forslaget.

Samferdselsdepartementet har på dette gr unnlag besluttet at følgende prinsipper skal legges
til gr unn for bruk av statlige midler til bredbånd (dvs. midler over k ap . 1380, post 71) i 2018
og inntil videre .

Prinsipper for forvaltning av midler over k ap . 1380, post 71 (bredbånd)

Samferdselsdepartementet ber Nkom om å gjennomføre tilskudd til bredbånd i 2018 og inntil
videre i tråd med følgende prinsipper:

Overordnede prinsipper
1. Prosjektene som kan få støtte under ordningen kan gjelde enten utbygging av bredbånd i

grunnleggende hv ite områder eller oppgradering av eksisterende bredbåndstilbud, dvs. i
grunnleggende hvite N GA områder. Det kan også gis støtte til prosjekter som skal
etablere tilbud i en kombinasjon av de to områdene.

2. Grunnleggende hvite områder er i ordningen definert som områder som ikke har tilbud
om 10 Mbit/s eller høyere. Hvite N GA områder defineres som områder som ikke har
tilbud om 30 Mbit/s eller mer.

3. Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at prosjekter innen eget fylke
gjennomføres i tråd med ordningen

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

Fordelingsnøkkelen baseres på siste tilgjengelige tall for bredbåndsdekningen der antall
husholdninger i grunnleggende hvite områder og husholdninger i hvite N GA omr åder
vektes likt.

5. Nkom informerer den enkelte fylkeskommune om de økonomiske rammene.
6. Den enkelte fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og

utarbeider en innstilling over hvilke prosjekter som skal få støtte i fylket.
7. Fylkesk ommunens innstilling oversendes Nkom innen 3 måneder etter at Nkom har

informert om rammen. Nkom kontrollerer at prosjektene er i tråd med ordningen
fortløpende ettersom innstillinger mottas.

8. Eventuelle overskytende midler, som følge av at en eller flere fylkeskommuner ikke
benytter seg av hele sin tildelte ramme innen fristen på 3 måneder , gjøres tilgjengelig for
andre fylkeskommuner som kan fremme søknader om ytterligere prosjekter innen en
nærmere angitt frist.

9. Fylkeskommunene innhenter akseptskjema fra de ulike kommunene/prosjekteierne og vil
eventuelt bidra med felles utlysninger av de aktuelle prosjektene etter en standard mal.
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Side 3

Når de formelle akseptene foreligger, kan Nkom utbetale de økonomiske støttebeløpene
til fylkeskommunene.

10. Fylkeskommunene må sørge for at prosjekter som har fått innvilget støtte lyses ut innen
ett år fra den dato innstilling er oversendt Nkom.

11. Fylkeskommunene rapporterer bruk av midlene til Nkom (på samme måte som i tidligere
ordning.)

Vilkår
12. Støtten som gis under ordningen sk al være i tråd med gruppeunntaket for

bredbåndsstøtte (GBER1).
13. Minst 50 % av midlene som er avsatt til det enkelte fylket skal benyttes til utbygging av

bredbånd i grunnleggende hvite områder, gitt at det fortsatt finnes slike områder i fylket.2

14. Lokale bidrag3 skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene for
prosjektene (samlet) som fylkeskommunen søker om støtte til.

15. Prosjektene som søker om støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks.
ikke stilles krav om fiberbre dbånd. Men det skal stilles krav om at bredbåndstilbudet som
etableres skal gi mulighet til oppgradering til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2 - 3 år.

16. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris
som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil4 som fastnett med
ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast
bredbånd).

17. Prosjektet som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud5 til alle husstander
og bedrifter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, dvs. 100 prosent
dekning innenfor det aktuelle området6. Dette gjelder både prosjekter som mottar støtte til
utbygging i grunnleggende hvite områder og i hvite NGA - områder.
Dette betyr f.eks. at dersom det søkes om støtte til utbygging av NGA - bredbånd i et gitt
geografisk område, skal prosjekter som mottar slik støtte etablere et reelt tilbud om NGA -
bredbånd til alle innbyggere og virksomheter i det aktuelle geografiske områd et. Vi viser i
denne forbindelse til at i noen tilfeller vil etablering av statsstøttet bredbånd føre til at
allerede etablert bredbåndstilbud i det aktuelle området blir ulønnsomt og lagt ned.
Kravet om full dekning innenfor det geografiske området skal d erfor sørge for at
sluttkunder fortsatt skal ha et tilstrekkelig godt bredbåndstilbud dersom det viser seg
eksisterende tilbud blir lagt ned.

18. Utbyggere med offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg på det aktuelle
nettet for å tilby bredbå nd i tilgrensende områder til rimelige vilkår.

1 General Block Exemption Regulation ( http://europa.eu/rapid/press - release_MEMO - 14 - 369_en.htm )
2 Dette betyr at kravet 50 % hvite områder kan fravikes dersom det omsøkte prosjektet etablerer tilbud til alle de
gjenværende grunnleggende hvite områdene eller det ikke finnes flere grunnleggende hvite områder i fylket.
3 Lokale bidrag kan være bl.a. komm unale bidrag, finansiell støtte fra private aktører, dugnadsinnsats mm, men
omfatter ikke utbyggers medfinansiering.
4 Ref. f.eks. Telias tilbud i Danmark: https://meremobil.dk/2017/11 /telia - lancerer - 4g - hjemmet/
5 Med reelt bredbåndstilbud menes at husstanden eller bedriften, etter utbygging av nettet, skal kunne koble seg
til nettet innen en frist på 3 mnd. og til ordinære tilknytningsvilkår .

6 Unntak kan gjøres i særlige tilfeller, herunder dersom det det er avdekket at det ikke er etterspørsel etter
bredbånd i enkelttilfeller.
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Side 4

Statsstøtte - notifisering eller bruk av gruppeunntaket

Tilskudd til bredbåndsutbygging anses som statsstøtte og kommer inn under EØS - avtalens
statsstøtteregler. Det er derfor nødvendig å sikre at støtten t ildeles på en måte som er
forenlig med EØS - avtalen. De to alternativene som har vært vurdert for å sikre dette er
notifisering av ny ordning (eventuell re - notifisering av forrige ordning) eller bruk av
gruppeunntaket for bredbå ndsstøtte. I samråd med N FD o g Nkom har departementet
konkludert med at det tas sikte på at ordningen kan meldes inn under gruppeunntaket. Vi ber
på denne bakgrunn om at ordningen beskrives nærmere av Nkom og meldes inn til ESA
under gruppeunntaket for bredbåndsstøtte (GBER). Den vide re dialogen med N FD og ESA
gjøres i samråd med departementet.

Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør

Halvor Ødegaard
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Veiledning dekningskart 

 
Ved å logge på FTP-serveren: ftp://ftp.nkom.no kan dere hente ned dekningskart for relevante 
kommuner. Brukernavn og passord er oppgitt i epost. 
 
Dekningskartene finnes i tre versjoner: 

 4 Mbit/s («Grunnleggende bredbånd») 

 30 Mbit/s («Høykapasitetsbredbånd») 

 100 Mbit/s 
 
Kartene viser dekningen i kvadrater på 100x100 meter, er laget i png-format og kan forstørres opp 
med relativt god oppløsning. De er teknologinøytrale og inkluderer alle typer bredbånd ekskl. 
satellitt. 
 
Dekningsdata er basert på den nasjonale kartleggingen som ble utført per 30.6.2017 og bør sjekkes 
opp mot kommunens egen informasjon om lokale forhold på stedet. Dekningskartene er laget for å gi 
kommuner og fylkeskommuner en oversikt over bredbåndsdekningen innenfor kommunen. Kartene 
var i utgangspunktet laget for bruk i søknaden til bredbåndsstøtteordningen, men kan også fungere 
som et godt verktøy i forbindelse med andre typer kommuneplanlegging. 

 
Kvadratene er ikke hus. Ett kvadrat betyr at det er minst ett hus i det 100x100 meters område. 

 
 Kvadratene på 100x100 meter er enten sort, rød eller grå. 

  
1. SORT: Alle husene i kvadratet har tilgang til den aktuelle hastigheten.  

2. RØD: Ingen av husene i kvadratet har tilgang til den aktuelle hastigheten.  

3. GRÅ: Noen (men ikke alle) av husene i kvadratet har tilgang til den aktuelle hastigheten.  
 

 
 
Siden kommuner ikke nødvendigvis er rektangulære vil kartene også delvis omfatte nabokommuner. 
Kommunegrenser (og fylkesgrenser) er markert på kartet. 
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Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

Alle kommuner i Troms 

v/ bredbåndsansvarlige / næringskonsulenter 

 

  

 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/3237-3 Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

22651/18 77 78 81 94   19.03.2018 

 

 

Bredbåndsutbygging - Ny tilskuddsordning 2018 - Søknadsfrist 16.mai 2018 
 

Samferdselsdepartementet har besluttet at ordningen med støtte til bredbåndsutbygging skal 

legges om fra og med 2018. Det kan gis støtte til bredbåndsutbygging i «hvite områder» 

(<10Mbits, mobil inkludert) og «hvite NGA-områder» (<30Mbits). Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighets (Nkom) dekningskart legges til grunn for hvilket tilbud et 

område har i dag, hvis ikke må det dokumenteres særskilt.  

 

Det er blitt bevilget 149,7 mill kr. over statsbudsjettet for tilskuddsordningen for støtte til 

bredbåndsprosjekter for 2018. Av dette er Troms tildelt en økonomisk ramme på 6,68 mill.kr. 

Hvert fylke er tildelt en økonomisk ramme basert på en fordelingsnøkkel hvor antall 

husstander med tilbud på under 30Mbits legges til grunn basert på «Bredbåndsdekning 2017» 

av Nkom og analysys mason.  

Fylkeskommunen skal så prioritere prosjekt i eget fylke innenfor rammen. Hvis et fylke ikke 

har prosjekt nok i tråd med kriteriene som fyller opp rammen, så vil prosjekt fra andre fylker 

kunne tildeles disse midlene.  

Troms fylkeskommune disponerer forøvrig totalt 2,68 mill kr øremerket bredbåndsutbygging 

og som kan brukes på prosjekt. 

 

Ordningen skal meldes til ESA under gruppeunntaket og det er meningen at hele ordningen 

skal notifiseres under ett, dvs. at det enkelte prosjekt ikke trenger å meldes inn. Det kan 

imidlertid komme stikkprøve-krav om dokumentasjon fra Nkom og ESA på det enkelte 

prosjekt, så det er viktig at alt som skal dokumenteres, blir dokumentert og at man tar vare på 

dokumentasjonen i etterkant, ellers kan det bli krav om tilbakebetaling av støtte.  

 

Søknadsfristen i 2018 for Troms er 16. mai og det skal søkes til via portalen 

www.regionalforvaltning.no,  og Troms fylkeskommune  ordning «Bredbåndsutbygging».  

 

Fylkeskommunen skal som tidligere kvalitetssikre og prioritere søknadene og sende en 

innstilling til Nkom innen 1. juni. Nkom skal kontrollere at prosjektene oppfyller kriteriene, 

men ikke fylkets prioriteringer. Forskjellen fra forrige ordning er at de prosjektene som er 
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prioritert av fylkeskommunen innenfor rammen og er i tråd med kriteriene, vil være garantert 

støtte.  

Fylkeskommunene får overført midlene for innvilgede prosjekt fra Nkom og kommunene skal 

forholde seg til fylkeskommunene i det videre prosjektarbeidet.  

 

NKOM oppdaterer fortløpende opplysningene om tilskuddsordningen for bredbånd for 2018. 

Info:  https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/nye-retningslinjer-for-

breibandst%C3%B8tte-fr%C3%A5-og-med-2018.  

 

Kommuner som planlegger å søke må hente dekningskart fra Nkom ved å logge på FTP-

serveren: ftp://ftp.nkom.no kan dere hente ned dekningskart for relevante kommuner. 

Brukernavn: roma 

Passord: LynVingen1939 

 

Det må søkes via www.regionalforvaltning.no, på ordningen Bredbåndsdekning under Troms 

fylkeskommune.  

Selv om man har søkt tidligere, må man søke på nytt i år med oppdatert dokumentasjon. Det 

kan ikke vises til tidligere søknad. 

 

 

Følgende bør settes i gang umiddelbart: 

 

1. Hente dekningskart som viser områder med tilbud på 10 Mbits og 30 Mbits 

 

2. Legge planer om å søke støtte til bredbåndsutbygging for aktuelle områder ut på 

høring på kommunens hjemmeside. Link til eller kopi av hjemmesiden legges ved 

søknaden. Høringen skal ha frist på minimum 1 måned og være gjennomført før 

søknad sendes inn.  

3. Forespørre landsdekkende operatører, og lokale operatører dersom slike finnes, om 

utbyggingsplaner i de omsøkte områdene innen de nærmeste 3 årene. Planene skal 

være konkrete. Svar som at man vurderer eller muligens skal bygge ut gjelder ikke, 

og skal regnes som et negativt svar. Tilbakemeldingene må også legges ved søknaden. 

 

Minst 25 % av total prosjektkostnad skal dekkes med lokal medfinansiering 

(utbyggers andel kan ikke regnes med som lokal medfinansiering).  

4. Prøve å få lokal medvirkning både økonomisk og ved dugnad, men dette må være 

dokumentert og forpliktende. Tilknytningsavgift for bredbåndsaksess kan også regnes 

med her. 

5. NB! Utbyggingsområdet skal være tegnet inn på dekningskartet (<10Mbits og 

<30 Mbits) og vedlagt søknaden.  

 

Vedlagt er brev fra Nkom om ordningen og kriteriene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

ass. næringssjef Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Vedlegg:  

- Nkom, Tilskudd til bredbåndsutbygging 2018 - Nye retningslinjer for støtte til 

bredbåndsutbygging.  

- Veiledning dekningskart 

 

Likelydende brev sendt: 

- Balsfjord kommune, Rådhusgt. 11,  9050 STORSTEINNES 

- Bardu kommune, Postboks 401,  9365 BARDU 

- Berg kommune, ,  9385 SKALAND 

- Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1,  9311 BRØSTADBOTN 

- Gratangen kommune, Nergårdveien 2,  9471 GRATANGEN 

- Harstad kommune, Postmottak,  9479 HARSTAD 

- Ibestad kommune, Rådhuset,  9450 HAMNVIK 

- Karlsøy kommune, Rådhuset,  9130 HANSNES 

- Kvæfjord kommune, Bygdevn. 26,  9475 BORKENES 

- Kvænangen kommune, Postboks 114,  9161 BURFJORD 

- Kåfjord kommune / Gáivuona suohkan, Postboks 74,  9148 OLDERDALEN 

- Lavangen kommune, Nessveien 7,  9357 TENNEVOLL 

- Lenvik Kommune, Postboks 602,  9306 FINNSNES 

- Lyngen kommune, Strandveien 24,  9060 LYNGSEIDET 

- Målselv kommune, Kommunehuset,  9321 MOEN 

- Nordreisa kommune, Postboks 174,  9156 STORSLETT 

- Salangen kommune, Postboks 77,  9355 SJØVEGAN 

- Skjervøy kommune, Postboks 145,  9180 SKJERVØY 

- Skånland kommune, Postboks 240,  9439 EVENSKJER 

- Storfjord kommune, Hatteng,  9046 OTEREN 

- Sørreisa kommune, Storveien 20,  9310 SØRREISA 

- Torsken kommune, Herredshusveien 11,  9380 GRYLLEFJORD 

- Tranøy kommune, Vangsvikveien 298,  9304 VANGSVIK 

- Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 9299 TROMSØ 

 

Kopi: 

- Bredbåndsfylket Troms AS, Stakkevollvegen 33, 9010 TROMSØ 
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Fra: Jakobsen, Anne Sofie (fmtrASJ@fylkesmannen.no)
Sendt: 21.03.2018 13.59.32
Til: Gratangen kommune; Kvæfjord kommune; Post Kafjord; Skånland kommune; Torsken kommune; Lavangen
kommune; Nordreisa Kommune; Post Storfjord; Bardu kommune; Dyrøy kommune; Post Kvænangen; Harstad
kommune; Balsfjord kommune; Karlsøy kommune; Skjervøy kommune; Tromsø kommune; Lenvik kommune;
Lyngen kommune; Ibestad kommune; 'postmottak@berg.kommune.no'; Salangen kommune; Sørreisa kommune;
Tranøy kommune; Målselv kommune
Kopi: 

Emne: Fordeling av tilskott til drenering 2018
Vedlegg: Fordeling av tilskott til drenering 2018.PDF
Vedlagt brev med fordeling av tilskott til drenering for 2018.

 
Med vennlig hilsen

Anne Sofie Jakobsen
Seniorkonsulent
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Landbruksavdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642170
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       
E-post:     fmtrASJ@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Anne Sofie Jakobsen 77 64 21 70 16.03.2018 2018/1843 - 0  520 
   Deres dato Deres ref. 
    

                                                                    
 

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
  
  
Kommunene i Troms   
 
 
 
Fordeling - tilskott til drenering 2018. 
 
For 2018 har Troms 2 311 700 kroner til fordeling til kommunene til tilskott til drenering av 
jordbruksjord. I tillegg til overførte midler fra 2017 har Troms fått tildelt 1 000 000 kroner i nye 
midler. Det er innmeldte behov per 1. november 2017 på 2 357 000 kroner.  
 
Om ordninga: 
Tilskottsordninga forvaltes gjennom forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, 
fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 25.6.2013. I rundskriv 2016-10 fra 
Landbruksdirektoratet er ordninga ytterligere utdypet.  Fra 2016 blei forskrifta endra slik at 
det også kan gis tilskott til planert areal som ikke tidligere har vært drenert.   
 
Fra 1. juli 2017 blei satsene for tilskott endra.  For systematisk grøfting, profilering og 
omgraving utgjør tilskottet 2 000 kroner per dekar, og ved annen grøfting kan det gis 30 
kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar. 
 
Kommunen fastsetter søknadsfrist innen ordninga, jf § 5 i forskrifta. Søknad om tilskott skal 
sendes til den kommunen der arealet som skal dreneres, er lokalisert. Søknadsskjema 
fastsatt av Landbruksdirektoratet skal benyttes. Søker må legge ved plan for dreneringen 
med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette. 
 
Kulturminnemyndighetene skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres 
fagfelter, jf § 7 i forskrifta. 
 
Vedtak om tilskott skal fattes av kommunene. Vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§8-12 
skal også inngå i vedtaket. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. § 12 i 
forskrifta.  
 
Innvilget tilskott utbetales etter at tilskottsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført. 
Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget. 
 
Fordeling til kommunene i 2018 
Kommuner som ikke har meldt inn behov har ikke fått tildelt midler. Kommuner som har 
saker med utgått arbeidsfrist som ikke kan forlenges, kan trekke inn disse midlene og bruke 
dem på andre tiltak i 2018.  
 
Fylkesmannen kommer til å inndra ubrukte midler ved årsslutt, og fordele disse til 
kommunene på nytt sammen med ramme for neste år (2019). 
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Kommune 
Bevilgning 
2018 (kr) 

Balsfjord 150 000 
Bardu 100 000 
Berg     
Dyrøy   
Gratangen 80 000 
Harstad 300 000 
Ibestad   
Karlsøy 100 000 
Kvæfjord   
Kvænangen 80 000 
Kåfjord 200 000 
Lavangen   
Lenvik 100 000 
Lyngen 100 000 
Målselv 250 000 
Nordreisa 200 000 
Salangen 100 000 
Skjervøy   
Skånland 120 000 
Storfjord   
Sørreisa   
Torsken   
Tranøy 75 000 
Tromsø 55 000 
SUM 2 010 000 
 
Fylkesmannen holder igjen vel kr 300 000. Disse midlene kan fordeles til de kommuner som 
ikke får tildelt midler i denne omgang eller kommuner som ser at de får behov for mer midler 
utover året. Behov for ytterligere tilskottsmidler meldes inn til Fylkesmannen.  
 
Dersom noen kommuner ser at de vil få mye ubrukte midler er det fint om det gis ei 
tilbakemelding til oss. Omfordeling mellom kommunene kan da være aktuelt.  
 
Registrering av saker 
Saker (vedtak og søknad m/vedlegg) sendes fortløpende til Fylkesmannen for registrering i 
Saturn. Saldokort sendes til kommunen som bekreftelse på registrert søknad. 
 
Frister og rapportering 
Fylkesmannen har frist til 1. desember for å sende inn forbruksrapport for 2018 og behov for 
midler for 2019 til Landbruksdirektoratet, og må derfor ha rapporter og budsjett fra 
kommunene ei tid før dette.  
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Vi setter frist for kommunene til 1. november 2018 for å sende inn: 
 Forbruksrapport 2018 
 Aktivitetsbudsjett 2019 
 Saker til registrering i Saturn 
 
Forbruksrapport og aktivitetsbudsjett for ordningen sendes inn sammen med «Spesielle 
miljøtiltak i jordbruket» (SMIL) i egne skjema, jf vårt tildelingsbrev for 2018 (SMIL-ordning). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Nergård Nyre 
landbruksdirektør 

 

 Anne Sofie Jakobsen 
seniorkonsulent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
 
 
Brevet er sendt kommunene på e-post.
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Fra: Øyvind Evanger (Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 06.04.2018 10.38.46
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: Fwd: forslag Innspillnotat oppgavemeldingen 03.04.18
Vedlegg: forslag Innspillsnotat oppgavemeldingen 03.04.18.docx

From: "Berit Fjellberg" <Berit.Fjellberg@ntroms.no>
Date: Tue, Apr 3, 2018 at 3:25 PM +0200
Subject: forslag Innspillnotat oppgavemeldingen 03.04.18
To: "Dan Håvard Johnsen" <Dan.Havard.Johnsen@lyngen.kommune.no>, "Eirik Losnegaard Mevik"
<Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>, "Knut Jentoft" <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>, "Svein Oddvar
Leiros" <svein.leiros@kafjord.kommune.no>, "Ørjan Albrigtsen" <orjan@skjervoy.kommune.no>, "Øyvind
Evanger" <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>

Hei og vel overstått påske!
Vedlagt er forslag til innspillnotat basert på innspill fra dere i regionrådsmøter.
 
KAN DERE GI TILBAKEMELDING INNEN 11. APRIL?
 
Videre behandling/bruk av notatet:

·         I møte med Troms fylkeskommune (Svein og undertegnede har bedt om møte 16.4.)
·         I møte med UiT 17. april i Alta (Svein møter sammen med adm)
·         På representantskapsmøte i regionrådet 24. april
·         Grunnlag for høringssvar til KMD (FRIST 9. MAI)

 
 
Når dere har gitt tilbakemelding må notatet forankres i alle instanser som er omtalt og i kommunene i regionen.
 
 
Hilsen Berit
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Forslag pr 3. april 2018 
OPPGAVEMELDINGEN REGIONREFORMEN 
INNSPILLSNOTAT FRA REGIONRÅDET TIL FYLKESRÅDET 
 
Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget leverte 1. februar 2018 sin rapport med 
forslag til nye oppgaver og ansvarsområder til de nye regionene. De nye fylkene 
(Troms og Finnmark fylkeskommune) skal ha større fokus på samfunnsutviklerrollen 
– som tilrettelegger, samordner og koordinator. I tillegg er det understreket at det 
nye fylket Troms og Finnmark står i en særstilling i nordområdepolitikken. 
Oppgavemeldingen har høringsfrist 9. mai 2018. Meldingen skal behandles i 
Stortinget i 2018, og reformen skal iverksettes fra 1.1.2020. 
 
I det nye fylket Troms og Finnmark vil det være strategisk viktig å legge ut oppgaver 
i de ulike delregionene. Å fordele oppgaver i en distribuert modell vil bidra til at 
hele Troms og Finnmark løser samfunnsutviklerrollen sammen. Dette mener Nord-
Troms Regionråd vil bidra til større forankring og legitimitet til det spennende 
arbeidet vi står foran. Nord-Troms Regionråd ble utfordret av fylkesråden til å 
komme med et innspillsnotat til oppgavemeldinga i møte 5. januar 2018. Saken har 
stått på dagsorden i regionrådsmøter 30.01. og 19.02.18.  
 
Dette notatet definerer oppgaver vi i Nord-Troms kan løse for å bidra til å styrke 
fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Nord-Troms har en strategisk 
geografisk plassering i den nye regionen. Dette gir også fordeler som felles 
møteplass og facilitator for administrative og politiske utvalg. 
 
Samfunnsutvikleroppgaver som Nord-Troms kan bidra med i det nye fylket Troms 
og Finnmark: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Hovedsete for kvensk språk og kultur 
 Satsing unge – fokus på medvirkning og entreprenørskap 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 
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Campus Nord-Troms 
 En pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge, med overføringsverdi til andre 

regioner 
 
Bakteppe: 
Ideen/forslaget ble presentert og drøftet på Workshop i regi av Nord-Troms 
Studiesenter og UiT 26.02.18. Etter gruppearbeid på workshopen, hvor viserektor 
for Nord—Troms og Finnmark, initiativtaker/prosjekteier forskningsnode Nord-
Troms, daglig leder i regionrådet og prosjektleder for forskningsnoden 
(næringshagen) deltok var det enighet om å bearbeide innspill og drøfte dette videre 
i et eget møte (medio april). I etterkant skal det avtales møte med fylkesrådet for å 
presentere forslag og drøfte hvordan dette kan tas videre for eksempel gjennom et 
forprosjekt.  
 
Mål for campus Nord-Troms: å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen 
 
Bakgrunn: 

 Internasjonale trender 
 Utviklingen av flercampusmodeller i Norge 
 Livslang læring – en nasjonal strategi 
 Nordområdestrategi – kompetanse som nav i samfunnsutviklingen 
 Regionreform – nye oppgaver til fylkene (forskningsfond, utdanning, 

næringsutvikling) 
 Videreutvikle og forsterke kompetanse- og næringsklynger i regionen 
 Satsinger i Nord-Troms på entreprenørskap og unge 

 
Begrunnelser: 
 Ta en rolle i samfunnsutviklingen 
 Bli mer attraktiv/synlig  
 Ta i bruk kompetanse som utviklingsstrategi 
 Rekruttering 
 Etablere en varig og faglig arena 
 Styrke gjensidig kontakt mot FoU/utdanningsmiljø 
 Nærings- og kompetanseklynger 
 Moderne, fleksibel campusutfordring 

 
Samarbeids-/kompetanseområder for Campus Nord-Troms: 
 Utvikling og gjennomføring av grunn-, etter- og videreutdanning 
 Utredningsoppgaver og masteroppgaver 
 Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid 

22



3 

 Forskningsnode – bringe forskningen til Nord-Troms og bringe Nord-Troms 
inn i forskningsmiljøene (myndig bestiller-rolle, forskningsseminarer mm) 

 Koblingsboks og arena for aktører i Nord-Troms og FoUoI-miljø 
 Formidlingsarena for ny relevant kunnskap (forskningsdager, 

lørdagsuniversitet, forskningsseminarer) 
 Innovasjon og entreprenørskap 
 Utvikle trainee-ordninger i samarbeid med næringslivet 
 Utvikle ambassadørprogram Nord-Troms 

 
Kompetansekart Nord-Troms: 

- Flere fagmiljø med regionalt perspektiv (Halti, Maritimt senter, Senter for 
nordlige folk) 

- Godt utbygd digital infrastruktur i hele regionen 
- Samarbeidsavtale UiT og NTRR 
- Etablerte samarbeidsstrukturer i regionen på ulike områder 

 
 
 
Samhandlingsparter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPETANSEKLYNGER I NORD-TROMS SOM FORESLÅS INN I CAMPUS NORD-TROMS: 
 
Halti-miljøet: 
Halti er et senter for utvikling, kompetanse, utdanning, kultur og opplevelse i Nord-
Troms og en viktig ressurs for det regionale kulturliv, samt natur og kulturbasert 
næringsliv. Samlokaliseringen og den unike koblingen mellom natur, kultur og 
næring gjør Halti til en regional møteplass og arena for utvikling og formidling. Med 

CAMPUS
NORD-TROMS

Fylkeskommune
/Sameting

UIT NAU

Nord-Troms
Regionråd 
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visjonen Historiens kraft i framtidens ideer og har Halti-miljøet overordnet mål om å 
løfte fram Nord-Troms med røtter i vår natur, kultur og identitet og være et 
tverrfaglig kompetansemiljø for vekst og utvikling av regionen. 

- Nord-Troms Regionråd/studiesenter/ungdomssatsingen RUST 
- Nord-Troms Museum 
- Halti Kvenkultursenter 
- Halti Næringshage 
- Halti Nasjonalparksenter 
- Fjelltjenesten 
- Verneområdeforvaltere for Kvænangen og Nordreisa 

 
Maritimt senter: 

- Blått kompetansesenter 
- Newtonrom 
- Visningssenter 
- Sjømatseminar – arena 

 
Senter for nordlige folk: 
Senter for nordlige folk er et samisk- og internasjonalt kultursenter med målsetting 
å formidle samiske og nordlige urfolks kunst, kultur og kunnskap. 

- Riddu Riddu 
- Sametinget 
- Nrk Sapmi 
- Språksenter 

 
Feltstasjon – under utredning (status må sjekkes), Kåfjord: 

 Kobling til NVEs overvåking av Nordnes  
 Nord-Troms har «alle typer skred» og området egner seg godt til feltarbeid 
 Det er i gang et forprosjekt i Kåfjord 

 
Feltstasjon UiT, Skibotn: 

 Sjekke ut muligheter for å gjøre koblinger opp mot ett campus NT 
 Sjekke muligheter for koblinger til feltstasjonsplaner Kåfjord – (tror bla 

geologistudenter bruker feltstasjonen i Skibotn) 
 
Plan for videre jobbing; FORPROSJEKT! 
MED MÅLSETTING: UTVIKLE EN FLEKSIBEL CAMPUS-MODELL FOR NORD-TROMS 
 
Beskrive hva vi har iverksatt/på gang og hvordan dette kan kobles sammen og 
forsterkes, og tilføres nye oppgaver, for å forløse mulighetsrommet for utviklingen 
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av regionen (NTSS, forskningsnoden, formidlingsarenaer, studentoppgaver, blått 
kompetansesenter, newtonrom, visningssenter, senter for nordlige folk mm) 
 
Prosjektet må forankres i ledelsen i UiT, fylkeskommune og Sameting. I tillegg til 
politisk forankring i alle kommunene. I tillegg må kompetansemiljø og 
samarbeidsparter involveres så tidlig som mulig. 
 
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd 
Prosjektledelse: regionrådet/næringshagen 
Samhandlingspartnere (samarbeidsavtaler bør inngås): 

• Universitet i Tromsø NAU 
• Fylkeskommunen 
• Sametinget 
• Nord-Troms studiesenter – megler og møteplass for livslang læring i 

regionen og motor for kompetanseutvikling i regionen 
• Halti næringshage 
• Kommunene ved næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT) 
 Maritimt senter Skjervøy 
 Senter for nordlige folk Kåfjord 
 Feltstasjoner – Kåfjord? Storfjord? 
 

 

CAMPUS NORD-TROMS

Maritimt senter Senter for Nordlige Folk Feltstasjon

 
Campus Nord-Troms en fleksibel pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge med 
overføringsverdi til andre regionen. Campus Nord-Troms skal ha sitt hovedsete i 
Halti-miljøet, med noder på Skjervøy, Kåfjord og Storfjord.  
 
 

UIT
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Hovedsete for kvensk språk og kultur til Nord-Troms 
Oppgaver innen kultur og kulturminnevern er foreslått flyttet til fylkesnivået. Nord-
Troms som region har de beste forutsetningene for å ivareta kvensk språk og kultur, 
gjennom sin historie og revitaliseringen som har skjedd det siste tiåret. 
Nordtromsingen er et produkt av tre stammers møte mellom kvener, samer og 
nordmenn.  
 
«Kvensk tilstedeværelse og bosetting er dokumentert i Troms allerede tidlig på 
1500-tallet. En helseundersøkelse utført av Universitetet i Tromsø i 1987-1988 
viser at i overkant av 26 % av befolkningen oppgir å ha kvensk/finsk opphav.» 
(Kilde: Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020) 
 
Nord-Troms regionen har jobba for en revitalisering av kvensk språk og kultur 
gjennom flere år. Vi har etablert fagmiljøer i regionen med kompetanse til å ivareta 
nye oppgaver. Vi nevner; 

 Halti kvenkultursenter  
 Nord-Troms Museum 
 Språksenter i flere kommunene 
 Tilbud om språkopplæring i grunnskolen/kurs 
 Paaskiviikko, eget landsbyspel (Kyläpeli), kvenidol 
 Kulturnæringsbedrifter  
 Stor aktivitet i frivillig sektor; interesseforeninger, barne-kor, språk-kafè 
 Planer om etablere nasjonalt kventeater 
 Skilting på tre språk gjennom regionen 

 
Det er også etablert et godt samarbeid over landegrensene mellom de kvenske 
institusjonene i Norge og språk og kulturaktører i Tornedalen. 3 av kommunene er 
medlemmer av Tornedalsrådet. 
 
Alle oppgaver som skal ivaretas av det nye fylket vedrørende kvensk språk og 
kultur kan lokaliseres til Halti-miljøet, og inngå i fagmiljøet med de regionale 
institusjonene som er etablert. Også oppgaver/rollen som ressurssenter som 
i dag ivaretas av Distriktssenteret vedrørende det «kvenske» kan ivaretas av 
Halti-miljøet 
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Satsing unge – fokus på ungdomsmedvirkning og 
entreprenørskap 
 
Rollen til dagens Distriktssenter  
Distriktssenterets rolle er å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle 
attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Distriktssenteret kopler forskning og 
praktiske erfaringer gjennom å samle erfaringer fra lokalt utviklingsarbeid i en 
database for prosjekt og gode eksempler. De praktiske erfaringene danner grunnlag 
for bestilling av rapporter fra forskingsmiljø i heile landet. Noe av det unike i 
Distriktssenterets virksomhet er å sette sammen erfaringer og forsking for å få fram 
ny kunnskap. Kommunene har særlig nytte av dette fordi funn i forskinga kan 
brukes i det praktiske utviklingsarbeidet og relevant kunnskap om å utvikle 
lokalsamfunnet. I tillegg gir Distriktssenteret Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet kunnskap de kan bruke som beslutningsgrunnlag. 
 
Satsingen RUST – ungdomssatsing i 20 år 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms er en kanal for 
ungdomsmedvirkning og lokal samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. 
Forløperen var prosjektet UNIT – Ung nord i Troms, som hadde oppstart i 1998.  
Visjon har hele tiden vært «Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!»  
 
RUST består av regionalt ungdomsråd med to representanter fra hver av de seks 
Nord-Troms kommunene – Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og 
Lyngen, samt et Fagråd bestående av den administrative ressursen som jobber med 
ungdomsråd. Regional ungdomskonsulent (50 % stilling) er ansatt i Regionrådet, og 
sekretariat for RUST. 
 
RUST legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dra nytte av 
hverandres erfaringer, og er en viktig kanal for ungdommers deltakelse i 
samfunnsutviklingen i regionen. I tillegg skal arbeidet bidra til økt bevissthet og 
kunnskap om regional identitet og økt bolyst. RUST har fokus på å gjøre ungdom 
kjent med demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og 
voksne politikere og involvere der beslutninger tas. Årlige tiltak i RUST: 

 4 møter i Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 
 2 fellesmøte med ordførerne i Regionrådet 
 RUST-konferansen med opplæring og kurs for ungdomsrådene  
 Tur med ordførerne som skal øke bevissthet om ungdomsmedvirkning og gi 

lav terskel for samarbeid.  
 Prøv sjøl-fondet: Kultur- og næringsfond for ungdom mellom 13-18år, og 

elev og ungdomsbedrifter i skolene.  
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 Nettverk og faglig påfyll for Fagrådet 
 
RUST ble i 2017 tildelt næringsprisen fra Troms fylkeskommune. 
  
RUST vil spille en rolle for ungdom i den nye regionen. 
På bakgrunn av de erfaringene og kompetansen som Nord-Troms Regionråd og 
RUST har fra ungdomssatsing i 20 år, ser en for seg å kunne ha ansvar for å 
motivere, veilede og være kontaktledd og rådgiver for ungdomsråd i det nye fylket 
Troms og Finnmark. RUST bygger på en fleksibel modell og ivaretar potensialet som 
ligger i ungdomsrådene i kommuner med spredt bosetting og lange avstander. 
Samhandling på tvers av kommunene, regionale og lokale tilpasninger er en styrke 
for både ungdomsråd og fagråd som har gitt kontinuitet i arbeidet med 
ungdomsmedvirkning i Nord-Troms.  
 
RUST-konferansen gir skolering til ungdomsråd gjennom praktiske kurs og 
workshops i aktuelle tema og gjør ungdommene kjent med det politiske systemet 
innenfor en trygg ramme. Konferansen er en arena for øvelse innen debatt, 
kommunikasjon, og metoder for medvirkning, samt å belyse saker som ungdom 
ønsker å rette fokus mot. Parallelt med RUST-konferansen arrangeres faglig opplegg 
for Fagrådet. 
 
Prøv sjøl-fondet gir inntil 10 000 kr i starthjelp til ungdom som har gode ideer 
innen kultur og næring. Målgruppene for fondet er elev- og ungdomsbedrifter i 
skolene, samt ungdom mellom 13 og 18 år. Fondet skal gi økt kultur- og 
næringsaktivitet blant ungdom, fremme muligheter i regionen, motivere til 
gründervirksomhet og innovasjon, samt øke kunnskap om søkeprosesser i et 
offentlig system både for ungdom som søker og ungdomsrådet som fordeler 
midlene.  
 
I tillegg til prøv sjøl ordningen har regionrådet i samarbeid med fylkeskommunen 
gjennomført en tredelt satsing på entreprenørskap – «Hoppidè» - for grunnskole, 
videregående og unge grundere. Satsingen skal bidra til å styrke fremtidig 
næringsutvikling gjennom at elever blir kjent med og lærer å se muligheter i egen 
region, og får økt kompetanse og kultur for entreprenørskap.  
 

HoppIDÉ: Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 2016 -2018 
Sentrale myndigheter påpeker viktigheten av at det satses på entreprenørskap for å sikre 
fremtidig verdiskapning i årene som kommer. I Nord-Troms møtes denne utfordringen 
med prosjektet HoppIDÉ, en samsatsing mellom Nord-Tromskommunene og Troms 
fylkeskommune, med fokus på en helhetlig, samordnet og målrettet innsats på 
entreprenørskap fra og med grunnskolen og fram til unge gründere (inntil 35 år). 
Prosjektet er organisert som 3 delprosjekter, som utføres parallelt. 
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Satsingen er forankret i Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms, samt Handlingsplan 
for Entreprenørskap i utdanningen, stortingsmeldinger, Kunnskapsløftet 2006 og 
Bolystprosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms (2011-2014). 
Del A:6-16 år (Grunnskole) 
Prosjekteier: Nord-Troms 
Regionråd     
Porsjektledelse: 
Regionkontoret for N-T 
Hovedmål: Styrke framtidig 
næringsutvikling ved å bli 
kjent med og se mulighter i 
egen region. 
Tiltakene skal bidra til 
kompetanseutvikling,  øke 
bolyst og stimulere til 
entreprenørskap og 
gründerutvikling. Dette skal 
oppnås gjennom 
utarbeidelse av en felles 
regional plan for 
pedagogisk 
entreprenørskap, lokale 
læreplaner samt økt 
samarbeid med næringsliv. 

Del B:16-19 år (VG 
opplæring) 
Prosjekteier og 
prosjektledelse:  
Halti Næringshage AS  
Hovedmål: Styrke framtidig 
bedrifts- og næringsutvikling 
og utvikle 
entreprenørskapskultur i 
egen region. 
Delmål: 
Entreprenørskap skal inn i 
lokale læreplaner, og 
videregående skole i regionen 
skal bli kjent for satsing på 
entreprenørskap. 
Virkemidler: 
Innovasjonscamp, 
kvalifisering lærere, UB på 
tvers av studieretning.  
Fokus på helse, havbruk og 
reiseliv 

Del C:19-35 år (Unge 
gründere) 
Prosjekteier: Nord-Troms 
Regionråd     
Prosjektledelse: Halti 
Næringshage AS 
Hovedmål: Økt etablering 
og utvikling av en 
pilotmodell for distrikter 
med opplæring og 
oppfølging, som involverer 
hele hjelpeapparatet 
Prosjektet har 3 
fokusområder. Gjennom 
innsamling, utprøving og 
utvikling skal det ende opp 
med en kvalitetsikret 
standard for 
etablereropplæring, 
etablereroppfølging og 
tilrettelegging av regionens 
”hjelpeapparat” for 
gründere. 

 
Realisering av samfunnsoppdraget som omhandler strategi for unge i det nye fylket 
kan desentraliseres til Nord-Troms Regionråd ved ungdomssatsingen RUST. Vi har 
lang erfaringen og god kompetanse på å jobbe distribuert med 
ungdomsmedvirkning i distriktskommuner. Vår modell har overføringsverdi til andre 
distrikter i landet og gjør at rollen som ressurssenter, som i dag ivaretas av 
Distriktssenteret, kan ivaretas i Nord—Troms.  
 
 
 
Grensetjenesten som en integrert del av Nordområdesatsingen  
Utvide og styrke grensetjenesten i Skibotn spesielt med fokus på næringsutvikling 
på Nordkalotten, hvor reiselivsutvikling på tvers av grensene er særlig aktuelt –få til 
sømløse løsninger. 
 
Nordkalottens Grensetjeneste er en internasjonal virksomhet lokalisert i Storfjord. 
Tjenesten arbeider etter mandat fra Nordisk Ministerråd, og rapporterer til 
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Ministerrådet 2 ganger i året. Denne ordinære virksomheten er finansiert med et 
mindre beløp fra Nordisk Ministerråd/ Nordkalottrådet som dekker koordinatorens 
25% stilling. I tillegg er en full stilling er finansiert fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet (NAV). 
 
Nordkalottens Grensetjeneste både besitter og bygger opp spesialkompetanse i 
grenseoverskridende situasjoner. Tjenesten samarbeider med kommunale, regionale 
og nasjonale myndigheter samt næringslivsorganisasjoner, bedrifter, 
utviklingsaktører og fagbevegelsen. Hovedmålet er å tilrettelegge for mest mulig 
smidig mobilitet innenfor arbeidsliv, studier, næringsliv og mellommenneskelig 
samhandel i Norden. Kontoret i Skibotn har de siste årene hatt cirka 2000 
henvendelser i året, og antall henvendelser øker fra år til år. I 2012 var antall 
henvendelser cirka 200.  
 
Nordkalottens Grensetjeneste er lokalisert i nærheten av grensepunktet 
Treriksrøyset, og denne beliggenheten gir et positivt signal om en aktiv 
grenseregionen. Antall årlige henvendelser øker blant annet fordi Troms fylke har 
særdeles lav arbeidsledighet og dermed stor mangel på kvalifisert arbeidskraft 
innen enkelte yrker. Troms er således en attraktiv «destinasjon» for arbeidstakere 
fra Finland og Sverige, hvor arbeidsledigheten er betydelig høyere. I tillegg er det 
stor byggeaktivitet i vårt fylke og utbyggere har behov for flere typer 
underentreprenører for å kunne realisere alle planlagte investeringer. 
Nordkalottens Grensetjeneste er den eneste av de nordiske informasjonstjenester 
som betjener tre land og informerer på tre språk; norsk/svensk/finsk. Alle andre 
tjenester er bilaterale. 
 
Nåværende finansiering av den ordinære virksomheten er utilstrekkelig. I tillegg er 
reise- og arrangementsutgifter dekket med midlertidige tilskudd fra svenske og 
finske departementer.  
 
Nord-Troms Regionråd mener at Grensetjenesten har et videreutviklingspotensial 
særlig i et nordområdeperspektiv, hvor vi kan øke samhandlingen over 
landegrensene og legge til rette for næringsutvikling og rekruttering av 
arbeidskraft. Nord-Troms Regionråd ber om en forutsigbar finansiering og en større 
satsing på Grensetjenesten med 3 faste stillinger for å ivareta oppgaver som 
koordinering/fasilitering møteplasser, en spesialrådgiver (NAV) og 
næringslivsveiledning. 
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Nord-Troms xx april 2018 
 
 
Knut Jentoft Øyvind Evanger Svein O. Leiros 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen Dan-Håvard Johansen Eirik L. Mevik 
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Lyngen  North  AS
    Spåkenesveien 281, 9153 Rotsund, Norway

Lyngen North Org. nr.: 979 933 045
l i—nort .co

://1e—oho

MWM AWN/WW"

Dato: 18.03.2018

Nordreisa Kommune 13/11 75

Sentrum 17

Postadresse p.b 174 “w
9156 Storslett

Helipad til  beredskap

Lyngen North AS får fra tid til en annen forespørsel fra gjester om å lande helikopter ved

anlegget vårt. Dersom kommunen ser nytte i å benytte en helipad til beredskap på Spåkenes

er vi innstilt på å gå videre med saken.

Vedleggt:

-  Påtegnet reguleringsplan nr.: 19422007

Med vennlig hilsen

Ola Berg

Lyngen North AS
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Fra: no-reply@helsedirektoratet.no
Sendt: 22.03.2018 13.56.57
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Dokument 17/36245-3 Innvilger tilskudd til Styrke og utvikle helsestasjons- og SHT samt
svangerskapsomsorgen for å oppfylle krav over statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60 sendt fra Helsedirektoratet
Vedlegg: 17_36245-3Innvilger tilskudd til Styrke og utvikle helsestasjons- og SHT samt svangerskapsomsorgen for
å oppfylle krav over statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60.pdf
Til NORDREISA KOMMUNE,

Dokumentet 17/36245‐3 Innvilger tilskudd til Styrke og utvikle helsestasjons‐ og SHT samt
svangerskapsomsorgen for å oppfylle krav over statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60 for sak Nordreisa
kommune ‐ Tilskudd ‐ Styrking og utvikling av helsestasjons‐ og skolehelsetjenesten ‐ Statsb 2018 er blitt
sendt fra Helsedirektoratet. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.

Dette er en systemgenereret e‐postmelding som ikke kan besvares.
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Innvilger tilskudd til Styrke og utvikle helsestasjons- og SHT samt svangerskapsomsorgen for å 
oppfylle krav over statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60 

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 07.12.2017 under tilskuddsordningen Styrking og 
utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 
 
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 707 000 kroner til Styrke og utvikle helsestasjons- 
og SHTsamt svangerskapsomsorgen for å oppfylle krav over kap. 762, post 60 på statsbudsjettet 
for 2018. 
 
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 707 000 kroner. 
 
Stortinget har bevilget kr 20 millioner ekstra til denne tilskuddsordningen for å styrke 
jordmortjenester i kommunene. Dette har hatt innvirkning for vurderingen av deres søknad. 
Deler av tilskuddsbeløpet skal derfor benyttes til jordmorressurs. Resten av tilskuddsmidlene 
brukes til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økt tilgjengelighet og 
kompetanse i henhold til søknaden. 
 
Helsedirektoratet har prioritert å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, 
derfor innvilges søknaden kun delvis. For 2018 er det bevilget 302 800 000 kroner til 
tilskuddsordningen. Vi har mottatt 322 søknader, og av disse har 288 fått tildelt tilskudd. 
 
I vår vurdering har vi blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet 
måloppnåelse og fremdriftsplan. Søknadene er vurdert ut fra vektede tildelingskriterier som er 
beskrevet i regelverket for tilskuddsordningen. Vurderingen er skjønnsmessig og tar 
utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse. Beregningsreglene er nærmere 
beskrevet i regelverkets punkt 4.  
 
VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
Mål, føringer og vilkår 
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, 
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. 

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

Deres ref.:     
Vår ref.: 17/36245-3 

Saksbehandler:  Janne Oftedal 
Dato:  20.03.2018 
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Tilskuddet skal dekke utgifter til aktivitet som retter seg mot målene. 
 
Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon 0 
til 5 år, skolehelsetjeneste (grunn- og videregående skole) og helsestasjon for ungdom. 
 
Styrking forstås som økt kapasitet og tilgjengelighet, samt innføring av digitale løsninger som 
gjør tjenestene mer tilgjengelige og attraktive for målgruppen. 
 
Utvikling forstås som økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i tråd med Nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nasjonale faglig retningslinjer for 
barselomsorgen og Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. 
 
Målgruppen  er gravide og deres partnere, barselfamilier og barn og unge og deres familier. 
Ordningen skal bidra til helsestasjons- og skolehelsetjenestens samfunnsoppdrag med å utjevne 
sosiale ulikheter i helse og å styrke familier, barn og unges positive ressurser for helse, trivsel og 
læring. 
 
Søknader fra kommuner som har benyttet de frie midlene til helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, og/eller som har betydelige levekårsutfordringer, vil bli prioritert. 
 
Tilskuddet skal benyttes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden. 
 
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet. 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
 
Rapporteringsfrist 
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, 
skal dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes 
nedenfor. 
 
Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn. Lenke finner dere på 
www.helsedirektoratet.no/tilskudd. Når du skal søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd, 
er det en fordel å ha en rolle for virksomheten i Altinn. Les mer om dette på nettsidene.  
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette 
gjør dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 
 
Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen. 
 
Kapasitet: økt antall nye stillingsbrøker/årsverk for relevante yrkesgrupper (for eksempel 
helsesøster, jordmor, fysioterapeut, lege eller psykolog mm.). 
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Tilgjengelighet: økt tilgjengelighet og synlighet (eks. at tjenesten/tilbudet er flere dager/timer 
tilstede, har mer praktisk plassering for brukerne og samarbeidspartnere, når flere unike 
brukere med sine informasjonstiltak på digitale plattformer, deltar i høyere grad i skolens 
aktiviteter og undervisning osv.). 
 
Tverrfaglighet: økt tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgruppene i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten og økt samarbeid på ledernivå i kommunen, med barnehager, skoler og 
andre relevante aktører. 
 
Revisorkontroll 
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med 
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
KLAGERETT 
Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 
 
AKSEPT AV VILKÅR 
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet 
må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd 
kan trekkes tilbake etter en purring. 
 
 
All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes 
med vår referanse 17/36245. 
 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ellen Margrethe Carlsen e.f. 
Avdelingsdirektør 

Janne Oftedal 
Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET 

 
Gi beskjed om endringer 
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder 
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.  
 
Generelle vilkår 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes 
som Helsedirektoratets eiendom. 
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
 
Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke 
overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger. 
 
Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester 
Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge 
denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er å sikre konkurranse, 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikke-
diskriminerende og objektiv kriterier. 
 
I noen tilfeller vil det være vanskelig å vurdere om man er omfattet av lov og forskrift. 
Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må 
vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften. 
 
Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2: 

1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse 

2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ: 
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter, og 
b. som er et selvstendig rettssubjekt og 
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første 

ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller 
som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

 
Regnskap 
Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner.  
 
Inntekter 
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til 
prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for 
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frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som 
er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på 
salg av utstyr, varer eller tjenester.  
 
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette 
er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for 
prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik at et 
eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige tilskudd eller 
kreves tilbakebetalt.  
 
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd 
Tilskuddet er innvilget for dette året.  
 
Bruk av ubrukt tilskudd: 

1. Tilbakebetaling av tilskudd: 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere ikke benytter hele 
tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd tilbakebetales 
umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med kapittel, 
post og vår referanse 17/36245. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling 
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 17/36245. 

 
2. Avkortning av neste års tilskudd dersom det også søkes om nytt tilskudd: 

Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt 
tilskudd det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler eller så vil 
neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny 
fullstendig søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig søknadsprosedyre. 
Søknadsbeløpet må inneholde både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd. 
 

3. Overføring av tilskuddsmidler dersom prosjektet skal ferdigstilles/avsluttes – kun ett år: 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er 
ferdigstilt, kan det søkes om å få overført tilskuddet ett år. Dette krever en kortfattet 
søknad pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger 
eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. 

 
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker 
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser 
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og 
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig 
forfølgelse. 
 
Generelle vilkår 
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.  
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Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
 
Dokumentinnsyn 
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
Tilsyn eller kontroller 
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til 
Helsedirektoratet. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte 
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2. 
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også 
forbehold om deres rett til kontroll.  
 
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i 
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.  
 
Kunngjøring av tilskudd 
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd. 
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AKSEPT AV VILKÅR  
 
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.  
Brevet skal sendes i retur til: 

 
 
 
 

 
Vår ref: 17/36245-3 
 
NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Org.nr.: 943350833 
 
Innvilget beløp: 707 000 
Beløp til utbetaling: 707 000 
 
Kontonummer 
47401164789 
 
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 
Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig 
 
 
Utbetalingen til mottaker bes merket med 
styrking og utvikling helsestasjons- og  
 

 
Aksept av vilkår: 

 NORDREISA KOMMUNE aksepterer vilkårene for tilskuddet i tilskuddsbrev av 20.03.2018 
med tittel Innvilger tilskudd til Styrke og utvikle helsestasjons- og SHT samt 
svangerskapsomsorgen for å oppfylle krav over statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60. 

 NORDREISA KOMMUNE bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto 
eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles ved endringer. 

 
 
Sted, dato og signatur 
 
 

Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner 
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
 

 

Helsedirektoratet 
Postboks 7000 St. Olavs plass 
0130 Oslo 

Eller i skannet versjon til  
postmottak@helsedir.no 
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 26.03.2018 15.27.09
Til: Nordreisa Kommune; Tor Martin Nilsen
Kopi: Rita Toresen

Emne: Oversendelse av signerte dokumenter for ressurskrevende tjenester 2017
Vedlegg: Rapport om resultat av kontrollhandlinger -Ressurskrevende tjenester 2017.pdf;Skjema for
revisjonsuttalse-Tjenester ytt i 2017.pdf
Hei
Vedlagt oversendes rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende tilskuddsordningen for særlig
ressurskrevende helse – og omsorgstjenester i Nordreisa kommune 2017 og skjema for revisjonsuttalelse ‐
tjenester ytt i 2017,  for deres viderebehandling og oversendelse til Helsedirektoratet.
Dokumentene sendes kun pr. e‐post til dere.
 
 
Med vennlig hilsen
Emely Bertelsen
Revisor
KomRev Nord IKS
E‐post: eb@komrevnord.no
Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76
Internett: www.komrevnord.no
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Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms  

v/rådmann og ordfører 

 

   

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

14/4180-153 Matthias Zielke M10 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

22904/18 77 78 81 56   20.03.2018 

 

 

OPPFØLGING AV REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION 

TROMS – I 2018 

 

Troms fylkeskommune, som er vannregionmyndighet i vannregion Troms, vil med dette brev 

informere kommunene i Troms om status i det regionale vannforvaltningsarbeidet og om 

oppgavene kommunene står overfor i 2018. 

Nye vannområdekoordinatorer i kommunene 

I fjor høst ble det ansatt to vannområdekoordinatorer i vannregionen. Disse har henholdsvis 

Lenvik kommune og Nordreisa kommune som vertskommune men har som arbeidsoppgave å 

koordinere det lokale vannforvaltningsarbeidet i 3 vannområder hver. Vannområde-

koordinator i Lenvik kommune har ansvar for koordinering av arbeidet i 3 vannområder; 

Harstad-Salangen, Bardu-Målselv og Senja som omfatter følgende kommuner: Kvæfjord, 

Harstad, Skånland, Ibestad, Lavangen, Bardu, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Berg, 

Lenvik, Sørreisa og Målselv.  

Kontaktopplysninger: Viktor Lavik, viktor.lavik@lenvik.kommune.no, telefon 480 47 237. 

Vannområdekoordinator i Nordreisa kommune koordinerer arbeidet i vannområdene 

Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen med følgende kommuner: 

Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Lyngen, Gáivuotna/Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og 

Kvænangen.  

Kontaktopplysninger:Jan Arvid Holmgren, jan.arvid.holmgren@nordreisa.kommune.no, 

telefon 403 22 000 

Arbeidsgiveransvaret ligger hos de to vertskommunene, men vannområdekoordinatorene er 

ansvarlig for koordinering av vannforvaltningen likt i alle kommuner som tilhører de 

respektive vannområdene. 

I forrige planperiode har det ikke vært fungerende vannområdeutvalg, noe som medførte 

mangelfull lokal medvirkning i planprosessen. Imidlertid er vannområdekoordinatorene nå i 

gang med å opprette vannområdeutvalg i sine respektive vannområder og det tas sikte på å ha 

etablert disse i løpet av våren. Her er det viktig med kommunal deltakelse og medvirkning. 
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Pågående prosess med endring av vannforskriften 

Klima- og miljødepartementet sendte 5. oktober 2017 på høring forslag om en rekke 

endringer i vannforskriften. Det er blant annet foreslått å flytte det regionale 

koordineringsansvaret fra utvalgte fylkeskommuner til utvalgte fylkesmenn og til 

Miljødirektoratet. Videre er det foreslått å flytte hjemmelen for vannforvaltningsplaner fra 

plan- og bygningsloven til et foreslått nyopprettet kapittel i naturmangfoldloven og dermed 

fjerne eller redusere den lokal- og regionalpolitiske koordineringen. Det fremgår av 

høringsforslaget at vannforvaltningsplanen skal følges opp, uavhengig av hvem som er 

regional koordinator og hvilken lov planen er forankret i. Kommuner og regionale 

sektormyndigheter bør derfor sette av ressurser til oppfølging av vannforvaltningsplanen og 

gjennomføring av tiltak for å nå miljømålene i planen. 

 

Status for vannforvaltningsarbeidet i vannregion Troms 

Regional vannforvaltningsplaner for Troms ble vedtatt i Fylkestinget i Troms i desember 

2015, og godkjent av Klima- og miljødepartementet i juni 2016, dog med forbehold om 

endringer. Endringene ble kunngjort i april 2017. Vannregionene er nå inne i en ny 

planperiode og vannforvaltningsplanene skal nå følges opp av vannregionmyndigheten og 

sektormyndighetene inklusive kommunene. Oppfølging av planen innebærer hovedsakelig 

gjennomføring av vedtatte og godkjente tiltak. Samtidig skal planen rulleres og forbedres med 

oppdatert kunnskapsgrunnlag for neste planperiode 2022-2027. 

 

Løpende oppfølging av vannforvaltningsplanen 

I henhold til vannforskriften skal vannforvaltningsplanen legges til grunn for regionale 

organers virksomhet og kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. 

Forvaltningsplanen gir klare regionale og statlige føringer til kommunene i vannregionen og 

skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og 

fylkesgrensene. Dersom en kommune eller andre sektormyndigheter ikke forholder seg til 

vedtatt og godkjent plan i sin planlegging eller virksomhet, gir dette grunnlag for å fremme 

innsigelse. Kommunene må derfor sørge for at vannforskriften og vannforvaltningsplanen blir 

fulgt opp i kommunens planlegging og strategier. Hensynet til vannmiljø og vannfore-

komstenes vedtatte miljømål skal vurderes der det er relevant. Veiledning til dette arbeidet 

finnes under «Vannforvaltning» på nettsiden miljøkommune.no eller ved henvendelse til 

ansvarlig vannområdekoordinator. 

 

Oppgaver og frister i 2018 

Gjennomføring av tiltak 

Tiltaksprogrammet er en del av vannforvaltningsplanen og gir en oversikt over tiltakene som 

skal gjennomføres for å oppnå de vedtatte og godkjente miljømål for vannforekomstene 

Kommunene er ansvarlig for å vurdere og gjennomføre miljøforbedrende tiltak i de tilfellene 

hvor kommunen har sektoransvar, blant annet tiltak knyttet til drikkevann, avløp, 

forurensning, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Etter vannforskriften skal gjennomføring av 
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tiltak i tiltaksprogrammet skal være igangsatt innen 31.12.2018. Status for gjennomføring av 

tiltakene skal rapporteres elektronisk i Vann-nett databasen. Her anmoder Miljødirektoratet 

om at rapporteringen skjer innen 01.09.2018. 

En oversikt over kommunens tiltak finnes i tiltaksprogram samt tilhørende endringstabeller. 

Tiltakene kan også søkes opp i Vann-nett databasen (www.vann-nett.no). I noen tilfeller kan 

det være uklart om kommunen eller en annen sektormyndighet har ansvar for tiltaks-

gjennomføring. Her er det viktig at de involverte sektormyndighetene avklarer hvem som skal 

gjennomføre tiltakene. Det finnes også egen tilskuddsordning nasjonalt som kan bidra med 

finansiering av tiltak. 

 

Oppdatering og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget 

Et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag er svært viktig for oppdaterte og forbedrete vann-

forvaltningsplaner for kommende planperiode. Kommunene, interesseorganisasjoner og 

lokale foreninger og lag har lokal kunnskap om tilstand og påvirkning som er verdifull i 

vannforvaltningsarbeidet. Om kommunen eller lokale aktører er kjent med endringer av 

vannmiljøet i vannforekomster i kommunen bør kommunen gå i dialog med Fylkesmannen i 

Troms v/ Miljøvernavdeling for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Vannområde-

koordinatorene vil også kunne bistå med koordinering. 

 

Oppdatering av framdriftsplan, vesentlige vannforvaltningsspørsmål og arbeidsprogram/ 

planprogram 

Ferdig utarbeidet framdriftsplan, «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» og arbeids-

program/planprogram vil fungere som retningslinjer i arbeidet med rullering og oppdatering 

av dagens regional forvaltningsplan for vannregion Troms. Etter anmodning fra 

Miljødirektoratet skal plandokumentene «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» (som er 

oversikt over kunnskapsgrunnlaget og status) og arbeidsprogram/planprogram sendes på 

høring innen 01.01.2019. Utarbeidelsen av en oppdatert versjon av «Vesentlige 

vannforvaltningsspørsmål» vil basere seg på de opplysninger om miljøpåvirkninger som er 

registrert i Vann-nett databasen. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Gunnar Davidsson 

ass. næringssjef Matthias Zielke 

 Seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

Viktor Lavik, Lenvik kommune, Pb 602 9306 FINNSNES 

Jan Arvid Holmgren, Nordreisa kommune, Pb 174 9156 STORSLETT 
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Fra: Andrea Engen (andrea.engen@komrevnord.no)
Sendt: 27.03.2018 12.27.11
Til: Kirsti Løvli; Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Revisors beretning for prosjekt "Kommunalt rusarbeid 2017"
Vedlegg: Revisors beretning til prosjektregnskap.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger vår revisjonsberetning for videresendelse til Fylkesmannen i Troms.
 
Mvh
Andrea Engen
Revisor
KomRev NORD IKS
________________________________
E‐post: ae@komrevnord.no
Tlf: 77 60 05 16/97 73 02 56
Adresse: Vestregt. 33
9008 TROMSØ
www.komrevnord.no
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Linda  Kristin Selnes 77 64 22 56 15.03.2018 2017/2579 632.4

Deres dato Deres ref. i?) *

13.11.2017 ”  ell/i,
., «Lu/1AA

Nordreisa  kommune

Postboks  174 15/1301
9156  Storslett

Tildeling av timer til finsk som andrespråk skoleåret 2017/2018

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens søknad av 13.11.2017 om  timer  til opplæring i
finsk som andrespråk for skoleåret  2017/2018, rundskriv Udir-01-2017 om fag og
timefordeling, retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk i grunnskolen av
1.1.2005, samt  brev fra Fylkesmannen i Troms av 31 .3.2017 til kommuner og private
grunnskoler om timer til opplæring i finsk som andrespråk skoleåret 2017/2018.

Tilskuddet gis til kommuner og frittstående skoler som gir elever opplæring i finsk som
andrespråk i henhold til læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Tilskuddet gis hvis
minst tre elever med kvensk-finsk bakgrumi ved den enkelte grunnskole krever slik
opplæring. Læreplanverket fastsetter det antall timer finskopplæring hver elev skal få.
Fylkesmannen fastsetter tilskuddsberettiget timetall på bakgrunn av elever i kommunen og en
vurdering av hvor mange grupper elevene bør deles inn i. Ved bere nin av antall timer kan
lese likt som er konvertert til arbeidso aver som er særskilte for denne t e 0 lærin tas
med. Bere in en av konvertert lese likt 'ennomføres i henhold til 'eldende
arbeidstidsavtale for lærere.

For finsk som andrespråk er det samlede timetallet i fag- og timefordelingen i
Kunnskapsløftet som vist i tabell nedenfor, og det er dette som er utgangspunktet for
tildelingen som innvilges.

1.-7. trinn 608 timer a 60 min 608  : 7 = 87 timer per gruppe per skoleår

8.—10. trimi 228 timer a 60 min 228  :  3  =  76  timer  per gruppe per skoleår

Kommunen har søkt om og innvilges tilskudd til timer som vist i tabell under. Timetallet i fet
skrift er det timetallet som tildeles.

Skole Omsøkte timer Omsøkte timer Registrerte Registrerte
1.  — 7. trinn 8.  — 10. trinn årstimeri GSI årstimeri GSI 8.  —

1.—7.  trinn 10. trinn

Moan 456 0 456 O

Storslett 241 241 241 241

SUM 697 241 697 241

Tildelt timer 1.  — 7. trinn  =  697 8.  — 10. trinn  =  241 SUM: 938

Fylkeshuset. Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen
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Side 2  av 2

Tilskudd utbetales etter tilskuddssats for 2018 som fastsatt i statsbudsjettet. For 2018 er satsen

kr. 555,- pr. time.

Med forbehold om at Fylkesmannen får nødvendig bevilgning vil utbetaling av refusjon for

tildelte timer vil skje med 5/12 i mars og 7/12 i juni 2018. Dersom det skjer/har skjedd

endringer i grunnlaget for tildeling av timer og tilskudd skal tilskuddsmottaker varsle

Fylkesmannen om dette. Som grunnlag for tildelingen har Fylkesmannen sett på deres søknad

om tildeling og deres registrering i GSI. Dersom dere ikke har meldt om spesielle forhold som

gjør at GSI-registreringen viser noe annet enn søknaden legges følgende til grunn for

tildelingen: Hvis GSI registreringen ikke samsvarer med omsøkte timer vil GSI registreringen

legges til grunn når denne er lavere enn tildelte timer. Hvis GSI registreringen er høyere enn
omsøkte timer vil de omsøkte timer legges til grunn.

Omsøkte timer å kr 555,- 938

Innvilgede timer etter kontroll mot GSI-tall 938

Innvilget tilskudd for skoleåret 2017/2018 520 590,-

Til utbetaling i mars for høsten 2017 ((5/12) *  (innvilget timetall * 555) 216 913,-

Til utbetaling i juni for våren 2018 ((7/ 12) * (innvilget timetall  *  555) 303 678,-

For høsthalvåret 2017 utbetales kr 216 913,- ultimo mars 2018 til kommunens

konto nr. 4740 05 03954.

Utbetalingen merkes: Opplæring finsk  høst 2017

I følge Statens bevilgningsreglement  §  10 og Riksrevisjonens iimsynsrett, jf. § 12 tredje ledd i

lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når

som helst føre kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Fylkesmannen

kan holde tilbake tilskudd dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt. Hvis det

viser seg at tilskuddet er utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres

feil i utregningen, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd

tilbakebetalt. Vi vil mimie om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om

tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av

regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i

regnskapet.

Etter fullmakt

Hilde Bremnes

utdanningsdirektør

Linda Kristin Selnes

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Mattis Ailo Hætta 

Tel: +47 78 48 42 17 

  
 
Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
 

HO 097/18 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2018 - Sámi ossodat 
dáčča mánáidgárddis - Lohpádus 
HO 097/18 - Samisk barnehagetilbud 2018 - Samisk avdeling i 
norsk barnehage - Tilsagn 
 
  
Mii čujuhit ohcamii beaiváduvvon ./ Vi viser til søknad av . 
Sámediggi lea dahkan čuovvovaš mearrádusa áššis / Sametinget har gjort følgende vedtak i 
sak 097/18: 
 
Mearrádus: 
Sámediggi lohpida dákko bokte addit čuovvovaš doarjaga, Sonjatun mánáidgárdái, Ráissa 
suohkanis 2018 ovddas: 
 

1. Doarjja gitta 105 000,- ru rádjái. 
 

2. Doarjjasturrodat lea meroštallojuvvon Sámedikki meroštallannjuolggadusaid vuođul 
sámi mánáidgárddiide ja dáčča mánáidgárddiide main lea sámi ossodat. 
 

3. Doarjja váldo poasttas 21200 Sámi mánáidgárddit ja mánáidgárddit main lea sámi 
ossodat. 
 

4. Doarjjaoažžu galgá ovdal go vihtta vahku lea gollan doarjjareivve dáhtona rájes, 
sáddet skovi mas dohkkeha mearrádusa eavttuid ja skovi mas ávžžuha oažžut 
doarjaga máksojuvvot. Jos Sámediggi ii oaččo vástádusa eavttuid dohkkeheamis, 
sihkkojuvvo doarjja almmá duođi eanet dieđitkeahttá. 
 

5. Doarjjaoažžu galgá raporteret ruđaid geavaheami birra ovdal njukčamánu 1.b.2019. 
 

6. Sámediggi ja Riikarevišuvdna sáhttet bearráigeahččat geavahuvvojit go ruđat 
eavttuid mielde, gč. juolludusnjuolggadusa § 10 nuppi lađđasa ja riikarevišuvdnalága 
§ 12 goalmmát lađđasa. 
 

7. Doarjja regulerejuvvo Sámedikki njuolggadusain mearriduvvon áššis SR 023/18 
Njuolggadusat - Sámi mánáidgárddit ja sámi ossodagat dáčča mánáidgárddiin.  
Njuolggadusain bohtet ovdan buot eavttut ja gáibádusat juolludeami, raporterema ja 
máksima ektui. 
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Vedtak: 
Sametinget gir med dette tilsagn om følgende tilskudd til Sonjatun barnehage i Nordreisa 
kommune for 2018: 
 

1. Tilskudd inntil kr 105 000,- 
 

2. Tilskuddsstørrelsen er beregnet på grunnlag av Sametingets beregningsregler for 
samiske barnehager og norske barnehager  med samisk avdeling. 
 

3. Tilskuddet belastes post 21200 Samiske barnehager og samisk avdeling i norsk 
barnehager. 
 

4. Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra mottakelse av tilskuddsbrevet, sende inn 
skjema for  aksept av vilkår og anmodning om første utbetaling. Hvis Sametinget ikke 
mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel. 
 

5. Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene innen 1.3.2019. 
 

6. Sametinget og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 
tredje ledd. 
 

7. Tilskuddet reguleres av regelverket fastsatt av Sametinget i sak SR 023/18 
Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske 
barnehager.  Av regelverket fremgår alle vilkår og krav til tildeling, rapportering og 
utbetaling. 

 
Sámedikkis ja Riikarevišuvnnas lea vejolašvuohta dárkkistit ahte doarjjaruđat 
geavahuvvojit eavttuid ja doarjjareivve gáibádusaid mielde.  
 
Váidináigemearri lea 3 vahku dan beaivvi rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan 
áššái gulli beallái, vrd. hálddašanlága, §29. 
 
Sametinget og Riksrevisjonen kan kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene 
og i samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet. 
 
Klagefristen er 3 uker fra den dagen melding om behandlingsresultatet kommer fram til 
søkeren, jf. forvaltningsloven, §29. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Marianne Helene Storjord Mattis Ailo Hætta 
fágajođiheaddji/fagleder Konsulent 
 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá.  
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga. 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth. 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Diehtu Sámedikki eaŋkilmearrádusaid váidinvuoigatvuođa birra  
(Hálddašanlága § 27, goalmmát lađas). 

 
 

Álgu 
Dát diehtu čuovvu álo reivviid Sámedikki mearrádusáid birra, maid sáhttá váidit. 
 

Váidinvuoigatvuohta 
Sámedikki eaŋkilmearrádusaid sáhttá váidit Sámediggeráđđái hálddašanlága njuolggadusaid 
vuođul. Áigemearri váidit lea 3 vahku dan rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan áššái gulli 

beallái Váidináigemearri lea 3 vahku dan beaivvi rájes go mearrádusa almmuheapmi lea 
joavdan áššái gulli beallái. Lea doarvái go váidda lea addojuvvon poastadoaimmahahkii ovdal 
áiggi nohkama. 

 
Váidda sáddejuvvo Sámediggái, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka.  

 
Váidda galgá leat vuolláičállojuvvon, mearrádus maid váidá galgá leat namuhuvvon, ja dat 
nuppástus maid dáhttu váidojuvvon mearrádussii, galgá leat namuhuvvon.  muitalit makkár 
mearrádusa guoddala ja makkár rievdadusaid háliida. Váidagis berrejit maid namuhuvvot dat 
árttat maid vuođul váidá ja vejolaš eará dieđut mat sáhttet váikkuhit váidaga árvvoštallamii. 

 
Jos ležžet erenoamáš sivat dasa, de sáhttá ohcat oažžut guhkit váidináigemeari. Váidda sáhttá 
hilgojuvvot jos sáddejuvvo menddo maŋŋit. Hálddašanlága § 31 vuođul sáhttá váidda mii 
sáddejuvvo menddo maŋŋit, dattetge meannuduvvot jos váidi sáhttá duođaštit ahte 
maŋŋoneapmi ii leat su sivva. Dakkár diliin berre ge almmuhuvvot manne maŋŋoneapmi ii leat 
váidi sivva. 
 

Vuoigatvuohta diehtit ášši báhpáriin ja gáibidit bagadusa 
Váidis lea vuoigatvuohta diehtit ášši báhpáriin daid ráddjehusaiguin, mat bohtet ovdan 
hálddašanlága paragráfain 18-19. Jos nu háliiduvvo, de ferte váldot oktavuohta Sámedikkin. 
Sámediggi sáhttá dárkileappot bagadit váidinvejolašvuođaid birra, ja dan birra mo váidit. 

 
Lea muđui Sámedikki geatnegasvuohta bagadit áššemeannudannjuolggadusaid ja eará 
njuolggadusaid birra mat njuolgga gusket olbmuid vuoigatvuođaide ja geatnegasvuođaide 
áššesuorggis. 

 

Golut váidinášši oktavuođas 
Friddja riektiráđi njuolggadusaid vuođul sáhttá guoskevaš almmolaš ásahusas ohcat oažžut 
buhtaduvvot dárbbašlaš goluid láhkadovdiveahkkái. Muhto dás leat dihto dienas- ja 
opmodatmearit. Fylkkamánnekántuvra dahje guoskevaš láhkadovdi sáhttá bagadit dárkileappot. 

 
Go mearrádus rievdaduvvo váidái buorrin, ja váidis leat leamaš mearkkašahtti golut, de son 
sáhttá dihto oktavuođain gáibidit ahte Sámediggi buhtada daid goluid (hálddašanlága § 36). 
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Melding om rett til å klage over enkeltvedtak i Sametinget 
(Forvaltningsloven § 27, tredje ledd) 

 

Innledning 
Denne meldingen vil alltid være vedlagt de brev om vedtak i Sametinget som kan påklages. 
 

Klagerett 
Enkeltvedtak i Sametinget kan etter reglene i forvaltningsloven påklages til Sametingsrådet.  
Klagefristen er 3 uker fra den dag melding om behandlingsresultatet kommer fram til søkeren.  
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 
Klagen sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok. 

 
Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer 
som ønskes.  Det bør også fremmes en begrunnelse for klagen og eventuelle andre 
opplysninger som kan ha betydning for bedømmelse av klagen. 

 
Om det foreligger særlig grunn til det, kan det søkes om å få forlenget klagefristen.  Dersom 
klagen blir sendt for sent, kan den bli avvist.  Etter forvaltningsloven § 31 kan en klage som er 
innsendt for sent, likevel behandles dersom klageren gjør det sannsynlig at forsinkelsen ikke 
skyldes klageren. Det bør derfor i tilfelle opplyses hvorfor klageren ikke kan lastes for 
forsinkelsen. 
 

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning. 
Med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven §§ 18-19, har klageren rett til å se 
dokumentene i saken.  Dersom dette ønskes, må Sametinget kontaktes.  Sametinget kan gi 
nærmere veiledning om adgangen til å klage, og om framgangsmåten ved klage. 

 
Sametinget har forøvrig plikt til å veilede om saksbehandlingsregler og om andre regler av 
konkret betydning for publikums rettigheter og plikter innen saksområdet. 
 

Kostnader ved klagesak 
Utgifter til nødvendig advokatbistand kan søkes dekket av det offentlige etter reglene om fritt 
rettsråd.  Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuegrenser.  Fylkesmannens kontor eller 
vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. 

 
Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, og klageren har hatt vesentlige kostnader, 
kan klageren i visse tilfeller kreve at Sametinget dekker disse kostnadene (forvaltningsloven § 
36). 
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
 

HO 097/18 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2018 - Sámi ossodat 
dáčča mánáidgárddis - Lohpádus 
HO 097/18 - Samisk barnehagetilbud 2018 - Samisk avdeling i 
norsk barnehage - Tilsagn 

 

Duođaštus eavttuid dohkkeheapmái - Bekreftelse på aksept av vilkår 
 

Din čuj./Deres ref.  18/1631 - 3 

 
Mun/mii dohkkehit dákko bokte doarjaga eavttuid. 
 
Jeg/vi aksepterer med dette vilkårene for tilskuddet.  
 
Sus guhte vuolláičállá ja dohkkeha eavttuid ferte leat fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ásahusa 
jna. / 
Den som underskriver aksept av vilkårene må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen 
mv. 
 
 
Báiki/beaivi 
Sted/dato ___________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________ 
Doarjjavuostáiváldi vuolláičála 
Tilskuddsmottakers underskrift 
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
HO 097/18 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2018 - Sámi ossodat 
dáčča mánáidgárddis - Lohpádus 
HO 097/18 - Samisk barnehagetilbud 2018 - Samisk avdeling i 
norsk barnehage - Tilsagn 

 

Utbetalingsanmodning 
 

Din čuj./Deres ref. 18/1631 - 3 

   

Doarjja kr: 
Tilskudd kr: 

105 000,- 

Utbetaling av: 1. del: Kr 105 000,-                                  
 

  

Namma: 
Navn: 

Nordreisa kommune 
Sonjatun barnehage 

 

Organisasjonsnummer/ 
Fødselsnummer: 

943 350 833  

Báŋkokontonr: 
Bankkontonr: 

                                                                            Merkes:  

 
Tilskuddsmottakers 
underskrift: 

 Dato: 
 

Kontering i regnskapet (fylles ut av Sametinget): 
Dim 0/konto: 
8700 

Dim 1/Koststed: 
9000 

Dim 3/Aktivitet: 
21200 

Dim 6/ Kommune: 
1942 

Saksbehandlers 
underskrift: 

 Dato: 
 

Attestasjon:  Dato: 
 

Anvisning:  Dato: 
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A IMDi
lntegrerings- og

mangfoldsdlrektoratet

 

NORDREISA KOMMUNE I entlighet  &
v/flyktningkonsulenten . ' fl. lov  §  13 ”‘3 .
Postboks 174 . riv-:" ..wv
9156 STORSLETT , , Komm.nr.: 1942

lb/zeq .
PGÅ/(Agto

DERES REF VÅR REF DATO

18-00820-3 - karm 12.03.2018

UTBETALING  AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR  1  FOR  2018

Vi viser til Deres År 1 krav av 15.02.18 og overfører

kr 1 547 600,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. "Intgr-120318".
Beløpet gjelder:

Tilskudd t e r Sats Antall Sum tilskudd

Barneha etilskudd 2018 25 800 2 kr 51 600 00

Inte rerin stilskudd År-l 2018 187 000 2 kr 374 000,00

Inte rerin stilskudd r-1 Barn 2018 187 000 6 kr 1 122 000,00

Med hilsen

for lntegrerings- og mangfoldsdlrektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen Karoline Opsal Marøy (sign.)

rådgiver

Vedlegg

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo lTollbugata 20, 0031 Oslo l Telefon: 24 16 88 00 lTelefaks: 24 16 88 01

E-post: post@imdi.no l Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no l Bankkontonr  :  7694 05 12693
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ääsbankes
Saksnr Depotnr
16717644  5

Vår saksbehandler Vår dato
Martine Skjelsbæk, 22 96 16 00 09.03.2018

Nordreisa kommune Nordreisa Kommune
Postboks 174 Kommunekassereren

9156 STORSLETT 9151 STORSLETT

QZJZL Å ..,  .-. -a,.,«.<wmuw
Krf/t lim/0119 /,.. z, 7M ‘

UTBETALINGSBREV—BOLIGTILSK ETABLERING ”må? (Fn—'a '  '

toÅoÅ
Vi utbetaler følgende tilskudd pr 14.03.2018
kr 200.000 overføres til konto 4740.05.03954.
Ref: Videretildeling 2018.

Med hilsen
HUSBANKEN

Forvaltningskontoret

 

k%3r+iheafäää==æät5å=äél—

Martine Skjelsbæk

Post: Postboks 1404 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
8002 BODØ Org. nr: 942 114 184 Fax: 32262700

Besøk: Grønland 53, Drammen post@husbanken.no
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Hasbanken
Saksnr Depotnr
16717644  5

Vår saksbehandler Vår dato
Martine Skjelsbæk, 22 96 16 00 09.03.2018

Nordreisa kommune Nordreisa Kommune
Postboks 174 Kommunekassereren
9156 STORSLETT 9151 STORSLETT

UTBETALINGSBREV - BOLIGTILSKUDD  TIL TILPASNING

Vi utbetaler følgende tilskudd pr 14.03.2018
kr 100.000 overføres til konto 4740.05.03954.
Ref: Videretildeling 2018.

Med hilsen
HUSBANKEN

/Forvaltningskontoret
I

i)”. I '  , -wCox/mm,...
i e.f.

Martine Skjelsbæk

Post: Postboks 1404 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
8002 BODØ Org. nr: 942 114 184 Fax: 32262700

Besøk: Grønland 53, Drammen post@husbanken.no
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/322-1 

Arkiv:                243  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 03.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Spillemidler - kommunal andel 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
 Nordreisa kommune gir tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av 

spillemidlene. Utbetaling skjer i henhold til tildelte årlige budsjettmidler. Ved store 
spillemidlerprosjekter lages det sak til kommunestyret om en eventuell ekstrautbetaling.  

 Kommunalt tilskudd utbetales tidligst når spillemidlene for prosjektet utbetales, forutsatt 
budsjettdekning.   

 Den kommunale tilsagnsposten økes med kr 374.000, og samlet budsjettpost blir på kr 500.000. 
Økningen dekkes i 2018 av disposisjonsfondet og legges inn i budsjettet for 2019 og fremover.  

 Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa rideklubb på kr 309.000 som rest for utbetalte 
spillemidler 2016. 

 Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Saga skistadion hus på kr 625.000,- for utbetalt 
spillemidler for 2017. 

 Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Sags skistadion hus på kr 625.000,- under 
forsetning av utbetaling av spillemidler i 2018.  

 De tre ekstrautbetalingen dekkes av budsjettmidler for 2018 og ved bruk av disposisjonsfond.  

 
 

Saksopplysninger 
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill 
(pengespilloven) av 28.august 1992. I §10 heter det: 
 
”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles først med 6,4 % til helse- og 
rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 
18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles nærmere av Kongen.” 
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Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk tipping AS er at: 
a. Midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg 
b. Det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver 
c. Det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget 

til stønad.  

Kultur- og vitenskapsdepartementet har bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordeling av 
de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet. Departementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. 
Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd, og kun i særskilte tilfeller kan 
departementet gi dispensasjon fra dette kravet.  
 
Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler 

 Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.  
 Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i 

idrettsanleggsregisteret. 
 Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og 

fysisk aktivitet. 
 Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent 

av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Se pkt. 
2.5.1 og 2.5.2 for nærmere informasjon. 

 For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet, gjelder bestemmelsene i kap. 2 samt 5-7. Tilsvarende gjelder for nærmiljøanlegg der 
ikke annet er bestemt, se nærmere kap. 3, og for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, se 
nærmere kap. 4.  

 For søknader fra sammenslutninger hvis vedtekter skal søkes forhåndsgodkjent av 
departementet, er det et vilkår for godkjenning av søknaden om tilskudd at vedtektene er 
forhåndsgodkjent.    

 
I Nordreisa kommune blir «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging 
av anlegg» behandlet av Kommunestyret. Gjeldende plan ble behandlet av Kommunestyret 
20.12.2016 i sak 93/16. Handlingsdelen er rullert i 2017 og ble behandlet i Oppvekst- og 
kulturutvalget 07.12.2017 i sak 54/17. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som behandler 
søknadene om spillemidler og foretar prioritering blant søkerne, etter at Nordreisa idrettsråd har 
kommet med forslag. 
 
Nordreisa kommune har lenge hatt et prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg 
tilsvarende halvparten av spillemidlene. Finansieringsplan til prosjektene er som følger; 42 % i 
spillemidler, 21 % kommunal andel og 37 % egenandel. Den kommunale tilsagnsposten har blitt 
redusert i forbindelse med budsjettkutt og er for tiden på kr 126.000. Kommunen har flere 
ganger i forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus, bevilget 
ekstraordinære tilskudd på flere hundre tusen. Kommunen hadde også tidligere en egen 
tilskuddspost til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og friluftsanlegg, men denne posten er blitt 
borte i forbindelse med budsjettkutt.  
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Vurdering 
Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. 
Det drives mye aktivitet på dugnad og for små midler. Det er positivt at lag og foreninger 
bygger og oppgraderer anlegg. Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant kommunens 
befolkning, og mulighet for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært viktig trivselsfaktor. I 
kommuneplanens samfunnsdel (2012-2025) er et av hovedmålene innenfor folkehelse; 
«Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende 
aktiviteter for hele befolkningen». 
 
Dersom tilskuddsposten fortsetter å være på kun kr 126.000 per år, vil det bli veldig store 
etterslep på utbetaling av kommunalt tilskudd til anleggsbygging. Nedenfor vises oversikten 
over tilskudd som er vedtatt med ikke utbetalt: 
 

1 Nordreisa rideklubb, rehab. stall næku 19/13 425 500 309 000 2018 - 2020 Utbetalt i 2016
2 NIL Saga skuhus (Klubbhus) næku 18/14 625 000 625 000 2020 - 2033 Utbetalt i 2017
3 NIL Saga skihus (garderober) næku 18/14 625 000 625 000 2020 - 2033 Forventes 2018
4 NIL Saga skihus (driftshus) næku 18/14 625 000 625 000 2020 - 2033
5 NIL - nytt kunstgress Ymber oppkul 38/16 594 000 594 000 2033 - 2037
6 Rotsundelv IL kunstgressbane oppkul 30/17 625 000 625 000 2037 - 
7 Nordreisa skytterlag, elektr.skiver oppkul 31/17 153 000 153 000

3 556 000

Utbetalt 
spillemidler

Rest sum til utbetaling

Vedtak 
komm.tilsku

Prioritet Søker, anlegg Beløp Rest til 
utbetaling

Forventet 
utbet.år

 
 
Alle anleggene er ferdig bygget, bortsett fra Rotsundelv IL kunstgress. I tillegg jobbes det med 
planer for utbygging av flere nye spillemiddelanlegg, som forventes vil bli realisert i årene 
fremover.  
 
 
Vurdering av risiko 
I noen tilfeller blir anlegg bygd uten at det er gitt tilsagn om spillemidler. Nordreisa IL Saga 
skistadion og Nordreisa IL kunstgressbane er et eksempel på dette. Det vil være en viss risiko 
med å gjennomføre prosjektet uten tilsagn om spillemidler, selv om denne risikoen av erfaring 
har vist seg å være liten. Dersom prosjektet ikke mottar spillemidler vil eierne stå uten 
finansiering på 63% av prosjektet. Kommunen bør dermed ikke utbetale den kommunale 
andelen før prosjektet har fått innvilget spillemidler.  
 
Kommunen har to alternativer: 

1. Den kommunale andelen utbetales tidligst når spillemidlene for prosjektet utbetales, forutsatt 
tilgjengelig budsjettmidler. 

2. Den kommunale andelen utbetales når vedtaket er gjort, forutsatt tilgjengelig budsjettmidler.  

 
På bakgrunn av overstående anbefales alternativ 1. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/549-23 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 05.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Regulering av budsjett 2018, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
1 Administrasjon -41 000 Overføring av midler til hovedtillitsvalgt Delta
2 Oppvekst og kultur 41 000 Overføring av midler til hovedtillitsvalgt Delta
2 Oppvekst og kultur 20 000 Lønnsjustering Nordeisa Sogn
3 Helse og omsorg 66 000 Godtgjøring veiledning av lærlinger
6 Drift og utvikling 135 000 Budsjett ikke overført fra 2017
6 Drift og utvikling 20 000 Utbetaling i forbindelse med erstatning
6 Drift og utvikling 400 000 Bekledning brannpersonell
7 Skatteinntekter -625 000 Økt eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -623 000 Erstatning som følge av raset i Sørkjosen
8 Renter, avdrag og avsetninger 607 000 Økt avsetning til diposisjonsfond

1 248 000 -1 248 000  
 

 Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

Ansvar Prosjekt Ramme 2018 Kommentar
963 Gjenoppbygging bygg Leonard I. veg, fond 1 195 000 Gjenstående ramme fra 2017 på forsikringsutbetaling
963 Gjenoppbygging bygg Leonard I. veg, lånemidler 2 810 000 Gjenstående ramme fra 2017 på ubrukte lånemidler
960 Kommunehuset - ombygging 772 000 Gjenstående ramme fra 2017 på ubrukte lånemidler
960 Kommunehuset - ombygging 250 000 Økning i lånerammen 

 
 

 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene. 
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Driftsbudsjettet 
Fagforeningsressursen til Delta lønnes fra sektor for oppvekst og kultur mens budsjettmidlene er 
på sektor for administrasjon. Beløpet på kr 41.000,- foreslås derfor flyttet.  
 
Nordreisa sogn hadde lønnsforhandlinger etter at budsjettet for 2018 var ferdigstilt fra 
rådmannen. Det foreslås at økte lønnsutgifter på kr 20.000,- kompenseres av kommunen. 
 
Det er to budsjett som er falt ut fra budsjett 2017 til budsjett 2018. Det gjelder godtgjøring 
veiledning lærlinger på kr 66.000,- innenfor sektor for helse og omsorg, og budsjett på byggdrift 
på kr 135.000,-. Det foreslås tilbakeført til sektorene.  
 
Kommunen har et avvik på manglende brannbekledning for brannpersonell. Det er inngått avtale 
med tillitsvalgte i Nordreisa kommune om dobbelt sett av vernebekledning for 
å ivareta den enkelte ansattes helse i langsiktig perspektiv. Arbeidstøy og utstyr som har vært 
utsatt for brannrøyk/gass og sot, skal på skadested pakkes inn i tette sekker for transport til vask. 
Vask tar opptil 2 døgn. Hendelsen 28.01.18 var personellkrevende over lang tid der våt 
vernebekledning ble byttet med utgått/skadet bekledning og bekledning til de ikke deltok på 
hendelsen. Etter bruk ble bekledning tatt inn for tørking uten vask. Det for å ha klær tilgjengelig 
ved evt nye hendelser. Brannpersonell har kun et sett med vernebekledning. Tiltak for å skaffe 
dobbelt sett vernebekledning ble tatt opp i budsjettarbeid for 2018, men tiltaket ble ikke 
prioritert. Manglende prioritering er et spill med ansattes helse. Manglende dobbel 
vernebekledning er brudd på 3 ulike avtaler, rutiner og lover: - Lokal særavtale om 
arbeidstøy inngått i mars 2017. - Brudd på interne rutiner for å redusere risiko kjemisk helsefare 
for brannpersonell. – Brudd på AML bestemmelser i §3-2 (2) om verneutstyr til arbeidstakers 
rådighet. Det foreslås på bakgrunn av dette en økning av rammen til sektor for drift og utvikling 
på kr 400.000. 
 
Nordreisa kommune har tatt ny takst på kraftlinjer på verker og bruk, og økningen på kr 
625.000,- foreslås revidert inn i budsjettet.  
 
Kommunen fikk tilkjent kr 623.000,- i erstatning fra Statens vegvesen som følge av raset i 
Sørkjosen i mai 2015. Av disser er kr 20.000,- erstatning til en privatperson, mens resterende er 
til kommunen. Beløpene foreslås regulert inn.  
 
Det foreslås overføring til disposisjonsfondet for resterende beløp på kr 607.000,-. 
 
 
Investeringsbudsjettet 
 
Gjenoppbyggingen av huset i Leonard Isaksensveg har en gjenstående ramme fra 2017 på kr 
4.005.000 fordelt på fond og ubrukte lånemidler. Beløpet foreslås regulering inn.  
 
Ombygging kommunehuset har en gjenstående ramme fra 2017 på kr 772.000,-. Beløpet 
foreslås regulert inn.  
I tillegg er det avdekket forhold som gir behov for økning av prosjektrammen på kr 250.000. 
Under arbeidet så langt er det avdekket to viktige forhold. Det ene er at bæringen i den eldste 
delen er så svak at det må gjøres endringer i valg av materiale. Det var planlagt å legge skifer i 
inngangspartiet, men det er ikke mulig. For å få inn det lokale preget tenkes i stedet å kle 
søylene i servicetorget med skifer.  Et annet punkt er utfordringer i forhold til det elektriske. Det 
er gammelt og bærer preg av å være bygd ut flere ganger. Det innebærer at det er fire 
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sikringsskap i dette området av kommunehuset. Det legges nå opp til å redusere det til to 
sikringsskap. Det er tidlig i prosjektet slik at det er vanskelig å anslå endelig kostnad for el-
arbeider, men ut ifra det som så langt har avdekket, så forventes det en merkostnad på ca kr 
250.000. Total ramme blir da kr 1.150.000. 
 
 

Vurdering 
Budsjettreguleringen består av driftsendringer som gir konsekvenser på tvers av sektorene. I 
tillegg gir endringer i investeringsprosjektene behov for budsjettregulering.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/324-1 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 19.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, eskl) 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune vedtar å oppjustere eiendomsskattetakstene med 4 prosent i forhold 
til dagens takst, med virkning fra år 2020, jamfør esktl §8A-4. 

 Kommunen går til anskaffelse av eiendomsskattemodulen i 2018 med en ramme på  
kr 130.000. Midlene overføres fra disposisjonsfondet. Årlige driftskostnader innarbeides 
i budsjettet for 2019.  

 
 

Saksopplysninger 
Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på samme måte som 
skatt på inntekt og formue. Det betyr at inntekten fra eiendomsskatt går uavkortet til kommunen 
i motsetning til skatt på inntekt og formue der inntekten fordeles i henhold gitt gitte kriterier. 
Den viktigste begrunnelsen for eiendomsskatt er behovet for å skaffe kommunen inntekter som 
bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Det er kommunestyret som avgjør om 
kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den enkelte kommune å bestemme 
utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eigedomsskattelova av 6.juni 1975. 
Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal 
benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten skal 
være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten. 
 
Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av takstmessig verdianslag på fast eiendom. 
Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneiers økonomiske situasjon ut 
over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.  
Takstene for eiendomsskatt er vedtatt ut i fra anslag på eiendommens markedsverdi. Med 
eiendom menes grunneiendom men alle påstående bygninger. (Landbruksbygninger er fritatt for 
eiendomsskatt etter lovens § 5h, og er ikke taksert). 
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Eiendomsskattetakseringen er en forenklet taksering sammenlignet med salgstakst. Som 
grunnlag for taksering brukes opplysninger i matrikkelen (offentlig register over 
grunneiendommer), eksempelvis bygningstype, antall etasjer, areal, byggeår. I tillegg brukes det 
skjønnsmessige faktorer som beliggenhet, vedlikehold, etc som tilsammen gir en 
eiendomsskattetakst. Taksten kan tas av offentlig godkjente takstmenn på selvstendig grunnlag 
eller basert på sjablongtaksering utarbeidet av kommunen.  
 
Sjablongtaksering: Sjablongverdier er kvadratmeterpris ut i fra bygningstype og bruksområde 
som tar sikte på å gjenspeile gjennomsnittsverdien for bygningstypen/bruksområdet. Det kan 
benyttes indre faktorer (byggeår, etasjer, bygningstype og lignende) og ytre faktorer 
(beliggenhet, vedlikehold, sone og lignende) for å korrigere taksten. Områdefaktor/sonekart er et 
verktøy som benyttes for å ivareta verdiforskjeller mellom sentrum og distrikt. Sjablong er et 
hjelpemiddel for å sikre likebehandling.  
 
På spesielle eiendommer vil det være nødvendig å engasjere sakkyndige. Det gjelder for 
eksempel kraftlinjer, telenett, næringseiendommer og lignende.  
 
Kommunestyret kan ifølge eigedomsskattelova §3 skrive ut eiendomsskatt på enten: 
«a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 
b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der 
slik utbygging er i gang, eller 
c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller 
d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller 
e) eigedom både under bokstav b og c, eller 
f) eigedom både under bokstav b og d, eller 
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom». 
 
 
Omtaksering etter 10 år 
Jamfør eigedomsskattelova §8 A-3 (3) skal det som hovedregel være omtaksering i kommunen 
hvert 10 år.  
 
I 2020 er det 10 år siden siste alminnelige taksering i Nordreisa kommune, og kommunestyret 
må gjøre vedtak på hvilke alternativer kommunen skal gå for. Det er ikke anledning til å la 
takstene stå uforandret uten behandling i kommunestyret. Kommunen har følgende alternativ: 

1. Ny alminnelig taksering 
2. Bruk av formuesgrunnlag 
3. Kontormessig justering 
4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 

 
 
 

1. Ny alminnelig taksering 
Kommunestyret kan velge å gjennomføre ny alminnelig taksering. Kommunen tar da nye takster 
på eiendommer, og kan gjøre dette basert på følgende alternativ: 

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen på selvstendig grunnlag 
(basert på utvendig besiktigelse).  

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen basert på sjablong 
utarbeidet av kommunen.  

 Foreta taksering via sjablongberegning med kommunens egne ressurser.  
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2. Skatteetatens formuesgrunnlag 

Finansdepartementet åpnet i 2014 for å benytte formuesgrunnlaget for boligeiendom som 
utgangspunkt for utskrivning av eiendomsskatt. Departementet har også fastsatt at kommunene 
skal benytte en reduksjonsfaktor på formuesgrunnlaget. For 2018 er denne reduksjonsfaktoren 
på 80 % av boligverdien. Kommunestyret kan uavhengig av denne faktoren selv vedta 
ytterligere reduksjon ved feks bunnfradrag eller en fast reduksjonsfaktor på samtlige 
eiendommer. Eventuelle klager på formuesgrunnlaget skal rettes til og avgjøres av skatteetaten. 
I de tilfeller kommunen oppdager feil i formuesgrunnlaget på en bolig, har ikke kommunen selv 
klageadgang. Det er allikevel ikke til hinder for at kommunens eiendomsskattekontor kan 
informere Skatteetaten om eventuelle feil, og oppfordre til endring. Formuesgrunnlagene blir 
justert hvert år, i motsetning til de takstene kommunen selv foretar. De fleste boligeiendommene 
vil ha et formuesgrunnlag, men det vil imidlertid være noen boligeiendommer der det ikke 
foreligger formuesgrunnlag. Eksempel kan være: 

 Boliger tilhørende organisasjoner som ikke har skatteplikt 
 Våningshus på gårdsbruk 
 Boligdel i kombinasjonsbygg 
 Sekundærbolig som er definert som fritidsbolig pga standard 
 Boligeiendommer som Skatteetaten mangler boligareal for 
 Boligeiendommer med uavklarte eierforhold 
 Fritidsboliger (forutsatt at de matrikkelen har betegnelsen fritidsbolig) 
 Næringseiendommer 
 Telenett, kraftlinjer og lignende  

 
Disse eiendommen må kommunen selv taksere, og takstene vil ikke kunne justeres hver år. Det 
vil dermed kunne bli avvik mellom de takstene som følger formuesgrunnlaget og de takstene 
som kommunen selv foretar. Skatteetaten benytter primærareal i formuesgrunnlaget, mens 
kommunen benytter bruksareal.  
 
I 2017 er det 68 kommuner som benytter formuesgrunnlag i forbindelse med utskrivning av 
eiendomsskatt. 
 
 

3. Kontorjustering 
I stedet for ny alminnelig taksering kan kommunestyret treffe vedtak om at skattegrunnlaget skal 
økes med inntil 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget. Kontorjustering skjer uten bruk av 
befaring og kan skje hvert år så fremt taksten ikke overstiger 10 % av opprinnelig 
verdivurdering (som ble tatt i 2009). En prosent økning gir ca kr 140.000,- i økt eiendomsskatt.  
 
«§ 8 A-4.Kontorjustering 
(1) I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet 
(taksten) som eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av 
eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande 
tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før eit tidspunkt som kommunestyret fastset. 
(2) Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det 
opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, 
likevel slik at skatteåret 1983 vert rekna som første året for slikt tillegg. Fristreglane i § 8 A-3 
andre ledd gjeld ikkje for kontorjustering.» 
 
 

4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 
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Kommunestyret kan i særlige tilfeller avgjøre at ny taksering skal utsettes, men ikke lengre enn 
3 år etter siste alminnelig taksering skulle ha skjedd. Dette jamfør eskl §8A-3. 
 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommunestyre vedtok i 2009 (sak 71/09) om at det skal skrives ut eiendomsskatt for 
alle eiendommer i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort vedtak om bunnfradrag eller andre 
reduksjoner i forhold til eiendommens verdi. Promillesatsen er 7 promille, og det er 2659 
eiendommer som har eiendomsskatt. I 2018 er budsjettet på eiendomsskatt på kr 17,1 mill. Da 
takstene ble gjennomført i 2009 ble det leid inn offentlig godkjente takstmenn for å gjennomføre 
takseringen. De takstene som er gjort etter 2009 er blitt gjort basert på sjablong. Takst på 
næringseiendom og verker og bruk foretas av offentlig godkjente takstmenn.  
 
Hvis kommunestyret velger å gjennomføre en ny alminnelig taksering vil det medføre en 
betydelig økning i eiendomsskatten til kommunens innbyggere. Det er 10 års verdietterslep 
som skal justeres til dagens verdi. Fra 2010 til 2017 har boligprisene i Nord-Norge, ifølge SSB, 
steget med 48,2 %.  
 
 
Nedenfor er det listet opp fordeler og ulemper ved de ulike metodene. 
 
Fordeler og ulemper ved ny alminnelig taksering: 

 + Skjevheter og endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil bli rettet 
 + Vil gi økte inntekter 
 + Kvalitetssjekk og oppdatering av opplysninger i matrikkelen 
 + Taksten vil være gjeldende i 10 år 
 + Dersom man velger bruk av sjablong vil det gi mer rettferdig taksering 
 - Vil gir ekstra utgifter for kommunen økonomisk 
 - Svært krevende i forhold til tilgjengelig ressurser og kompetanse 

 
 
 
Fordeler og ulemper ved å bruke formuesgrunnlag: 

 + Kommunen slipper å foreta takster på de fleste boligeiendommene.  
 + Kommuen slipper klagebehandling på boligeiendommene taksert av Skatteetaten.  
 - Formuesgrunnlaget benyttes kun på boligeiendommer. Fritidsboliger, våningshus, 

enkelte bolighus, næringseiendommer, kraftlinjer med flere må fortsatt takseres av 
kommunen.  

 - Det vil bli forskjell på takster basert på formuesgrunnlag og takster basert på 
kommunens takster. Formuesgrunnlaget justeres årlig og vil da være mer oppdatert enn 
kommunens takster. På takstene kommunen foretar selv er det ikke anledning til å foreta 
årlig justering.  

 - Det kan by på utfordringer å håndtere blandingen mellom to ulike takseringsmetoder. 
Kommunen må holde oversikt over hvilke eiendommer som takseres via 
formuesgrunnlaget og hvilke som kommunen takserer selv.  

 - Kommunen har ikke selv klagerett på eiendommer som har feil primærareal.  
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Fordeler og ulemper ved benytte kontorjustering: 
 + Relativt lite arbeidskrevende da det skjer uten befaring og takstmenn 
 + Gir økt eiendomsskatt 
 + Ingen begrensning i forhold til i hvor mange år på rad kommunen kan foreta 

kontorjustering, så lenge kontorjusteringen ikke overstiger 10 % av opprinnelig 
alminnelig taksering 

 - Vil gi lavere eiendomsskatt enn om det blir foretatt retaksering 
 - Skjevhet eller endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil ikke bli rettet 

 
 
Fordeler og ulemper ved uendrede takster 

 + Ingen ekstra utgifter  
 + Ingen økte utgifter for innbyggerne  
 - Ingen økning i inntektene utover nye objekter 

 
 
 
Oppsummering 
Når kommunen skal vurdere hvilket alternativ som skal velges er det viktig å kartlegge: 

 Erfaringer for forrige taksering 
 Hvilke ressurser har kommunen til rådighet til et takseringsprosjekt 
 Har kommunens ressurser og sakkyndig nemd tilstrekkelig kompetanse 
 Er det nødvendig å be om assistanse av hensyn til kapasitet og kompetanse 
 Avdekke eventuelle mangler  

 
Erfaringen fra forrige taksering i 2009 viser at verdivurderingen tatt av offentlige godkjente 
takstmenn viste seg å variere selv i samme område. Det ga mange skjevheter i takstene og førte 
til mange klagesaker. Dersom takstene tas basert på sjablong vil man få en mer rettferdig 
verdivurdering.  
 
Kommunen har kun delte ressurser som arbeider med eiendomsskatt. Byggesaksbehandler 
foretar takster på bolighus og hytter basert på sjablong, og tar i snitt ca 20 takster per år. I tillegg 
arbeider økonomisjef og en konsulent med klagebehandling, utskrivning og lignende. Samtlige 
har kun en liten del av stillingen innenfor eiendomsskatt. I tillegg er matrikkelen ikke 
tilstrekkelig oppdatert til å gjennomføre taksering på en effektiv måte.  
 
Dersom eiendommene takseres på nytt gir dette nyttige innspill til de andre kommunale 
registrene som også tar utgangspunkt i de samme grunnopplysningene. Matrikkelregisteret er 
kommunes ansvar å vedlikeholde og oppdatere. Ved gjennomføring av ny alminnelig taksering 
vil nye bygg som ikke er registrert komme inn i registeret. Besiktigelsen vil også kunne gi 
kommunen opplysninger over ulovligheter. Nordreisa kommune benytter Komtec til å skrive ut 
kommunale avgifter og eiendomsskatt. Eiendomsskatten er lagt inn som en varelinje og det er 
svært begrenset søkemuligheter på grunn av det. Det er ikke mulig å hente ut data som kan 
benyttes til en effektiv håndtering av eiendomsskatten. Dersom kommunen hadde benyttet 
Komtec Eiendomsskatt vil programmet kunne brukes i omtaksering, klagebehandling og den 
løpende forvaltningen. Dette programmet er anbefalt uavhengig av hvilket alternativ 
kommunestyret velger.  
 
 
En ny alminnelig taksering vil medføre at kommunen må leie inn konsulenter til å planlegge og 
gjennomføre takseringen. Utgifter ved alminnelig taksering er estimert til ca kr 1 mill, basert på 
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erfaringer fra andre kommuner. Bruk av skatteetatens formuesgrunnlag vil medføre at 
kommunen må foreta takster på de eiendommene som ikke er registrert hos skatteetaten. I tillegg 
må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen av næringseiendommer og verker og 
bruk. Kontorjustering vil gi kommunen økte inntekter med bruk av få ressurser, både 
personellmessig og økonomisk. Uendrede takster vil hverken medføre økte inntekter eller bruk 
av ressurser (personalmessig eller økonomisk). 
 
Oppsummert er vurderingen er at kommunen enten bør foreta kontorjustering eller gjennomføre 
ny alminnelig taksering basert på sjablong og konsulenter. Med hensyn til personellmessig 
ressursbruk anbefaler administrasjonen kontorjustering. 
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