
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa nærings- og kulturutvalg
Møtested: Ishavsstudio, Halti
Dato: 20.05.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til 
postmottak@nordreisa.kommune.no. 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Side 1



Side 2



                                        Saksliste

Orienteringer:
 Landbruk 
 Næring v/ Beate Bostrøm

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 8/14 Referat saker

RS 7/14 Tilsagn om tilskudd over næringsrettede 
utviklingsmidler (RDA) 551.61 til prosjektet 
fiberutbygging i utkanter

2010/3938

RS 8/14 Samarbeidsavtale 2014 2012/4919

RS 9/14 Tildeling av tilskudd til store arrangementer 2014 2014/632

RS 10/14 Oppdatert informasjon om 
bredbåndsstøtteordningen

2010/3938

RS 11/14 Arbeidsplan for økt kulturminnekompetanse i 
Nordreisa og Skjervøy

2013/4097

RS 12/14 Tilskudd til tjenester, rådgivning og veiledning 
for bønder i Nordreisa kommune 2014

2014/86

RS 13/14 Høring - vedtekter til kommunalt næringsfond i 
Storfjord kommune

2012/274

RS 14/14 Tilskudd til drift av mottaksstasjoner i Nord-
Troms 2014 v/kommunene i Nord-Troms

2009/10291

RS 15/14 Revisoruttalelse og signert regnskap 
fiberutbygging

2010/3938

RS 16/14 Invitasjon til deltakelse i konkurransen om statens 
bymiljøpris 2014

2012/633

RS 17/14 Regional Transportstøtte for 2013, behandles i 
2014

2014/1541

RS 18/14 Svar på søknad om tilskudd til Paaskiviikko 2014 
- Kopi av brev

2014/1308

RS 19/14 Svar på søknad om støtte til kjøp av ***** ***** X 2014/530

RS 20/14 Tilskudd fra kommunalt utviklingsfond - ***** 
***** ***** *****

X 2013/4094

RS 21/14 Svar på søknad om støtte til  ***** ***** ***** 
***** ***** *****

X 2014/771

RS 22/14 Støtte fra næringsfondet - ***** ***** X 2014/189

RS 23/14 Svar på søknad om støtte ***** ***** ***** 
*****

X 2014/377

RS 24/14 Tilskudd til drift av dagligvarebutikk i 
utkantstrøk 2013

X 2014/1429

Side 3



PS 9/14 Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid 2012/330

PS 10/14 Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune 
2014-2018

2012/4573

PS 11/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

Side 4



Side 5

PS 8/14 Referat saker



UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Næringsetaten

Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT
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1~-.f5Le+list.
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Vår ref.:
13/9491-7
Løpenr.:
9513/14

Saksbehandler:
Kjetil Helstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 94

Arkiv:
243 SAKSARKIV
Deres ref.:Dato:

14.03.2014

TILSAGN OM TILSKUDD OVER NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSMIDLER
(RDA) 551,61TIL PROSJEKTET FIBERUTBYGGING I UTKANTER NORDREISA
KOMMUNE - HAMNEIDET, STORNES-STORBERGET OG FLATVOLL-TANGEN
V/NORDREISA KOMMUNE

Tilsagnsnummer
Tilsagnsbeløp
Kontaktperson
Prosjektperiode

TFK2014-008
2 809 000,-
Nordreisa Kommune
01.04.2014 - 01.12.2015

KRDs hovedkategori
Geografisk nedslagsfelt
Programområde
Tilsagnet er gyldig til

0510
Nordreisa
Bredbånd
01.03.2016

Vedtak:
Vi viser til Deres søknad innsendt 15.08.2013.

Fylkesrådet har i sak 47/14 i møte 11.03.2014 vedtatt følgende:
Fylkesrådet har behandlet søknad fra Nordreisa kommune oppdatert 15.01.2014 om kr
2 809 605 støtte til bredbåndsutbygging - NGA-nett, i områdene Hamneidet, Stornes-
Storberget og Flatvoll-Tangen.
Fylkesrådet innvilger inntil kr 2 809 000 over Kap. 551.61, Post 61 Næringsretta
midler til næringsutvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift —Bredbånd, til
NGA-nett i områdene Hamneidet, Stornes- Storberget og Flatvoll-Tangen.
Det forutsettes åpent nett, dvs, at andre innholdsleverandører ikke nektes å levere
tjenester i nettet.

Prosjektmål:
Fiberdekning med TV, Internett og telefoni i resterende områder i kommunen. Denne
investeringen vil gi fiber til alle husstander i kommunen.

Aktiviteter:
Utbygging av fiber

Besoksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Tidsplan:
Prosjektperiode: 01.04.2014 - 01.12.2015
Oppstart 2014
Ferdigstilles 2015.

Budsjett

2

Kostnader




kr




Flatvoll-Tangen 2 538 420

Hamneidet 1 957 100

Stornes-Steinsvik




685 260

SUM 5 180780

Finansiering omsøkt godkjent
Egenandel Nordreisa Kommune 1 873 071 1 873 676

TFK bredbåndsmidler 2 809 605 2 809 000

Ymber




498 104 498 1074

SUM 5 180780 5 180780
Fylkeskommunensstøtteandel54,2 %

VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSMIDLER
(RDA) 551.61 


Tilskuddsmottakermå innen 3 uker bekrefte,på vedlagtakseptskjema,at vilkår er forstått
og akseptert.Dersom akseptskjemaikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering
bort.
Prosjektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet.
Det skal føres eget regnskap for prosjektet, som er satt opp slik at det kan sammenlignes med
kostnadsoverslaget i tilskuddsbrevet. Verdi av eget arbeid må føres inn i prosjektregnskapet, og
egeninnsats skal dokumenteres med timelister.
Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres prosjektendringer i forhold til tilskuddsbrevet.
Endringerskal ikke iverksettesfør Troms fylkeskommunehar samtykketskriftlig.Dersom
arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende
redusert.
Dersom anmodning om sluttutbetalingikke er mottatt innen 15.11.2015,vil tilskuddetbli
trukket tilbake. Troms fylkeskommunekan etter søknad forlenge tilsagnetsgyldighet med
inntil 1 år.
Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen,
jfr. forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) § 14 og Stortingets
bevilgningsreglement § 10.
Ved omtale av prosjektetskal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet.
Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil
med logo finnes på tromsfylke.no - logoer.

Utbetaling og rapportering: 


Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF).
Delutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling
beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Inntil 75 % av
tilskuddet kan delutbetales. Forskuddsbetaling av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt.
Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling
beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Revidert og
revisorbekreftet prosjektregnskap kreves for tilskudd over 100.000 kr, unntatt fra dette er:

Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere, kan få regnskapet bekreftet av autorisert
regnskapsfører.
Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:
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Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører
prosjektet.
Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp
oppgis.
Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms fylkeskommune skal
kommenteres.

Reduksjonav tilskuddog krav om tilbakebetalingav midler:

11. Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd på tilskuddsvilkår

pkt. 1 —10 eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår
av tilskuddsbrevet.

Jfr. FSDRV § 16, kan følgende forhold også medføre reduksjon av tilskudd eller krav om
tilbakebetaling:

Dersom prosjektkostnader som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt før tilsagnet er
innvilget.
Dersom prosjektet har endret seg slik at forutsetning for innvilgelse ikke lengre er til stede,
eller at tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
Dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker eller om tilskuddsmottaker ikke
leverer pliktig rapportering
Dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er
i strid med EØS-avtalen.

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake
tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag.

Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot spesialrådgiver Kjetil Helstad i næringsetaten, telefon
nr.: 77 78 81 94, e-post: kjetil.helstad@tromsfylke.no.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
Ass. næringssjef Kjetil Helstad

Spesialrådgiver

Dene dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
- Bredbåndsfylket Troms AS, Terminalgata 68, 9019 TROMSØ

./. Vedlegg:
- "Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til næringsetaten innen 3

uker.
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ER5707

BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN

Tilsagn: TFK2014-008

Prosjekt: Fiberutbygging i utkanter Nordreisa kommune

Prosjekteier: Nordreisa Kommune

Organisasjonsnummer: 943350833

Beløp: 2 809 000

Arkivsak: 13/9491

Jeg bekrefter på vegne av Nordreisa Kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

Sted og dato
Signatur
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Innovasjon Norge Troms
Postboks 6304
9293  TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/4919-4 4565/2014 U01 03.02.2014

Samarbeidsavtale 2014

Vedlagt foreligger underskrevet samarbeidsavtale for 2014. Nordreisa kommune er meget 
fornøyd med avtalen, og ser frem til fortsettelsen.

Med hilsen

Beate Brostrøm
næringskonsulent
Direkte innvalg: 77 77 07 65

Vedlegg
1 Underskrevet samarbeidsavtale 2014 mellom Nordreisa kommune og Innovasjon Norge
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A v tale

mellom

Nordreisa kommune

og

Innovasjon Norge Troms

Bakgrunn og formål

Bakgrunnen er at Kommunenes Sentralforbund, KS og Innovasjon Norge, TINi avtale
31.08.2007 har institusjonalisert et forpliktende samarbeid mellom kommunene og IN på
området næringsutvikling. Formålet med nærværende dokument er å sette rammer og innhold
på et samarbeid mellom ovennevnte avtaleparter. Avtalen omfatter ikke økonomisk støtte til
næringsarbeidet i kommunen.

Samarbeidsområder
Partene skal i fellesskap bidra til å øke forståelsen for kommunens ansvar for lokal
næringsutvikling.
IN skal gjennomføre gode informasjons- opplærings- og motiveringstiltak særlig egnet for
å styrke kommunens kompetanse på næringsutvikling —herunder tilby introduksj ons-
opplæring for nye næringsmedarbeidere i kommunen.
Kompetansehevende tiltak skal være rettet mot ansatte så vel som politikere og også så
vidt mulig bidra til at medarbeiderne i IN får bedre innsikt i kommunens organisering og
næringsstruktur. Kommunen vil også bli invitert til andre, relevante kurs og konferanser
som 1nnovasjon Norge arrangerer.
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3. Nærmereom praktiskgjennomføring
Innovasjon Norge vil i størstmuliggradinvolverekommuneni sakersomgjelder
utredningom,utviklingav og etableringav næringsvirksomheti kommunenog/eller
regionen.Innovasjon Norge vil i tilskuddssakerorienterekommunenom aktuellesakeri
densregionog resultatav søknadsbehandlingen.Forutsetningenfor dissetjenesteneer at
kommunensdedikertekontaktpersonsignerer1N'staushetserklæringog at kundenikke
motsettersegdette.
Innovasjon Norge vil, når kommunenfremmerønskeom dette,leggetil rette for at
kommunalemedarbeiderepå næringsutviklingkan hospitereved InnovasjonNorges
kontori Tromsø.
Innovasjon Norge vil etternærmereavtalemedkommunenog etterbehovarrangere
kontormøterog informasjonsmøteri kommunen,gjernei samarbeidmedlokal
næringsforening/næringsforumder detteer naturlig.For 2014vil det,etteravtalemellom
partene,avholdes,2 —3 kontordageri Nordreisaeller i en av nabokommunene.
Kommunenog IN blir snarestmuligenigeom datoeneog sted.
Innovasjon Norge vil somet leddi samarbeidetdedikereen medarbeider,somfast
kontaktperson,spesialrådgiverHans-ToreNilsenved henvendelserfra kommunen.

Kommunen vil så langtmuligframbringeressurstil å arbeidemednæringsutvikling
genereltog samarbeidemed InnovasjonNorgespesielt—herunderpåtarkommunenseg
ansvarfor å stillelokaleog øvrigressurstil disposisjonfor møtevirksomhetog annetsom
behøvesfor dettesamarbeidet.
Kommunen påtarsegherunderen aktivinnsatsfor å rekruttereinteressertetil å deltai
kontormøterog kundesamtaler—ogsåfra nabokommunernår temagjørdetteaktuelt.
Kommunen påtarsegherunderogsåå synligprofilereat arbeidetmednæringsutviklingog
næringsetableringstårhøytpå den kommunaledagsorden.
Kommunen vil somet leddi samarbeidetdedikereen medarbeidersomfast kontaktperson
ved henvendelserfra InnovasjonNorge
Kommunen vil ogsåutpekeen dedikertpersonmedansvarfor å værekontaktog
førstelinjei kommunenfor publikummedplanerom å starteny virksomhet.

	

4. Organisering,varighetm.v.
Avtalenutarbeidesi to eksemplarer,ett til hverav partene. Avtalentrer i kraftstraksden er
undertegnetav beggeparter. Kommunenoppnevnerderettersin dedikertekontaktmedar-
beider,somsenderInnovasjonNorgeundertegnettaushetserklæring.

Avtalengjelderframtil 01.01.2015—eventuellfornyelsetas oppi sluttenav 2014.

Nordreisa/Tromsø

	 2014

ar HansenBondevik----

„

----LidvartJakobsen----
ordfører,Nordreisakommune direktør,InnovasjonNorgeTroms
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A v tale

mellom

Nordreisa kommune

og

Innovasjon Norge Troms

Bakgrunnog formål

Bakgrunnen er at Kommunenes Sentralforbund, KS og Innovasjon Norge, IN i avtale
31.08.2007 har institusjonalisert et forpliktende samarbeid mellom kommunene og IN på
området næringsutvikling. Formålet med nærværende dokument er å sette rammer og innhold
på et samarbeid mellom ovennevnte avtaleparter. Avtalen omfatter ikke økonomisk støtte til
næringsarbeidet i kommunen.

Samarbeidsområder
Partene skal i fellesskap bidra til å øke forståelsen for kommunens ansvar for lokal
næringsutvikling.
IN skal gjennomføre gode informasjons- opplærings- og motiveringstiltak særlig egnet for
å styrke kommunens kompetanse på næringsutvikling —herunder tilby introduksjons-
opplæring for nye næringsmedarbeidere i kommunen.
Kompetansehevende tiltak skal være rettet mot ansatte så vel som politikere og også så
vidt mulig bidra til at medarbeiderne i IN får bedre innsikt i kommunens organisering og
næringsstruktur. Kommunen vil også bli invitert til andre, relevante kurs og konferanser
som Innovasjon Norge arrangerer.
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3. Nærmere om praktisk gjennomføring
Innovasjon Norge vil i størst mulig grad involvere kommunen i saker som gjelder
utredning om, utvikling av og etablering av næringsvirksomhet i kommunen og/eller
regionen. Innovasjon Norge vil i tilskuddssaker orientere kommunen om aktuelle saker i
dens region og resultat av søknadsbehandlingen. Forutsetningen for disse tjenestene er at
kommunens dedikerte kontaktperson signerer taushetserklæring og at kunden ikke
motsetter seg dette.
Innovasjon Norge vil, når kommunen fremmer ønske om dette, legge til rette for at
kommunale medarbeidere på næringsutvikling kan hospitere ved Innovasjon Norges
kontor i Tromsø.
Innovasjon Norge vil etter nærmere avtale med kommunen og etter behov arrangere
kontormøter og informasjonsmøter i kommunen, gjerne i samarbeid med lokal
næringsforening/næringsforum der dette er naturlig. For 2014 vil det, etter avtale mellom
partene, avholdes, 2 —3 kontordager i Nordreisa eller i en av nabokommunene.
Kommunen og IN blir snarest mulig enige om datoene og sted.
Innovasjon Norge vil som et ledd i samarbeidet dedikere en medarbeider, som fast
kontaktperson, spesialrådgiver Hans- Tore Nilsen ved henvendelser fra kommunen.

Kommunen vil så langt mulig frambringe ressurs til å arbeide med næringsutvikling
generelt og samarbeide med Innovasjon Norge spesielt —herunder påtar kommunen seg
ansvar for å stille lokale og øvrig ressurs til disposisjon for møtevirksomhet og annet som
behøves for dette samarbeidet.
Kommunen påtar seg herunder en aktiv innsats for å rekruttere interesserte til å delta i
kontormøter og kundesamtaler —også fra nabokommuner når tema gjør dette aktuelt.
Kommunen påtar seg herunder også å synlig profilere at arbeidet med næringsutvikling og
næringsetablering står høyt på den kommunale dagsorden.
Kommunen vil som et ledd i samarbeidet dedikere en medarbeider som fast kontaktperson
ved henvendelser fra Innovasjon Norge
Kommunen vil også utpeke en dedikert person med ansvar for å være kontakt og
førstelinje i kommunen for publikum med planer om å starte ny virksomhet.

	

4. Organisering, varighet m.v.
Avtalen utarbeides i to eksemplarer, ett til hver av partene. Avtalen trer i kraft straks den er
undertegnet av begge parter. Kommunen oppnevner deretter sin dedikerte kontaktmedar-
beider, som sender Innovasjon Norge undertegnet taushetserklæring.

Avtalen gjelder fram til 01.01.2015 —eventuell fornyelse tas opp i slutten av 2014.

Nordreisa/Tromsø

	 2014

Stein- Gunnar Hansen Bondevik----
direktør, Innovasjon Norge Troms

/ 4(:,

----Lidvart Jakobsen----
ordfører, Nordreisa kommune

Side 14



Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Bakkebyturneringa v/Hallgeir Bertelsen
Høegga 39
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 3/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/632-12 7356/2014 243 20.02.2014

Tildeling av tilskudd til store arrangementer 2014

Saksopplysninger: 

Kommunen ønsker å gi midler til de frivillige organisasjoner eller individuelle idrettsutøvere på 
internasjonale arenaer, som fremmer kommunens mål for Nordreisasamfunnet, beskrevet i 
hovedsatsingene; attraktivitet, folkehelse og økonomi. Tiltak som fremmer barn og unges 
aktivitetstilbud skal prioriteres.

Budsjett i 2014: 50 900

Ved søknadsfristen kom det inn 8 søknader.

1. Leirbukthulas venner søker om midler til åpen dag- arrangement for å knytte til seg 
publikum og næringsliv. Kostnader: 2500,- eks frivillig innsats.

2. Holm Racing søker om sponsorstøtte for deltakelse i internasjonale scootercross løp. 
Budsjett: 382 000 kr for 2014.

3. Nordreisa Musikkorps søker om midler til et samarbeidsprosjekt der det skal arrangeres 
konserter på Svalbard. Prosjekt og budsjett er ikke ferdig planlagt.

4. Nordreisa Rideklubb søker om midler til den årlige «Hesteleiken» som i år arrangeres 
20.-22. juni 2014. Aktiviteter med hest har vært prioritert satsing fra kommunen.

5. Nordreisa IL fotball søker om midler til St.Hans turneringen som arrangeres 20.-22. juni 
2014. Turneringen har vært en kommunal satsing på unge, og prioriteres derfor.

6. Bakkebyturneringen søker om midler til gjennomføring av turneringen som arrangeres 31. 
oktober-2. november.

7. Norga/samenes idrettsforbund søker om sponsormidler for Amalie Kristine Triumf og 
Nils Martin Sandelin i Alaska Arctic Winter games 2014. Det søkes om 6000 kr.
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8. Nordreisa MK Snøscooterdrag gruppa søker om midler til NM-runde 8. og 9. mars 2014. 
Totalbudsjett 160 000 kr.

Vurderinger:

Nordreisa kommune synes alle tiltakene er gode og ønsker alle lykke til med aktiviteter i 2014. 

Vedtak:

1. Leirbukthulas venner, 2500 kr
2. Holm Racing, 3000 kr
3. Nordreisa Musikkorps må sende fullstendig søknad.
4. Nordreisa Rideklubb «Hesteleiken», 5000 kr
5. Nordreisa IL fotball «St.hans turneringen», 9000 kr
6. Bakkebyturneringen, 5000 kr
7. Norga/samenes idrettsforbund, 6000 kr.
8. Nordreisa MK Snøscooterdrag gruppa, 10 000 kr

Det finnes fortsatt midler tilgjengelig for fordeling i 2014.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Beate Brostrøm
Næringsutvikler
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Post Nordreisa

Fra: Adele Altmann [adele@bredbandsfylket.no]
Sendt: 7. mai 2014 10:15
Til: Post Nordreisa
Emne: Oppdatert informasjon om bredbåndsstøtteordningen - søkerkommuner skal

offentliggjøre dette på nett CRM:0004888

Til kommunene i Troms,

Den nye tilskuddsordninga for bredbåndsutbygging er nå åpen for søknader. Tilskuddsordninga
blir forvaltet av Post- og teletilsynet (PT)

i samspill med fylkeskommunene. Tilskuddsordningen skal finansiere utbygging av bredbånd i
områder der de kommersielle aktø rene

ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Det er også å mulig og søke om støtte til utbygging av økt bredbåndskapasitet i områder med et
eksisterende tilbud, men der kapasiteten

er lav, og det ikke er forventet kommersiell utbygging av bredbånd med høy kapasitet de
nærmeste årene.

Dekningskart for din kommune får du vet å sende e-post til; firmapost@npt.no merket med (‹Dekningskart
for bredbånd».

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 6. juni 2014. Denne fristen kan bli forlenget i påvente av at tilskuddsordningen
skal notifiseres til EFTA sitt overvåkingsorgan

(ESA) basert på retningslinjene til EU-kommisjonen for statlig støtte til bredbåndsutbygging.

NORDREISAKOWAJNE

L1b MA!2014
	 -

5,,AKS,Nr,

D(i'KNHT--
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Utlysning av midler skjer med forbehold om at ordningen blir godkjent av ESA.

Søknadsveileder: www.npt.no/teknisk/bredbånd/utbygoincilå-søkje-
breibandstilskot/ attachment/12492? ts=14507e2829f 


Kommuner som søker om tilskudd skal offentliggjøre informasjon om hvilke geografiske områder
den planlagte utbyggingen gjelder for,

med horingsfrist på minst i måned. Offentliggjøring kan skje på kommunens hjemmeside, men
i tillegg skal lenke til denne informasjonen

sendes PT på epost: van@npt.no som vil publisere en nasjonal oversikt over planlagte prosjekt.
Se også; www.tromsfylke.no 


Bredbåndsfylket kan i denne sammenheng hjelpe dere i søknadsprosessen og bidra med
nødvendig kompetanse. Vi kan hjelpe dere med søknadsveiledning,

prosjektutvikling, prosjektledelse, anbud, drift og vedlikehold.

Ta kontakt med oss om utbygging i din kommune!

2
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Bjørklysvingen 13
9152 SØRKJOSEN

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/1313-54 Harald G. Johnsen C50 SAKSARKIV
Lopenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
14946/14 77 78 82 08 Lise Brekmoe 28. 4.2014

ARBEIDSPLAN FOR ØKT KULTURMINNEKOMPETANSE I NORDREISA OG
SKJERVØY KOMMUNER

Vi takker for Deres brev av 11.4. 2014 med innsendt arbeidsplan i tilknytning til prosjektet
KIK (kulturminnekompetanse i kommunene) i Troms.

God kultunninneforvaltning i kommunene krever kunnskap om og oversikt over
lokalhistorien og kulturminnene. Det er behov for styrket kulturminnekompetanse i mange
kommuner, og det mangler gode oversikter over kulturminnene. Gjennom utvikling av
kulturminneplaner, vil kommunene få styrket sin kunnskap om kulturminneforvaltning.

Kommunedelplanerfor kulturminner
Vårt mål med prosjektet er å utarbeide kunnskapsgrunnlag om kulturminner som skal
integreres i de kommunale planene. I vår invitasjon til kommunene har vi ikke stilt krav om
utarbeiding av kommunedelplaner etter plan og bygningsloven, men vi anbefaler likevel at
dette gjøres gjennom prosjektet. Dersom det ikke er aktuelt innenfor denne tidsrammen, er
det viktig at registrering, verdivurdering og stedfesting av kulturminner skjer slik at materialet
kan nyttiggjøres til dette formål på senere tidspunkt.

De viktigste elementene i en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er
beskrivelse og kart over kulturminnene i kommunen, forslag til forvaltning og skjøtsel av
kulturminner, plan for hvordan hensynet til kulturminner skal integreres i kommunal
planlegging og virksomhet, samt handlingsdel, jf Riksantikvarens veileder «Kulturminner i
kommunene-Kulturminneplaner» (2013)
http://www.riksantikvaren.no/filestoreNeileder kulturminneplan.pdf

Kulturminnekunnskapi kommunene
Arbeidsprosessen fram til et ferdig kunnskapsgrunnlag vil kunne sikre at kulturminner blir
innarbeidet i større deler av kommunens virksomhet fra plan- og byggesak, til
eiendomsforvaltning, skole og undervisning, næring, samferdsel med mere. Kommunene er
ansvarlig for gjennomføring av prosjektene og planprosessene. Vi anbefaler at det etableres
tverrfaglige (tverretatlige) plangrupper for å sikre kunnskapsoverføring.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no

TROMS fylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

Nord-Troms museum
LOPEivr,

Kulturetaten
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Elleve kommuner i Troms har sendt inn søknader og arbeidsplaner for gjennomføring av et
eget kunnskapsløft. Planene er vurdert på bakgrunn av følgende sentrale tema og kriterium i
prosj ektet:

Økt kunnskap i kommunen på kulturminneforvaltning (kulturminner, verdisetting,
planprosess, planutforming).
Lokal medvirkning (utvelgelse av verdifulle kulturminner og registranter).
Registrering av kulturminner (registrering, verdisetting og vekting)
Kartfesting av kulturminner (i kommunens kartløsninger).
Utarbeidelse av kulturminneplan.

Merknadertil arbeidsplan
I Skjervøy og Nordreisa kommuner er det et stort antall registrerte kulturminner fra
førhistorisk tid, i den grad at kulturminner fra nyere tid nærmest kommer i skyggen av disse.
Vi håper at arbeidet kan bidra ti1 registrering og økt fokus på de mindre kjente kulturminnene
og kulturmiljøer med stor tidsdybde.

Vi vil anbefale at alle kultminnene måles inn som flater og for eksempel behandles som
shapefiler. Dette både med tanke på nøyaktig avgrensing i kommunens digitale kartgrunnlag
og innlegging av lokale kulturminner i Askeladden og Kulturminnesøk. Kommunenes egen
plan- og oppmålingskompetanse bør benyttes for å sikre god kvalitet på kartgrunnlaget, som
også skal ligge til grunn for implementering/forankring i kommunens planer etter Plan- og
bygningsloven. Et slikt samarbeid på tvers av etatene en også en viktig del av
kunnskapsløftet.

Fylkeskommunen tilbyr veiledning/opplæring i hvordan man registrerer ulike typer
kulturminner. Vi ber dere ta kontakt for å avtale tidspunkt. Vi viser også til Riksantikvarens
mal og handbok for registrering.
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/Kulturminne_i_kommunen/Handbok for lok
al registrering. 


Verdivurdering og vektig av kulturminnene vil være avgjørende for hvilke kulturminne som
skal gis vern gjennom de kommunale planene. Vi anbefaler at verdisettingen gjøres når
registreringsarbeidet er ferdigstilt. På den måten vil man ha nødvendig
sammenlikningsgrunnlag for verdisetting og vekting av de registrerte kulturminnene.
Fylkeskommunen kan veilede i verdisetting. Vi viser også til Riksantikvarens veileder om
verdisetting og verdivurdering av kulturminner.
http ://www.riksantikvaren.no/filestore/Feltveilederlokal_registrering.pdf

På fylkeskommunens hjemmeside finnes egen nettside for kompetansehevingsprosjektet med
lenker til aktuelle veiledere, registreringsskjema, håndbøker, eksempler på kulturminneplaner,
kontaktinformasjon med mere.
www. tromsfylke.no/kik
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Vi ønsker Nord-Troms museum og kommunene lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator Harald G. Johnsen

konservator/arkeolog

Dette dokunientet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Skjervøy kommune
Nordreisa kommune

3
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Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Landbruk Nord
Postboks 113
9059  STORSTEINNES

Delegert vedtak
Delegert utvalg Næring- og kulturutvalg - nr. 8/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/86-2 15974/2014 223 22.04.2014

Tilskudd til tjenester, rådgivning og veiledning for bønder i Nordreisa 
kommune 2014

Saksopplysninger: 
Landbruk Nord BA søker om tilskudd på kroner 30 000,- hovedsakelig til drift av deres arbeid 
med rådgivning, veiledning og tjenesteytelse i Nordreisa kommune.
Organisasjonen har 512 medlemmer i 2013, og av disse er 46 medlemmer fra Nordreisa 
kommune. Hovedkontoret ligger på Storsteinnes med avdelingskontor på Storslett, Tromsø og 
Bodø.

Landbruk Nord BA tilbyr rådgivning innen plantedyrking og utarbeider bl.a. dyrkings- og 
gjødselsplaner for den enkelte gårdbruker. De driver også med rådgivning innenfor det som 
omhandler riktig bruk av gjødsel og plantevernmidler, registrering av kulturminner på gården, og 
miljøtiltak. I tillegg formidler de avløsere til bøndene, gir veiledning og råd i forhold til regelverk 
og rundskriv for velferdsordningene i landbruket som helhet, og de har beredskapsordning for 
bonden ved sykdom.

Støtten fra kommunen skal brukes til deres arbeid med rådgivning, veiledning spesielt for bønder 
i Nordreisa kommune.

Vedtak:

Nordreisa kommune innvilger tilskudd på kroner 30 000,- fra kommunalt utviklingsfond, 
regionale midler, hovedsaklig til drifta av Landbruk Nord BA i Nordreisa kommune 2014.

Pengene overføres til kontonummer: 4710 04 06892 etter anmodning om utbetaling.
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Side 2 av 2

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at Landbruk Nord har stor betydning for den generelle 
rådgivningstjenesten i landbruket, som både gårdbrukerne og de lokale landbrukskontorene drar 
nytte av.

Det settes følgende vilkår:
• Det forutsettes at de øvrige kommunene i Nord-Troms bevilger beløpene de er søkt om.
• Tilskuddet overføres ikke før Nordreisa kommune har mottatt kopi av innvilget tilskudd 
fra de øvrige Nord-Troms kommunene.

Midlene som tildeles Landbruk nord er fra kommunalt utviklingsfonds regionale midler fra 2013.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Beate Brostrøm
Næringsutvikler
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Fra: Christin Andersen
Sendt: 22. april 2014 09:14
Til: Dag Funderud
Kopi: Beate Brostrøm
Emne: VS: Høring: Vedtekter til kommunalt næringsfond i Storfjord kommune

Denne tar vi til orientering, om ikke dere mener annet? f\JORDRFISAKOiJ

Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!

Fra: Post Nordreisa
Sendt: 14. april 2014 08:23
Til: Christin Andersen
Emne: VS: Høring: Vedtekter til kommunalt næringsfond i Storfjord kommune

Heia.

Gir du tilbakemelding på om det skal gis høringsuttalelse på denne.

Mvh

Maylill

Fra: Marie Kobro
Sendt: 11. april 2014 10:12
Til: postmottak@karlsov.kommune.no; Post Kafjord; Post Nordreisa; postmottak(atromso.kommune.no; Post
Kvænangen; post(abalsfjord.kommune.no; Post Lyngen
Kopi: Ellen-Beate Jensen Lundberg; Sigmund Steinnes
Emne: Høring: Vedtekter til kommunalt næringsfond i Storfjord kommune

Formannskapet i Storfjord kommune har den 10.04.14, i sak 53/14, vedtatt at vedtektene til kommunalt
næringsfond legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 28. april 2014. Endelige
vedtekter skal til politisk behandling i kommunestyret i juni 2014.

Vedtektene for næringsfondet er et verktøy på overordnet nivå og viser retningen for Storfjords utvikling og
fremtid. For å sikre langsiktig vekst for kommunen og næringslivet, konkretisere vedtektene både
veiledende målsettinger og satsingsområder. Vedtektene sikrer en strategisk bruk av fondsmidlene og viser
til retningslinjer for tilskuddsfordeling i saksbehandling av søknader til næringsfondet.

23 AF,

174. f.:.115.,=-31orsfr=
77 77 07 (10

Icltk 7-777 07 01
r127k},Jo: 4740 05 03974
Ornpr,

postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Vennlig hilsen

Christin Andersen
Assisterende rådmann
Tlf 77 77 07 23
Mob 99 52 00 58

2
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Post Nordreisa

Fra: Christin Andersen
Sendt: 22. april 2014 10:16
Til: Post Nordreisa
Emne: VS: Høring: Vedtekter til kommunalt næringsfond i Storfjord kommune

tas til orientering. Sett på som orientering til nærings- og kulturutvalget.

Vennlig hilsen

Christin Andersen
Assisterende rådmann
Tlf 77 77 07 23
Mob 99 52 00 58

Trenger du å skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til ä ta vare på miljøet!

174. gi Oro nr: .17 77 77 07

wagzi
B e t-,(t:k,.2(t t e se- s: 77 77 07 00 B7-mkktri r)2q,."',4

postmottak@nordreisa.kommune.no :nterne' www.nordreisa.kommune.no

Fra: Dag Funderud
Sendt: 22. april 2014 09:29
Til: Christin Andersen
Kopi: Beate Brostrøm
Emne: SV: Høring: Vedtekter til kommunalt næringsfond i Storfjord kommune

Hei
Ja

Vennlig hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder
Tlf 77 77 07 63
Mob 976 30272

Tpu
Lik oss på facebook: www.facebook.com/nordreisakommune

Postadresse: Besoksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett www.nordreisa.kommune.no 


Trenger du skrive ut denne e-posten? Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare pa miljoet!

1
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Vedlagtfinnerdu vedtektene.

Sendditt innspillinnen28. april2014,til:

Storfjord kommune
Hatteng
9046Oteren

e-post:post@storfjord.kommune.no

Merkditt innspillmedemne:«Høring-Vedtektertil kommunaltnæringsfond»

Med vennlig hilsen

Marie Kobro

Nærings- og utviklingsrådgiver

Storfjord kommune

Telefon: 77 21 28 8o I 982 89 o8o

E-post: marie.kobro@storfjord.kommune.no

www.storfjord.kommune.no

Årets UKM-kommune 2012

Tenk r - ikk I V ut dt.mi]e iiied i  liddre det er
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VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRLNGSFOND I STORFJORD KOMMLNE
Vedtatt av Storfiordkommunestyret 11.04.2014, sak 2014/563

FORMÅL MED VEDTEKTER

Formålet med vedtekter for næringsfondet er å sikre en strategisk bruk av fondsmidlene som

er i henhold til strategisk nærings- og utviklingsplan. Nedenstående bestemmelser gjelder som

kriterier og retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra, og bruken av, fondenes

midler.

FONDET —STØRRELSE OG STYRET

De årlige fondsmidlene i Storfjord kommunes kommunale næringsfond er på en million

kroner. Formannskapet er fondsstyre og avgjør tildelingene. Ved tilskudd over 150 000,-

kroner avgir formannskapet innstilling til kommunestyret. Søknader behandles tre ganger i

året. Gjellende søknadsfrister er 10.januar, 10. mai, og 10. september.

FONDETS FORMÅL

Kommunens vedtatte visjon i strategisk nærings- og utviklingsplan er «gjennom felles

initiativ skal Storfjord kommune utvikles til en vekstkommune i regionen, der næringsliv,

beboere og besøkende trives!»

I tråd med strategisk næringsplan vil vi fremme «Bedrifts-, bo-, og besoksattraktivitet» ved å

satse på nyetableringer, bedriftsutvikling og stedsutvikling.

Hovedmål med fondet er å støtte tiltak i Storf,jord kommunene som øker antall

nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister

SATSINGSOMRÅDER

Midler fra kommunalt næringsfond skal fordeles innen kommunens satsingsområdene. For å

oppnå hovedmålet, satse vi på:

NYETABLERINGER

BEDRIFTSVEILEDNING

STEDSUTVIKLING
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5. BRUK AV MIDLENE

I) Fondsmidlene SKAL brukes til

I] NYETABLERINGER

Definisjon: Tiltak somforer til etablering av ny bedrift i Storijord kommune

Etablering av/tilrettelegging for ny bedrift

Omstilling av ekisterende bedrift som fører til nyetablering

II] BEDRIFTSVEILEDNING

Definisjon: Tiltak som utvikler eksiterende bedrifter i Storjjord kommune og skaper/legger til rettefor
flere arbeidsplasser

Kompetanseheving/Videreutdanning/Kurs

Utviklings- og veksttiltak

Markedsføring

Samarbeidsprosjekter

III] STEDSUTVIKLING

Definisjon: Tiltak som oker antall bosettinger eller turister i Storjjord kommune

Turister

Reiselivstiltak

Skilting, guiding, nordlysprosjekter osv.

Arrangementer/ festivaler

Innbyggere

Bolyst - og trivselstiltak

Samlings- og møtesteder

Butikker, kaf&r, markeder osv.

Tiltak som gjør at unge trives/vil

komme tilbake senere

For å få tilskudd fra kommunalt næringsfond må definisjonen i minst ett av følgende punkt

være oppfylt. Kombinerer søkere noen av satsingsområdene (I,II,III) høyner det sjansen for å

få tilskudd.

II) Tilsagn

Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad

Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og

dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen

Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan

kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales
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6. BEGRENSNINGER I BRUK AV MIDLENE

I) Tilskuddsbeløp

SATSINGSOMRÅDE TILSKUDD

Nyetableringer

Bedriftsveiledning

1111Stedsutvikling

Inntil 25 % *

Inntil 10 % *

Inntil 10 % *
*av godkjent kostnad

Tilskuddsbeløpet skal bli vurdert på grunnlag av om tiltaket øker antall nyetableringer,

arbeidsplasser, bosettinger eller turister. Jo mer potensial tiltaket viser, desto mer støtte kan

gis. Fondsstyre kan gi tilskudd utover skissert prosentsats.

II) Fondsmidlene skal IKKE brukes til

Sanering av gjeld

Kjøp av næringstomter

Ordinær drift av virksomhet

III) Krav til søknaden

KRAV OM INFORMASJON
Kontaktinformasjon

Formål med søknaden

Bakgrunn for  prosjektet
Kostnadsplan

Fmansieringsplan

Organisering

Tidsplan

Samarbeidspartnere/Faglig bistand

Forventede resultater

FORKLARING
Søkers navn og virksomhet, organisasjonsnurnmer,
fullstendige adresse og kontonummer
IHva skal gjøres, hvem vil nyte godt av det og hvorfor
iprosjektet bør støttes. Det må vises til hvilket
Isatsingsområde tiltaket berører og hvordan dette øker
;antall arbeidsplasser eller bosettinger/besøkende i
kommunen
Hva er problemet/utfordringen som skal løses
iHvor mye koster prosjektet, og hvor mye koster de
!enkelte arbeidene/ tjenestene
Hvem skal betale, hvor søkes om andre
leventuelle lån/tilskudd og hvor stor egenandel eller

legenkapital har søker
Hvem har ansvar for gjermomføringen, hvem skal delta
og ansvarsfordelingen

iNår planlegges oppstart og når skal prosjektet være
ferdig 	
1Hvemandre enn søker skal delta, skal det kjøpes inn
jekstern kompetanse eller faglig hjelp
1Hvaskal man oppnå av resultater, hvor mye, og når 


Det finnes også et elektronisk søknadsskjema som du finner på kommunes hjemmeside.

Ta gjerne kontakt med kommunen for spørsmål eller nærmere informasjon.
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(Zit; TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Næringsetaten

Kommunene i Nord-Troms ved
v/ Kvænangen og Kåfjord kommune

NUHUHEISAKOMMUf\JE

0 APR2014

DOK
hr\

Vår ref.:
13/3214-5
Løpenr.:
12094/14

Saksbehandler:Arkiv:
Kjetil Helstad243 SAKSARKIV
Tlf. dir.innvalg:Deres ref.:Dato:
77 78 81 9407.04.2014

TILSKUDD TIL DRIFT AV MOTTAKSTASJONER I NORD-TROMS 2014
V/KOMMUNER I NORD-TROMS

Det vises til innspill om videreføring av ordning «Tilskudd til drift av mottaksstasjoner i
Nored-Troms 2014» med utgangspunkt i ordning som var i 2011 og 2012 og kommunen og
fylkeskommunen støttet.

Fylkesråd for næring, kultur og helse har derfor besluttet følgende:
Fylkesråd for næring, kultur og helse godkjenner etter fullmakt at ikke benyttede
midler i tilsagn NF25/10 og FKN-1201, kr 300 636, kan benyttes i tråd med ordningen
i 2014. Det kan foretas delutbetaling. Midlene skal brukes i tråd med retningslinjer i
vedtatt av fylkesrådet i sak 258/10, men at vilkår gjelder for 2014 og ikke 2011 som i
vedtaket. Maksimal sats for fylkeskommunalt bidrag er kr 1,50 kr/kg.

Oppfølging av ordningen i 2014 —kommunenes rolle
Kommunen i Nord-Troms ved Kåfjord og Kvænangen kommune er ansvarlig for å
organisere oppgavene som inngår i ordningen jfr. FYR 258/10, bla. årlig evaluering utover det
Norges Råfisklag gjør i forhold til forvaltning av den økonomiske delen av ordningen som
tidligere. Saksfremlegg er vedlagt (innstilling enstemmig vedtatt).

Bakgrunn
Fylkesrådet behandlet i sak 258/10 forslag til rammeavtale for mottaksstasjoner for fisk i
Nord-Troms hvor Skjervøy kommune var initiativtager og vedtok å bidra til gjennomføring av
ordningen. Fylkeskommunen bevilget midler til ordningen over fylkeskommunalt
næringsfond for 2011 og påfyll i 2012. Norges Råfisklag skulle forvalte den økonomiske
delen av ordningen. I forhold til fylkesrådets krav om årlig evaluering av ordningen og
deltagelse fra andre kommuner o.l. så var kommunene ordningen omfattet ansvarlig.
Initiativtaker til ordningen var Skjervøy kommune og hadde koordineringsrolle i forhold til
oppfølging av avtalen.

Status mars 2014:
Situasjonen er nå endret ved at kjøper av fisken ikke er fiskeindustribedriften i Skjervøy og at
mottaksstasjonen som det er avtale om henting av fisk fra ikke ligger i Skjervøy kommune.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Samtidig er kommuner med mottaksstasjoner som benytter seg av ordningen ansvarlig for
oppfølging av ordningen i forhold til krav i fylkesrådets vedtak i sak 258/10, bl.a. årlig
evaluering.

Pr 04.04.2014 er det mottaksstasjoner i Kvænangen og Kåfjord kommuner som er aktuelle
ved at de har inngått avtale med fiskekjøper om henting av fisken. Det kan gis
fylkeskommunalt tilskudd til mottak og transport fra andre mottaksstasjoner, gitt at har avtale
med fiskekjøper og at kommunen vil bidra.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef Kjetil Helstad

spesialrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Adresseliste (epost):
Gåivuona suohkan —Kåfjord kommune, 9146 OLDERDALEN

- Kvænangen kommune, Postboks 114, 9161 BURFJORD

Kopi (epost):
Norges Råfisklag, Postboks 6162 Langnes, 9291 TROMSØ
Såmediggi/Sametinget, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Fiskarlaget Nord,
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9151 STORSLETT
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Norges Kystfiskarlag
Karls Fisk og Skaldyr AS

Vedlegg:
Saksfremlegg fylkesrådssak 258/10, i møte 14.12.2010 «Drift av mottaksstasjonene i
Nord-Troms» (innstilling enstemmig vedtatt)
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UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Fylkesrådet

FYLKESRÅDSNOTAT

FYLKESRÅDSSAK NR.: 258/10

Til: Fylkesrådet
Fra: Fylkesråd for næring

Løpenr.: 33133/10
Saknr.: 10/481-35
Ark.nr.: 242 SAKSARKIV
Dato: 09.12.2010

DRIFT AV MOTTAKSSTASJONENE I NORD-TROMS

Skjervøy kommune fremmer i epost av 11.10.2010 forslag til rammeavtale for
mottaksstasjoner for fisk i Nord-Troms som etter deres oppfatning vil skape ro og
forutsigbarhet rundt ordningen for mottak av fisk i Nord-Troms. Med rnottaksstasjoner menes
her stasjoner eid av fiskere etc. og som kan få støtte fra "Støttefond for mottaksstasjoner
Troms". Stasjoner eid av fiskekjøper vil ikke omfattes av forslaget. I følge e-posten har
Skjervøy påtatt seg en koordinatorrolle for å utarbeide en rammeavtale på vegne av
mottaksstasjonene og kommunene i området. Fisken fra rnottaksstasjonen skal transporteres
til Skjervøy sjømat AS1, Skjervøy, sitt anlegg for produksjon.

I omarbeidet forslag til rammeavtale for mottaksstasjoner i Nord-Troms sendt 01.12.2010,
legges opp til at kommunalifylkeskommunal støtte betales til rnottaksstasjonene, mens
føringstilskudd fra Norges Råfisklag betales til fiskekjøper. Transportkostnadene er noe
endret ved at det skilles mellom kostnader ved båttransport (1,05 kr fira Kvænangen) og bil
(1,90 kr Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy). Transportkostnadene er beregnet ut fra innkomne
tilbud.

Forslaget skal sikre forutsigbarhet med hensyn til drift av mottaksstasjoner i området gjennom
en rammeavtale hvor kostnader knyttet til inntransport til fiskekjøper og drilt av
mottaksstasjonene dekkes av det offentlige. Ordningen er i stor grad lik ad-hoc ordningen
TFK støttet for november og desember 2009 hvor kostnader utover det som dekkes av
føringstilskudd fra Norges Råfisklag (NR), dekkes av kommunene i området og TFK med
50% hver. Ordningen ble ikke gjennomført før i april og mai 2010 og da med annen
fiskekjøper enn den aktuelle for høsten 2009. Føringstilskuddsordningen NR forvalter er over
Statsbudsjettet kap. 1050, post 75 Tilskudd til Næringstiltak i fiskeriene. Ordningen for 2010
er vedlagt2

Ad-hoc ordningen omtales som prøveordning i forslag til avtale fra Skjervøy kommune.

Ordning med mottaksstasjoner og bakgrunn for forslag til rammeavtale:
I Troms har det i mange år vært mottaksstasjoner og da særlig i Nord-Troms. I Nord-Troms
var fram til 2009 rnottaksstasjonene i all hovedsak knyttet opp mot Skaretfisk AS. Sommeren

' Skjervøy Sjømat AS er registrert som T82 Atlantic Seafood AS, Skjervey hos Norges Råfisklag pr 09.11.2010
2 Norges Råfisklag. Førings- og pakketilskudd for fisk i 2010, Rundskriv 2010/08. Satsene er fra 09.11.2010 og
ut året økt med 30 øre pr. kg.
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2009 meldte eierne av Skaretfisk AS, Nergård AS, at anlegget ville bli lagt ned og dermed
kunne ikke mottaksstasjonene ha åpent da de ikke var tilknyttet noen godkjent fiskekjøper.
Skjervøy Sjømat AS på Skjervøy startet med fiskekjøp våren 2010 og de har hentet fisk fra
aktuelle mottaksstasjoner i perioden april og mai under vilkår som var for ad-hoc ordningen
Troms fylkeskommune støttet for 2009.

Tabellen under viser landet kvantum på de ulike mottaksstasjonene i Nord-Troms i 2006-
2010. Skaret fisk AS var kjøper 2006-2009 var og i april og mai 2010 - Atlantic Seafood AS:

Om rammeavtalen for Nord-Troms:
I avtaleforslaget fremgår at de lange avstandene i regionen medfører utfordringer innen frakt
og transport av fisk, men at det er mulig å få det til jfr. erfaringer fra prøveordningen. Det er
ikke mulig å fa til en forutsigbar ordning hvis ikke kommunene og fylkeskommunene er med.
"En ordning der kommunen og Troms fylkeskommune bruker lokale og regionale utviklings-
midler for å opprettholde en god infrastruktur vil være unik i landssammenheng".

Parter i rammeavtalen er skissert å være:

Mottaksstasjonene i regionen som tar i mot fisk: Segelvik, Spildra, Burfjord,
Sørkjosen, Djupvik, Manndalen, Akkarvik og Lauksund

Produksjonsanlegget Skjervøy Sjømat.

Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy.

Troms fylkeskommune.

Norges Råfisklag.

Skjervøy Sjømat og den enkelte mottaksstasjon har ansvaret for at det blir inngått avtale
mellom de enkelte mottaksstasjonene og produksjonsanlegget, heri egenkontroll,
godkjenninger, frekvens for mottak/avhenting, mv. Disse avtalene legges til grunn for
kostnadsberegningene og fmansieringsmodellen.

I avtalen presiseres at verken leie av mottaksstasjonene eller lønn til fiskekjøper skal overstige
60 øre per kg fisk levert ved mottaksstasjonen.

Mottaksstasjonen skal ha ansvar for nødvendig infrastruktur og Skjervøy sjømat skal ha
ansvar for å tilby ei transportordning som er forutsigbar, dvs, en ordning som avhenter fisk
hele året. Detaljer avklartes mellom produksjonsanlegg og mottakene.

Finansiering av avtalen er skissert slik (avtalens punkt 5.):

Norges Råfisklag yter føringstilskudd innenfor, til enhver tid, gjeldende regelverk.

De resterende kostnadene dekkes 50 % av Troms fylkeskommune og 50 % av den
primærkommunen fangsten landes i.

Stasjon / år 2006 2007 2008 2009 2010

T110 Akkarvik 1216

T112 Arnøyhamn1 87

T122 Sørkjosen 56

T125 Manndalen 122

T127 Djupvik 85

T54 Segelvik 111

T56 Badderen 7

T57 Spildra 81

T63 Burfjord 101

SUM 1871

077 179 071 227 673 84 531




816 104 156




95




679 71 579 76 208 12 133 25 682
736 112 253 164 174 103 741 28 149

739 44 890 27 292 5 251




962 274 249 242 069 96 2531




108 23 112 16 170





944 78 927 128 700 19 39561 292

073 159 409 253 852 42 717170 022

1341 047 646 1 136 233 364 0211185 145
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Lyngen og Storfjord bør involveres siden flere fiskere fra disse kommunene leverer sine
fangster ved Manndalen og Djupvik fiskemottak. Lyngen og Storfjord kommune bes
dekke en andel av kostnaden av det råstoffet som leveres ved mottaksstasjonene i Kåfjord
fra fiskerne tilhørende Lyngen og Storfjord. Dette må Kåfjord kommune ta ansvar for å
avklare med Lyngen og Storfjord kommune.

Loppa og Alta kommune bør involveres siden flere fiskere fra disse kommunene leverer
sine fangster ved Burfjord fiskemottak. Loppa og Alta kommune bes dekke en andel av
kostnaden av det råstoffet som leveres ved mottaksstasjonen i Burfjord fra fiskerne i
Loppa og Alta. Dette må Kvænangen kommune ta ansvar for å avklare med Loppa og
Alta kommune.

Avklaringene av overnevnte forhold i pkt. 3 og 4 skal ikke være avhengig av godkjenning
av rammeavtalen og iverksetting av ordningene for mottak av fisk.

Når Kåfjord og Kvænangen kommune har fått avklart hhv. pkt. 3 og 4, meldes dette til
Norges Råfisklag.

Troms fylkeskommune og kommunens bevilgning avklares årlig.

Norges Råfisklag skal administrere ordningen, inklusiv oppgjør etter gitte kriterier.

Kostnads- og finansieringsoverslag for et kvantum på 912 000 kg (gjennomsnitt åren 2006-
2008 —normalår) og kostnader for perioden april —mai 2010:
Kostnad Pr kg




Kr




Finansiering




Kr




Leie av mottaket 0,60




547 600 Tilskudd NR (1,50 kr/kg) 1 369 175
Lønn til fiskekjøper 0,60




547 600 Troms fylkeskommune




532 417
Frakt båt Kvænangen 1,05




488 706 Skjervøy kommune




161 345
Frakt bil Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy 1,90




849 963 Kåfjord kommune




142 988
Sum estimerte utgifter




2 434 009 Nordreisa kommune




53 546





Kvænangen kommune




174 538
Totalt 2 434 009

Kommunale vedtak og andre innspill:
Formannskapet i Kvænangen kommune behandlet forslaget 20.10.2010 og støtter en ordning
som sikrer drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms. De ber om at det i formål/intensjon med
avtalen, tas inn at ordinært foringstilskudd ikke dekker alle utgifter i forbindelse med
transport av fisk til mottaksstasjonene til produksjonsanlegget på Skjervøy. Det skal arbeides
aktivt for en permanent ordning for finansiering av førings- og transportkostnader, primært
ved at statlig tilskudd økes. Partene skal møtes en gang i året og evaluere resultater av
ordningen, og vurdere eventuell forlengelse. TFKs og kommunenes bevilgning avklares årlig.
Avtalen må være i tråd med gjeldende regler om offentlig støtte —bagatellmessig støtte.

Formannskapet i Skjervoy kommune godkjente 21.10.2010 forslag til avtale, med forslag fra
Kvænangen kommune vedr. arbeid politisk om økt statlig føringstilskudd, evaluering hvert år
og støtte i tråd med gjeldene regelverk. Støtte fra Skjervøy skal være over utviklingsfondet.

Formannskapet i Kåfjord kommune vedtok 08.11.2010 å støtte en ordning for 2011 med kr
130 000. Midlene tas over utviklingsfondet. Videre støtte til transport av fisk utover den
perioden kan ikke påregnes.

25.11.2010 vedtok næringsutvalget i Nordreisa kommune rammeavtalen frem til 01.07.2011
for å hindre at fiskerne får akutte leveranseproblemer. Det er vilkår om at ordningen evalueres
og at Norges Råfisklag som administrator for økonomien i avtalen, er ansvarlig for at driften
skjer i henhold til EØS-avtalens regelverk. Sørkjosen fiskemottak ble oppfordret til å ta
kontakt med fiskekjøpere i kommunen for å fa en langsiktig avtale for leveranser av fisk. I
drøttingen ble forhold til eksisterende fiskekjøpere i kommunen drøftet i forhold til
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konkurranseregelverk. Nevnt ble også om billigere fraktkostnader ville medføre om at
tilskudd fra NR og TFK var nok.

Norges Råfisklag uttaler følgende i epost av 18/10-2010 (er vedlagt lnr 32353/10):
"Vi stiller oss positiv til foreslåtte rammeavtale. Deltakelse på det nivå som foreslås fra
kommune, fylkeskommune og Norges Råfisklag, og positiv medvirkning fra kjøper, regner vi
med skal gi de rammebetingelser som skal til for å opprettholde drift av mottaksstasjonene i
Nord-Troms. Norges Råfisklag bekrefter sin deltakelse i rammeavtalen, men med følgende
forutsetninger hva angår utbetaling av tilskudd som ikke dekkes av foringstilskuddet:
I. Vedtak i deltakende kommuner og fylkeskommune som sikrer forutsigbarhet.

Enkle rutiner knyttet til utbetaling av tilskuddet til drift av stasjonene. Det er en
forutsetning at belop som vi fakturerer kommuner/fylkeskommune overfores straks uten
behov for purring. Fortrinnsvis bor belop for avtalt periode overfores Norges Råfisklag
på forskudd. Norges Råfisklag vil ikke forestå utbetaling til kjoper uten at bidrag fra
kommune/fylkeskommune er innbetalt Norges Råfisklag.
Norges Råfisklag rapporterer til kommuner/fylkeskommune utbetalt belop, knyttet til
leveranser til det enkelte mottak."

Aktuelle fylkeskommunale vedtak:
Fylkestinget påpekte i sak 94/09 "Ordning for drift av mottaksanlegg og transport til
produksjonsanlegg" på møtet 01.12.2009, mottaksstasjonenes infrastrukturfunksjon i kyst og
fjordstrøkene i Troms. Det ble påpekt at satsene på føringstilskudd fra NR ikke dekker reelle
kostnader til mottak og inntransport og fylkestinget forutsatte at staten bevilger tilstrekkelige
ressurser til føringstilskudd og tilskudd til drift av mottaksstasjoner. Fylkestinget ga sin
tilslutning til gjennomføring av ad-hoc ordningen for høsten 2009.

Mottaksstasjonenes betydning for å sikre sjøsamisk kulturgrunnlag ble påpekt da fylkestinget
behandlet NOU 2008:5 "Retten til fiske i havet utenfor Finnmark" og kapittel 22 i NOU
2007:13 "Den nye Sameretten" (FTG 67/08).

Problemstillinger reist:
Rammeavtalen omfatter mottaksstasjonene som var omfattet av ad-hoc ordningen for 2009.
Ulike problemstillinger som er tatt opp:

Alle —herunder TFK - vil nok mene at det å holde mottaksstasjonene i gang er en
statlig oppgave. Dette er blant annet forankret i Soria Moria II. Stasjonenes rolle er
også viktig for å sikre sjøsamisk kulturgrumlag3.
Det stilles spørsmål ved lovligheten av en slik ordning. Det kan da være snakk om
minst to typer lovlighet:

Om det er lov å bruke kommunale/fylkeskommunale midler til en slik ordning
Om det er lov å knytte en slik ordning opp mot kun en enkeltbedrift i området

Bagatellmessig støtte er tatt opp som et tema
Det er innspill om å gjøre ordningen om fra langsiktig til type "et år i gangen". Det
ønskes en årlig evaluering før man eventuelt går videre.
Bedriften Johs. H. Giæver AS har i brev av 21. 10. 10 til Nordreisa kommune
signalisert interesse for å være med i en ordning og for øvrig tatt opp andre forhold.
I dag er det slik i NRs distrikt at føringstilskudd utbetales til den enkelte moderbedrift,
som så har ansvaret for det videre oppgjøret med mottaksstasjonene. Det er blitt tatt
opp om det ikke er mulig å snu dette, slik at det og åpnes for at den enkelte
mottaksstasjon kan stå som tilskuddsmottaker —da selvsagt under forutsetning at de
kan dokumentere tilknytningsavtale med en moderbedrift.

Fremhevet da fylkestinget behandlet NOU 2008:5 "Retten til fiske i havet utenfor Finnmark" og kapittel 22 i
NOU 2007:13 "Den nye Sameretten" i FTG 67/08.
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Rådmannen i Kvænangen kommune problematiserer bruk av kommunale midler til å
dekke transportkostnader for fisk levert i kommunen fra fiskere fra andre kommuner.
Skal den enkelte fiskebåt bidra med noe til finansieringen. De sparer jo
arbeid/arbeidstid og gangtid.
Skal det være begrensninger i størrelse på fartøy som kan få tilskudd.
Skal den enkelte moderbedrift bidra med noe til finansieringen. De får jo fisken ferdig
servert til produksjon.

De ulike problemstillingene vurdert fra TFKs side:
Til 1): Tilbakemeldingene fra kommunene er at føringstilskudd for fisk er en statlig oppgave.

Kåfjord kommune er mest eksplisitt her.
Til 2), 1. strekpkt: I lys av mottaksstasjonenes rolle som infrastrukturtiltak og at staten

allerede har en støtteordning, burde regional medfinansiering være lovlig.
Til 2, 2. strekpkt: Ordningen er tiltenkt for områder hvor landet kvantum er for lavt til å sikre

økonomisk forsvarlig drift for en fiskeindustribedrift. Det er et krav fra NR at fisk det
er gitt føringstilskudd for, skal benyttes til produksjon. Ingenting tilsier at Skjervøy
sjømat er eneste aktuelle fiskekjøper i en slik ordning. Det er samtidig viktig at de
avtalene som inngås sikrer at fiskerne har mulighet for å levere fangsten i størstedelen
av året. Ulike mottaksstasjoner kan ha avtale med ulike kjøpere. I dag er det 3
registrerte fiskekjøpere i regionen.

Til 3): I forhold til mulig bruk av bagatellmessig støtte (maks 200 000 EUR over 3 pr år) så
kan kommunene definere tilskudd over kommunalt næringsfond som det. TFK kan gi
bagatellmessig støtte til enkeltbedrifter over fylkeskomrnunalt næringsfond da det er
notifisert. Hvorvidt føringstilskudd er statsstøtte bør allerede værte avklart da NR sin
ordning har vært i mange år og er særskilt omtalt i statsbudsjettet. Samtidig er dette
faste satser som mest sannsynlig ikke dekker reelle kostnader, noe dette forslaget
innebærer. Overkompensasjon er ikke lov.

Til 4): Det anbefales at ordningen evalueres årlig, både ut fra behov og i forhold til
fmansiering. Flerårig avtale vil legge føringer fremover.

Til 5): Det vises her til kommentar til 2), 2. strekpkt. Mottaksstasjonen i Djupvik er nært
Giævers anlegg og fisken fra Manndalen blir transportert forbi på E6.

Til 6): Dette vil bidra til å sikre økonomien for mottaksstasjonene ved at de dermed får midler
direkte og ikke er avhengig av betaling fra fiskekjøper når han har fått midlene. NRs
tilskudd er knyttet opp mot sluttseddel for levering av fangst og den er knyttet til
godkjent fiskekjøper. Mottaksstasjonen er ikke godkjente fiskekjøpere. En mulighet
kan være at kommunalt og fylkeskommunalt bidrag brukes til å betale leie av
rnottaksstasjonen. Utgifter til lønn til fiskekjøper bør gå til fiskekjøper.

Til 7): Hvorvidt kun råstoff landet av fartøy fra Kvænangen/Troms skal omfattes av
ordningen kan delvis begrunnes i regelverket til NRs ordning. Dette ved at den kun
omfatter fartøy under 15 m og at tilskudd til føring fra mottaksstasjoner kun kan gis til
sted/leveringsområde uten produksjonsanlegg.
En viktig begrunnelse for ordningen er å legge til rette for at lokal flåte ikke skal fa alt
for lange føringsveier i områder uten produksjonsanlegg. Samtidig er det utfordrende å
ha et system hvor støttesats skiller mellom registreringskommune til fiskefartøy. NRs
tilskudd gjør ikke det.
I tilfeller hvor fisken leveres på mottaksstasjon av fiskere fra nabokommuner uten
mottaksstasjon/produksjonsanlegg, bør aktuelle kommuner utfordres til å bidra til
ordningen. I saksfremlegget fra Kvænangen fremgår at ca 15% av råstoffet som ble
landet i kommunene i perioden 2006-2009 var fra Finnmark.

Til 8): Fiskerne som levere på mottaksstasjonen har erfaringsmessig bidratt til noe
fmansiering ved at de er betalt minstepris i perioder hvor levering til kommersiell
fiskeindustribedrift er betalt med merpris. Dette er ikke så utpreget i perioder/områder
med overskudd av fisk. Samtidig sparer de tid ved ikke å levere hos godkjent
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fiskekjøper. En ordning er sikkert mulig, men et slikt krav er utfordrende i forhold til
Råfiskloven og fastsatt minstepris

Til 9): Det er begrensinger allerede i dag ved at NR ikke gir føringstilskudd for råstoff landet
av fartøy over 15 meter, unntatt fartøy mellom 15 og 21 meter som driver med
faststående redskaper/snøre (dvs, ikke tilskudd for snurrevad, trål og not).

Til 10): Mottaksbedriften sparer penger ved at fisken leveres ferdig sortert og iset, hvis
alternativet er at den leveres over kai. Dette gjelder i all hovedsak levering fra mindre
fartøy. Større fartøy leverer i dag ofte fisken sløyd, sortert og iset, eventuelt at
mannskapet sløyer på land.

Annet.
Driften av mottaksstasjonene har historisk sett vært finansiert av Skaretfisk AS ved at de ikke
betalte merpris på råstoff levert til rnottaksstasjonene, eventuelt en mindre merpris enn
firmaet betalte ved moderbedriften. Da markedet stupte ut over i 2008 og fortsatte å være
vanskelig i 2009 —forsvant egeninteressen i å ha et nettverk av mottaksstasjoner og de kunne
dokumenterte betydelige tap på aktiviteten ved mottaksstasjonene.

I en situasjon med sug i markedet vil det nok være av interesse for en fiskeindustribedrift å ha
et nettverk av mottaksstasjoner. Kanskje så mye at bedriften tar hele eller deler av kostnadene
ut over føringstilskuddet fra NR. Det er trolig ikke en slik situasjon i dag. Det vil være klart
urimelig å forvente at en moderbedrift skal ta tap på å holde mottaksstasjonene i drift i
konkurranse med andre bedrifter som ikke har slike forpliktelser. Spesielt i en situasjon med
god råstofftilgang.
Det er likevel ikke urimelig å tenke seg at Skjervøy Sjømat eller andre, ser et konkurranse-
fortrinn i å knytte alle mottaksstasjonene i området opp mot seg gjennom en langsiktig
rammeavtale.

Vurdering:
Forslaget har til hensikt å bidra til en forutsigbar situasjon i forhold til drift av aktuelle
mottaksstasjoner. Samtidig medfører fylkeskommunal deltagelse i en slik avtale fremtidige
føringer i forhold til deltagelse med midler og hvor størrelsen på økonomisk bidrag er usikker.
Alle aktuelle kommuner har bevilget midler for hele eller deler (Nordreisa) av 2011 i tråd med
beløp i avtalen. Skjervøy kommune har godkjent avtalen. De andre kommunene har påpekt
betydningen, men har strengere krav om evaluering og finansiering. Kåfjord kommune sier at
2011 er ett engangstiltak.

TFK har over tid bidratt til å opprettholde en struktur med mottaksstasjoner i Troms ved at
"Støttefond for mottaksstasjoner" har fått bevilget midler (150 000 kr for 2009 og 100 000 kr
for 2010) som de har brukt i tråd med fondets vedtekter som er støtte til drift og mindre
investeringer. Reduksjon i tildeling i 2010 skyldtes mindreforbruk i fondet i 2009.
Støttefondene for rnottaksstasjoner i henholdsvis Nordland, Troms og Finnmark har tilnærmet
like vedtekter og sekretariat for fondene er Norges Råfisklag.

I Soria Moria II sier Regjeringen: "Regjeringen vil sikre en desentralisert mottaksstruktur
gjennom avsetning til foringsordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre
alternativer for levering". Posten i statsbudsjettet ordningen finansieres over, Kap. 1050
"Diverse fiskeriformål" post 75 "Tilskudd til næringstiltak" og som omfatter Garantilott,
Føringstilskudd, Tilskudd til selfangst og Tilskudd til opprydding av tapte fiskeredskap, har
vært stabil over år. Ekstrasatsingen på føringstilskudd i 2009 er ikke videreført i 2010 og for
2011 foreslås posten redusert.

Norges Råfisklag som skal ha en koordinerende rolle i avtalen er positiv til behov og forslag
til gjennomføring av avtalen. De er samtidig klar på at de ikke står ansvarlig for
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gjennomføring av den, før det foreligger juridisk bindende avtaler på at medfmansiørene vil
bidra med nødvendige midler for å fa den gjennomført. Helst overført i forkant.

Mottaksstasjonene har en viktig rolle i områder hvor fangstene er for små til at noen finner det
økonomisk forsvarlig å ha eget produksjonsanlegg for fisk. I andre deler av Troms har det
vært mottaksstasjoner som ikke lenger er i drift, da aktuell fiskekjøper har sagt opp avtalen
om å hente fisk. I Stakkvik (Reinøy Sjømat) og Oldervik (Oldervik fiskeindustri) er det nå
selvstendige fiskekjøpere. Fylkeskommunen er også kjent med at det arbeides for oppretting
av rnottaksstasjoner i deler av fylket hvor det er langt til nærmeste fiskekjøper. Det er 3
fiskekjøpere4 i Troms sør for Grunnfarnes på Senja og ingen på innersida av Senja som pr
21.10.2010 har kjøpt fisk siste 200 dager i følge Norges Råfisklags oversikt.

Det kan være godkjente fiskekjøpere i et område med eksisterende mottaksstasjoner.
Mottaksstasjonenes eksistens kan være begrunnet i at eksisterende fiskekjøper bare kjøper i
deler av året, begrensinger i kvantum pr dag/uke/sesong, slik at noen/alle fiskerne opplever
ikke å ha leveringsmulighet i hele eller deler av året. Det må være en forutsetning for at TFK
skal støtte transport av fisk fra en mottaksstasjon, at føring av fisk fra den aktuelle
mottaksstasjon oppnår føringstilskudd fra NR. Slik støtte kan som hovedregel ikke gis for
mottaksstasjoner hvor det på samme sted/leveringsområde er produksjonsanlegg.

Fylkeskommunal deltagelse i en flerårig rammeavtale for Nord-Troms vil medføre at
fylkeskommunen vanskelig kan nekte deltagelse i tilsvarende rammeavtaler for andre deler av
Troms. Forslag til avtale har ikke maksimal sum i forhold til støtte fra
kommuner/fylkeskommunen. Med bakgrunn i kommunal behandling frarådes at Troms
fylkeskommune går inn i rammeavtalen slik den foreligger. Uansett er betydningen av
mottaksstasjonene i aktuelle områder i Nord-Troms så stor at fylkeskommunal støtte
anbefales for 2011. Det tilrås at det blir bevilget tilskudd over fylkeskommunalt næringsfond
til en ordning for Nord-Troms for 2011 som forvaltes av Norges Råfisklag. Det anbefales
krav om at fylkeskommunal støtte ikke overstiger kommunalt tilskudd og at ordningen skal
evalueres i løpet av oktober 2011.

Ordningen anbefales evaluert i løpet av oktober 2011 og at eventuelle tilsagn er pr år. Andre
produksjonsanlegg i området utfordres til å ta i mot fisk fra mottaksstasjonene i området.
Dette under forutsetning av at de kjøper fisken fra mottaksstasjonene tilnærmet hele året. Om
dette er gjort fremgår ikke av forslag til rammeavtale.

Det anbefales at eventuelt støtte gis som et rammetilsagn/garanti med en gitt maksimalsats
pr/kg avhengig av transportavstand/transport og med maksimalt totalt støttebeløp over
ordningen ut fra innkomne tilbud. Tilsagn anbefales gitt over fylkeskommunalt næringsfond.

Fylkesråd for næring får i fullmakt å godkjenne endelig utforming av ordning og økonomisk
bidrag fra TFK for 2011, når det er avklart.

Innstilling:

Fylkesrådet konstaterer at i enkelte deler av kyst-Troms er fangstkvanturnet for lite til at noen
finner det økonomisk forsvarlig å drive som fiskekjøper på kommersiell basis, basert på
råstoff fra området landet av mindre fartøy. Samtidig er fiske med disse fartøyene basert på
lokale ressurser viktig for fiskerne i området. Det er også viktig at disse ikke bruker alt for

4 AS Sjøfisk - Bjarkøy, Petters sjømat AS - Harstad og Nordlaks oppdrett AS —Kvæfjord
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lang tid / ressurser til å levere fangsten. Mottaksstasjoner har derfor en viktig rolle her.
Mottaksstasjonenes betydning er påpekt i Soria-Moria 2 erklæringen og det forventes at staten
bidrar til at rnottaksstasjonene er åpne.

For Nord-Troms foreligger forslag til avtale mellom aktører som skal sikre drift av
mottaksstasjonene for 2011 og som er knyttet til en fiskekjøper. Fylkesrådet forventer at det
legges opp til en mest mulig økonomisk effektiv og rasjonell ordning for drift og inntransport
av fisk fra mottaksstasjon til produksjonsanlegg og hvor rnottaksstasjonene er åpen
størstedelen året.

Fylkesrådet påpeker at det ikke vil være noe krav fra Troms fylkeskommune om at alle
mottaksstasjonene i en region skal være tilknyttet samme produksjonsanlegg.

For 2011 bevilges over fylkeskommunalt næringsfond midler til en ordning for Nord-Troms
for å sikre drift og transport av fisk fra mottaksstasjoner til produksjonsanlegg i Nord-Troms
forvaltet av Norges Råfisklag. Troms fylkeskommune bevilger inntil kr 535 000. Ordningen
har samme form som ad-hoc ordningen Troms fylkeskommune støttet for høsten 2009 og
hvor Norges Råfisklag var søker. Bidrag fra Troms fylkeskommune til ordningen kan utgjøre
inntil 50% av kostnader i den enkelte kommune som ikke dekkes av
føringstilskuddsordningen Norges Råfisklag har i dag. Støtte fra Troms fylkeskommune for
båttransport kan maksimalt utgjøre 37,5 øre/kg og for biltransport 80 ør/kg. Det kan foretas
delutbetaling.

Fylkesrådet forutsetter at aktuelle kommuner bidrar med tilsvarende støtte som det Troms
fylkeskomrnune bidrar med.

Ordningen skal evalueres innen oktober 2011 og eventuell støtte fra Troms fylkeskommune
utover vil bli vurdert etter denne evalueringen.

Støtte fra Troms fylkeskommune skal kun gå til fartøy registrert i Troms.

Kommunene i Vest-Finnmark og Finnmark fylkeskommune oppfordres å bidra i spleiselaget
for å dekke kostnader på råstoff levert av fartøy fra sitt område til mottaksstasjoner i Nord-
Troms.

Andre produksjonsanlegg i området utfordres til å ta i mot fisk fra mottaksstasjonene i
området. Dette under forutsetning av at de kjøper fisken fra mottaksstasjonene tilnærmet hele
året. Om dette er gjort fremgår ikke av forslag til rammeavtale.

Fylkesrådet viser til at det i saksfremlegget er drøftet hvorvidt den enkelte fiskebåt/den
respektive moderbedrift skal bidra med noe i finansieringen. Fylkesrådet mener dette er
viktige problemstillinger som må vurderes i forholdt ti denne aktuelle saken.

Fylkesråd for næring får i fullmakt å godkjenne endelig utforming av ordning og økonomisk
bidrag fra TFK for 2011, når det er avklart.

Tromsø 09.12.2010

Knut Werner Hansen
Fylkesråd for næring
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Trykt vedlegg:
Skjervøy kommune Rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i nord 01.12.2010, lnr
32353/10

Utrykt vedlegg:
- Skjervøy kommune Rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i nord, lnr 26972/10

Kvænangen kommune, Rammeavtale for drift av rnottaksstasjoner i Nord-Troms. lnr.
29158/10
Skjervøy kommune, godkjenning og drift av rnottaksstasjonene i Nord-Troms, lnr.
28351/10
Kåfjord kommune, Rammeavtale for drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms, vedtak
Formannskapet sak 47/10, lnr 29991/10
Nordreisa kommune, Rammeavtale for drift av mottaksstasjoner i Nord-Troms, vedtak
Næringsutvalget 25.1.2010, sak 9/10, lnr 32056/10
Norges Råfisklag, Tilbakernelding rammeavtale mottaksstasjoner. . . , br 27286/10
Norges Råfisklag, "Førings- og pakketilskudd for fisk i 2010", rundskriv 2010/08
TFK, Saksfremlegg og vedtak FTG-SAK 94/09 "Ordning for drift av mottaksanlegg
og transport til produksjonsanlegg"
TFK, Fylkesrådssak 236/08 "Føringstilskott —Forslag til endringar av ordningane for
tilskott til føring og frakt av fisk og skalldyr. . ", lnr 30779/08
TFK, Budsjettår 2009 - Fylkeskommunalt næringsfond —Tilsagn om tilskudd kr 111
750,- til "Ekstraordinært tilskudd til mottaksstasjonene i Nord-Troms", Inr. 25620/09
Forslag til Statsbudsjett 2011, kap 1050 Diverse fiskeriformål
FTG Saksprotokoll sak 01/10 i møte 01.03.2010 "LU-fisk rapport - fiskeri- og
havbrukspolitikk"
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Post Nordreisa

Fra: Emely Bertelsen [emely.bertelsen@komrevnord.no]
Sendt: 11. februar 2014 15:57
Til: Post Nordreisa
Kopi: Beate Brostrørn; Rita Toresen; Espen Li
Emne: Revisoruttalelse og signert regnskap fiberutbygging
Vedlegg: Utg 472 Revisoruttalelse og Signert regnskap 904 Fiberutbygging.pdf; Utg 473

Oversendelse av revisoruttalelse og kommentar til regnskap.pdf

Vedlagt oversendes revisoruttalelse med signert regnskap for prosjektet fiberutbygging i Øvre-Reisadalen. Vedlagt
følger også oversendelsesbrev med kommentarer til regnskapet stilet til utviklingsavdelingen.
Disse sendes kun på e-post til dere.

Med hilsen
Emely Bertelsen
revisor

KomRev NORD IKS

Vestregata 33, 9008 TROM5Ø

Tlf.: 77 60 05 06, Mobiltlf.: 41 61 35 76
http://www.komrevnord.no

NORDREISAKDMMII

12 FEB2014
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i.

Side 41



11141411,11KomRev NORD
Interkommunalt selskap

KOMREV

NORD

skapsr bywhel

Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
472/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 11.2.2014

emely.bertelsen@komrevnord.no

REVISORS UTTALELSE TIL PROSJEKTET "STØTTE TIL FIBERUTBYGGING I ØVRE-
REISADALEN" V/NORDREISA KOMMUNE, BUDSJETTÅRET 2012

Nordreisa kommune, utviklingsavdelingen har bedt oss bekrefte ovennevnte prosjekt-
regnskap. Vi viser til deres tilsagnsbrev av 24.5.2012, deres ref. 12/918-12.

Regnskapet viser totale utbyggingskostnader kr 4 556 962. Jf. vedlagte regnskapsoppsett.

Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 —Avtalte kontrollhandlinger. Vi har
gjennomført kontrollhandlinger som vi har funnet hensiktsmessige og som er listet opp
nedenfor. Handlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av rapport
fra Nordreisa kommune vedrørende bruk av tilskuddsmidlene.

Vi har kontrollert følgende:

Regnskapet er ført på eget prosjektnummer i kommunens regnskap.

Regnskapet er satt opp i henhold til kostnadsoverslaget.

Oppsatte utbyggingskostnader samsvarer med kommunes regnskap.

Kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen
ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde
gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne
andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet i tredje avsnitt, og
skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er beregnet på Troms fylkeskommune.

tErY&f
Emely Bertelsen
revisor

Vedlegg: Signert regnskapsrapport 10.2.2014.

Besoksadresse:Postadresse:Avdelingskontor:Telefon:
Sjogt 3Postboks 823Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00
HARSTAD9488 HARSTADSortland, Stomlett
www.komrevnordmo post,a komrevnord.no

Organisasjonsnummer:
986574689
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Kontol Konto(T) IRegnskapI Totalt budsjett

04700 Utbygging 4 556 962,00 5 553 872,00

11-59 øvrIge utgifter 4 556 962,00 5 553 872,00

07300 Ref fra fylket -2 850 000,00 -2 850 000,00

07701 Div refusjoner -36 000,00




0,00

07710 Ymbers andel -1 019 000,00




-800 000,00

07710 Statsskog -90 000,00




-200 000,00

09100 Nordreisa kommu nes andel -561 962,00 -1 703 872,00

60-99 Inntekter -4 556 962,00 -5 553 872,00

904 Fiberutbygging




0,00




0,00

secA-So)ke;rr\

1:51-‹pite,kbef.a.ix/91et,,

 Iv
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KOMREV
NORD

KomRev NORD
Interkommunaltselskap

Wskape Ifysyhet

Nordreisa kommune v/utviklingsavdelingen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref:Vår ref:Saksbehandler:Telefon:
473/EB Emely Bertelsen77 60 05 06

emely.bertelsenia komrevnord.no

Dato:
11.2.2014

INVESTERINGSREGNSKAPET-ANSVAR 904 - KOMMENTAR TIL BOKFØRT
REGNSKAP OG OVERSENDELSE AV REVISORBEKREFTELSE OG SIGNERT
REGNSKAP

Vi viser til prosjektregnskapet "Støtte til fiberutbygging i Øvre-Reisadalen", ansvar 904 i
investeringsregnskapet. Vi har attestert prosjektregnskapet og utstedt revisoruttalelse som
følger som vedlegg. Disse bes sendt Troms fylkeskommune sammen med deres rapportering
av prosjektet.

Uten at det har noen betydning for vår bekreftelse av regnskapsoppsettet til Troms
fylkeskommune, har vi noen bemerkninger og spørsmål til regnskapsføringen som er gjort.
Dette er forhold som dere må vurdere og eventuelt korrigere før regnskapet 2013 avsluttes.

Utbyggingsprosjektet er bokført i investeringsregnskapet. Vårt spørsmål i denne
forbindelse er om dette er et investeringsprosjekt som Nordreisa kommune eier eller er
det andre som eier det? Hvis dette er andres investeringer, skal det bokføres i
driftsregnskapet. Vi registrerer også at konto 04700 overføring private er benyttet for
utbyggingskostnadene til Ymber AS.

I regnskapet 2012 på dette prosjektet er det inntektsført kr 484 000,- som er avsatt til
fond. Dersom avsetningen i 2012 regnskapet gjelder deler av tilskuddet til prosjektet,
må dette tas hensyn til i bokføringen på prosjektet i 2013.

Vi ber om deres tilbakemelding.

£frne-I-cd
Emely ertelsen
revisor

Gjenpart:Økonomisjef RitaToresen

Besoksadresse: Postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjegt 3 Postboks823 Tromss, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689
HARSTAD 9488HARSTAD Sortland, Storslett
www kormevnord no post akomrevnord no
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DET KONGELIGE KOMMUNAL-
G MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Statsråden

Til kommunene

Deres ref Vår ref Dato

19/Ity4q OLI.02 .2a19

Invitasjon til deltakelse i konkurransen om Statens bymiljopris 2014

Statens byrniljøpris deles ut hvert år til en kommune som særlig utpeker seg med gode
prosjekter for en mer bærekraftig by- og stedsutvikling. Statens bymiljøpris er delt ut siden
2002 av Miljø-verndepartementet. Planavdelingen er overført til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som nå har ansvaret for denne prisen.

Tema for årets bymiljøpris er

Bymilje og helse

Prisen består av en plakett, et diplom og kr 250 000,-.

Statens bymiljepris 2014
Livsstilsykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet, og det
er vel dokumentert at en passiv fysisk hverdag kan få negative konsekvenser fysisk, psykisk
eller sosialt.

Hvordan vi planlegger og tilrettelegger for en mer fysisk aktiv hverdag kan dermed få stor
positiv effekt for folkehelsen, både på samfunns- og individnivå.

Statens bymiljøpris skal i 2014 deles ut til en kommune som har planlagt og iverksatt
nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår
i kommunen, og som har sett dette arbeidet i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Departementet er særlig interessert i å se planer og prosjekter som viser synergier mellom
areal- og transportplanleggingen og befolkningens reisevaner. Samarbeid på tvers av
kommuner og med private aktører, frivillige eller andre i planlegging og gjennomføring av
tiltak er ønskelig dersom dette er hensiktsmessig, men dette er ikke et krav.

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 27 40

Org. nr.: 972 417 858
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Utvelgelsesprosessen
Utvelgelsesprosessen foregår i to faser:

Første fase —forslag til kandidatur, frist tirsdag 4. mars

Privatpersoner, private forslagsstillere, organisasjoner eller kommuneadministrasjonen selv
kan sende inn forslag om hvem som skal motta prisen og hvorfor. Forslaget skal være kort
(maks. 4 sider) og beskrive hva som gjør kommunen kvalifisert til å motta prisen. I tillegg til
begrunnelse må det fremkomme hvem som er forslagsstiller, og om kommunen er informert
om at den er foreslått og stiller seg bak forslaget. Det skal oppgis kontaktinformasjon som
inneholder navn på kontaktperson, telefon kontortid/mobiltelefon, e-post og postadresse for
både kommuneadministrasjonen og forslagsstiller. Det skal ikke følge vedlegg med søknaden.

Forslag sendes elektronisk til: postmottak@kmd.dep.no merket
'Statens bymiljøpris 2014'.
Frist er tirsdag 4. mars 2014 kl. 12:00

Andre fase —utvelgelse av kandidater til finalen. Leveringsfrist fredag 25. april

En fagjury oppnevnt av departementet vil vurdere de innkomne forslagene og velge ut et
begrenset antall kandidater som går videre til finalen. Finalistene vil bli bedt om å utdype
enkelte sider ved arbeidet og eventuelt ettersende dokumenter for å utdype begrunnelsen.
Finalistene blir kontaktet av juryen innen fredag 28. mars med spørsmål til avklaring.
Juryens henvendelse skal besvares innen fredag 25. april, kl. 12:00.

Jurvens avgjørelse 

Juryen vil vurdere befaringer til finalistene dersom dette kan bidra til avklaring. Befaringer vil
bli lagt til tiden rundt uke 19.Juryens arbeid avs1uttes innen I. juni.

Offentliggjøring
Vinneren offentliggjøres i juni 2014.

Jeg vet det gjøres mye godt arbeid rundt om i kommunene når det gjelder godt bymiljø, og jeg
ser frem til å kunne offentliggjøre en vinner av årets bymiljøpris!

Med hilsen

Jan 'ISanner
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TROMSfylkeskommune Næringsetaten
ROMSSAfylkkasuohkan

N

zog

i

Alle kommunene i Troms
(25 postmottak)

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
14/2843-2 Katja M. Hansen 243N01 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
14414/14 77 78 80 64 23.04.2014

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2013, BEHANDLES I 2014

Det orienteres om at regional transportstøtte for regnskapsåret 2013 lyses ut nå.
Søknadsskjema og retningslinjer for regional transportstøtte i Troms finnes på
www.tromsfylke.no (finnes under tjeneste Næring —Utviklingstilskudd - Transportstøtte).

Transportstøtte gis som delvis refusjon av kostnader for uttransport av egenproduserte varer
fra produsenter i Troms. Ordningen virker etterskuddsvis, slik at det søkes om transportstøtte
på bakgrunn av forrige års (2013) avsluttende regnskap.

Søknadsfristen for regional transportstøtte er 30. juni 2014

Maksimalt støttebeløp er kr 500.000. Tidligere søkere far eget brev om ordningen.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringssjef Katja M. Hansen

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
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UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Halti Kvenkultursenter IKS
Hovedveien 2

9151 STORSLETT

Kulturetaten

flORDP.E15.T.KOryl,r,..1UNE

7 APR2014

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/9784-76 Anne Mette Sætra 223 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
11650/14 77 78 82 22 28.03.2014

SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL PAASKIVIIKKO 2014

Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg, har fordelt tilskudd til festivaler
og kulturdager for 2014. For 2014 er det kommet inn i underkant av 50 søknader, med
tilsammen ca 4,4 millioner kroner i total søknadssum. Det er i budsjettet for 2014 satt av 1
858 200,- til fordeling, et kutt på kr 200 000,- fra 2013.

Vi viser til søknad om tilskudd til Paaskiviikko 2014. Fylkesråden har vurdert søknaden ut i
fra gjeldende retningslinjer og kriterier for omsøkte tilskuddsordning, og har innvilget kr 60
000,- i støtte til arrangementet.

Pengene betales ut etterskuddsvis, etter innlevet rapport og regnskap. Frist for rapportering
og utbetalingsanmodning er senest 1. desember 2014. Utfyllende rapport om
arrangementet skal skje i henhold til eget vedlagt skjema hvor det kommer fram opplysninger
som må oppgis før en utbetaling kan skje. Hvis rapport skjer på eget ark, skal skjemaets
forside utfylles og legges som forside til rapport. Regnskapet skal underskrives av to
personer som er oppnevnt av prosjektansvarlig, dersom det ikke benyttes ekstern revisjon av
regnskapet. Utbetalingsanmodningen finner dere også på vår hjemmeside med informasjon
om støtteordningen for festivaler og kulturdager, husk signatur også på elektronisk utfylt
skjema.

Elektronisk og trykt informasjon om arrangementet skal inneholde informasjon om at det er
mottatt støtte fra Troms fylkeskommune og fylkeskommunens logo. Logo kan lastes ned fra
Troms fylkeskommunes hjemmeside, www.tromsfylke.no 


Troms fylkeskommune skal informeres ved eventuelle endringer i henhold til finansiering,
program eller annet som er av relevans for avvikling av festivalen / kulturdagen(e).

Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg, ønsker å invitere arrangører av
festivaler og kulturdager i Troms til et dialogmøte i løpet av høsten 2014. Blant annet ønsker
fylkesråden dialog rundt kriterier for ordningen, det brede festivallandskapet og situasjonen
for sponsorarbeid for festivalene i Troms. Mer informasjon og invitasjon til aktørene kommer
høsten 2014.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.noSide 48



Vi ønsker dere lykke til med arrangementet i 2014.

Med vennlig hilsen

Ellen Østgård
fylkeskultursjef Anne Mette Sætra

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Storfjord kommune„ 9046 OTEREN
Lyngen kommune, Kjosvn. 12, 9060 LYNGSEIDET
Gåivuona suohkan, Kåfjord kommune, 9146 OLDERDALEN
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9151 STORSLETT
Skjervøy kommune, Postboks 145, 9180 SKJERVØY
Kvænangen kommune, Postboks 114, 9161 BURFJORD

2
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/330-5

Arkiv:                004

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 05.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/14 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 20.05.2014

Nordreisa kommunestyre

Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid
2 Årsmelding 2013-Helårsvertprosjektet
3 Sluttevaluering Norges Nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Rådmannens innstilling

Årsmeldingen tas til orientering.

Saksopplysninger

Vedlagt ligger årsmelding for næringsarbeidet i Nordreisa kommune.

Vurdering

Store deler av 2013 så ble næringsutvikler omdisponert til arbeidet med ny arealplan.

Næringsutvikler jobbet 80 % fra januar til august, og 60 % fra august til desember. 
Næringsutvikler er tilbake i full stilling høsten 2014.
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Årsmelding 
2013
Kommunens næringsarbeid – politisk 

og administrativt i 2013

Oppsummering og rapportering av Nordreisa kommunes arbeid med næring og 

næringsutvikling i 2013.

29.04.2014
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Nærings- og kulturutvalgets virksomhet
Nærings- og kulturutvalget ble opprettet i 2012, og overtok oppgavene til Næringsutvalget, som 

ble nedlagt. Nærings- og kulturutvalget hadde i 2013 4 møter og behandlet til sammen 20 saker. 

Til sammenlikning hadde utvalget 7 møter og behandlet til sammen 33 saker i 2012.

I tillegg kan saker behandles raskt i samråd med leder av utvalget, av administrasjonen, jfr.

delegasjonsreglementet. Administrasjonen har behandlet 64 saker, derav 44 tilskuddssaker.

Nærings og kulturutvalget valgte i 2012 å innføre frokostmøter, der man i forkant av det politiske 

møtet inviterer næringslivet til dialog om utvalgte temaer. Dette har ikke vært fulgt opp i 2013 på 

grunn av lav møtedeltakelse fra utvalget og næringsliv for øvrig. Ved oppstartsmøte med 

Strategisk næringsplan ble det avdekket at den største hinder for utvikling i kommunen var vår 

foreldede arealplan. Administrasjon i samråd med politikere valgte da å kanalisere ressurser til 

denne planprosessen. 

Arealplanen har vært stor del av det næringspolitiske arbeidet i 2013. Les mer om administrative 

ressurser i eget delkapittel.

I 2013 fikk kommunen bevilget 1 146 200 kr fra fylket til kommunalt utviklingsfond. Derav skulle 

200 000 øremerkes regionale samarbeidsprosjekter. Fra driftsbudsjettet ble det bevilget 397 750, 

næringsfondet ble redusert med kr. 18 000 kr til innsparinger. 

Det er til sammen i 2013 gitt kr 1 264 655 til bedrifter og 40 000 til regionale tiltak. 
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Driftsbudsjettet ble forvaltet slik:

kto 430 Tilskudd driftsmessige næringstiltak

Funksjon Bevilget Regnskap Balanse

11404 Informasjon/ markedsføring 25721 80050 -54329

11954 Kontigenter 12860 6990 5870

14700 Overføring Private 122669 122699 -30

14721 Overføring til private 203600 124816 78784

14731 Til Grendelag, lag og foreninger 50900 45500 5400

17290 Investeringer 0 0

415750 35695

Driftsbudsjettet for Tilskudd driftsmessige næringstiltak gikk alt i alt med overskudd. Posten 

Informasjon/ markedsføring var det overforbruk på, på grunn av kommunens satsing på 

Nasjonalparkmagasinet. Underskuddet ble inndekt med overskuddet på post 14721. Viktige 

prioriteringer på budsjettet var:

- Helårsvert- prosjektet

- Nasjonalparkmagasinet

- Velkomstpakken

- Strategisk Næringsplan

Flere av tiltakene har vært satt på hold for å prioritere Arealplanprosessen. Bevilgningene 

overføres til nytt år.

Nordreisa kommune har som en av kommunene i Troms fått ny samarbeidsavtale med Innovasjon 

Norge. Innovasjon Norge bidrar til godt samarbeid mellom næringsarbeidere i hele Troms. Det er 

nå enkelt å utveksle informasjon og saksopplysninger mellom Innovasjon Norge og kommunen. Vi 

har anledning til å hospitere og får tilbud om faglig påfyll på en helt annen måte enn kommunene 

som ikke fikk samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått etter en nøye vurdering av næringsarbeidet 

både administrativt og politisk i de enkelte kommuner. Det er kun kommuner med 

næringsarbeider som får avtale med Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tilbyr også kontordager 

til samarbeidskommunene der de kommer til regionen. Innovasjon Norge har vært på to 

informasjonsmøter i Nordreisa og bedrifter har fått et mer entydig virkemiddelapparat lokalt og 

sentralt.

Nordreisa kommune ble også innlemmet i samisk virkemiddelområde for næring, STN-området, i 

2012. Dette har stor betydning for næringslivets muligheter for utvikling. Det er arrangert to 

informasjonsmøter med Sametinget i 2012, og det er planlagt tett samarbeid med Sametinget i 

året som kommer.

I 2013 fikk næringslivet i Nordreisa drøyt 2,8 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon 

Norge. Dette er en nedgang på i underkant av 700 000 kr 2012 og 2,5 millioner fra 2011.

Nedgangen på søknader til Innovasjon Norge virker å være en trend i hele Norge, da 
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søknadsinngangen til både Sametinget og Innovasjon Norge drastisk går ned. Dette vekker 

bekymring da dette kan få betydning for bevilgninger til disse. Kilde: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/offentlige-vedtak/

Nordreisa kommune har ikke hatt samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS i 2013, men 

forhandlinger om dette har foregått gjennom året. Det har vært jobbet med en slik avtale, og 

avtale ble signert i 2013, med virkning fra 2014. Nordreisa kommune har likevel samarbeidet om 

flere prosjekter i 2013; Etablererkurs, Presentasjonsmateriale for Statnett og Arbeidslivsdagene, 

for å nevne noe.

Næringsutviklers virksomhet
Næringsutvikleren har delegert ansvar for tildeling av tilskuddsmidler inntil kr 100 000. 

Næringsutviklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvarsområdene næring, 

infrastruktur og samferdsel. Herunder rapportering til KRD, søknader, bredbåndsutbygging, med 

mer. Næringsutvikler skal være fagressurs på området næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være 

konsulterende i forhold til kunder og kollegie. 

En stor del av næringsutviklers virke har i 2013 vært preget av planarbeid med Kommuneplanens 

arealdel, der hun har hatt ansvaret for delplan Sentrum. Flere utviklingsprosesser har blitt 

igangsatt som følge av planen, blant annen forstudie Dypvannskai, der næringsutvikler er 

saksbehandler.

Næringsutvikler er også ansvarlig for Nasjonalparklandsbysatsingen. Norges 

Nasjonalparklandsbyer består av tettstedene: Geilo, Vingelen, Jondal, Lom og Storslett. Det er i 

2011 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, som skal føre arbeidet i ønsket retning. Ordfører er 

deltakende i styringsgruppen. Verdiskapningsprogrammet for natur ble avsluttet i 2013, og 

vedlagt årsmeldingen foreligger Norges nasjonalparkslandsbyers evaluering av hele 

prosjektperioden. Nordreisa kommune er med i Verdiskapningsprogrammet for natur som er i sin 

siste periode. Det er usikkert om hvordan en eventuell ny runde vil se ut. Det har vært jobbet mye 

fra både administrasjon og politisk hold for videreføring av denne satsingen inn i nytt 

statsbudsjett, uten at man har lyktes med dette for 2014.

Det ble i 2012 ansatt en helårsvert som skal ivareta det lokale arbeidet med hensyn på 

informasjonsarbeid, vertskap og reiseliv. Helårsvert har også deltatt i det landsomfattende 

samarbeidet. Næringsutvikler har det faglige ansvaret for prosjektet som varer til august 2014. 

Helårsverten er et pilotprosjekt som er delfinansiert av Troms Fylkeskommune, Skjervøy, 

Kvænangen, Nordreisa kommuner og Halti Nasjonalparksenter. Dette medfører en større ressurs 

på informasjonsarbeidet og styrking av reiselivsrelaterte oppgaver. Det lokale landsbyrådet er en 

samarbeidsarena for god tilrettelegging og utvikling, og flere gode prosjekter starter her, 

sekretær for rådet er nå helårsverten. Målet for 2014 er å få på plass turistinformasjonens 

nettside, oppdatere turkart, og finne løsninger for Turistinformasjonen i 2014 (Jfr byggestart Halti 

2). Videre tiltak for reiselivet skal utredes i forbindelse med ny strategisk næringsplan.
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Næringskonsulenten fikk i september 2011 20 % stilling i omdømmeprosjektet i Nord-Troms, og er 

deltakende i prosjektgruppen. Målsetningen med prosjektet er at man skal styrke Nord-Troms 

sitt omdømme og samarbeide tettere på tiltak i regionen. Tiltakene skal styrke synlighet, 

rekrutteringsarbeid og det lokale vertskapet. Regionrådet er eiere av prosjektet. Prosjektet går

over 3 år og prosjektleder er Silja Karlsen fra Skjervøy. Alle Nord-Troms kommunene er med. 

Rådmenn er deltakende i styringsgruppen. I 2013 har prosjektet gjort en del tiltak som 

vertskapskurs, tilflytterapparat, belyst informasjonsansvar og jobbet med en helhetlig 

tilflytterportal. Det jobbes også systematisk med utbedring av velkomstopplegg og 

kommunikasjonskanaler for våre innbyggere, næringsliv og tilflyttere for å møte forventninger 

som legges til kommunen som tjenesteyter og tilrettelegger. En rekke prosesser er igangsatt.

Næringskonsulenten er i tillegg kommunens representant i Tornedalsrådet og Tornedalsrådets 

Nordlige næringsgruppe, TNN-gruppen. Tornedalsrådet er et politisk samarbeidsorgan, og er det 

eneste internasjonale samarbeidet som kommunen er medlem av. Tornedalsrådet har flere 

undergrupper som finansieres av Nordisk råd, herunder Tornedalsgruppens nordlige 

næringsgruppe, som næringsutvikler er engasjert i. Selve Tornedalsrådet er politisk arbeid, og 

belastes ikke midler for tilrettelegging for næring.

Sammen med kommunene Kautokeino, Kåfjord, Storfjord, Enontekio, Mounio og Kiruna jobber 

næringsgruppen får næringsutvikler et stort nettverk som er internasjonalt med muligheter som 

til i dag ikke har vært utnyttet. Strategiene for TNN-gruppen er blant annet å se nærmere på 

infrastruktur for tettere samarbeid øst-vest.  Konkret har det blitt opprettet kontakt mellom 

Avinor og flyplassene i Sverige og Finland der man skal se nærmere på muligheter for ruter øst-

vest, spesielt Kiruna-Tromsø, og Ishavsbanen og E8. Reiselivssamarbeid er også naturlig og man 

ønsker å gjøre en foresight for utvikling der man ser nærmere på Nordkalotten. 

Næringsutvikler deltok også i andre samarbeidsarenaer som for eksempel næringsarbeiderforum i 

Nord-Troms. I den forbindelse har Næringsutvikler vært med på arbeidet med å danne en egen 

Næringsgruppe for Nord-Troms etter modell fra Tornedalsrådet. Dette samarbeidsnettverket 

forventes å kunne ha oppstart fra 2014 som en formell samarbeidskonstellasjon.

Nordreisa kommune har også gått i gang med bredbåndsutbygging i øvre Reisadalen, arbeidet ble 

ferdig høsten 2013. Prosjektansvaret i kommunen er lagt til næringsutvikler. Det er søkt om midler 

til utbygging av fiber til øvrige områder i kommunen. Bredbåndsutbyggingen vil fortsette i 2014, 

hvis det fortsatt gis midler til slikt fra staten.

Det var i 2012 vedtatt oppstart av arbeid med strategisk næringsplan. Strategisk næringsplan har 

ikke blitt ferdig i 2013, på grunn av arbeidet med Kommuneplanens arealdel, men forslag kommer 

til behandling i Nærings- og kulturutvalget i løpet av 2014.

Næringsutvikler begynte høsten 2012 på masterutdanning i Statsvitenskap- Organisasjon og 

ledelse, ved Norges Arktiske Universitetet UIT. Næringsutvikler har i 2013 bedt om 20 % permisjon 

fra sin stilling til å jobbe med mastergradsoppgave, der omdømmebygging og tilflyttingsarbeid er

tema. I tilknytting til denne stillingsprosenten er næringsutvikler tilknyttet Nord-Troms Regionråd 

DA. Fra august 2013 har kommunen hatt 60 % stilling til næringsarbeid. Dette har ført til noe lang 

saksbehandlingstid, og få næringslivsarrangement i regi av kommunen.
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Bedriftsetableringer/ nye arbeidsplasser
Det er alt i alt registrert 54 nye bedrifter i Brønnøysundregistrene i 2013, det er en økning på 34 

bedrifter sammenliknet med 2012. Tilsvarende tall for 2011 var 8 bedrifter. Nordreisa kommune 

scorer som nr. 346 av 429 i Nærings NM. Nærings NM viser ikke gode tall for Nordreisa eller Nord-

Troms, men Nordreisa har en stigende plassering fra 2012 fra 291 til 281. plass av 429 når det 

gjelder nyetableringer. Vår besteplassering i Nærings NM er 255. plass når det gjelder lønnsomhet. 

Nærings NM 2013, finnes på NHO sine hjemmesider.

Det er gitt økonomisk støtte til 12 nyetableringer. Det er gitt midler til 3 nye prosjekter.

Næringsutvikler har brukt om lag 70 timer i 2013 på bistand, samtaler og kontakt med 

nyetablerere, dette omfatter omkring 30 forskjellige aktører. Næringsutvikler er sertifisert 

foretningsmodellerer og har arrangert etablererkurs sammen med Halti Næringshage. 

12 etablerte bedrifter og prosjekt har fått støtte. Mange av de som har søkt midler har fått mindre 

midler enn det de har søkt om.

Bilde 1 Skotsk Høylandsfe. Noen av de viktigste satsingene har vært lokal matproduksjon.
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Næringsfond, tilrettelegging for næring og statlige overføringer

Bevilgninger 2009 2010 2011 2012 2013
Kommunale 
grunnlagsinvesteringer

128.257 0 0 1.800.000 0

Kommunalt tiltaksarbeid 162.503 97.000 417.706 380.055 415750

Prosjekt støtte 218.275 136.985 466.930 635.444 297.000

Støtte ny virksomhet 347.590 689.807 150.000 224.590 450.000

Støtte eksisterende 
virksomhet

223.007 380.228 366.178 438.002 607.655

Sum 1.079632 1.304.020 1.400.814 3.478.091 1.770.405

Ingen søknader ble avslått. Flere søkere har fått mindre tilskudd enn de søkte om. Dette grunnet 

tilskuddssats, føringer og penger i fondet. Saksbehandlingstiden varierer fra 2-6 uker. Tilsvar 

innen 3 uker.

Saldo på fondene:

Fond Saldo Ventet overføring i 2014

Fiskerifondet 626.642,65 0
Jordbruksfondet 0 0
Kommunalt utviklingsfond 4940,00 900 000

0
Regionalt utviklingsfond 170 000,00 200 000
Kommunalt næringsfond- kraft

Midler før 2007

489.092,01

488.165,67

0

0

Formål med fondene:

Fiskerifondet: Lån til kjøp av fiskebåt og eller kvote.

Jordbruksfondet: Avdragsfrie lån til kjøp av melkekvote, 50 % dekning.

Kommunalt utviklingsfond: Bedriftsrettede midler. Målgruppe; kvinner, intereg, innvandrere, 

unge og miljø. KRD rapporteringspliktig.

Regionalt utviklingsfond: Nytt av 2012. Regionale samarbeidsprosjekter der prosjektene 

finansieres av flere enn en kommune. KRD rapporteringspliktig.

Kommunalt næringsfond: Tilrettelegging for næring. Anbefaler at pengene brukes til tiltak jfr. 

handlingsplan for ny strategisk næringsplan 2014-2018.
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Generelt om sysselsetting

I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. Den overveiende største delen består av små 
bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, 
bygg og transport er næringer med flest 
sysselsatte. 

Arbeidsplasser, enten de er offentlige eller 
private, er svært viktig for å tiltrekke og 
beholde befolkningen i vår kommune. Selv 
om arbeidsledigheten i Nordreisa har ligget 
under 3 %, er det behov for flere 
arbeidsplasser. I følge NHO’s 
kommunebarometer har kommunen tapt 2 % 
av arbeidsplassene i 2013. Nordreisa 
kommune har for få arbeidsplasser. Dette 
signaliseres gjennom at den generelle 
arbeidstyrken er større enn antall 
arbeidsplasser. 

Nordreisa har 2090 arbeidsplasser per 4. 
kvartal 2012. Dette er 29 mindre enn året før. 
Antall sysselsatte er 2380 mennesker. Som er 
en økning fra 2012. Det er registrert 75 helt 
arbeidsledige dette utgjør ca 3 % av 
arbeidsstyrken. (Tall er hentet  fra 
www.ssb.no )

Av disse tallene kan vi beregne at ca 290 personer, 12 % av arbeidsstyrken, pendler til 
andre steder i landet. Det er i hovedsak menn som arbeider andre steder. Stor andel 
offentlig virksomhet er med på å stabilisere arbeidsmarkedet. Det private næringsliv er 
forholdsvis liten i forhold til det offentlige jfr. Nærings NM 2013.

Nordreisa kommune er avhengig av å skape gode forhold som bokommune. Dette 
gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig tjenestetilbud og samferdsel. For å kunne stimulere til 
økning i det private næringsliv er det hensiktsmessig å legge til rette for gode 
rammevilkår. De selskaper som sysselsetter flest mennesker i Nordreisa, offentlige 
arbeidsplasser unntatt, er; Ymber AS, Betongservice AS, Bussring AS, Bios AS, Nordtro AS, 
Avfallsservice AS, Halten AS og Posten Norge AS.

Arbeidstyrken defineres som: 

Arbeidsløse + Sysselsatte = Arbeidsstyrken

Bilde 2 Offshore og industri tiltrekker seg ca 10 % av 
arbeidsstokken i Nordreisa. Nordtro leverer oljelenser 
produsert i Sørkjosen til Nofi.
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Bransjeinformasjon:

Varehandel

Nordreisa kommune har i forholdsvis gode tall når det gjelder varehandel. Nordreisa ligger 

omkring på landsgjennomsnittet på omsetning i varehandel. Landsgjennomsnittet er 82.700 per 

innbygger, i Nordreisa ligger tallet i 2013 på 75.849 per innbygger (Tall fra SSB)

Næringen merker nå sterk konkurranse fra Alta og Tromsø etter utbygginger av varesentere, 

hoteller og badeland. Alta driver nå er mer aggressiv markedsføring mot Nord-Troms. Det er 

påpekt gjennom media at næringen her har behov for å posisjonere seg gjennom tiltak som f.eks 

service, egenart og spesielle utvalg. Næringen selv har gått i gang med et service prosjekt som 

kommunen bidrar til i form av tilskuddsmidler, prosjektet er inne i siste år. Årets Servicebedrift i 

2013 ble Fristelsen Bakeri.

Det er grunn til å tro at varehandelen har behov for sterkere støtte og målrettede tiltak i årene 

som kommer, for å kunne motvirke handelslekkasje til de store byene og internett. 

Handelsnæringen må kanskje i sterkere grad enn før jobbe målrettet for å tiltrekke seg kunder og 

utnytte kundegrunnlag i godt besøkte perioder. Kommunen bør jobbe hardere for å få opp 

besøkstallene til kommunen, gjennom reiselivssatsing og stedsutvikling.

På landsbasis steg detaljhandelen eksklusive salg av motorvogner fra i fra 2012 til 2013 med 2

prosent. I Nordreisa har man sett en nedgang på 1,5 % i samme periode. Det er grunn til å sette 

inn tiltak på å øke fokuset på besøksnæringen til kommunen, da handelsmønstret hos 

lokalbefolkningen har endret seg. Det er Strategisk næringsplan som følger opp denne 

problemstillingen i kommunen. Kommunens nærmeste samarbeidspart i forhold til denne 

bransjen er Nordreisa Næringsforening. 

Bilde 3 Vinterparken 2013. Kulturskolen skaper liv i Nasjonalparklandsbyen.
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Reiseliv

Nordreisa har fått status som nasjonalparkkommune og Storslett som nasjonalparklandsby. Det 

er og opprettet nasjonalparklandsbyråd. Statusen gjør at vi har muligheten til å utvikle oss som et 

sted for naturnær turisme på en helt annen måte enn tidligere. Verdiskapningsprogrammet for 

natur var i 2013 inne i sin siste periode.

Bedrifter som har satset på fisketurisme har fremdeles en svært 

positiv utvikling. Det er flere som utvider virksomheten for å nå flere 

markeder. Generelt sett så har kommunen 44000 overnattinger om 

sommeren og 12 000 om vinteren. Vi holder ikke tritt med utviklingen i 

bransjen i Nord-Norge der vinteren nå har blitt større enn sommeren.

Det er ansatt en helårsvert som skal sikre et godt fundament for 

satsingen i tillegg til reiseliv gjennom arbeid med kompetanseheving, 

vertskap og våre tilgjengelige nettressurser. Prosjektet har i 2013 vært 

deltagende i det overordnede systemet for ivaretakelse av reiselivets 

markedsføring og salg(destinasjonsselskapene). Denne saken har over 

tid blitt en kasteball i det politiske systemet. Troms fylkeskommune 

har i 2013 lansert en ny reiselivsstrategi, uten å ta høyde for 

destinasjonsendringene. Den nye reiselivsstrategien til Regjeringen, 

Destinasjon Norge, er meget fordelaktig for distriktene og 

Nasjonalpark-satsingen. Det foregår nå et nasjonalt prosjekt der man ser nærmere på 

destinasjonsstrukturen i landet. 

Nordreisa kommune har ikke meldt seg inn i noen destinasjonsselskap i 2013. Dette skaper ikke 

problemer for bedriftene, da disse kan melde seg inn i destinasjoner som de selv ønsker. Det 

skaper derimot problemer med reisemålsutviklingen (stedsutvikling, profil, med mer). Dette er 

viktig å jobbe videre med i strategisk næringsplan.

Kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord har tett samarbeid på reiseliv og har ytret at resterende 

Nord-Troms kommuner kan delta mot likelydende investering. Opprettelse av 

destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord er et av tiltakene i samarbeidet. Nordreisa nærings- og 

kulturutvalg vedtok i 2013 å ikke inngå noen avtale med Visit Lyngenfjord, på bakgrunn av flere 

faktorer, men først og fremst av økonomiske grunner. 

Bilde 4 Nasjonalparkmagasinet er en viktig 
del av kommunens profileringsarbeid.
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Bilde 5 Skisse Hjellnes dypvannskai

Bygg, anlegg og industri

Sjøtransport AS har hatt en svært god utvikling. Markedet deres er stort sett føring av laksefor. 

Disse utvidet i 2012 sin lagringskapasitet i Sørkjosen havn. Det er i kommuneplan sammenheng 

identifisert at en videre utbygging av industriområdet omkring Sørkjosen havn kan komme i 

konflikt med RAMSAR-verneforskrifter for Reisavassdragutløpet og videreutvikling av Sørkjosen 

flyplass. Havneforholdene er ikke optimale, og utbedring av disse rammeforholdene er 

kommunalt ansvar.

Nordreisa kommune har utfordringer i forhold til logistikk på industriområdet i Sørkjosen. Det er 

uttrykt et ønske om å bedre vei og skilting til industriområdet. Kommunen besitter fortsatt noen 

industritomter mellom Jernelva og flyplassen. Flyplassen hindrer i noen grad utviklingen av 

industriområdet, og dette bør tas hensyn til i videre utviklingen av kommunens tilrettelegging for 

næring.

Det er i 2013 jobbet iherdig med å få på plass en arealplan som kan løse en del av utfordringene 

som næringslivet har signalisert. Nordreisa kommune skal, gjennom ny arealplan, legge til rette 

for å hindre fraflytting og heller forsterke bosettingsstrukturen som er i dag gjennom aktivt å 

styrke tjenestetilbud og andre tilbud som gir bedre muligheter for bosetting i Reisadalen, 

Rotsund, Bakkeby, Hamneidet, Straumfjord, Storvik og Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 

grad søke å avklare og forenkle mulighet for boligbygging og arealer for næring og 

næringsmuligheter i disse områdene.

Nordreisa kommune skal 

legge til rette for styrking av 

sentrumsområdene Storslett 

– Sørkjosen som 

servicesenter i Nord-Troms.
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Fiskeri

Nordreisa kommune har et fiskerifond som i hovedsak gis til kjøp av fiskebåt og kvoter. Det er 

tidligere gitt to lån fra fondet og i 2013 var det gitt tre tilsagn. Med at Nordreisa kom inn i 

Sametingets STN- område er det nå mulig for søkere fra Nordreisa å få tilskudd til kjøp av brukte 

fiskebåter. Innovasjon Norge gir kun tilskudd til nyinnkjøp.

Fiskerikaia i Sørkjosen ble utvidet i 2011 og det er kjøpt inn ny kran. Dette gjør forholdene for 

fiskerne mye bedre enn tidligere. Det er bygd et eget redskapslager for fiskere på nykaia.

Mottaket hadde avtale med Skjervøy sjømat på oppkjøp av fisk, men i 2013 gikk firmaet konkurs 

og mottaket sto uten fiskeoppkjøper. Avtale for dette må initieres fra Sørkjosen fiskemottak og

det må lages en avtale med en oppkjøper. Rammeavtale for transporttilskudd for fisk

administreres av Norges Råfisklag, og støttes med transportstøtte fra Nordreisa kommune og 

Troms Fylkeskommune. 

Fiskerihavna i Oksfjord er ferdigstilt. I Oksfjord er det dannet et eget utviklingslag som skal 

arbeide aktivt med blant annet etableringer i havneområdet.

Jordbruk
2013 har vært et år med mange og krevende oppgaver. Påtrykket på avdelingen er stor og i 

perioder har det måttet prioriteres blant oppgavene. I tillegg ble det behandlet regionalt 

miljøprogram (RMP) søknader og avlingsskade for Skjervøy kommune. Vi har som i 2012 en del 

etterslep på saker.

Nordreisa kommune har fram til de siste årene vært den største landbrukskommunen i Nord-

Troms region. Landbruket har alltid vært en viktig og stor næring for kommunen. I følge 

produksjonstilskudd søknadene august 2013 (innbefatter grovfôr produksjon) har vi 62 bruk i 

drift. Vi har nå 16 bruk med melkekyr, 8 har geiter og 28 har sau og 1 bruk som driver med ren 

kjøttproduksjon.  I tillegg har vi 8  bruk som driver med grovfôrproduksjon eller annet.  Brukene 

disponerer til sammen per 1.august 2013 oppdyrka areal på 17294 dekar. Av dette er 54 % leiejord. 

Troms fylke skårer høyt og noen ganger høyest på landsbasis når det gjelder kjøttkvalitet på lam 

og melkekvalitet fra geit. Dette er inkludert produksjon i Nordreisa og noe man skal være stolt 

over.

Nedgangen i antall bruk i landbruket fortsatte også i 2013, der resultatet er 4 færre bruk enn i 

2012. For å snu denne utviklingen, er det mange utfordringer det må settes fokus på. Man står nå 

ovenfor et generasjonsskifte i landbruket. Samtidig er det behov for betydelige investeringer i 

driftsbygninger og utstyr. Landbruket er en viktig næring som bør få større fokus enn hva som har 

vært tidligere.

Landbrukskontoret behandlet 2013 6 stk. søknader for Innovasjon Norge. Av disse var det kun en 

søknad som fikk avslag. Denne søknaden er derfor videreført i 2014. I tillegg ble det 

saksbehandlet 2 Innovasjon Norge saker fra tidligere år som krevde oppfølging. Begge disse to 

ble også innvilget. Søknader fra Innovasjon Norge fikk derfor svært god uttelling for bøndene i 

Nordreisa. Dette til tross for at tilskudd til innovasjon Norge har gått dramatisk ned de senere år. 
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Tall fra 2011, 11 mill, 2012 6 mill til 2013 3,5 mill. Sett ut ifra disse tallene, er utviklingen i tilgjengelige 

tilskuddsmidler og lån bekymringsfull. 

Noen private banker har inntatt en mere restriktiv holdning til landbruket. Dette gjelder i 

hovedsak de store bankene og ikke de mindre lokale/regionale. 

Vi mottok i 2013 42 nye delingssaker og det ble behandlet 32. Av de som ble behandlet var 21 

mottatt i 2012. Det ble også behandlet 5 konsesjonssaker. Ved årsskiftet hadde vi inne 33 

delingssaker fra 2013 som ikke var ferdigbehandlet. For de to søknadsomgangene for 

produksjonstilskudd i 2013 ble det til sammen mottatt og behandlet 113 søknader. Det ble utført 

fysisk kontroll på seks av dem. Antall søknader er det samme som i 2012. 

Det ble behandlet 6 stk søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), hvorav to ble 

avslått.  Vi hadde tre søknader om finansiering til forskjellige formål for videresending til 

Innovasjon Norge og 29 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom mv. 

Foruten de nevnte sakstyper har jordbruk i tillegg mange henvendelser og andre saker. 

Statens landbruksforvaltning (SLF) innførte en elektronisk løsning for søknad om regionalt 

miljøtilskudd (RMP), kalt eStil. Løsningen viste seg å være svært mangelfull og førte til svært store 

problemer for kommunene. Stor unødig ressursbruk ble et av resultatene, som igjen gikk utover 

andre oppgaver. 

Tap av beitedyr til rovdyr har i mange år vært et stort problem i Nordreisa. Tapstallet i 2013 (kun 

sau) har økt fra 8% i 2012 til om lag 12% av beitedyra i 2013. Rødev bestanden er desimert fra 2012. 

Hvordan dette påvirker tapstallene er vanskelig å si sikkert, men tallene ville sannsynligvis vært 

enda høyere med en større bestand av rødrev.  Det ble gitt to ekstraordinær fellingstillatelser på 

rev og på en strekning på tre kilometer førte det til 19 felte rødrev. Det ble også i 2013 

gjennomført prosjekt kadaversøk med hund i samarbeid med Nordreisa sau og geit. Kommunen 

var med i styringsgruppa og hadde ansvaret for ansatte og økonomi, samt mottak av sporlogg og 

oppfølging av feltpersonell.

Arbeidet med gårdskartoppdatering har fortsatt i 2013. Hovedsakelig har arbeidet bestått av 

feltregistreringer og digitalisering i AR5 basen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen april 2014.

Kommunikasjon og samferdsel

Bredbånd

Utbygging av Øvre Reisadalen startet opp i 2012 og ble i 2013 ferdigstilt. man jobber for utbygging 

av 1-2 områder i året fremover i tid. 

Fly, vei og havn

Det er opprettet samarbeid mellom kommunen og kommunens flyplassledelse. Vi har befestet et 

samarbeid som kan gi gode forutsetninger for videre tilrettelegging for reiseliv, arbeidspendlere 

og god kommunikasjon med byene omkring oss.

Nordreisa kommune er høringspart og har gitt innspill gjennom Regionrådet til statlige og 

fylkeskommunale planer om vei og samferdsel.
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Nordreisa kommune jobber med å se på utviklingen av Sørkjosen havn/ flyplass og dypvannskai. 

Forprosjekt på dypvannskai ønskes ferdigstilt i 2013. Hvis man klarer å ha planene klare før 

utbyggingsprosjektet tunell i Sørkjosfjellet kan man se for seg næringsutvikling og 

bedriftsetableringer i Sørkjosen havn. Dette bør være prioritert arbeidsområde i 2013.

Kollektivtransport

Kommunen har gitt høringsuttalelse gjennom Regionrådet til revidering av plan for 

kollektivtransport i Troms. 

Bilde 6 Fiberutbygging er prioritert politisk i Nordreisa i valgperioden 2011-2015
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Informasjonsarbeid, rekruttering og markedsføring

Det viser seg at 20 % av arbeidstokken til kommunen i løpet av neste 10 år vil gå i pensjon. Dette 

medfører at vi har en rekrutteringsutfordring vi ikke klarer å dekke med den nåværende 

innflyttingssituasjon. Denne utfordringen vil vise seg i både offentlig og privat næring. Og privat 

næringsliv har uttrykt sin bekymring for kombinasjonen generasjonsskifte og manglende 

fullføring av videregående utdanning hos ungdom. Kommunen og bedrifter melder om for få 

søkere, for lite kompetanse, feil kompetanse og tilnærmet ingen arbeidsledige. Nordreisa bør 

gjøre noen valg for videre satsing på rekruttering.

Hvordan kommunen forholder seg til media har stor innvirkning på hvordan kommunen oppleves, 

både som bosted og for lokalitet for virksomheter. Det er viktig å være åpen i sin kommunikasjon 

med media og andre. Grad av gjennomsiktighet i en organisasjon er ensbetydende for grad av 

riktig fremstilling. 

Nordreisa kommune har mye gammelt materiale til sin markedsføring. Profil og 

markedsføringstiltakene er lite segmentert. Eks. reiselivsbrosjyrer egner seg dårlig i rekruttering 

av ny arbeidskraft. Omdømmeprosjektet i Nord-Troms er nå inne i sitt andre år og prioriteringer 

vil være forankring, profil, design og nettsider. 

Strategisk næringsplan arbeid i 2014

Nye målsetninger for næring foreligger i Kommuneplanens samfunnsdel:

Hovedmål:

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger 

kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalting av arealer, gir forutsigbarhet og 

gode rammevilkår for utvikling. I denne forbindelse skal kommunen aktivt være en døråpner opp 

mot investorer og øvrig virkemiddelapparat.

Vedlegg:
Evaluering av Norges Nasjonalparklandsbyer 2019-2013

Delrapport Helårsvertprosjektet.

Side 66



Rapport	1.	år	Helårsvertprosjektet.

Helårsvertprosjektet har nå kommet halvveis i sine to år. Mye har blitt gjort og tiltak har blitt prøvd 

ut. Når man jobber med en så kompleks og sammensatt næring som reiseliv så er det begrenset hvor 

langt i tiltakene man kan komme på et år. Normalt i denne næringen sier man at det går 5 år fra man 

starter opp til man kan regne med å få resultater. Et godt eksempel på dette er i arbeidet mot 

turoperatører;

- 1. året prøver man å opprette kontakt og gi seg til kjenne på markedet.

- 2. året håper man at noen ønsker å prøve ut produktene.

- 3. året kan man vente de første gruppene.

- 4. året ser andre hva man gjør og hvordan produktene passer i markedet.

- 5. året skal man ha flere turoperatører som har destinasjonen i sine kataloger.

Når man da i tillegg er et mellomledd, mellom bedrift og marked/turoperatør, så må man jobbe 

begge veiene. Noen bedrifter blir med fra dag en, mens andre igjen sitter på gjerdet og vil se om det 

blir en suksess før de blir med. Der ligger utfordringen i dag, vi har for få produkter med i prosjektet 

og klarer ikke å vise et helhetlig destinasjonsprodukt.

Internett

I prosjektbeskrivelsen står det at nettsiden skal inneholde reiselivets produkter i regionen. Den 

strategien vi har hatt til nå har sagt at de bedriftene som blir med vil bli presentert på nettsiden. Når 

vi da har få bedrifter med så blir det tynt med produkter. Vi har hatt et strategisk produktfokus hvor 

vi kun har ønsket å jobbe med bookbare produkter. Og her har vi møtt noen utfordringer;

- Noen av nøkkelbedriftene har vært meget vanskelig å komme i dialog med.

- En del bedrifter er på et «hobby»-nivå slik at de ikke har de samme mulighetene eller 

ferdighetene til å kunne levere produktene ferdig med pris, eller et standardprodukt med 

pris. Det er disse små som er krydderet i det vi kan tilby, så de er fortsatt viktige å ha med.

- Noen av de beste produktene våre koster ikke penger, eller de kan brukes uten at noen 

tjener penger på det. Det være Reisa Nasjonalpark, Jøkelfjord, fiske hav/ferskvann, fjellene. 

Disse får vi ikke godt nok fram når vi har hatt et fokus på bedriftenes produkter.

Opplevreisa.no vil bytte navn til visitnorthtroms.no og dette arbeidet jobbes det med. Bakgrunnen 

for dette er grundigere forklart i «Ny strategi for helårsvertprosjektet».

Naturvandring.no er en satsning man har hatt de siste årene hvor formålet har vært å samle 

informasjon om friluftslivsmuligheter i Nord-Troms. Det ble laget flere turforslag, informasjon om 

området, kartløsning, m.m. Dette var en dyr løsning, spesielt kartfunksjonen. Nettsiden var et 

samarbeid mellom Nordreisa, Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalparkstyre. Det siste året kom 

også Skjervøy og Kvænangen inn via helårsvertprosjektet. Utfordringen med denne siden var å gjøre 

den attraktiv nok og det foretrukne valget for brukerne, det ble ikke oppnådd. Derfor valgte man 

vinteren 2013 å legge ned siden og heller flytte innholdet over på andre nettsider. Alle turløyper blir 
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flyttet over på ut.no som har en bedre teknisk løsning, god mobilapp, større støttefunksjoner, bedre 

markedsføring og det er et foretrukket valg blant friluftslivinteresserte. Ut.no er et samarbeid 

mellom NRK og DNT (Den norske turistforening), noen som gir løsningen stor kredibilitet. Når man 

valgte å legge siden ned så ble det sett på hva som var hovedmålet; en nettside eller å få ut 

informasjon og folk ut på tur. Med ut.no vil informasjonen bli mer tilgjengelig. Følgende link viser 

turer som er lagt ut fra Nord-Troms: 

http://ut.no/kart?zoom=9&lat=69.8594912990756&lng=21.610107421875&activeTripUuid=94fe795

c-cb63-4e21-a137-eeed2b5ab3bd

Samarbeid i reiselivsnæringen

Det har vært jobbet kontinuerlig med å øke samarbeidet i reiselivsnæringen. Noe med hell og andre 

mindre vellykket. For noen reiselivsbedrifter så har navnet vært et hinder. En del av bedriftene i 

Kvænangen uttalte at de ikke ville være med på Opplev Reisa, et navn som endres, håpet er at disse 

snur når det nye er på plass. Andre bedrifter igjen er svært vanskelig å få dialog med. Det ble tatt et 

for ambisiøst mål av helårsverten for hvor samarbeidsvillig reiselivsnæringen var og dette må 

nedjusteres. Det er ikke alle i bransjen som ser nytte av samarbeid og de vil heller ha flest mulig 

gjester selv enn å dele med «naboen». Mange prøver å tilby alt selv; overnatting, mat, guide, 

aktiviteter på alle områder, enn å samarbeide med eksisterende bedrifter som har spesialisert deg på 

visse områder. Resultatet kan da bli lavere kvalitet i alle ledd og dårligere helhetstilbud da 

spesialistene går bort.

Det er vanskelig å finne informasjon om hva som faktisk tilbys i de tre kommunene. Når det blir 

vanskelig å komme i dialog med bedriftene så får man heller ikke oppdatert informasjon fra dem. Et 

eksempel er når turistinformasjonen får henvendelser og alt turistvertene vet er at det er en bedrift 

på det aktuelle stedet men man vet ikke hva de tilbyr.

Noen i bransjen er veldig flinke til å dele informasjon. De 13 bedriftene som meldte seg på prosjektet 

har levert informasjon, priser og tilgjengelighet. Disse har også sett verdien av samarbeid og at en 

samlet næring vil kunne tiltrekke seg flere turister. 

For å øke samarbeidet i bransjen blir det nå tatt nye grep. Når man fjerner deltageravgiften på 

nettsiden og i prosjektet så kan man også ta med alle uten at det blir urettferdig. Vistitnorthtroms.no 

vil da kunne liste opp alle reiselivsbedrifter, som man vet om eller finner, og mengden informasjon 

om hver bedrift avhenger av hvor mye informasjon bedriften gir fra seg. I dag finnes det ingen slik 

liste. Det skal utarbeides guider som gjøres tilgjengelige på overnattingsteder, turistinformasjoner og 

andre plasser hvor turisten treffes. Disse guidene skal inneholde informasjon om hva man kan gjøre i 

våre tre kommuner.

Samarbeid med regional og nasjonal reiselivsnæring

Helårsverten har deltatt på diverse møter, konferanser, messer og workshops (både lokalt, regionalt 

og nasjonalt) for å knytte kontakter med andre aktører innen reiselivet. Her har agendaen vært å 

ivareta interessene for reiselivet i våre kommuner.
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Kontakt mot turoperatører

Et mål i prosjektet har vært å være bindeleddet mellom reiselivsnæringen og turoperatører, samt å 

opprette kontakt med turoperatører. Det største tiltaket på dette var deltagelse på Norwegian Travel 

Workshop (NTW) på Røros i april 2013. Det ble holdt møter med 19 turoperatører hvor ca. 

halvparten var interessert i vårt område, NTW arrangeres som speed-dating så ikke alle møtene gir 

like godt resultat. Det blir ny deltagelse på NTW når det holdes i Alta i april 2014.

Det har også vært kontakt med andre turoperatører. De har enten tatt kontakt direkte, via nettsiden 

og det leses også rapporter fra NordNorsk reiselivs arbeid hvor de anbefaler hvem som er relevante 

for oss å ta kontakt med. Dette arbeidet fortsetter også.

En utfordring med denne kontakten med turoperatørene er at ikke alle bedrifter er klar for et slikt 

samarbeid enda. De krever at man har sine produkter ferdig til levering, priset med netto- og 

bruttopris (de krever provisjon), når er produktene tilgjengelige, osv. Dette er et arbeid som tar tid 

og helårsverten har vært tilgjengelig for bedriftene til å hjelpe til med dette. Det har vært møter med 

8 bedrifter på dette i det første året. Dette er også noe næringskonsulentene anbefales å tilby til 

reiselivsbedriftene.

Noen turoperatører ønsker å handle direkte med bedriftene, andre igjen ønsker å handle via lokale 

ledd. Det at vi ikke har et felles salgsledd gjør derfor arbeidet med turoperatører mer krevende. Vi 

kan informere om produkter, bedrifter og priser, lokale attraksjoner, lokalkunnskap og ellers ting de 

lurer på. Men selve kjøpsprosessen må bedriftene selv ta. Det har vært sett på hvordan dette kan 

løses og da spesielt om vi skulle være med i Visit Lyngenfjord, som politikerne i Nordreisa foreløpig 

har sagt nei til. Helårsverten har også jobbet for å finne ut hvilken destinasjonsstruktur som blir valgt 

for Nord-Norge, i henhold til stortingsmeldingen «Destinoasjon Norge», slik at vi kan være forberedt 

på det. Dette arbeidet vil fortsette og informasjon blir gitt etter hvert som nyheter dukker opp.

Kurs

I løpet av første prosjektår har det blitt gjennomført div kurs. Vertskapskurset, utviklet og tilpasset av 

helårsverten, har blitt kjørt en gang med åpen påmelding, for en bedrift, for tilflyttervertene i Nord-

Troms og 6 ganger for kommuneansatte i Nordreisa. Det har vært kjørt 2 Innovasjon Norge kurs, 

Bærekraftkurset og Skap en lønnsom opplevelse. 

For 2014 er et guidekurs planlagt og det jobbes med finansiering av et nytt IN-kurs. Vertskapskurset 

er tilbudt til Skjervøy og Kvænangen kommune og dette tilbudet gjelder også for 2014.

Profilering og markedsføring

Foruten internett så har prosjektet gjort følgende tiltak på markedsføring og profilering.

 Annonse i Nordnorsk Reiseliv sin ferieguide. Dette også for å kunne benytte seg av Nordnorsk 

Reiseliv sine tjenester og hjelp.

 Påskeprogram. Kun Nordreisa.

 Nasjonalparkmagasinet. Full distribusjon til Nord-Troms. Med bl.a. en helsides annonse med 

alle deltagerbedriftene.
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 Kulturarven. Stor reportasje sammen med de 4 andre nasjonalparklandsbyene.
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Din	naturlige	innfallsport	til	nasjonalparkene

Nasjonalparklandsbyene er den naturlige innfallsporten til nasjonalparkene, med servicefunksjoner 

som overnatting, mat og informasjon.

Ideen til nasjonalparklandsbyer i Norge har sitt utspring fra en studietur til Südtirol i 2005. Man fikk 

se hvordan ulike landsbyer spilte på sin nærhet til nasjonalparkene og hvordan styresmaktene aktivt 

la til rette for en utvikling der flere tettsteder profilerte seg som nasjonalparklandsbyer.

4. mars 2008 fikk Geilo, Jondal, Lom, Storslett og Vingelen status som nasjonalparklandsby, og i 2009 

ble nasjonalparklandsbyene tatt opp som ett av 15 prosjekter i det nasjonale 

verdiskapingsprogrammet ”Naturen som verdiskaper”.

Som det vil framgå av dokumentet er nasjonalparklandsbyene svært forskjellige, nær sagt på 

alle måter. Dette har både vært en utfordring og en berikelse for fellesskapet.

I perioden 2009 – 2011 ble det i nasjonalparklandsbyene lagt vekt på stedsutvikling og lokale 

tiltak. Noe som innebar aktivt arbeid med tilrettelegging og utvikling av nye tilbud både for 

fastboende og tilreisende. Dette har hatt god effekt når det gjelder lokal forankring. 

Lokalbefolkningen er hyppige brukere av de nye tilbudene og vet å sette pris på dem. Det 

samme gjelder tilreisende som har fått nye aktivitetstilbud på destinasjonen landsbyene er en 

del av. Videre mener vi dette er et betydelig bidrag til folkehelsa, da mange av tiltakene 

innebærer fysisk aktivitet i flott norsk natur.

I perioden 2012 – 2013 har fokus vært på fellestiltak og bred verdiskaping slik det er beskrevet 

på neste side.

Den største attraksjonsverdien finner vi i nasjonalparkene. All verdiskaping skal være bærekraftig, 

naturkvaliteten skal ikke forringes. Målet er å kombinere lokal verdiskaping og naturvern. 

Nasjonalparklandsbyene er livskraftige lokalsamfunn som er bevisst denne oppgaven. 

Lokalsamfunnet har en sterk forankring og tilknytning til naturen, hvor innbyggerne er stolte av sine 

natur- og kulturverdier og ønsker å ivareta og utvikle disse.

Hensikten med denne ”ikke-vitenskapelige” rapporten er å vise hva deltakelsen i programmet 

”Naturarven som verdiskaper” har bidratt til i den enkelte nasjonalparklandsby, og hvilken effekt de 

har hatt. Ikke alt har gitt suksess, men prøving og feiling har vært tillatt. Samtidig ser vi at gode tiltak 

også kan skape overrislingseffekt (Spin Off). På de neste sidene gir den enkelte nasjonalparklandsby 

eksempler på tiltak som har bidratt til lokal verdiskaping.

God lesing!

Med vennlig hilsen

Norges nasjonalparklandsbyer
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Fellestiltak

Tiltaket ”Kompetanse barn og unge” er et samarbeid mellom skolene i de 5 kommunene og Den 

naturlige skolesekken. Målet er økt kunnskap om og tilhørighet til natur- og kulturverdiene i 

Nasjonalparklandsbyene. Dette er et kontinuerlig og meget viktig arbeid med et perspektiv langt 

utover gjeldende prosjektperiode. Flere delprosjekt har blitt integrert i kommunenes planverk.

I alle nasjonalparklandsbyer har det vært gjennomført kompetansegivende kurs. Dette er kurs som 

Innovasjon Norge tilbyr. Dette har blant annet ført til at mer enn 30 bedrifter har miljøsertifisert sin 

virksomhet, og det kommer stadig nye til. Videre er det gjennomført årlige vertskapskurs i de fleste 

landsbyer.

Nasjonalparklandsbyene har planer om egne internettsider. Her har vi gått grundig til verks, og det er 

lagt ned et betydelig arbeid i utforming av internettstrategi og behovsspesifikasjon. Overordnet mål 

er å stimulere og bidra til økt lokal verdiskaping og være en mulighet for lokal næringsutvikling. Vår 

visjon er at vi skal være nasjonalparkenes kommersielle spydspiss og naturlige innfallsport.

Internettsider må sees i sammenheng med Miljødirektoratets arbeid med merkevare- og 

kommunikasjonsstrategi for nasjonalparker, herunder nasjonalparksentre og alle andre 

naturinformasjonssentre og kompetansesentre, nasjonalparklandsbyer og kommuner. Oppdraget er 

gitt av Miljøverndepartementet og Norges nasjonalparklandsbyer deltar i arbeidet.

Vingelen har på vegne av fellesskapet hatt 

ansvaret for et EL-sykkelprosjekt hvor hensikten 

har vært å finne egnede modeller for drifting av 

en EL-sykkelpark. EL-sykkel til utleie eller som 

organisert aktivitet brer stadig om seg. EL-sykkel 

er et miljøvennlig framkomstmiddel som åpner

nye muligheter for flere brukergrupper, som 

barnefamilier og de ikke helt topptrente. 

Aksjonsradiusen øker også som følge av 

utviklingen på området, og den går fort. 

Bred verdiskaping dreier seg om et samspill av
ulike former for verdiskaping. Vi snakker om 

økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping. Forutsetningen for bred verdiskaping er
bærekraftperspektivet som fordrer et gjensidig forsterkende samspill av verdier, aktører og
virkemidler (Kilde: Per Ingvar Haukeland, Telemarksforsking). Vi har hatt fokus på bred verdiskaping 
under arbeidet, men vi synes ikke det har vært ubetinget enkelt å identifisere hvilke former for 
verdiskaping som inngår i det enkelte tiltak. Det vanskeligste er å se den økonomiske effekten 
tiltakene har i omsetning og inntjening. Det finnes også en økonomisk effekt i form av reduserte 
kostnader, dette kan være som følge av at man har miljøsertifisert en virksomhet. Et annet godt 
eksempel er tiltakene nasjonalparklandsbyene har gjennomført på tilrettelegging som får flere i 
aktivitet og igjen forbedrer folkehelsen.

El-sykkel i Vingelen. Foto: Hege Hovd
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Vingelen	nasjonalparklandsby

Vingelens status som nasjonalparklandsby har økt aktivitetsnivået i Tolga kommune og 

bygget opp under den eksisterende stoltheten, optimismen og identiteten. Mye av 

grunnlaget for søknaden om å bli NPL, og tildelingen til Vingelen, er det grunnleggende 

ønsket om utvikling som er til stede i bygda. I Rørosregionen og i Hedmark fylke har 

Vingelen blitt et varemerke for bygder med livskraft. All aktivitet og utvikling som får 

«rotfeste» er basert på vilje og engasjement nedenfra, både i grupper og fra 

enkeltpersoner. Nasjonalparklandsbyarbeidet har hatt en indirekte positiv effekt på 

veldig mye av utviklingen i bygda, både når det gjelder satsing i sentrum (uteområdet, nye boliger og 

treningssenter), utbygging av skole og barnehage, stor satsing i landbruket (byggeaktivitet, nydyrking 

og tilrettelegging for utmarksbeite), turisme (blant annet utbygging av Vingelsgaard Gjestgiveri) og 

ikke minst mange positive presseoppslag generelt.

I løpet av prosjektperioden er det gjennomført veldig mange konkrete tiltak. En av grunnene til at så 

mye er gjennomført er det gode samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom kommune, private 

aktører som Vingelen Utvikling, lag og foreninger og ildsjeler. Midlene som er tildelt fra 

Verdiskapingsprogrammet for naturarven (VSP) har ofte utløst enda flere midler fra kommunen, 

Hedmark Fylkeskommune, av og til også lokale organisasjoner eller privatpersoner, og veldig mange 

bygdefolk har stilt opp på dugnad for å få gjennomført tiltakene. Det beste eksemplet på dette er 

Bunåva, som bl.a. huser Bunåva kafé og Forollhogna informasjonssenter, som ble bygd i 2011. Andre 

gode eksempel er muligheten som gjennom prosjektet ble gitt bygdefolk, lag og foreninger til å søke 

mindre tilskudd til «tiltak til felles glede og nytte», som blant annet har resultert i to nye kulturstier 

og en natursti. 

Innbyggerne i Vingelen har fått en økt bevissthet om at naturvern/nasjonalpark ikke bare er negativt, 

men også representerer en mulighet og ressurs, noe som kanskje også har ført til økt forståelse for 

vernet. Mye av verdiskapingen må foregå i randsonene og i bygda, fordi Forollhogna nasjonalpark 

ikke skal gjøres tilgjengelig for besøkende. Slik sett kunne mye av produktutviklingen også skjedd 

uavhengig av nasjonalparken, men det er ingen tvil om at «navet» i Vingelen; Bunåva, ble realisert i 

dagens form som en direkte følge av nasjonalparken og den påfølgende landsby-statusen. 

Vi har hatt flere gode samarbeidspartnere. Vi har hatt en god dialog og samarbeid med 

nasjonalparkforvalteren for Forollhogna, bl.a. i form av jevnlig kontorfellesskap. Samarbeidet med 

Destinasjon Røros har også blitt styrket, og destinasjonsselskapet har brukt Vingelen 

nasjonalparklandsby som et fyrtårn i sin markedsføring. Ikke minst har turistnæringen i Tolga fått en 

«samling i bånn», med større fokus på hva som er viktig for dem samt kommunens rolle. Kommunen 

har også fått et større fokus på ansvaret som driver av turistinfo, og hvordan dette kan gjøres. 

Noe statusen ennå ikke har ført til i stor grad, men som forhåpentligvis vil gi en større effekt i 

framtida, er økt besøk og omsetning hos mange av overnattingsbedriftene og 

aktivitetsleverandørene. Vingelen er en liten turistdestinasjon, og det tar tid å bygge seg opp. Vi har 

også utfordringer når det gjelder rekruttering og vilje til å satse blant aktørene i reiselivet. 

Vingelen/Tolga er først og fremst ei landbruksbygd/landbrukskommune, og turistnæringen er i stor 

grad en tilleggsnæring til landbruket (seterturisme, gardsovernatting, hesteturisme mm), derfor er 

det essensielt å opprettholde landbruksaktiviteten for å kunne satse videre på turisme. 
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Tiltak

Bygging	av	Bunåva	med	bl.a.	Forollhogna	infosenter	og	Bunåva	kafé

Dette har vært Vingelen nasjonalparklandsbys største prosjekt. Arbeidet har 

involvert svært mange, og det er lagt ned store ressurser både økonomisk 

og dugnadsmessig. Så har også resultatet blitt svært bra! Under 

planleggingen og byggingen var ca 50 personer fra Vingelen og Tolga direkte 

engasjert i ulike komiteer. Samvirkeforetaket Bunåva SA ble stiftet og solgte 

andeler for 525 000 kr blant bygdefolk, lag og foreninger, noe som tilsvarer i 

overkant av 1000 kr for hver innbygger i Vingelen. På grunn av det store 

lokale engasjementet og innsatsen ble det også bevilget penger direkte fra Stortinget til Bunåva.

Bunåva åpnet i 2011 og er et flerbrukshus og en møteplass for 

både bygdefolk og turister. Her samles folk på tvers av 

generasjoner, yrker og interesser over en kaffekopp eller en 

matbit, på quiz, forfatteraften, pubkveld eller på dugnadskafe.

Bunåva er åpen for alle og blir brukt mye i det daglige, blant 

annet på grunn av felles inngang med lokalbutikken.

Foto: Ingrid Eide

På Bunåva finnes både kafé/restaurant, informasjonssenter for Forollhogna nasjonalpark, boksamling 

med bøker til utlån og turistinformasjon. I info-delen finnes en interaktiv utstilling med bl.a. egne 

installasjoner for barn hvor de kan ta og føle på ulike gjenstander (f.eks. revepels, kjeve fra bever, 

melkeorgan, sopp/lav osv). Her finnes også storskjerm der det vises film og bilder fra Forollhogna og 

nasjonalparklandsbyen.

Bunåva hadde et totalbudsjett på 6,8 millioner, og var et 

spleiselag mellom mange aktører (se tabell).

Finansiering mill. kr

Andelskapital:

Tolga kommune  1, 8

Tolga-Os sparebank 0,5

Privatpersoner, lag og foreninger 0,5

Lokale bedrifter 0,05

Tilskudd:

Verdiskapingsprogrammet for naturarven 0,3

Coop Oppdal 0,2

Hedmark fylkeskommune 0,17

Tilskudd fra Stortinget 0,5

Nasjonalparkstyret 0,1

Dugnad, kalkulert verdi 0,5

Lån 2,2

Totalsum 6,8 mill. kr
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Tilrettelegging	av	turstier

I prosjektperioden er det 

fem turstier som har hatt 

hovedfokus (se kart). De 

har tidligere også vært 

merket, men har nå blitt 

«restaurert» med ny 

rydding, merking og 

skilting. Stiene går bl.a opp 

på bygdenære fjelltopper, 

til fiskevann og 

utleiehytter, og alle er lettgåtte. Det er satt opp 

infoplakater (se foto t.h.) med turforslag og 

vegbeskrivelse ved P-plassene der disse turene starter. 

Foldere med turbeskrivelsene er under utarbeidelse. 

Det er satt opp 4 rastebenker/bord ved utsiktspunkt i 

seterområdene. Skilting av seterveiene (bl.a. veier inn mot 

nasjonalparken) har blitt forbedret, og parkeringsplassen ved 

Skihytta har blitt utvidet.

Natursti

Det er ryddet og merket en natursti med 12 poster fra Movollen (aktiv seter som driver seterleir for 

barn om sommeren) opp på Svartåsrabben. Postene er knyttet til husdyr/seterbruk og natur, samt en 

sansepost - en terrengløype i blinde der du får testet sansene, husken og balansemotorikken. Fasit 

finnes på toppen.  

Kulturstier

Det er lagd en kultursti som omfatter ulike kulturminner, stien starter ved avkjørselen til Vingelen fra 

fv. 30 ved Kvennan. I løpet av rundturen får man se bl.a. en fangstgrav for elg, ei ulvestue (ulvefelle), 

kolmile, klebersteinsbrudd og kvernhus/sagbruk. Runden er på bortimot fire kilometer, og tar en til 

to timer. Det er satt ut 6 

poster/informasjonspunkter langs stien.

Det er lagd en kultursti i Vingelen sentrum, med 

tekst og bilder på 10 infotavler. Det er også 

utformet kart/brosjyre. Hele vandringa går på 

vei/sti og er tilgjengelig for alle, og turen tar ca en 

time. Kulturstien gir besøkende et blikk inn i både 

historien og nåtida i bygda.

Post ved den gamle Kjerkgjelen på kulturstien i Vingelen sentrum

Rastebenk/bord ved utsiktspunkt på 
setervei
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Informasjonstiltak

Vingelen har fått ny designprofil med utgangspunkt i NPL-logoen, og det 

er lagd helt nye nettsider (www.vingelen.no) med engelsk oversettelse i 

kortversjon. Det er lagd brosjyre for Vingelen i henhold til ny 

designprofil, engelsk flyer (kortversjon av brosjyren), samt informasjonsplakater på norsk og engelsk. 

Det er lagd en informasjonsperm med generell informasjon på norsk og engelsk om 

nasjonalparklandsbyen, om Forollhogna nasjonalpark og om ulike aktiviteter og tilbud i bygda. 

Permen finnes på turistinformasjonene og hos alle utleieenhetene.

Vingelen har ikke lagd et nasjonalparkmagasin slik som flere av de andre 

nasjonalparklandsbyene har gjort, men vi har benyttet muligheten til 

markedsføring i Olsokavisa. Olsok i Tolga er et årvisst ukelangt fenomen i slutten 

av juli, og omfatter rundt 70 ulike arrangementer, bl.a. konserter, utstillinger, 

vandringer, loppemarked, revy og idrettsarrangement. Den populære Olsokavisa 

som gis ut i forkant har et opplag på 13 000. I Olsokavisa for 2013 var det med et 

fire siders bilag om Vingelen nasjonalparklandsby. Hele avisa kan leses på 

http://www.scribd.com/doc/151031191/Olsokavisa-2013

Fotokonkurranser

Det er arrangert tre fotokonkurranser med hhv. bilder 

fra Forollhogna nasjonalpark og omegn (2011 og 2012) 

og bilder fra Tolga kommune (2013). De beste bildene 

er hengt opp i fotoutstillinger på Bunåva/Forollhogna 

infosenter. Det har vært stor oppslutning, med 71 

bidrag i 2012 og 110 i 2013.

Finalist åpen klasse i fotokonkurransen 2012: Røyskatt tar lemen. Foto: Bernt Østhus

Vertskapsrollen

I prosjektperioden er det gjennomført regionalt vertskapskurs «Det gode vertskap» (arrangert av 

Destinasjon Røros) med ca 20 deltakere fra reiseliv og servicenæring i Tolga. Det er også arrangert 

lokalt vertskapskurs «Bli kjent» for reiselivet i Tolga med hele 43 deltakere i 2012, inkludert alle 

ansatte ved turistinformasjonen på Tolga og i Vingelen. Samtidig er turistinformasjonen i Tolga 

styrket og det har kommet på plass to avdelinger; på Bunåva (Vingelen) og Caltex (Tolga sentrum).

Sommeren 2013 ble det arrangert to vertskaps/visningsturer 

til Vingelen. Den ene var «sommerslepp» for 

medlemsbedrifter i Destinasjon Røros/Røros Handelsstand, 

den andre var et tilbud til i servicenæring/reiseliv i regionen 

om å komme til Vingelen og bli kjent med tilbudene her. Til 

sammen deltok ca 35 personer. De som kom var veldig 

fornøyde og vil forhåpentligvis bli gode Vingelen-

ambassadører for sine gjester i framtida. Vertskapstur i Vingelen: Besøk på Aasgårdvollen 2013
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Arrangementer

Hvert år siden 2008 har Vingelen markert Nasjonalparkens dag i 

mai/juni. I 2008 ble det i tillegg markert offisiell åpning av Vingelen 

nasjonalparklandsby, og i 2011 åpning av Bunåva. To år har det på 

samme dag blitt arrangert VM i reinskjøttbæring for de tøffeste av 

de tøffe, med stor suksess. Det har også vært både konserter og 

faglige foredrag.  

Åpning av Bunåva / Forollhogna informasjonssenter 2011

Til venstre og midten: NP dag 2010: Morsomme innslag for alle aldersgrupper, bl.a. barfotsti, og tilrettelagte naturpedagogiske aktiviteter 

for barn og unge v/Manuela Hugger. Foto: Stein Kaasin. Til høyre: VM i reinskjøttbæring 2012.

I januar 2013 ble det for første gang arrangert Forollhogna-konferanse, i samarbeid med NP-styret. 

Det var stor interesse for konferansen med rundt 80 deltakere fra hele Forollhogna-området. 

Konferansen var en viktig møtearena for forvaltning, politikere, brukere og grunneiere.

Opprusting	og	forskjønnelse	av	uteområdet	i	sentrum

Utgangspunktet var et litt «stusselig» og ikke minst trafikkfarlig sentrum som var preget av seks store 

avfallscontainere, samt tungtransport som måtte rygge ut på skoleveien etter å ha levert varer. I 

prosessen med opprusting har veien blitt lagt om for å bedre trafikksikkerheten, det er lagd en ny 

gang og sykkelvei forbi butikken/Bunåva, containerne er flyttet fra sentrum til industriområdet på 

Sagmoen, butikkrampa er flyttet fra forsiden til baksiden av butikken, det er anlagt et sitteområde 

med rastebenker utenfor Bunåva, det er lagt skifer foran inngangspartiet og i sitteområdet og 

budeiestatuen er flyttet til sin endelige plassering i sitteområdet.

FØR (til venstre): Vingelen sentrum skjemmes av avfallscontainere, ETTER (midten og til høyre): Containerne er fjernet og erstattet med en 

tørrmur av naturstein, det er lagt skifer utenfor inngangen til butikken / Bunåva og budeia har fått sin endelige plassering.
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Produktutvikling i	samarbeid	med	Destinasjon	Røros

Elsykkel-utleie

Det er gjennomført et «pionerprosjekt» på elsykkel i Fjellregionen

(forprosjekt 2012-13) som har testet utleie av el-sykler i Vingelen, på 

Tolga og på Røros. Prosjektet undersøkte bl.a. hvilke 

sykkeltyper/modeller som egner seg til slik utleie og prøvde å finne 

gode driftsmodeller.

Alltid ei åpen seter

I to sesonger (2012 og 2013) har 7 seterbedrifter i Tolga og Dalsbygda 

gått sammen for at turister, uansett ukedag, skal ha et tilbud om å 

komme til en åpen seter, få oppleve den stemningsfulle atmosfæren 

på setervollen, få omvisning og servering. Setrene ligger i fine 

turområder og kan tilby ulike aktiviteter for både voksne og barn.

Lokalmatsafari

I tre sesonger har det blitt tilbudt lokalmatsafari i Vingelen. Safarien går med buss fra Røros og 

besøker utvalgte lokale matprodusenter og unike lokale serveringssteder på rundturen. Deltakerne 

får smaksprøver og lunsj av lokale råvarer, og det blir selvsagt anledning til å handle lokal mat.

Miljø

Det er satt i gang arbeid med miljøfyrtårnsertifisering, både innad i kommunen og av private 

bedrifter. Det er et viktig tiltak for å nå målet om en helhetlig miljøprofil og Vingelen/Tolga som 

bærekraftig nasjonalparklandsby.  Det ble arrangert et åpent møte for reiselivet i september 2012 

med gjesteforedragsholder Beate Brostrøm – inspirator fra Storslett med hensyn til kurs i bærekraft 

og miljøsertifisering. Foreløpig er to bedrifter i Tolga kommune sertifisert. 

Medieoppslag

Det har vært mange (positive) oppslag i media i løpet av prosjektperioden, først og fremst i 

lokal/regional presse (Arbeidets Rett og Østlendingen), men også i TV-Adressa og VG-nett (om 

elsykkel-prosjektet)  

Side 81



11

Spinoff’s
Dette bildet fra Vingelen sentrum sommeren 2013

illustrerer godt flere ulike spin-off’s fra 

nasjonalparklandsby-prosjektet. De siste årene har 

sentrum blitt fornyet og forskjønnet, og et av 

tiltakene er gang- og sykkelvei. Her ser vi også at 

Vingelen Eiendom er i gang med å bygge nye 

utleieboliger, og Bunåva kafé i det nye 

flerbrukshuset Bunåva holder sommeråpent.

Tolga kommune har jobbet mye med tettstedsutvikling gjennom dette prosjektet. Prosjektet har 

også bidratt til at vi har søkt andre prosjektmidler. Blant annet fikk Destinasjon Røros sommeren 

2013 tildelt omdømmemidler for utvikling av lokalmat og seterturisme. Kommunen har høsten 2013

søkt Fjellpolitikkmidlene fra KRD om å øke bruken av utmark og setring som er vår «salgsvare».

Framtidslandbruket i Tolga (2008-2010)

Tolga er en levende landbrukskommune, og har satset sterkt på også å kunne være det i framtida.  

Framtidslandbruket var et mobiliseringsprosjekt som førte til 28 bruksutbygginger, 70 mill. investert i 

bygninger til 450 mjølkekyr og 955 vinterfôra sau i 

perioden 2008-2010, og tilsvarende i åra etter. 

Prosjektet var ikke en spin-off fra NPL-satsinga, siden det 

startet opp samtidig, men et prosjekt som har virka 

veldig positivt på utviklingen i bygda sammen med 

satsinga på Vingelen nasjonalparklandsby. 
Samdriftsfjøset Fjellmjølk bygd i henhold til lokal byggeskikk (2010)

Reiselivsprosjekt (2011-2015) støttet av Innovasjon Norge

Vingelen Turist startet opp et forprosjekt og hovedprosjekt med mål å styrke vertskapsidentitet og 

særtrekk i Tolga/Vingelen NPL, stimulere til økt samarbeid mht reiseliv i hele kommunen, stimulere 

til økt satsning og styrke rekrutteringen i reiselivsnæringen i kommunen. Det omfatter organisering, 

coaching av bedrifter, markedsføring og produktutvikling. Medlemsnettverket Vingelen Turist er 

utvidet til å omfatte også bedrifter fra de andre grendene i Tolga. 

Spelet om Sara Oust / Saravukku (2011 -)

Utendørsspelet om Sara Oust «Noen må gå foran» hadde premiere 1. juli 2011 på det staselige 

Ousta-tunet i Vingelen, og det ble satt opp på nytt med 4 forestillinger i 2012. I 2013 ble det lansert 

et nytt konsept; Saravukku. Spelet ble supplert med nok et spel; situasjonskomedien «Noen må 

komme etter». Saravukku 2013 pågikk fra 23. til 30. juni, med konserter og andre aktiviteter i tillegg 

til spel. De to spelene gikk annenhver kveld med til sammen 620 besøkende.

Scene fra spelet «Noen må komme etter» (t.v.; 

foto Hedvig Rognerud), publikum i Oustatunet 

under Saravukku 2013 (t.h.)
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Kompetanseheving for reiselivet (2013)

Alle nasjonalparklandsbyene har samarbeidet om å gjennomføre to Innovasjon Norge-kurs for 

reiselivet i regionen. I Vingelen ble kursene «Bærekraft» og «Opplevelsesdesign» gjennomført våren 

2013.

Treningssenteret Spinnvill (2013)

Et nytt og flott treningssenter åpnet i Vingelen sentrum i januar 

2013. Det har blitt en stor suksess fra start, og har pr i dag ca 150 

medlemmer. Antallet instruktørtimer måtte utvides hver uke 

siden starten pga stor pågang, og ligger nå på ca 12 i uka 

(spinning, step/ styrke, crosstraining og seniortrim). Timene er 

gratis for medlemmer, i tillegg har medlemmer nøkkelkort og kan 

benytte senteret til egentrening døgnet rundt. Instruktørene gjør 

jobben på dugnad. Foto: Lars Olov Helms

Stiftelse av Vingelen Eiendom og bygging av utleieboliger (2013)

Det er flere som ønsker å flytte til Vingelen, men det finnes knapt ledige utleieboliger. For å bøte på 

dette ble Vingelen Eiendom stiftet. Sommeren 2013 startet byggingen av et hus med to leiligheter

som skal leies ut i sentrum. Det planlegges også å bygge en enebolig til salg. Bygningene oppføres

med elementlaft - en teknikk utviklet av Materialbanken AS, som holder til i Vingelen og er bygdas 

største arbeidsplass. Leilighetene er tilrettelagt med alle fasiliteter og har universell utforming.

Utvidelse av Vingelsgaard Gjestgiveri (2013)

Høsten 2013 startet Vingelsgaard arbeidet med å bygge på det opprinnelige gjestgiveriet. Påbygget 

skal huse et møte/konferanserom samt stue/soverom med universell utforming. 

Flytting av bensin/dieselanlegg fra «torget» i sentrum (2014)

MERKUR-programmet ga høsten 2013 et tilsagn på 500 000 kr for å flytte de gamle bensinpumpene 

fra sentrum. Tankene tilfredsstiller ikke dagens krav, og pumpene ville uansett blitt faset ut i 2014. 

Tilskuddet til flyttingen bidrar til at «torget» i sentrum blir penere og at P-plassen ved 

butikken/Bunåva kan utnyttes mye mer effektivt. Det blir også satt opp nye kortbetjente bensin- og 

dieselpumper på baksida av butikken gjennom et lokalt initiativ, slik at det fortsatt blir mulighet for å 

fylle drivstoff i Vingelen. Dette ville ikke ha skjedd uten reguleringsplanen for sentrum, 

oppgraderingen/forskjønnelsen av Vingelen sentrum, utvidelse av Innkjøpslaget, ny vegløsning mv. 

Rapport utarbeidet av landsbykoordinator Hege Hovd (Tolga kommune/Vingelen Utvikling) 2013. 

Fotograf er Hege Hovd dersom ikke annet er angitt.
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Jondal	nasjonalparklandsby

     Foto: Gro Heidi Molland

Jondal er ein liten kommune ytst på Folgefonnhalvøya i Hardanger, Hordaland. Vi er ca 1080 

innbyggjarar, og rundt 400 av dei bur i administrasjonssenteret og nasjonalparklandsbyen Jondal.

Generelt kan ein seia at ein kunne ønskt seg større oppslutnad blant både lokalbefolkning og 

bedrifter, og breiare forankring rundt prosjektet både politisk og administrativt frå starten av. Ein 

mogeleg grunn til at det har vorte slik det har vorte hos oss, er at det vart starta opp eit treårig 

bulystprogram som gjekk parallelt med landsbyprosjektet; Folgefonnlandsbyen. Det vart ein god del 

samanblanding, og kanskje litt lite fokus på verdiane i NPL i høve til måla i bulystprosjektet. 

Prosjektet er noko prega av skifte av koordinator og vakanse i stillinga mellom skifta, og derav lite 

kontinuitet. I byrjinga, då alt var nytt og spanande, var det mange hender til å gjennomføra og stilla 

på dugnad. Men då bulystprosjektet var over, verkar det som ein del har tenkt; nok er nok. For å 

klara å halda folk i hevd kunne det kanskje hjelpt med ein kreativ og engasjert pådrivar som kunne ha 

fullt fokus på å halda liv og kontinuitet i prosjektet, og inkludert det som inkluderast kunne for å 

halda framdrifta.

Det vi kunne ønskja statusen hadde resultert i, er sjølvsagt auka besøkstal og omsetnad for 

overnattings- og aktivitetsbedrifter. Men vi trur at Jondal som den vesle destinasjonen vi er treng 

meir tid til å byggja seg opp. Vi har også utfordringar når det gjeld satsingsvilje blant aktørane, då 

turistnæringa er ei tilleggsnæring for dei aller fleste.

Eit par av bedriftene våre har brukt NPL som ein status å profilera seg under, som eit 

kvalitetsstempel. Det er ein av desse «motorane» som får hovudfokus i denne rapporten. 

Side 84



14

Det	gode	eksempelet:	

Juklafjord

Foto: Gro Heidi Molland 

Firmaet Folgefonni Breførarlag AS har sidan 1994 tilbydd breføring og andre aktivitetar i og rundt 
Folgefonna Nasjonalpark. I 2008 kom dei fram til at for å kunna ha vidare vekst i talet på kundar og 
arrangement måtte det setjast i gong eit infrastrukturtiltak. Dei trong meir lagerplass for utstyr 
utanom sesongen, og ønskte også å ha eit kundesenter med m.a. utgangspunkt for kajakkturar og ein 
base for breførarane. 

Litt seinare same året hadde lokalavisa på trykk ein artikkel om det gamle skulehuset i Jondal, som 
måtte flyttast eller rivast. Coop Jondal hadde nemleg fått godkjend reguleringsplan for utviding av 
lageret sitt der skulebygget låg. Hordaland fylkeskommune var kjappe med å fastslå at den 
antikvariske verdien på huset var for stor til at det berre kunne rivast: Huset frå 1895 er bygd i 
sveitsarstil. Dei løyvde kommunen eit tilskot på 1,5 million kroner til flytting av huset. 

Jondal Båthamn var interessert i å overta huset, ettersom dei var på jakt etter nytt servicebygg for 
gjestene sine. Men grunna m. a. krava som vart stilt for å få tilskotet, slo båtlaget dette frå seg. 
Kommunen hamna då i ein situasjon kor dei hadde 1,5 million til å flytta huset, men ingen plan for 
bruk eller plassering. Bygdefolk og andre interesserte vart oppmoda til å koma med forslag til bruk og 
plassering av huset.

Det var her Folgefonni Breførarlag AS såg moglegheitene: Huset var perfekt som base og 
infrastrukturtiltak for vidare vekst, og kontakta difor kommunen. På eit møte kom dei fram til at det 
var fullt råd å kombinera kommunen og breførarlaget sine ønskje under same tak; kommunen ville 
ha turistinformasjon og innfallsport for Folgefonna nasjonalpark i huset – dei hadde forplikta seg til å 
få etablert ein innfallsport til nasjonalparken i samanheng nasjonalparklandsby-statusen. 
Turistinformasjonen vore ei utfordring for kommunen å drifta i ei årrekkje, og ein freista ha denne i 
tilknyting til innfallsporten for nasjonalparken. 
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Folgefonni Breførarlag utarbeidde prosjektbeskriving, og prosjektet fekk namnet «Juklafjord» (Jukla 
er eit lokalt ord for is, fjord viser til Hardangerfjorden). Tanken var at Juklafjord skulle verta eit 
aktivitets- og kunnskapshus frå fjord til bre (is). Prosjektbeskrivinga skisserte følgjande innhald i 
huset; kundesenter for breførarlaget, innfallsport for Folgefonna nasjonalpark, turistinformasjon for 
Jondal kommune, lager for breførarlaget sitt utstyr, enkel overnatting for breførarar, kajakk- og 
sykkel utleige, og for å ha inntekt på huset: ein kafé. 

Ein sentrumsplan for Jondal konkluderer med at fortetting langs hovudgata ville gjera sentrumsgata 
finare. Sentrumsplanen er sentral i Nasjonalparklandsbyprosjektet også, så ny tomt for gamleskulen 
burde difor vera langs hovudgata. Dette passa også bra i høve til planlagd innhald i huset. Det hadde 
seg slik at sjølvaste «drøymetomta», lokalisert på sjøsida av hovudvegen, låg ubrukt. Tomta var i 
privat eige og regulert til  friområde, og kommunen gjekk då i samtalar med grunneigar om 
innløysing av området, og søknad om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan. Søknaden vart 
innvilga.

Mot slutten av 2008 inngjekk Folgefonni Breførarlag og Jondal kommune avtale om kjøp av det gamle 
skulehuset til bruk som omtala i prosjektplanen. Breførarlaget betalte kr. 150.000,- for huset (takst), 
og fekk tilskotet på 1,5 mill til å flytta huset til ny tomt. Den nye tomta er ei festa tomt for hundre år. 

26. mars 2009, med ”heile bygda” som spente tilskodarar, vert gamleskulen løfta av grunnmuren 
med to mobilkranar, køyrt på trailer ca. 150 meter og lyfta oppå ny grunnmur på ny tomt. Huset får
namnet Juklafjord, og ei omfattande renovering startar. Den antikvariske verdien vert ivareteke ved 
hjelp frå arkitektfirmaet Helge Schjelderup og lokal entreprenør Br. Handegard. 

  

22. juni same år opna Juklafjord dørene for publikum. Interesse for og omsetnad for både 
turistinformasjon og breførarlag tok seg etter kvart opp. Besøkstala for turistinformasjonen for 2011 
viser ei dobling i høve til året før.

Totalt har Juklafjord-prosjektet kosta rundt fire millionar kroner. Ca. to av dei er finansiert med 

tilskot; Halvannan mill. frå Hordaland fylkeskommune, 250.000,- frå NPL, 100.000,- frå Sparebanken 

Hardanger, 150.000,- frå Jondal kommunale næringsfond. Resten av prosjektet er finansiert med lån

Side 86



16

og eigenkapital. Totalt lånte dei 1,4 millionar til prosjektet, kr.  700.000 av desse kom frå Innovasjon 

Norge. 

I dag kan dei sjå tilbake på prosessen og slå seg på brystet: Prosjektet må seiast å ha vore særs 
vellukka, huset er bevart i opphavleg stil, men har fått nytt bruksområde og innhald. Huset bidreg til 
at Jondal sentrum er estetisk finare, og har medverka til fortetting i sentrum. Og ikkje minst: huset 
vert brukt. For Folgefonni Breførarlag har huset ført til positiv aktivitet og omsetnadsutvikling. Eit 
prakteksempel på vern gjennom bruk.

Det er framleis potensiale til å utvikla Juklafjord vidare. Til det krevst det meir aktivitet både i Jondal, 

på Juklafjord på Folgefonna. Både Juklafjord og Folgefonni Breførarlag har opplevd ein formidabel 

auke i aktivitet og omsetnad dei siste åra. Når vi no skriv 2013, har breførarlaget hatt ein 

rekordsesong med over 5100 personar på bretur. Det gler eit næringsutviklarhjarta at dei framleis ser 

utviklingspotensiale, og har forstått at dei sit på ei gullgruve - og at dei stadig prøver å vidareutvikla 

og tilpassa tilbodet sitt.        

Ifølgje dagleg leiar på Juklafjord, Åsmund Bakke, har dei hatt fleire viktige samarbeidspartnarar for å 

få til dette prosjektet. I tillegg til arkitekt og entreprenør nemner han Jondal kommune ved rådmann, 

ordførar, teknisk sjef, landsbylos (før meg altså…), Jondal nasjonalparklandsby, Hordaland 

fylkeskommune, Sparebanken Hardanger, Innovasjon Norge og privat sponsor Ferncliff AS som svært 

viktige bidragsytarar.

Utearealet gjev ei flott råme til det tradisjons- og innhaldsrike huset.   Foto: Folgefonni Ecotourism

Bakke seier at for å kunna utvikla Juklafjord vidare i rett retning er dei avhengig av at det gode 
samarbeidet held fram, då spesielt med Jondal nasjonalparklandsby.  Juklafjord og 
nasjonalparklandsbyen har felles mål, å utnytta «Naturarven som verdiskapar». I tillegg er ein 
avhengig av godt samarbeid med andre reiselivsaktørar i Jondal og Hardanger. 

Tiltak	i	Jondal	nasjonalparklandsby

IN-kurs

I september 2012 vart det arrangert kurs i opplevingsdesign i Jondal. 17 verksemder frå heile 
Hardanger deltok, sju av dei er lokalisert i Jondal kommune. Tilbakemeldingane var at det var nyttig 
og inspirerande, og nokre av deltakarane etterspurte fleire kurs. Arrangementet er etter mi meining 
å betrakta som suksess.
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Kompetanseprogram	for	barn	og	unge

Jondal skule har to tilsette som skal jobba med å implementera NPL-prosjektet i skulen, den 

naturlege skulesekken. Det kan vera nyttig om den lokale koordinatoren og skulen ha eit tettare 

samarbeid for å samkøyra og slå vekslar på kvarande sin kunnskap.

Miljø

Miljøsertifisering har vore eit tungt arbeidsområde i Jondal. Klima- og energiplanen vår (vedteken i 
2011)  inneheld punkt om miljøsertifisering, men det er ikkje mellom dei høgst prioriterte områda. 
Det er derimot godt fokus på energisparande tiltak i eigne bygg, og det er kome på plass rte 
ladestasjon for el-bilar i sentrum. 
Jondal er eit lite samfunn, med relativt få bedrifter. Ei verksemd har meld interesse for å vurdera ei 
sertifiseringsordning i løpet av dei to siste åra, og vi vil halda dialogen med denne verksemda i gong.  

Miljøgate

Mot slutten av 2012 vart miljøgata vår opna. I høve til tidlegare er det kome fortau på båe sider av 
vegen, grøntområde, sitjegrupper, gateljos og ryddig parkeringsareal. Det er 30-sone gjennom 
sentrum.

Miljøgata sett mot sør…        … og nord. Foto: Gro Heidi Molland 

Arrangement

I 2013 har Jondal NPL vore representert på ungdomsfestivalen Fonnafest (juni). Der hadde vi stand 
med smaksprøvar på lokal mat og drikke, og litt informasjon om NP-prosjektet.

I høve Refleksdagen 17.oktober, var landsbylos og ordførar på besøk i barnehagen og på skulen. 50 

glade barnehageborn og 35 mellomstegselevar fekk utdelt refleksvestar og ei info-helsing. 

Det er eitt arrangement til vi har lyst å vera med på i 2013, sentrumsarrangementet «Moro i 

mørketida» som vert arrangert av bygdelaget.

Det vert også delt sendt ut informasjon om nasjonalparklandsbyprosjektet i velkomstmappa til 

tilflyttarar (sendt ut ein gong i kvartalet). I samband med Flytt til Hardanger si messe i Bergen 

hausten 2012 vart det også informert om prosjektet.

Informasjonstiltak

I Juklafjord finn du ei svært spesiell utstilling; «Draumen om Folgefonna». Den inneheld historie om 
Folgefonna i form av både bøker, bilete, film og anna. Det er og laga ein heilt spesiell 3D-modell av 
Folgefonnhalvøya der du kan sjå korleis landskapet ser ut under fonna, basert på undersøkingar gjort 
av UiB og Bjerknessenteret. Dei har og arrangert fleire føredrag som NPL har støtta. Lokala deira 
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dannar ei særs flott råme rundt slike arrangement; dei gamle skulebenkene, dei kvite veggene vert 
nytta som lerret til framvising av bilete og film – og ikkje minst ein særs dugande historieforteljar, 
Åsmund Bakke. 

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg har vitja Juklafjord, og fekk m.a. sjå den unike 3D-modellen av Folgefonnhalvøya. 
Åsmund Bakke fortel, ordførar Jon Larsgard er tilskodar. Foto: Lars Arvid Oma, Hordaland Folkeblad.

Profilering

Jondal NPL har i 2013 profilert seg i eit større regionalt magasin, Draumen om Folgefonna. Magasinet 
opererer med eit opplagstal på 50.000 eks, og viser til statistikk som tilseier at magasinet i snitt vert 
lese av 2,78 personar.

Jondal NPL har også vist seg fram i Hardangerguiden (turisthefte på norsk, engelsk og tysk), hatt 
annonser i lokalavis og fått litt omtale i diverse magasin. Eit døme på det er www.baatsans.no – som 
er magasinet for båtfolket her i vest. 

Vi har også eit samarbeid på gong med Folgefonna Nasjonalparksenter (Rosendal, Kvinnherad) om 
profilering på nettsida deira, www.folgefonna.info  under fana Innfallsportar. 
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Fototevling

I sommar køyrde vi ei fototevling, og 43 bidrag kom inn. Juryen – den lokale arbeidsgruppa for Jondal 
nasjonalparklandsby - bestemte at premiepotten skulle fordelast likt på tre vinnarar; Ragnhild Vågen 
frå Jondal, Joachim Sørbø frå Stavanger og Unni Berle Vilkensen frå Jondal. Alle tre fekk gåvekort på 
fotokurs, til ein verdi av 1500 kroner.

Nutadalen, Vikanuten.  R.Vågen.                Oppned på Sætveitstølen.  J. Sørbø Kjærastepar ved Haugefossen. U. Vilkensen.

Andre	ting	Jondal	NPL	har	vore	involvert	i	
Elvastien
Det er tilrettelagt ei tursti-rundløype rundt sentrum som er tilpassa rullestolbrukarar og 
barnevogner. Løypa er ca 3 kilometer lang, og vert mykje brukt av både innbyggjarar og turistar.
På turen går ein forbi Viketunet (ein lensmansgard frå 1600-talet, no museum), skule og idrettsbane 
og vidare inn i eit landbruksområde. Stien går langs Jondalselva, og kryssar elva ved Haugafossen. Her 
kan ein gå vidare ein annan tursti oppover (Teglhaug) , eller ned att forbi kyrkja og gjennom 
sveitsarhusmiljøet – så er du tilbake i sentrum. Denne stien kan ein i samarbeid med andre utvikla 
vidare med aktivitets- og informasjonspunkt i god NPL-ånd.  

Elvastien.                                    Foto: Gro Heidi Molland

Fonnavegen
Vegen mellom Jondal sentrum og Folgefonna er ein attraksjon i seg sjølv – det er vår eigen 
”Trollstige”. Det har i mange or – og er framleis - trong for omfattande reparasjonar på vegen. NPL 
har tidlegare bidrege med 300.000 kroner til arbeidet.
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«Matglede frå Jondal»
I regi av Folgefonnlandsbyen vart meisterkokk Geir Skeie hyra inn for blant anna å setja saman ein 
eigen «jondalsmeny». I desember 2012  kom det ut ei bok som var blant resultata av dette arbeidet:  
«Matglede frå Jondal» inneheld oppskrifter og rettar med tradisjonar i Jondal. NPL gav støtte til 
bokutgjevinga. 

«Pilagutt»
«Pilagutt» tilbyr opplevingsturar på den vakre Hardangerfjorden. Det kan vera alt ifrå transport til 
fisketurar, blåturar, fødselsdagar etc. Dei nyttar slagord som til dømes ”Å nyta Hardangerfjorden som 
speglar seg i glansen av Folgefonna Nasjonalpark, må berre opplevast” i marknadsføringa si.
Tiltaket fekk midlar frå NPL til oppstart i 2010, og har vorte ein god samarbeidspartnar for Jondal 
NPL.

Turstiar – tilretteleggjing og turstikart
Vi har 35 svært populære turstiar i kommunen vår. Desse er GPS-merka, og vert årleg vedlikehalde 

av kart- og merkegruppa i Jondal Idrettslag. Stiane er i ulik lengd og vanskegrad. NPL har bidrege i 
produksjonen av eit kart over stiane, og desse karta er til sals i butikkar og på turistinformasjonen. 
Karta har vore svært populære, og til 2013-sesongen vart dei også gjort tilgjengelege på nett. Dette 
arbeidet vart gjort på dugnad i regi av kart- og merkegruppa. 

Matglede frå Jondal. Foto: GH Molland     På fisketur med «Pilagutt». Foto Jan P. Svendal              Turkart.
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Lom	nasjonalparklandsby

Lom kommune ligg i Nord-Gudbrandsdalen, og er ein liten kommune med omkring 2300 

innbyggjarar. Lom har status som både nasjonalparklandsby og nasjonalparkkommune. Årsaken er 

ganske innlysande – 60 prosent av arealet i Lom kommune er verna, og Lom sentrum er innfallsport 

til både Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen nasjonalpark. 

Statusen som nasjonalparklandsby har ført til mange flotte tiltak som bygger opp om det omdømme 

Lom allereie har. Lom har eit unikt utgangspunkt som nasjonalparklandsby, med eit kompakt og 

innhaldsrikt sentrum med nær tilgang til fyrtårn som Jotunheimen nasjonalpark, Galdhøpiggen og 

Besseggen. 

Det har vore litt utfordrande å få næringa til å bruke statusen aktivt, med visse unntak (t.d. Fossheim 

Hotell og Nissegården Hytter og Aktiviteter). Årsaken er nok at vi ikkje har gått aktivt ut med 

marknadsføring av merkevarenamnet «nasjonalparklandsby», og dermed er det framleis mange som 

ikkje veit kva dette er . Det er opp til oss å utnytte dette i enda større grad enn i dag. Derimot ser vi 

at statusen har vore ein viktig pådrivar i å byggje opp Lom til dagens standard. Vi har heile vegen hatt 

eit aktivt Landsbyråd med representantar frå ulike organisasjonar, som har engasjert seg i prosjektet. 

Nasjonalparksenteret Norsk Fjellmuseum ligg lokalisert i Lom. Dette har vore ein viktig 

samarbeidspartnar.

Gjennomførte	tiltak	i	Lom

Fotturkart	og	«Bergomsrunda»
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Lom nasjonalparklandsby er eit flott utgangspunkt for fotturar. Sentrum er kompakt, med fleire 

synlege orienteringspunkt (stavkyrkja, klatretårnet, nasjonalparksenteret). Dette gjer at det er lett å 

orientere seg, og det gjer at alle turforslaga er lett tilgjengelege utan bruk av bil eller lang gange på 

asfaltveg. Mange av dei som stoppar i Lom er på veg til Jotunheimen for å vandre – og slik sett er det 

mange fotturinteresserte innom nasjonalparklandsbyen. Målet vårt er å få dei til å stoppe og gjerne 

bli nokre timar ekstra i Lom sentrum og områda rundt. 

Fotturkartet er noko av det vi er mest stolt av. Det har vorte revidert tre gonger, og finst i norsk, 

engelsk og tysk. VSP og kommunen har bidrege til finansieringa, da karta har vore delt ut gratis.

I 2013 vart det bestilt 10 000 eksemplar – og vi gjekk tom før sesongen var over! Mykje av suksessen 

ligg i det visuelle bildet, som alle intuitivt kan lese (det er ikkje alle som kan tyde vanlege kart lenger). 

I 2013 kom det i tillegg opp 8 informasjonstavler (som vist på bildet over), med lik layout som 

fotturkarta. Desse informerte om totalt 15 ulike attraksjonar i Lom (kalla «Bergomsrunda»), i tillegg 

til å informere om fotturane. 

I tillegg til fotturkarta for Lom 

nasjonalparklandsby, er det laga eit 

fotturkart for Bøverdalen og eit 

sykkelkart.

Gjennom prosjektet vart det òg 

finansiert landsbysyklar, slik at du 

kan leige syklar på Norsk 

Fjellmuseum.  
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Landsbyvakt

Lom har hatt ein eigen  landsbyvakt i 2010, 2011, 2012 og 2013. Dette har primært vore finansiert 

av kommunen, men denne satsinga er ein direkte konsekvens (spin’off) av det førre tiltaket 

(fotturkarta). Ein viktig del av landsbyvakta sitt arbeid er nemleg å halde ved like og rydde dei stigane 

som blir skildra i fotturkarta.  For å få folk ut på tur i ukjent terreng, er det mange som ynskjer 

merking. Landsbyvakt har jobba mai-september kvar sumar, og har gjort ein flott jobb . 

Lom har i tillegg ein særegen arkitektur, som fekk terningkast 6 av bladet «Dag og Tid». Landsbyvakta 

har gjort ein viktig jobb i å skape ein attraktiv nasjonalparklandsby, med blomar i sentrum, 

grasklypping m.m. Dette er viktig for å skape trivsel, både for tilreisande og turistar. 
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Kompetanseheving	- «Bli	ein	Lomsvert»,	IN-kurs	og	BKA-kurs

I Lom vart det gjennomført vertskapskurset «Bli ein Lomsvert» i 2011 og 2013. Dette var direkte 

finansiert gjennom prosjektet. Rundt 30 deltakarar var med i både 2011 og 2013. 

Dette har også vore gjennomført: 

- Kurs i bærekraft og kurs i opplevelsesdesign (Innovasjon Norge kurs). Desse kursa var 

fullbooka, med 23 og 24 deltakarar.

- Regionalt vertskapskurs (gjennom nasjonalparkkommunane). 

- Eit 6-kvelders kursopplegg for reiseliv og handelsnæring (BKA-kurset, spin’off). Fullt kurs (27 

påmeldte). 

Innovasjon Norge kurset «Bli synleg på nett» har også vore arrangert i Lom i 2012 / 2013. Dermed 

har det vore eit vesentleg fokus på kompetanseheving for handel- og reiselivsnæringa i løpet av 

prosjektperioda, med intensivering det siste året. Dette har skapt ein arena og ein tradisjon for 

samarbeid mellom kommunen, destinasjonsselskapa og lokale / regionale næringsforeninger. Dette 

er eit stort pluss i det framtidige arbeidet med kompetanseheving. 

Frå BKA-kurset (t.v.) og deltakarane på kurs i opplevelsesdesign over Prestfosstraversen i Lom (t.h.). 

Side 95



25

Infrastrukturtiltak

I starten av prosjektet vart det utarbeida ein eigen stadsutviklingsplan for Lom, på lik linje med dei 

andre landsbyane. Dette var nok medverkande til at det var stor fokus på lokale tilrettelegging og 

infrastrukturtiltak i starten. Dette var også viktig for å forankre prosjektet lokalt.

Dette er noko av det som har vore gjort i Lom:

I samarbeid med Skim grunneigarlag vart det mellom anna satt opp ei grillhytte til fri bruk. 

I tillegg vart det sett opp skilt om fiskemoglegheitene og laga ei enkel brosjyre. 

Før og etter Skim-hytta kom på plass. 

Det vart utarbeida fleire fine benkplasser langs elva (t.v.), og ein badeplass med parkering ved 

Trondoddbrua (t.h): 

I samarbeid med det lokale aktivitetsselskapet Aktiv i Lom vart det laga ein «Prestfosstravers», som 

går midt i sentrum. Denne har vorte ein veldig populær aktivitet for både store og små: 
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Ambassadørarbeid	og	profilering:	

Da statusen som «nasjonalparklandsby» vart delt ut til fem tettstader, var det eit ukjent uttrykk for 

dei fleste. I staden for å gå knallhardt ut og marknadsføre denne statusen, har alle landsbyane brukt 

tid på å definere kva ein nasjonalparklandsby skal vere, og kva den bør innehalde. Ein har prøvd å 

bygge opp eit lokalt engasjement rundt både nasjonalparkane og nasjonalparklandsbyen på 

forskjelleg vis: 

Rundt 20 bedrifter har fått utdelt ei bokpakke om verneområda og ein 

«rollup» om nasjonalparkane og nasjonalparklandsbyen. Vilkåret for å få 

pakka var at den skulle vere synlege og lett tilgjengeleg for gjestane. Dette 

arbeidet har skjedd i samarbeid med nasjonalparkbiblioteket, som i 2013 

vart kåra til «Årets bibliotek». 

Det har vorte produsert  t-skjorter med slagordet til nasjonalparklandsbyene 

på, til bruk hos bedrifter og kommunalt tilsette. T-skjorta var også premie for 

å ha deltatt på vertskapskurset. 

I tillegg har vi hatt nasjonalparklandsby-pins, vest og drikkeflaske. 

Tidlegare landsbykoordinator Gry 

Bystøl prøver ut den nye aktiviteten 

i Lom. 
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Norges nasjonalparklandsbyar har nyleg laga ein internettstrategi, men har ingen eiga heimeside pr. 

dags dato, da vi har venta på den nasjonale merkevarestrategien til Miljøverndepartementet. 

Derfor har vi heller ikkje marknadsført oss i stor grad. Når det er sagt, har vi både kjøpt og fått omtale 

i forskjellege magasin, som t.d. Bulystmagasinet til venstre, Norsk Kulturarv, FEELGOOD, magasinet 

FJELL, Dag og Tid m.m. 

     Magasinet FEELGOOD, nr.2 (2013) Magnet Media, Bulystmagasin:

Alle husstandar i Lom har fått utdelt eit gjenbruksnett med nasjonalparklandsby-logo på. Dette er 

både eit tiltak for å få redusert bruken av plastposar, og for å synleggjere statusen. 

Tidlegare miljøvernminister Erik Solheim sendte oss denne helsinga: 

”Vi bruker hvert år nærmere 1 milliard plastposer i Norge. Vi trenger ikke alle 

disse posene.

Innbyggerne i Lom har vist at det nytter å redusere bruken av plastposer. Dette er 

veldig positivt.

Jeg vil ta med meg erfaringene fra Lom når jeg på nyåret utfordrer de store 

handelskjedene til å være med på en felles nasjonal dugnad for å redusere bruken 

av plastposer.  Takk, Lom!”

Erik Solheim

Side 98



28

Svanemerka gjenbruksnett – delt ut til alle husstandar i Lom x 2

I tillegg har det mellom anna vore: 

- Arrangert opne møter med jamne mellomrom, offisiell opning av turstig, sendt ut 

nyheitsbrev, profilering på heimesida m.m.

- Plassert ut skilt ved kvar innfallsåre til Lom nasjonalparklandsby (tre store skilt)

- Produsert eit nasjonalparkmagasin i 2012, som vart delt ut til alle husstandar. 

- Arrangert Landsbytrim med poster over heile bygda

- Arrangert fotokonkurransen «Aktiv i Lom». Nedanfor kan du sjå vinnarbidraga: 

Foto: 

Nr. 1 Åsmund Galde

Nr. 2 Linn Mari S. Marsteintræde

Nr. 3 Ove Nestvold
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Arrangement

Som eit ledd i nasjonalparklandsbysatsinga har det i fleire år vore ei markering på den europeiske 

nasjonalparkdagen 24. mai.  Dette har vore feira med diverse aktivitetar som guida turar, 

dukketeater, foredrag med Jarle Trå, konsertar m.m. 

Det siste året (2013) vart det ein liten vri, da det var 200 år sidan Christian Smith «oppdaga» 

Jotunheimen. Dette vart markert med ein rekke arrangement gjennom sumaren, på mellom anna 

Norsk Fjellmuseum, Glitterheim, Bessheim og Juvasshytta. I tillegg vil det bli arrangert julemarknad.

Her kan du sjå glimt frå den offisielle opninga av Lom som nasjonalparklandsby og 

frå Landsbydagen i 2011. 

Medieomtale i lokalavisa GD, 

haust 2013
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Rådyrtrakket

Bakgrunn og forankring:

Tiltaksplan for Noregs Nasjonalparklandsbyer 2013,  (Kap. 4, 

Kompetanse barn unge. 4.2, Vidareutvikling av Rådyrtrakket –

Naturstig for barn):  Tilrettelagte aktivitetar for barn om unge i 

nasjonalparklandsbyen.

Tiltaksplan og budsjett Lom nasjonalparklandsby, 2012 – 2013: 

Norsk Fjellmuseum har fått i oppdrag frå Lom kommune om å 

ferdigstille og vidareutvikle "Rådyrtrakket". Prosjektet skal i 

tillegg avklare om produktet er tilfredsstillande, eller om det er 

aktuelt og vidareutvikle andre aktivitetar for barn og unge i 

Lom nasjonalparklandsby.

Norsk Fjellmuseum er nasjonalparksenter for Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen og har 

som nasjonalparksenter vært en sentral aktør i arbeidet med Norges nasjonalparklandsbyer 

og Lom nasjonalparklandsby fått oppdrag med å ferdigstille og vidareutvikle Rådyrtrakket. 

Ein føresetnad for tiltaket har vært at arbeidet og resultatet skal ha overføringsverdi for dei andre 

nasjonalparklandsbyane. Informasjonsansvarleg på Norsk Fjellmuseum har i arbeidet med 

Rådyrtrakket hatt eit tett samarbeid med naturveileder for KlimaparkMimisbrunnr, 

nasjonalparkforvaltar for Jotunheimen og naturoppsyn i Breheimen, som har utgjort ei 

prosjektgruppe. I tillegg er lokale handverkarar engasjert i sjølve produksjon av dyra og andre 

installasjonar i naturstigen. Fotavtrykka er produsert av Naturexpo AS, og grafisk design av trykt 

Side 101



31

materiell er det Løwehjerte design som har stått for. Tekster og innhald i naturstigen har Norsk 

Fjellmuseum utarbeidd i lag med prosjektgruppa.

Mandat og mål:

- Inspirere og engasjere barn og unge 

med aktivitet og kunnskap om natur, 

kultur og nasjonalparkane.

- Vidareutvikle og ferdigstille 

pedagogisk opplegg i naturstigen 

"Rådyrtrakket" i Presthaugen.

- Vidareutvikle og ferdigstille 

tilrettelagte aktivitetar og opplevingar 

med utgangspunkt i 

nasjonalparksenteret Norsk 

Fjellmuseum i Lom nasjonalparklandsby.

- Utarbeide informasjonsmateriell i tillegg til informasjon på nett for og synleggjera og marknadsføre 

aktivitetane. I samarbeid med Lom kommune.

- Forankre pedagogisk opplegg i lokale planer for uteskule i Lom

- Dei pedagogiske metodane og formidlingsløysningane skal ha overføringsverdi og inspirere til 

aktivitet i dei andre nasjonalparklandsbyane i Noreg.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal bidra til å auke besøkjande til Presthaugen, på Norsk 

Fjellmuseum – Nasjonalparksenter og forlenge opphaldet i Lom nasjonalparklandsby.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal være eit tilbod for skulen som eit supplement til 

undervisninga.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal gjere 

opphaldet til besøkjande på Norsk Fjellmuseum –

Nasjonalparksenter, Presthaugen og i Lom 

nasjonalparklandsby til ei enda større oppleving.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal styrke 

Lom nasjonalparklandsby si vertskapsrolle for 

tilrettelagte opplevingar av natur- og kulturarv.

Kva inneheld Rådyrtrakket?

• Elg, Rådyr, Rev, Ekorn, Gaupe, Røyskatt, 
Flaggermus, Hare

• Fotavtrykk av elg, rådyr, rev, gaupe
• Rein - urinnvåner i området
• Faktaark om kvart dyr 
• Brosjyre for besøkande
• Foringsplass for ekorn med viltkamera for 

kunnskapsformidling til skulen.
• Godt merka stig med start og stopp på 

Norsk Fjellmuseum.  Stigen  inngår som 
ein del av Bergomsrunda i Lom 
nasjonalparklandsby.
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Spinoff’s

Liv	i	Lom

I Lom vart det satt i gong ei svært offensiv satsing 

med «Liv i Lom»-prosjektet i 2008. Liv i Lom vart 

todelt, der det eine delen var utviklinga av Lom 

nasjonalparklandsby, og det andre var utviklinga av 

grenda Bøverdalen.  Det overordna målet med ”Liv i 

Lom” var å vidareutvikle Lom til ei attraktiv 

kommune for busetnad og næringsetablering. Både 

Landbruk- og matdepartementet, Kommunal- og 

regionaldepartementet og Miljøverndepartementet 

var inne med stønad. 

Det er lite truleg at ein hadde klart å få til ei slik satsing dersom ein ikkje hadde fått status som 

nasjonalparklandsby samtidig. Den viktigaste overrislingseffekten var nok at ein fekk tilstrekkeleg 

midlar til å tilsette ein idéutviklar i 100% stilling i tillegg til næringssjefen. Dette gjorde at ein fekk 

store stillingsressursar til å utvikle Lom vidare. Rapporten frå Liv i Lom kan 

du lese her: 

http://www.lom.kommune.no/sluttrapport-liv-i-lom.5191193-

142938.html

Gangbru	over	Bøvra

Landsbyrådet i Lom ville tidleg ha på plass ei gangbru over Bøvra som ein del av prosjektet. Planen 

var at dette skulle fullfinansierast som eit spleiselag mellom Lom kommune, Oppland 

Fylkeskommune og Naturarven som verdiskapar (MD). 

Oppland Fylkeskommune gjekk til slutt inn med kr. 930 000, Lom kommune gjekk inn med kr. 

630 000 og ein privat næringsdrivande gjekk inn med ca. 400 000. Dessverre så ville ikkje 

Miljøverndepartementet gi stønad til resten, og brua er pr. dags dato ikkje fullfinansiert. Men 

prosjektet har uansett vore bidragsytar til at fylkeskommunen har gått inn med i underkant av ein 

million, noko som gjer at vi framleis har ein moglegheit til å få til brua dersom vi får tak i omtrent 

400 000 meir i finansiering innan utkanten av 2013. 
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Tidsaksen

Tidsaksen er eit forsøk på å illustrere det ufattelege tidsperspektivet i jorda si historie. 

Tidsaksen er ingen akse, men ei runde. Det er rett og slett Bergomsrunda med start og stopp 

ved Fossheim Steinsenteret. På den måten har initiativtakar Torgeir Garmo slege to fluger i eitt 

smekk: Han har fått illustrert det ufattelege i tidsperspektivet og samstundes gjeve Bergomsrunda 

ein heilt ny og spanande dimensjon. 

På biletet ser vi ein engasjert Torgeir T. Garmo og ein flokk interesserte frammøtte på opninga av 

Tidsaksen 13.mai. Initiativtakar har sjølv uttalt at Tidsaksen er eit direkte resultat frå 

nasjonalparklandsbysatsinga. 

Tidsaksen er unik i norsk samanheng, og den fyrste i sitt slag. I 2013 starta arbeidet med å polere 

steinar langs ruta.  Den næraste samanlikninga finn vi i Rosendal. 

Haute	Route	Jotunheimen

Haute Route Jotunheimen er eit initiativ for å starte opp ei toppturrute frå Gjendesheim / Bessheim 

til Krossbu. Prosjektet har støtta opp under dette initiativet saman med mellom anna DNT og 

Innovasjon Norge, og arbeidet fortsett vidare ut 2013 / inn i 2014. 

Oppgradering	av	Smithbua	og	stigen	opp	dit

Turstignettet har vorte utvida og forbetra gjennom nasjonalparklandsbyen, og turen opp til Smithbua 

/ hytta er ein del av dette turnettet. Både hytta og stigen har vorte forbetra nyleg, ved hjelp av 

sherpaer. Dette er ein naturleg «spin off» av det arbeidet som er lagt ned i nasjonalparklandsbyen. 

Miljøfyrtårnsertifisering	av	kommuneadministrasjonen

Administrasjonen i Lom kommune har vorte miljøfyrtårnsertifisert, og har mellom anna gjennomført 

kurs for sine tilsette i å køyre meir miljøvennleg. Totalt er det fem miljøsertifiserte institusjonar / 

bedrifter i Lom, og fleire er i planleggingsfasa. 
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Fugletårn	ved	Åsjo

Lom kommune har eit naturreservat nærmast midt i sentrum. Som ei forlenging av arbeidet med 

Rådyrtrakket ynskjer ein nå å legge betre til rette for at folk skal oppleve dyrelivet i naturreservatet. 

Synfaring med fylkesmannen vart gjennomført hausten 2013. Dette arbeidet fortsett utover i 2014. 

Klimaparken. Foto: Johan Wildhagen
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Geilo	nasjonalparklandsby

Hol kommune ligger sentralt plassert midt mellom Norges to største byer, Bergen og Oslo, med et 

godt utviklet kollektivtilbud både langs vei og bane. 386 km² av kommunens areal er vernet som 

nasjonalpark, henholdsvis Hardangervidda og Hallingskarvet. Kommunen har omtrent 4500 

innbyggere og Geilo er den største bygda i kommunen, med over halvparten av kommunens 

innbyggere bosatt her. I tillegg huser kommunen over 5000 hytter og over 5500 gjestesenger i 

hoteller, overnattingsbedrifter og leiligheter.

Geilo har tradisjonelt vært en vinterdestinasjon, men i 2013 var belegget på hotellene faktisk bedre i 

sommermånedene enn vintermånedene. I lang tid har det vært lagt ned mye arbeid i 

vinterproduktet, med alpinbakker og langrennsløyper, men sommerens tall viser også viktigheten av 

at sommerproduktet, særlig stier i og utenfor nasjonalparkene, holder høy kvalitet. Dette kommer til 

å være et satsingsområde i årene fremover.   

Tiltak

Reiselivssenteret

Det største tiltaket som er finansiert av midler fra verdiskapingsprogrammet er ombygging av 

reiselivssenteret på Geilo. Her er det etablert en næringshage knyttet til utmarksforvaltning og 

reiseliv, og i dag har SNO, nasjonalparkforvalter, Hol kommune, turistinformasjonen og Visit Geilo 

kontorlokaler i bygget. I tillegg til «vanlig» turistinformasjon, kan man på reiselivssenteret finne 

informasjon om Norges nasjonalparklandsbyer og deres respektive nasjonalparker. En boksamling 

om natur, flora, fauna, geologi m.m. er tilgjengelig for de gjestene som ønsker å fordype seg 

ytterligere. VSP-midler har i tillegg gått til å finansiere en 3D-modell av Hallingskarvet og deler av 

Hardangervidda nasjonalpark. Modellen har en touch-skjerm hvor man kan lese om ulike steder, 

fjelltopper, vann og hytter. Disse stedene er i tillegg markert med lys på modellen.  Norsk 

Fjellmatsenter ble etablert i del 2 av bygget. Tematikken var ekte fjellmat, hvor fastboende og 

besøkende kunne få komme tett innpå både lokale matprodusenter, matfaglig ekspertise og ”den 

gode opplevelsen”. Her kobles landbruksnæringen, reiselivsnæringen og forvaltningen sammen i en 

felles arena. Norsk fjellmatsenter ble offisielt åpnet under festivalen «Norsk matglede» i 2010. I dag 

har senteret skiftet navn til «Ekte», men lokal mat er fortsatt i fokus.	
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3D-modellen… …og hylle med materiell fra Norges nasjonalparklandsbyer

Ombyggingen hadde en totalkostnad på ca 7,5 millioner, hvor Hol kommune har bidratt med 

mesteparten. Omtrent kr 660 000,- av VSP-midlene har gått til ombyggingen og 

informasjonsmateriell. 

Nasjonalparkmagasinet

Nasjonalparkmagasinet gis ut en gang i året, første gang i 2011. 

Opplaget ligger på rundt 20 000. Omtrent halvparten 

distribueres som vedlegg i lokalavisa Hallingdølen. Ca. 5000 

distribueres til hyttene i kommunen og resten er tilgjengelig 

hos de fire turistinformasjonene og hos ulike forretninger og 

overnattingssteder. I magasinet finner man intervjuer med mer 

eller mindre kjente fjes i kommunen, turforslag, 

matoppskrifter, informasjon om nasjonalparkene og 

forvaltningssystemet og dypdykk i lokal kunst, kultur og natur. I 

2013 ble en del av tekstene også skrevet på engelsk. Finansiert 

av kommunen, destinasjonsselskapet Visit Geilo, Hallingskarvet 

nasjonalparkstyre og annonseinntekter.

Magasinet er en viktig kanal for å spre informasjon om natur, 

kultur og aktivitetstilbud i kommunen til både fastboende og 

gjester.

Vertskapskursene	«E	veit	litt	meir»,	«E	veit	enda	litt	meir»	og	«E	veit	stort	sett	alt»

I 2010 startet vertskapskursene «E veit litt meir», og disse har blitt arrangert jevnlig i hele 

prosjektperioden. Deltagerne får generell kunnskap om kommunen og informasjon om 

nasjonalparkene. I 2012 kom kurset «E veit enda litt meir» som gir kunnskap om kva som skal til for å 

skape gode opplevelser for turister og kunder.

Nasjonalparkmagasinets forside 2011
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I 2013 kom også kurset «E veit stort 

sett alt» som går over flere kvelder 

og fordyper seg i temaene turer og 

aktivitetstilbud, natur og bærekraft, 

lokale mattradisjoner, bygdene i Hol 

og Lordene i Hol. Nytt i 2013 er også 

at deltagerne får et kursbevis i form 

av en pins, en ambolt i sølv, ved å 

delta på «E veit litt meir», «E veit 

enda litt meir» og tre av fem mulige 

«E veit stort sett alt» kurs. 

Tanken er at denne pinsen skal fungere som et 

kvalitetsmerke som bør være attraktivt særlig for 

virksomheter innen reiselivsnæringen. Utgifter til kurset 

dekkes av kommunen og verdiskapingsmidler. 

Kursene gir ikke bare økt kunnskap om egen kommune, men 

er også en arena for utveksling av ideer og nettverksbygging. 

Skarveskola

Skarveskola ble startet opp som et 

undervisningsopplegg for alle 6. 

klassingene i kommunen i 2010, og er et 

samarbeid mellom ressurspersoner i 

kommunen og Statens naturoppsyn. 

Skarveskola foregår over omtrent en uke 

i månedsskiftet august september. I 2013 

hadde elevene en felles oppstart 

innendørs hvor de fikk litt info om det 

som ventet dem, Hallingskarvet 

nasjonalpark, nasjonalparklandsbyen og 

nasjonalparkkommunen, dyr, planter og 

hvordan man bør kle seg og pakke 

sekken for en tur i fjellet. Neste dag var 

det sykkeltur langs Rallarvegen og besøk på rallarmuseet på Finse. Elevene fikk så to dager med 

«vanlig undervisning» men med fokus på relevant pensum i lærebøkene. De siste to dagene er 

elevene delt i to grupper, hvor den ene går inn i Hallingskarvet nasjonalpark sammen med vår 

stedlige representant fra Statens naturoppsyn og naturveileder fra nasjonalparksenteret i Eidfjord. 

Oppmerksomme kursdeltagere på "E veit stort 
sett alt: bygdene i Hol"

Elevene på Skarveskola tar en nærmere titt på en fangstgrop i 
Hallingskarvet nasjonalpark

Kjevling av lefsekling på "E veit stort sett alt: lokale 
mattradisjoner"
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Geologi, flora, fauna, jakt og fangst er 

tema. Den andre gruppen besøker 

Gurostølen i nasjonalparkens randsone. 

Her får elevene kunnskap om stølsdrift, 

beiting og gjengroing, vanlige planter i 

kulturlandskapet og kunnskap om og 

smakprøver på noe av alt det man kan 

lage av melk som råvare.

Skarveskola finansieres av midler fra 

«den kulturelle skolesekken». Dette er 

en årlig søknadsprosess.

Tiltaket er viktig for å spre kunnskap til 

de unge i kommunen. I tillegg kommer 

også de positive naturopplevelsene 

ungene får med seg gjennom dagene ute «i felten». Kunnskap om og kjærlighet til naturen er helt 

avgjørende for å skape gode holdninger til verneområdene.

Miljøfyrtårnsertifisering

Det har siden tidlig på 2000-tallet vært et fokus på miljøsertifisering i kommunen, og en del 

virksomheter fikk sitt sertifikat rundt 2003. Gjennom nasjonalparklandsbyprosjektet ble det i 2011 

arrangert et felles informasjonsmøte om Miljøfyrtårn for alle bedrifter i kommunen. Omtrent 15 stk. 

var interessert i å starte opp sertifiseringsarbeidet, og i 2012 ble 5 virksomheter sertifisert. Totalt har 

13 virksomheter gyldige Miljøfyrtårnsertifikat i Hol kommune i dag. Tross tilgjengelige 

støtteordninger både gjennom nasjonalparklandsbyprosjektet og Buskerud 

Fylkeskommune/Innovasjon Norge er det vanskelig å få virksomheter til å starte opp med 

miljøarbeid. Det krever tid og penger, og det blir gjerne sagt at bedriftene heller burde få betalt for å 

la seg sertifisere. Blant slike holdninger er det vanskelig å slå i gjennom med ideologiske argumenter 

om samfunnsansvar og fremtiden. For å kunne feie for egen dør har kommunen nå startet opp 

miljøarbeidet i enkelte av sine virksomheter, og håpet er at dette kan ha positive ringvirkninger.

Nasjonalparkdagene

Den store nasjonalparkdagen ble første gang 

arrangert i august 2010 med et miniseminar 

rundt bruk og vern av naturområder. Det dukket 

dessverre ikke opp så veldig mange deltagere 

her. I 2011 ble arrangementet utvidet til tre 

dager med diverse guidete turer i 

nasjonalparken, konkurranser, fagdager og 

utstyrslære, og man inkluderte også det 

allerede eksisterende arrangementet 

«Lordemarsjen». I 2012 omfattet 

På Gurostølen får Skarveskole-elevene smake fersk melk rett fra 
tanken!

Familiedag på Geilojordet under Nasjonalparkdagene 2012
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nasjonalparkdagene en hel uke, hvor Holsdagen, et 

arrangement som har pågått siden 1957, ble startskuddet 

og Lordemarsjen avslutningen helgen etter. Dagene i 

mellom ble fylt med dugnad på Prestholtstien, åpen kveld 

på skytebanen, familierebus, kåseri, guidet tur og 

familiedag med markedstorg og bunadsshow.  I 2013 fant 

nasjonalparkdagene sted mellom Holsdagen og 

Lordemarsjen, som i 2012, men kommunen fikk besøk av 

etterkommere av Lordene som oppholdt seg mye i 

Hallingskarvet på 1800-tallet. I den forbindelse ble det 

arrangert en konsert i Hol gamle kyrkje og et lite teater 

ved Lordehytta på Lordemarsen. I tillegg var det åpning av 

naturstien «Revesporet» og guidet tur i Hallingskarvet 

nasjonalpark.

Nasjonalparkdagene er hovedsakelig finansiert ved hjelp 

av midler fra verdiskapingsprogrammet, men Hol 

kommune, Visit Geilo og Statens naturoppsyn har også 

bidratt med økonomiske midler og arbeidskraft. 

Det er positivt at Nasjonalparkdagene binder sammen arrangementer som Holsdagen og 

Lordemarsjen, da disse til tider har blitt arrangert samme dag og har «stjålet» deltagere fra 

hverandre. Nasjonalparkdagene bidrar til økt bevissthet blant «folk flest» om nasjonalparkene i 

området. Det er ønskelig med et sterkere samarbeid med næringen om disse dagene for å skape 

enda større blest rundt arrangementet. Samtidig er det viktig å holde fokus, nasjonalparkdagene skal 

dreie seg om nasjonalparkene, ikke om alt annet! 

Nasjonalparkmesterskap	i	rakfisk

Deltagere fra 33 Nasjonalparkkommuner i Norge inviteres til å delta, og det ene og ufravikelige 

kravet er at fisken som leveres til bedømming skal være villfisk og fisket i et vann som ligger innenfor 

kommunegrensene til en eller flere Nasjonalpark-kommuner i Norge. Det er Geilo 

Nasjonalparklandsby og Hol nasjonalparkkommune som er vertskap for selve konkurransen. Dette er 

mesterskapet for entusiastene, rakfiskelskerne og de små private aktørene som fisker fisken sin selv. 

Det er bedømming av årets rakfisk og kåseri og ettermiddagstreff for entusiaster. Rakfisk står 

selvfølgelig på menyen flere steder på Geilo denne helgen

Lord Spencer Canning og hans sønn foran 
Lordehytta, Lordemarsjen 2013
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Spin-off	effekter

Det har blitt lagt ned mye arbeid i å forankre nasjonalparklandsby-statusen i kommunens planer og i 

kommunestyret. Generelt kan en si at Geilos status som nasjonalparklandsby har bragt med seg en 

økt vilje i Hol kommune til satsing rundt prosjekter som bygger på miljøprofil og bærekraft. Her må 

nevnes ferdigstillelse av gatebruksplanen for Geilo sentrum som den største satsingen i 

prosjektperioden. Kommunen har bidratt i utviklingen av sti- og løypenettet «Ustedalsfjorden rundt», 

et yndet friluftsområde på Geilo, sommer som vinter. 

Ombyggingen av reiselivssenteret til 

forvaltningsknutepunkt har også vært viktig for 

samarbeid mellom næring, kommune og andre 

offentlige forvaltningsorganer. Nærheten til 

fagpersonell gjør blant annet at skolene kan

benytte seg av kompetansen som finnes her i 

sin undervisning. Tilstedeværelsen av oppsyn og 

forvaltning har også bidratt til et relativt 

omfattende prosjekt med steinlegging av 

Prestholtstien sommeren 2011, 2012 og 2013. 

På sensommeren 2013 og i 2014 skal stien utvides til en runde på om lag 5-6 km. Prestholtstien er en 

av de mest brukte innfallsportene til Hallingskarvet nasjonalpark. Antall besøkende på stien har økt 

fra i underkant av 6000 i 2010 til over 23 000 som gikk helt til toppen av anlegget sommersesongen 

2013 (tall fra SNO, Geilo).

Nye Geilo sentrum med amfiet som kan brukes til så mangt!

Petter Braaten i SNO på vei opp Prestholtstien Foto: Gunnar 
Grimstveit/NRK
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Storslett	nasjonalparklandsby

Storslett nasjonalparklandsby har vært en meget viktig satsing for kommunen. Kommunen hadde 

ingen klare strategier for bruk og vern av våre flotte naturområder, og en fragmentert satsing på 

kultur. Nasjonalparklandsbyen Storslett har, i tillegg til gode stedsutviklingsprosjekter, gjort at 

kommunen har fått sterkere fokus på egen stedsidentitet og kultur. Som Nasjonalparklandsby har vi 

fått bekreftelse på at Norges nasjonalparker er viktige for Norges reiseliv, og dermed har reiselivet 

hatt gode vilkår for vekst. Det lokale arbeidet i nasjonalparklandsbyen har gått ut på å danne et 

bærekraftig samfunn som har sterkere identitetsknagger, og knaggene har blitt vår natur og kultur. 

Miljøsatsingen i kommunen har blitt forsterket og vi kan med stolthet si at VPS natur har bidratt til 

hele 19 miljøfyrtårn i vår kommune. Landsbystatusen har blitt forankret gjennom Kommuneplanens 

samfunnsdel og vil være en viktig satsing i fremtiden.
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Tiltak

Nasjonalparkmagasinet

Geilo har laget Nasjonalparkmagasin siden 2011 og hatt 

stor suksess med det. Forankringsarbeidet lokalt er 

avhengig av god informasjonsflyt, og derfor ønsket vi 

på Storslett å adoptere Nasjonalparkmagasinet. Vi har 

laget Nasjonalparkmagasin i 2012 og 2013. Vi valgte å 

bruke samme mal og layout som Geilo, dette for å få en 

helhet i magasinene, spare penger på produksjon og vi 

mener det er viktig at andre ser at vi har noe felles. 

Magasinet har hatt et opplag på 10.000 eksemplarer og 

har blitt distribuert sammen med lokalavisa Framtid i 

Nord til alle husstander i Nord-Troms (kommunene 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og 

Kvænangen, samlet folketall på 16.000.) samt at 

magasinet har blitt delt ut på turistinformasjonene, 

kommunehuset, samarbeidspartnere (Halti 

Nasjonalparksenter, forvalter for Reisa nasjonalpark, 

Omdømmeprosjektet for Nord-Troms og Kåfjord 

kommune) og i Nordreisa kommunes velkomstpakke 

for tilflyttere. Magasinet er en viktig arena der alle 

aktører som berører nasjonalpark, natur og kultur 

samles. Både aktører innen offentlig forvalting, frivillig sektor og næringsliv har bidratt, og det kan 

dermed sies at magasinet er et bredt samarbeidsprosjekt for lokal forankring av natur- og 

kulturverdiene våre.

Selv om Nasjonalparkmagasinet ikke blir støttet av VSP-midler så føler vi at dette er et av de viktigste 

tiltakene for lokal forankring. Leserne kan sette seg ned med kaffekoppen og lese interessante 

artikler om arbeidet som gjøres, lære mer om verneområdene, få gode tips til turer de kan ta, bli mer 

miljøbevisste og ikke minst stolte av sine verneområder. Vi tror det skal holdes mange folkemøter for 

å oppnå samme resultat som Nasjonalparkmagasinet har oppnådd. I tillegg så har magasinet vært 

god markedsføring for regionen, både til turister, næringslivet og ikke minst alle utflytterne som kom 

hjem på sommerferie og stolt kunne ta med seg Nasjonalparkmagasinet sørover igjen.

Tilrettelegging	av	friluftsområder

I samarbeid med Halti Nasjonalparksenter 

og andre har vi tilrettelagt flere 

friluftsområder for naturbruk. 

Storslett ligger ved utløpet av Reisaelva,

og her er hele deltaet RAMSAR-område 

(internasjonal vernestatus for 

våtmarksområder). Ved deltaet ligger et 

populært turområde kalt Kvennes. Her 

har vi gruset stier, laget klatreparker til 

Nasjonalparkmagasinet 2013 finner du her: 
http://www.e-pages.dk/htg/134/

Åpningne av Ovi Rashiin Visitor Point.
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barn, satt opp gapahuker, benker og bord og laget grillplasser. Det er i tillegg opparbeidet parkering 

og satt opp toalett. Etter tilretteleggingen har området blitt brukt enda mer, samtidig som slitasjen 

på naturen har gått ned.

Halti Nasjonalparksenter har opprettet et Visitor point ved veislutt i Reisadalen, ca 50 km fra 

Storslett. Herfra er det 9 km opp til nasjonalparkgrensa. Stedet har fått navnet Ovi Rashiin (kvensk og 

betyr «Døra inn til Reisadalen») og på tunet står det 9 bygg; gammer til overnatting og bespisning, 

fjellbibliotek, badstue og badestamp og toaletter. På området står det også mange infoskilt om 

nasjonalparken, Reisadalen, kultur og naturbruk. Ovi Rashiin er bemannet om sommeren og kan i 

tillegg lånes hele året av private eller bedrifter. Målet er å skape en tydelig og informativ innfallsport 

til nasjonalparken og dermed yte god service til alle brukere. Man håper også at lokalbefolkningen vil 

benytte seg av anlegget og at reiselivsnæringen skal kunne styrke sitt driftsgrunnlag gjennom dette. 

Storslett Nasjonalparklandsby har vært med å bidratt under oppbyggingen av dette anlegget.

Det gode samarbeidet mellom 

nasjonalparklandsbyen, Halti 

Nasjonalparksenter og forvalteren for Reisa 

nasjonalparkstyre kommer tydelig fram 

gjennom alle turløyper og stier som er merket 

i kommunen. I lag har vi utarbeidet en skilt-

og merkeplan hvor alle områdene som 

trenger slik tilrettelegging er tatt inn og 

ansvar fordelt, både økonomisk, utføring og 

oppfølgings ansvar. Det mest omfattende er 

at Nasjonalparksenteret har de siste årene arrangert 10-på topp program, med 28 merkede turer i 

2013. Disse turene er merket og gps-tracket, arbeidet er utført av nasjonalparksenteret og forvalter 

og nasjonalparklandsbyen har gitt støtte. Noe av tilretteleggingen er også gjort gjennom kommunens 

ansatte. 

Landsbymarkedet	– Liv	og	lyst	i	mørketid

Landsbymarkedet er virkelig en av suksesshistoriene fra Storslett Nasjonalparklandsby. I 2011 

arrangerte næringsforeningen og bondelaget en matfest på Storslett. Matfesten var startskuddet på 

en satsing på mat, landbruk og kultur. En gnist ble tent, og foreningene og kommunen gikk sammen 

om å finne en måte å videreføre dette på. Samme året dro derfor en delegasjon bestående av 

næringsforeningen, bondelaget, ildsjeler og representanter fra kommunen på studietur til 

Rakfiskfestivalen på Valdres. Dette gav inspirasjon til arrangementet og gode ideer til organiseringen. 

Etter dette tok næringslivet selv ansvar for arrangementet med pengestøtte fra kommunen. I 2012 

ble det første Landsbymarkedet arrangert. Selv om fokuset var mest på mat så var også andre kunst-

og handverkaktører med som utstillere og kulturlivet stilte opp for å lage stemning. Resultatet ble et 

samlingspunkt i midten av november, en tid som vanligvis 

er ganske stille, og et yrende folkeliv i sentrum. I 2013 

håper man på å dra flere aktører med og at det vil 

forsterke «Landsby»-følelsen. 

Hvorfor ble Landsbymarkedet et så godt tiltak? Det 

viktigste var nok det at næringen selv tok ansvar og 
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eierskap til arrangementet. Kommunen bidro til å få det i gang og etter det bidro med VSP støtte, 

men kommunen har ikke lagt noen andre føringer enn at det skal være et landsbyfokus. Det er 

lettere å få flere med seg når næringen selv eier et arrangement. Hvis dette skulle blitt gjennomført 

av kommunen ville det nok blitt vanskeligere å få den samme responsen fra næringen og ikke minst 

all initiativ og gode ideer som har dukket opp. 

Miljøsertifisering

På Storslett har vi vært så heldig å ha 

veldig aktive folk som har rekruttert 

bedrifter til å ta miljøsertifiseringer. Hele 

19 bedrifter er i dag sertifisert som 

Miljøfyrtårn, alt fra små reiselivsbedrifter, 

kommunehus og BILVERKSTED. Dette 

viser hvor viktig nasjonalparklandbyen har 

vært for dette området. Uten det fokuset 

som har blitt satt på sertifiseringer og den 

ekstra støtten så tror vi ikke vi ville fått så 

mange bedrifter med oss.

Helårsvert

Som følge av nasjonalparklandsbysatsningen ble det i 2012 ansatt en Helårsvert for Nordreisa 

kommune. Han skal være både lokal koordinator for landsbyen og være reiselivskonsulent. Med på 

prosjektet har vi også fått nabokommunene Skjervøy og Kvænangen. Helårsverten har bidratt til en 

større forankring og koordinering av alle tiltak som har kommet gjennom nasjonalparklandsbyene. 

Ved å kombinere det med reiseliv så har man oppnådd en større synergi mot den viktigste og mest 

relevante næringen for Reisa Nasjonalpark. Helårsverten har også hatt ansvaret for å arrangere 

vertskapskurs og har blant annet hatt nesten alle kommunale ansatte på vertskapskurs.

Spin-off effekter
Gjennom statusen som Nasjonalparklandsby og de tiltakene som er gjort der så har vi fått mange 

spin-off’s, tiltak og prosjekter som kanskje ikke hadde blitt gjennomført, eller som ville hatt et annet 

fokus og form, uten denne statusen. Dette er samtidig også de vanskeligste tingene å sette fingeren 

på i etterkant og si «dette var et Nasjonalparklandsby tiltak». Vi har også sett at omgivelsene rundt 

har begynt å ta tak i landsbybegrepet og bruker dette i sine gjøremål.

Skolene i Nordreisa kommune benytter seg av Ungt entreprenørskap sine programmer. Temaet for 

Sosialt entreprenørskap i 2012 var; «Trivsel i nasjonalparklandsbyen Storslett»: med underpunkter 

«skape positivt omdømme av Nasjonalparkkommunen vår», «Omsorg for andre», «glede andre» og 

«gjøre noe for andre»

Barn og unge har vært prioritert fra dag en. Nasjonalparklandsbyen har vært direkte og indirekte 

involvert i mange tiltak. For det meste har vi støttet Halti Nasjonalparksenter i deres arbeid mot 

barnehager og skoleklasser. Det har vært viktig å bruke den kunnskapen og tiltakene som allerede 

eksisterer og bidra til å styrke disse gjennom støtte og ressurser. 

Stolt ordfører, Lidvart Jakobsen, deler ut miljøfyrtårnbevis til Storslett Auto.
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Nasjonalparklandsbyprodukter dukker opp og logoen har blitt lagt inn i en del kunst- og 

håndverksprodukter. Hvis du skal fiske i Reisa Nasjonalpark så må du jo selvfølgelig bruke 

Nasjonalparklandsbyfiskefluene. Det finnes klær og utstyr med Nasjonalparklandsbylogo. Og 

bedrifter har sett et fortrinn med å kunne kalle seg Nasjonalparklandsbybedrift. 

Når kulturskolen og ungdomsskolen 

skulle ha et arrangement midt i 

sentrum så ble det en selvfølge at 

dette var et landsbyarrangement og 

Vinterparken ble til. Et godt 

eksempel på synergiene som 

oppstår i en landsby, deres 

arrangement får mer tyngde 

gjennom landsbystatusen og 

nasjonalparklandsbyen for større 

forankring gjennom at begrepet blir 

brukt.

Vi har fått goodwill fra våre naboer 

gjennom prosjektet. Da Nordreisa 

er den største kommunen i Nord-Troms og Storslett er regionsenter så har det alltid vært litt gnisning 

mellom kommunene. Ved å dele på de tiltak vi har fått gjennom prosjektet, der det har vært mulig og 

naturlig, så har dette forholdet blitt bedre. Et godt eksempel er Innovasjon Norge sine kurs. Vi har 

satt disse kursene ut til Nord-Troms studiesenter, som er et interkommunalt samarbeid, og da har 

kursene vært annonsert og tilgjengelige for hele Nord-Troms.  Derfor har vi hatt deltagere fra hele 

regionen på våre kurs og det igjen har lagt til rette for samarbeid mellom bedriftene på tvers av 

kommunegrensene.

Politikerne blir også mer bevist sin rolle gjennom statusen som Nasjonalparklandsby. 

Nasjonalparklandsbyen ble derfor godt ivaretatt når kommuneplanens samfunnsdel 2012-2015 ble 

vedtatt, med de føringene en slik status legger.

Utfordringen for Storslett Nasjonalparklandsby er å kunne bruke statusen til å tiltrekke seg turister og 

besøkende. Innad i landsbyen og kommunen har begrepet Nasjonalparklandsby blitt forankret og 

kjent, men for folk utenfra gir det ingen mening annet enn at det er en landsby og det er noe 

nasjonalpark involvert. Det å gi statusen en effekt utad blir en for stor jobb for Storslett å gjøre alene. 

Vi er avhengig at dette er noe som gjøres i fellesskap og i samarbeid med merkevarestrategien for 

verneområdene som utarbeides av Miljødirektoratet.

Vinterparken. 10. klasse ved Storslett skole underholder fra snescenen. 
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Konklusjon

Det å få status som nasjonalparklandsby har gitt økt fokus på nasjonalparken og andre 

verneområder. Siden det i tillegg har fulgt med midler og tiltak har lokalbefolkningen sett at det 

kommer mye positivt ut av det å ha en nasjonalpark i kommunen. Det har blitt en stolthet for våre 

verneområder og det har også blitt en viktigere del av vår identitet.

Dette har vært et prosjekt som skulle finne ut hva en nasjonalparklandsby er og kan være. En god del 

av arbeidet har gått med til å finne likhetene i 5 forskjellige landsbyer spredt utover hele Norge, og 

det man ser er at ulikhetene på mange områdene er styrken i samarbeidet. Sammen tilbyr 

landsbyene en helt unik blanding av Norges verneområder og kulturer; fra frodige Hardangerfjorden, 

fjellområdene, seterkulturen og til det arktiske landskapet i nord. Det er det Norges 

nasjonalparklandsbyer skal presentere; et utvalg av det beste man har å tilby av Norges 

nasjonalparker. Dette må presenteres ordentlig og på en slik måte at gjestene føler seg velkomne, 

derfor har vertskap og tilrettelegging vært viktige tiltak slik at besøkende får det de trenger, der de 

trenger det. Det å være et serviceknutepunkt for en nasjonalpark er ikke noe unikt, men 

nasjonalparklandsbyene skal i tillegg være det beste vertskapet for nasjonalparkene.

Hva kan Norges nasjonalparklandsbyer være? Din innfallsport til nasjonalparken er slagordet for 

nasjonalparklandsbyene og visjonen er at vi skal være nasjonalparkenes kommersielle spydspissen og 

og naturlige innfallsport. I dag er det ingen som har tatt en posisjon for å markedsføre 

nasjonalparkene kommersielt. Hvis man i dag søker på nasjonalpark i Norge på internett kan man 

risikere å ende opp på en fotobutikk i Trondheim, det mangler en felles nasjonal satsning på dette 

området. Den posisjonen ønsker nasjonalparklandsbyene å ta. Som et lite utvalg kan man, uten 

masse administrasjon, presentere et utvalg og sikre seg en posisjon på internett slik at man blir den 

prioriterte innfallsporten for de som søker etter opplevelser i nasjonalparkene. 

Nasjonalparklandsbyene blir fyrtårnet som lokker til seg besøkende til Norges nasjonalparker. Det 

man får tilbake er et bedre forretningsgrunnlag for dem som driver næringsvirksomhet i og rundt 

nasjonalparkene, som igjen gir økt verdiskapning i distriktene.

Innenfor prosjektperioden på 5 år har Norges nasjonalparklandsbyer innfridd mange av sine 

målsettinger gjennom tiltakene som er gjennomført og effekten de har gitt. Det har blitt skapt et 

stort lokalt engasjement og man har skapt mange nye muligheter gjennom de tilretteleggingene som 

er gjort, både i lokalmiljøene, i randsonen og i nasjonalparkene. Man har sett nye muligheter til bred 

verdiskapning og at et tiltak som i utgangspunktet er rettet mot f. eks. miljømessig verdiskapning 

også gir verdiskapning på andre områder. 

Lokal verdiskaping i og rundt nasjonalparkene er riktig tenkt. Det er god distriktspolitikk som vil bidra 

til vekst og levende samfunn. For å lykkes med det trengs forutsigbarhet og lang horisont. Det er stor 

entusiasme og vilje lokalt til å fortsette arbeidet med nasjonalparklandsbyene. Man ser at flere av 

tiltakene er i dag tatt ut av prosjektet og går nå som vanlig drift, mens andre tiltak igjen er avhengige 

av støtte. Det er spesielt de store fellestiltakene som går en usikker framtid i møte, der hvor 

utfordringene er på et nasjonalt nivå. Hvis man lykkes med dette vil det gi store positive 

ringvirkninger (langt utover nasjonalparklandsbyene). Disse tiltakene blir for store og ambisiøse til at 

5 små kommuner kan drifte dem alene. Hvordan skal man få lokal forankring til et skapt 

nasjonalpolitisk begrep, uten fortsatt nasjonal støtte?
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Utfordringer:

Det er en rekke utfordringer for nasjonalparklandsbyene når programmet Naturarven som 

verdiskaper avsluttes ved utløpet av 2013.

Statusen som nasjonalparklandsby gjelder til 2018 mens finansieringen av arbeidet er usikker fra 

2014. I statsbudsjettet for 2014 er det ikke satt av midler til nasjonalparklandsbyene. Uten 

medfinansiering må kommunene bære kostnaden alene, noe som vil innebære et betydelig lavere 

aktivitetsnivå, tap av framdrift og mangel på kontinuitet. 

Uten tilføring av midler må satsingen på internett legges på is, fordi den ikke er mulig å realisere. 

Ambisjonen om å være nasjonalparkenes kommersielle spydspiss og naturlige innfallsport vil være 

kostnads- og ressurskrevende. Det vil ta tid å gjøre nasjonalparklandsbybegrepet kjent og få en 

posisjon i markedet. Internettsatsingen må sees i et langt perspektiv og i sammenheng med 

Merkevare- og Kommunikasjonsstrategien for nasjonalparkene.

Fem år er for kort tid. Skal et slikt prosjekt lykkes i form av at flere bedrifter vil drive verdiskapning i 

verneområdene, trengs det mer tid. Den økonomiske verdiskapningen har vært vanskeligst å bidra til 

og å måle. Man har kommet et stykke på vei, når man i slutten av prosjekttiden fikk på plass og 

konkretisert felles mål og strategier og sett hvilke muligheter og hvilke grep som må tas, og en 

nasjonal koordinator kom på plass, så har framgangen i prosjektet vært en helt annen. Hvis man 

følger denne strategien framover så har man nå en mulighet til å bruke statusen til å tiltrekke seg 

flere gjester til nasjonalparkene og man kan gi de opplevelser på en bærekraftig måte.

Hvor mange nasjonalparklandsbyer burde det være i Norge? Det at man har vært en relativt liten 

gruppe i dette samarbeidet har gjort det oversiktlig og lite tid har gått til administrering. Hvis man 

skal være den kommersielle spydspissen så kan man ikke være for bred. Man må satse på noen få 

utvalgte for å klare å komme gjennom med sitt budskap. Man har sett at fem landsbyer har vært et 

godt antall og det anbefales ikke at det utvides til flere enn åtte. Hvis man skal gi flere plasser denne 

statusen så må det da også legges en plan for hvordan de nye landsbyene skal klare å gjøre de 

investeringene som trengs for å komme dit de andre er i dag, med tanke på infrastruktur, 

tilrettelegging, vertskap, m.m.

De fem kommunene som har vært involvert i prosjektet ser på deltagelsen som vellykket og givende. 

Det har tilført lokalsamfunnet mange goder og man har klart å drive verdiskapning på en litt 

andreledes måte når man har hatt nasjonalparken som hovedfokus og det det innebærer. Man ser at 

nasjonalparken kan bidra som natur- og kulturbærer på mange områder også utenfor 

nasjonalparkgrensene. Det å være i et nettverk med fem kommuner fra hele landet har gitt stor 

utbytte når man har kunnet drive ideutveksling og sparring seg i mellom. Norges 

nasjonalparklandsbyer er noe som absolutt burde satses videre på da potensialet for hva dette kan 

bli er stort og ennå ikke fullt utnyttet.

Vennligst hilsen

Norges nasjonalparklandsbyer
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Næringspolitisk strategi
NORDREISA KOMMUNE 2014-2024

Hovedmål:

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette 

legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalting av arealer, gir 

forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling.
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FORORD:
Tradisjonell næringsutvikling har bestått i å 

stimulere til etablering av nye arbeidsplasser 

for å redusere arbeidsledighet og gi plass til 

flere grupper i arbeidslivet (flere kvinner, 

eldre, handikappa, innvandrere osv). I en 

situasjon hvor det er knapphet på arbeidskraft 

på nasjonalt nivå må fokuset dreies mot 

hvordan skal næringslivet, og det offentlige, 

tiltrekke seg arbeidskraft med rett 

kompetanse i årene som kommer. 

Samtidig er det viktig med nyskaping slik at 

det blir et mangfold av arbeidsmuligheter for 

de som ønsker å bosette seg i kommunen. For 

fortsatt å være konkurransedyktig må 

kommunen være attraktivt som bosted for en 

rekke typer ny arbeidskraft. Behovet for og 

arbeidet med tiltrekning av arbeidskraft er 

langsiktig, og krever gode løsninger på mange 

samfunnsområder.

Å øke verdiskapningen i privat sektor er et 

naturlig mål. I et land måles verdiskapningen i 

BNP, Bruttonasjonalprodukt per innbygger. 

Her er det derimot inkludert all verdiskapning 

i offentlig sektor. Strategisk næringsplan tar 

også høyde for seg å øke verdiskapning i 

privatsektor. Derfor må også den private 

sektors verdiskapning måles. Verdiskapning i 

privat sektor måles på den økonomiske 

merverdi som skapes gjennom produksjons–

og tjenesteaktivitet. Det vil si driftsresultat og 

lønn.

Det er mange faktorer som kan påvirke 

verdiskapningen. Tilgang på arbeidskraft, 

kapital og naturressurser er de sentrale 

innsatsfaktorene. Men over tid er det først og 

fremst vår evne til å utnytte disse ressursene 

på en effektiv måte (produktivitet) som 

bestemmer vår verdiskapning. Produktiviteten 

må hele tiden utvikles og økes hvis vår 

verdiskapning skal holde følge med verden 

omkring. Derfor er innovasjon en viktig faktor.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. Den 

overveiende største delen består av små 

bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, 

bygg og transport er næringer med flest 

sysselsatte. 

Arbeidsplasser, enten de er offentlige eller 

private, er svært viktig for å tiltrekke og 

beholde befolkningen i vår kommune. Selv om 

arbeidsledigheten i Nordreisa har ligget under 

3 %, er det behov for flere arbeidsplasser. I 

følge NHO’s kommunebarometer har 

kommunen tapt 2 % av arbeidsplassene i løpet 

av 2013. Nordreisa kommune har for få 

arbeidsplasser. Dette signaliseres gjennom at 

den generelle arbeidsstyrken er større enn 

antall arbeidsplasser. 

Nordreisa har 2090 arbeidsplasser per 4. 

kvartal 2012. Dette er 29 mindre enn året før. 

Antall sysselsatte er 2380 mennesker. Som er 

en økning fra 2012. Det er registrert 75 helt 

arbeidsledige dette utgjør ca 3 % av 

arbeidsstyrken. (Tall er hentet  fra 

www.ssb.no )

Av disse tallene kan vi beregne at ca 290 

personer, 12 % av arbeidsstyrken, pendler til 

andre steder i landet. Det er i hovedsak menn 

som arbeider andre steder. Stor andel 

offentlig virksomhet er med på å stabilisere 

arbeidsmarkedet. Det private næringsliv er 

forholdsvis liten i forhold til det offentlige jfr. 

Nærings NM 2013.

Nordreisa kommune er avhengig av å skape 

gode forhold som bokommune. Dette 

gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig 

tjenestetilbud og samferdsel. For å kunne 

stimulere til økning i det private næringsliv er 

det hensiktsmessig å legge til rette for gode 

rammevilkår. De selskaper som sysselsetter 

flest mennesker i Nordreisa, offentlige 

arbeidsplasser unntatt, er; Ymber AS, 

Betongservice AS, Bussring AS, Bios AS, 

Nordtro AS, Avfallsservice AS, Halten AS og 

Posten Norge AS.

1.2 Føringer	fra	

kommuneplanens	samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er det fem 

hovedinnsatsområder:

Den	store	attraktivitetskonkurransen:

Konkurransedyktige arbeidsplasser, 

muligheter for bolig, et livskraftig sted og 

godt bomiljø, utdanning/oppvekst og 

markedsføring/omdømme.

Inkluderende	lokalsamfunn	– det	åpne	

sted:

Innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedsidentitet og 

å ta i bruk innflytternes kompetanse.

Folkehelse	– påvirkning	foran	

behandling:

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført 

utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet 

og tilgjengelig-het, tilpasning av 

kommunalt tjenestenivå, ytre 

miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv 

individuell helseatferd.

Økonomisk	handlefrihet:

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram 

økonomistyring og ledelse, effektiv 

tjenesteproduksjon og organisering, økt 

arbeidsnærvær.

Natur,	miljø	og	klima:

Et klima i endring vil gi kommunen 

utfordringer som vi ennå ikke ser alle 

konsekvensene av. Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i 

alt arbeid og planlegging.
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6.2 Bærekraftig samfunnsutvikling

6.2.1 Sysselsettings- og næringspolitikk

Hovedmål

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget 

av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette 

legger kommunen opp til å være en ja-

kommune som i sin forvalting av arealer, gir 

forutsigbarhet og gode rammevilkår for 

utvikling

Handel	og	service

Nordreisa kommune skal utvikle Storslett 

sentrum til en levende landsbykjerne med 

fokus på handel og aktiviteter som bygger 

opp om reiseliv og bolyst i henhold til 

stedsutviklingsplanen.

Nordreisa kommune skal styrke nettverk 

og samarbeid slik at det blir sterkere 

synergier for næring, offentlig og frivillig 

sektor når det skjer noe; festivaler, 

turneringer, etc.

Industri, anlegg og transport

Nordreisa kommune skal styrke 

eksisterende bedrifter med gode 

rammebetingelser,  arealavklaringer, slik 

at ønsket ekspandering kan skje.

Nordreisa kommune skal styrke 

samferdsel og infrastruktur for næringen 

med bedre infrastruktur i 

skjæringspunktet hav, vei og fly.

Nordreisa kommune skal stimulere til økt 

regionalt samarbeid og nettverksbygging 

slik at lokale bedrifter kan ta del i 

nordområdesatsingen.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

verdiskaping av mineralressurser som ikke 

står i motsetning til naturmangfold og 

Nordreisa sin status som 

nasjonalparkkommune.

Petroleum- og	maritim	sektor

Nordreisa kommune skal samarbeide med 

den øvrige regionen for å avklare og satse 

på vår posisjon i forhold 

petroleumsutviklingen i Nord.

Nordreisa kommune skal styrke regionens 

synlighet i nordområdene som en 

lokalisering i olje gass bransjen.

Nordreisa kommune skal sikre 

tilstrekkelige tilgjengelige arealer og 

infrastruktur for bransjens nåværende og 

framtidige behov.

Nasjonalparksatsingen

Nordreisa kommune skal styrke 

vertskapsfokuset for offentlig, privat og 

frivillig virksomhet med mål om å bli best i 

Norge.

Nordreisa kommune skal styrke 

lønnsomhet og verdiskapning gjennom 

kompetanseheving og involvering.

Nordreisa kommune skal gjennom 

skoleverket styrke barn og unges 

tilknytting gjennom aktiviteter og 

opplevelser i natur og kulturarv.

I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i 

hele kommunen skal ha en kvalitet og en 

design som skal være gjenkjennbar både i 

forhold til reguleringer og friluftsliv.

Nyetablering	og	innovasjon
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Nordreisa kommune skal øke 

kompetansen til entreprenørskap i skolen.

Nordreisa kommune skal, som 

regionssenter, bidra til at trippel-helix 

samarbeidet (offentlig, næring og 

forskning)skal være unikt og gi 

lønnsomhet til regionen gjennom sterkere 

samarbeid med Nord-Troms studiesenter 

og Halti næringshage.

Jordbruk

Nordreisa kommune skal aktivt bidra til 

rekrutteringen i næringen, herunder legge 

til rette for eierskifter og 

generasjonsskifte.

Nordreisa kommune skal bidra til å utvikle 

eksisterende produksjonsmiljø, og til å 

koble næring, rådgivning og forskning i et 

suksessfullt nettverk.

Nordreisa kommune skal bidra til at 

jordvernet har en fremtredende posisjon i 

samfunnsutviklingen gjennom en restriktiv 

holdning til omdisponering av dyrkbar 

mark. Drivverdige jordarealer i Nordreisa 

skal fortrinnsvis forbeholdes 

jordbruksproduksjon og ikke 

omdisponeres til formål som forringer 

eller ødelegger denne ressursen.

Nordreisa kommune skal jobbe for å få 

ned andelen leiejord og dermed styrke 

bruk som er i produksjon.

Nordreisa kommune skal jobbe aktivt for å 

sikre beitenæringen.

Nordreisa kommune skal ha noe fokus på 

økologisk produksjon i landbruket og bidra 

til vekst i økologisk produksjon, der 

økologisk dyrkede arealer, forbruk og en 

omsetning av økologisk og lokal mat har 

en andel på 15 % innen 2023.

Nordreisa kommune skal satse på utvikling 

av tilleggsnæringer basert på landbrukets 

premisser.

Nordreisa kommune skal bidra til å skape 

et matmangfold i næringen basert på 

naturgitte forutsetninger, og støtte opp 

under lokal mat festival.

Nordreisa kommune skal satse på «Inn på 

tunet»-tjenester.

Skogbruk

Nordreisa kommune skal ha en langsiktig 

og restriktiv arealpolitikk som sikrer de 

mest verdifulle skogarealene mot 

omdisponering og oppdeling.

Nordreisa kommune skal jobbe for å 

forbedre skogsvegnettet, og dermed legge 

til rette for økt uttak av skogsvirke.

Nordreisa kommune skal videreføre 

satsinga på bioenergi og være en aktiv 

kunde gjennom å bruke posisjonen vi har 

som stor eier av bygningsmasse.

Fiskeri	og	havbruk

Nordreisa kommune skal gjennom sitt 

fokus på mat, også inkludere fisk som 

viktig råvare. Dette skal heve 

lønnsomheten i fiskemottaket, og gi 

kunder enkel tilgang på fersk og foredlet 

fisk.

Reindrift

Nordreisa kommune skal styrke sitt ansvar 

som vertskommune, både historisk, 

kulturelt, næringsmessig og som 
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tjenesteyter ovenfor reindriftsfamiliene 

som bor i kommunen store deler av året.

1.3 Føringer	fra	

kommuneplanens	arealdel:

«..
5.2 Overordnet strategi

Nordreisa kommune skal legge til rette for 
å hindre fraflytting og heller forsterke
bosettingsstrukturen som er i dag 
gjennom aktivt å styrke tjenestetilbud og 
andre tilbud som gir bedre muligheter for 
bosetting i Reisadalen, Rotsund, Bakkeby, 
Hamneidet, Straumfjord, Storvik og 
Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 
grad søke å avklare og forenkle mulighet 
for boligbygging og arealer for næring og 
næringsmuligheter i disse områdene.

Nordreisa kommune skal legge til rette for
styrking av sentrumsområdene Storslett –
.Sørkjosen som servicesenter i Nord-
Troms. Kommunen vil forsterke det 
offentlige tjenestetilbudet gjennom 
effektivisering og kvalitetsheving innen 
skole- og oppvekstsektoren, 
kultursektoren og helse- og
omsorgssektoren.

5.2.1 Gode offentlige tjenester
Nordreisa kommune forventer vekst i
framtiden og må tilrettelegge for at vi har
tilstrekkelige arealer til skole, barnehage 
og omsorg. Kommunen vil også få 
utfordringer i forhold til en aldrende 
befolkning.

5.2.2 Fortetting
Fortetting av boliger omkring eksisterende
infrastruktur som legger til rette for en 
økende trend med bosetting i 
sentrumsnære områder. Økt bygging av 
gjennomgangsboliger og gode bomiljøer 
med tilhørende anlegg for friluftsliv, lek, 
aktivitet og trygge skoleveier.

5.2.3 Reindriftsnæringen
Nordreisa kommune er betegnet som «tre
stammers møte», der den samiske del av
befolkningen har en viktig plass. Det er 
kun få år siden Nordreisa kommune søkte, 
og ble tatt opp i samisk 
virkemiddelområde. Nordreisa er den 
kommunen i Troms med størst antall rein 
på beite eller på vandring til sommerbeite. 
Kommunen har i perioden fra april/mai til 
september/oktober høyere innbyggertall 
på grunn av reindriftsnæringen. Næringen 
er viktig for Nordreisa. Nordreisa har 
ansvar som vertskommune både historisk, 
kulturelt, næringsmessig og som 
tjenesteyter overfor reindriftsfamiliene
som bor i kommunen store deler av året.

5.2.4 Landbruk og jordvern
Jordvern er en viktig del av 
arealforvaltningen. Målet med planen er å 
ivareta arealer for fremtidig 
matproduksjon, og ikke bygge ned viktige 
landbruksarealer. Fra kommuneplanens 
samfunnsdel har mål om å forbeholde 
drivverdige arealer for
jordbruksproduksjon, mål om å sikre de 
mest verdifulle skogbruksarealene og mål 
om å legge til rette for tilleggsnæringer på
landbrukets premisser vært viktige i våre
vurderinger av nye arealer og er derfor 
fulgtopp i kommuneplanens arealdel. Det 
er et økende press på landbruksarealer, 
spesielt i sentrum, men også i distriktene. 
Nordreisa kommune er den største 
kommunen i Troms og har store arealer og 
lange avstander. Spesielt i Reisadalen, 
Rotsundelv og Oksfjord, ser vi at det er 
vanskeligere å opprettholde drift bare 
basert på produksjon av mat.

5.2.5 Samfunnssikkerhet og ROS
Det overordnede formålet med alt arbeid
knyttet til samfunnssikkerhet og 
beredskap er at tap av liv, helse, miljø, 
viktig infrastruktur og materielle verdier 
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skal unngås og/eller bli så små som mulig. 
Kartlegging av risiko og sårbarhet er derfor 
viktig for at Nordreisa skal ha en risiko- og 
sikkerhets-politikk som gir oversikt over 
risiko og farer og tiltak som forebygger 
uønskede hendelser. Dette skal
kommunen oppnå gjennom risiko- og
sikkerhetsvurderinger på alle plannivå for 
å opprettholde tilfredsstillende sikkerhet 
og beredskap.

5.2.6 Naturmangfold
Arealplanlegging er et viktig verktøy når vi 
skal forvalte naturen rundt oss. Nordreisa
kommune har som mål at vi gjennom vår
planlegging skal ta hensyn til 
naturmangfoldet i kommunen ved å 
balansere behovene for bruk og vern av 
arealer, naturressurser og biologisk 
mangfold på land, i sjø og vassdrag.

5.2.7 Et hyggelig landsbysentrum
Storslett og Sørkjosen er Nordreisas 
handelsog tjenestesentrum. Her fins det 
mange regionale tjenester og 
handelsstanden har regionalt marked. 
Storslett er nasjonalparklandsby og 
baserer sin kommunikasjon på verdiene 
bærekraft, natur og kulturarv. Fokuset på 
naturarven har resultert i flere gode 
stedsutviklingstiltak som kommunen 
ønsker å videreføre. Gjennom
kommuneplanens samfunnsdel er det 
vedtatt at Storslett nasjonalparklandsby 
skal være et hyggelig landsbysentrum som 
folk skal ønske å besøke. Reiseliv i 
forbindelse med nasjonalparken og 
verneområdene våre er et sentralt 
område, herunder også Reisaelva som
lakseførende elv og viktig identitetsbærer i
kommunen vår. Handelsstanden er 
spesielt avhengig av gode løsninger for 
parkering, vareomlasting og gangveier.

..»

1.4. Planprosess

Nordreisa kommunestyre vedtok 
25.10.2012 i sak 49/12, at det skulle lages 
en Strategisk næringsplan for Nordreisa 
kommune.

Nærings og kulturutvalget 
vedtok25.11.2012 i sak X/X igangsetting av 
planprosessen.

Planarbeidet har blitt organisert med en 
intern plangruppe og en prosjektleder. 
Arbeidet med planen ble beskrevet i eget 
planprogram, vedtatt i Nærings og 
kulturutvalget 09.02.2013.

Arbeidsgruppa har bestått av fagfolk fra 
utviklingsavdelingen:
Prosjektleder: Beate Brostrøm, 
Landbrukskontoret: Kyrre Pedersen
Skogbruk: Åsmund Austerheim
Utviklingsleder: Dag Funderud
Helårsvert:Pål Haugsnes

Det er arrangert tre arbeidsmøter med 
næringslivet: 
9. februar 2013
25. mars 2014
27. mars 2014

I perioden februar 2013 til januar 2014, 
ble det gjennomført flere prosesser i 
forhold til utarbeidelsen av ny arealplan, 
der næringslivsinteresser ble drøftet.

Forslag til plan ble lagt ut til første høring 
13. februar, med en høringsfrist til 31. 
mars 2014. 

Det skal lages en handlingsplan for 
følgende temaer i løpet av høsten 2014, 
som skal være vedlegg til denne planen.

Side 127



9

2 SITUASJONSBESKRIVELSE	

OG	ORGANISERING

2.1 Generelle	utviklingstrekk

Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt en økning i folketallet. Statistikken 
viser at befolkningen i aldersgruppen 67 år 
og opp vil utgjøre nærmere 60 % av 
befolkningsveksten. De neste årene vil 
tallet på personer som går over til å bli 
pensjonister være 300. 

Aldersgruppen 15-24 vil ha en liten 
nedgang, mens barn fra 0-14 år og voksne 
fra 25-39 år øker. Vi ser en ganske stor 
nedgang i aldersgruppen 40-49 år, og 
setter det i sammenheng med oppgangen 
i alderen 50-59 år. Ifølge statistikken vil vi 
oppleve en nokså stor pågang av tilflyttere 
med barn, og ser samtidig at levealderen 
øker, noe som gjør behovet for 
omsorgsboliger til en stadig større 
utfordring.

Nordreisa kommune står ovenfor flere 
utfordringer hva kommer til 
næringsutvikling kommende år. Det er 
viktig at man tar tak i utfordringene og 
forbereder seg.

Vi får en stadig eldre befolkning. Mange 
går av med pensjon. 50-tallsbarna vil i 
løpet av 10-15 år pensjonere seg og dette 
vil medføre store generasjonsskifte i 
offentlig administrasjon, helsesektor, 
skole, barnehage, handelsnæringen, bygg, 
anlegg, landbruk, fiske etc. 

Nordområdesatsingen begynner å ta tak. 
Mulighetene for oss og lokalt næringsliv er 
historisk store, men vi har per i dag 
utfordringer i forhold til å kunne levere de 
tjenester som ønskes av oss. Her er både 
kompetanse og arbeidskraft kjernen. Vi 
konkurrerer i verdensmarkedet om 
kompetanse og gode hoder.

2.2 Organisering	av	

næringsarbeidet	i	kommunen

Næringsarbeidet i Nordreisa kommune 
innbefatter følgende oppgaver:

- Tildeling av tilskudd til 
næringsrettede tiltak

- Bistå nyetablerere med rådgivning.
- Forvalte statlige tilskuddsordninger

for næringsutvikling
- Legge til rette for næringsarealer
- Legge til rette for god infrastruktur

for næringslivet
- Drive aktiv kommunikasjonsarbeid 

ovenfor næringsliv, internt og 
eksternt.

- Prosjektdesign og 
prosjektoppfølging

Næringsarbeidet har et eget politisk 
organ:

Nærings- og kulturutvalget som er definert 
som et hovedutvalg og avholder møter 4 
ganger årlig.

Det er leder av Utviklingsavdelingen som 
innehar hovedansvaret for næring i 
kommunens administrasjon.

Møtesekretær i Nærings- og 
kulturutvalget er Næringsutvikler som er 
ansatt i 100 % stilling. Næringsutvikler er 
faglig ansvarlig på områdene 
næringsutvikling/ bedriftsutvikling og 
være konsulterende i forhold til kunder og 
kollegier

Næringsutviklers arbeid er i hovedsak 
saksbehandling i forhold til 
ansvarsområdene næring, infrastruktur og 
samferdsel. Herunder rapportering til KRD, 
søknader, bredbåndsutbygging, med mer. 

Landbrukskontoret, 2,5 stilling, ivaretar 
fagområdene landbruk og skogbruk 
ivaretas av interkommunal skogbrukssjef.
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Det politiske organet har også noen 
kulturoppgaver, herunder idrettsplan og 
tippemiddelsøknader.

Organisasjonskart:

Politisk organ:
Nærings- og kulturutvalget

Administrativ ledelse: Utviklingsleder

Fagansvarlig Næring; Næringsutvikler
Prosjekter

Fagansvar Kultur; Kulturkonsulent

Fagansvar Landbruk; Landbrukssjef

Fagansvar Skogbruk; 
Interkommunal Skogbrukssjef

Bilde 1 Skikjøring på Uløya. Foto: Hege Bergfald 
Jacobsen
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2.2.1 Samarbeidsaktører

Nordreisa kommune har samarbeidsavtale 
med Innovasjon Norge. Avtalen ble 
inngått etter en nøye vurdering av 
næringsarbeidet både administrativt og 
politisk i de enkelte kommuner. Det er kun 
kommuner med næringsarbeider som får 
avtale med Innovasjon Norge. Innovasjon 
Norge tilbyr også kontordager til 
samarbeidskommunene der de kommer til 
regionen. Med en slik samarbeidsavtale 
får bedrifter et mer entydig 
virkemiddelapparat lokalt og sentralt.

Nordreisa kommune ble også innlemmet i 
samisk virkemiddelområde for næring, 
STN-området, i 2012. Dette har stor 
betydning for næringslivets muligheter for 
utvikling. 

Fylkesmannen i Troms skal legge til rette 
for næringsutvikling og innovasjon, i 
samarbeid med andre regionale og lokale 
aktører. Regionale og lokale fortrinn og 
muligheter skal tas vare på og utvikles slik 
at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for 
framtiden. Fylkesmannen skal også bidra 
til å skape et godt samspill mellom 
landbruket og andre sektorer.

Troms Fylkeskommune forvalter midler til 
utviklingsprosjekter, rekruttering, 
kompetanseheving og likestilling i 
landbruket fra Landbruks- og 
Matdepartementet, kalt landbruksmidler. 
Troms fylkeskommune tildeler også midler 
til bredbånd over RDA-rammen. 
Næringsetaten er operatør for flere 
tilskuddsordninger, herunder også 
kommunalt næringsfond.

Nordreisa kommune har inngått 
samarbeidsavtale med Halti Næringshage
AS. Avtalen gir noen rammer for 
samarbeid på bedriftsutvikling. Nordreisa 
kommune får gjennom avtalen et større 

faglig nettverk og ressurser til å styrke 
nyetableringer og prosjekter som har 
regional karakter.

Nord-Troms regionråd har som delmål å 
øke verdiskapningen i næringslivet med 25 
% de neste 10 år. Mål: regionens spredte, 
veletablerte og varierte næringsliv skal 
kjennetegnes av samarbeid, innovasjon og 
nytenking, høy kompetanse, større 
markeder og god lønnsomhet.

Nord-Troms næringsgruppe er del av 
Nord-Troms regionråd og er regionrådets 
næringspolitiskeråd. NTNG fremmer 
regionale saker.

Tornedalsrådet er et politisk 
samarbeidsorgan, og er det eneste 
internasjonale samarbeidet som 
kommunen er medlem av. Tornedalsrådet 
har flere undergrupper som finansieres av 
Nordisk råd, herunder Tornedalsgruppens 
nordlige næringsgruppe. Selve 
Tornedalsrådet er politisk arbeid, og 
belastes ikke midler for tilrettelegging for 
næring. Fokuset i TNN-gruppen er blant 
annet bedre infrastruktur, flere 
grenseoverskridende næringssamarbeid 
og reiseliv. 

Ungt Entreprenørskap (UE Troms) er et 
møtepunkt mellom offentlige og  private 
virksomheter og mellom 
utdanningssystemet og arbeids- og 
næringsliv. De unge blir gitt en realistisk 
læringsarena hvor de kan prøve ut teori i 
praksis, og dermed høste verdifull 
erfaring. 

Nord-Troms Studiesenter skal være 
megler og motor. Et særpreg ved 
modellen er nettopp Nord-Troms 
Studiesenters viktige rolle som ”motor” i 
utviklingen av kompetanse i regionen. Det 
innebærer blant annet å inneha 
bestillerkompetanse, slik at regionens 
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behov kan legges til grunn for de 
bestillinger som gjøres til universiteter og 
høgskoler.

Nordreisa kommune er avhengig av et godt og 

nært samarbeid med næringslivs-

organisasjonene, bondeorganisasjonene

lokalt og rådgivningstjenestene. Disse er 

viktige samarbeidspartner for Nordreisa 

kommune i arbeidet med å oppnå ønsket 

utvikling

Nord-Norsk Reiseliv formål er å etablere 
og videreutvikle Nord-Norge som et helårs 
reisemål gjennom utvikling, markedsføring 
og tilrettelegging for salg av nordnorske 
reiselivsprodukter til beste for 
sysselsetting, bosetting og allmenne 
interesser for øvrig i Nord-Norge.

NNR skal skape reelle og målbare 
resultater ved å øke kjennskapen til 
landsdelen nasjonalt og internasjonalt. 
Selskapet vil stimulere til økt 
verdiskapning og lønnsomhet gjennom 
tett dialog med samarbeidspartnere og 
oppdragsgivere. Nordreisa kommune er 
medlem i Nord-Norsk reiseliv.

Visit Tromsø er vår nærmeste 
destinasjonsselskap. Det er våre bedrifter 
som først og fremst kan knytte seg opp 
mot salgskanalene. Det er foreløpig ikke 
anledning for bedrifter i Nordreisa å 
knytte seg opp mot Visit Lyngenfjorden, 
da kommunen ikke har bidratt med 
finansiering til drift av selskapet. Det er 
likevel klare samarbeidsområder mellom 
destinasjonene og kommunen.

Norges Nasjonalparklandsbyer er en 
sammenslutning av kommuner med store 
naturverdier i Norge. Disse kommunene 
ble ført sammen i et nettverk av 
Verdiskapningsprogrammet for natur som 

Nordreisa kommune var deltaker i i 
perioden 2009-2013.

Landsbyrådet er en lokal sammensatt 
ressursgruppe som har som mål å få 
tilrettelagt lokale tiltak i naturen, 
forskjønning, stedsutvikling og andre tiltak 
som kan fremme Nasjonalparklandsbyen 
Storslett, og nasjonalparken Reisa 
nasjonalpark.
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2.3 Sysselsetting

Nordreisa kommune står ovenfor flere 
utfordringer hva kommer til 
næringsutvikling og rekruttering i 
kommende år. Det er viktig at man tar tak 
i utfordringene og forbereder seg. Vi får 
en stadig eldre befolkning. Mange går av 
med pensjon. 50-tallsbarna vil i løpet av 
10-15 år pensjonere seg og dette vil 
medføre store generasjonsskifte i offentlig 
administrasjon, helsesektor, skole, 
barnehage, handelsnæringen, bygg, 
anlegg, landbruk, fiske etc. Rekruttering av 
ledere er spesielt utfordrende i offentlig 
sektor, mens fagarbeidere er etterspurt i 
privat sektor.

Nordområdesatsingen begynner å ta tak. 
Mulighetene for oss og lokalt næringsliv er 
historisk store, men vi har per i dag 
utfordringer i forhold til å kunne levere de 
tjenester som ønskes av oss. Her er både 
kompetanse og arbeidskraft kjernen. Vi 
konkurrerer i verdensmarkedet om 
kompetanse og gode hoder. I NHOs 
Næringsanalyser er kommunens 
arbeidsplasser redusert med 2 % i 2013 
sammenliknet med 2012.

I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. 
Den største delen består av små bedrifter 
med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og 
transport er næringer med flest 
sysselsatte. 

Arbeidsplasser, enten de er offentlige eller 
private, er svært viktig for å tiltrekke og 
beholde befolkningen i vår kommune. Selv 
om arbeidsledigheten i Nordreisa har 
ligget under 3 %, er det behov for flere 
arbeidsplasser. Dette signaliseres gjennom 
at den generelle arbeidstyrken er større 
enn antall arbeidsplasser. Nordreisa har 
2119 arbeidsplasser per 4. kvartal 2011. 
Antall sysselsatte er 2367 mennesker. Det 

er registrert 74 helt arbeidsledige dette 
utgjør ca 3 % av arbeidsstyrken. 

Nordreisa kommune er avhengig av å 
skape gode forhold som bo kommune. 
Dette gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig 
tjenestetilbud og samferdsel. For å kunne 
stimulere til økning i det private næringsliv 
er det hensiktsmessig å legge til rette for 
gode rammevilkår.

Hovedtrekk:

Uten fortsatt befolkningsvekst vil 
kommunale tjenesteyting bli svekket. 
Dette har ringvirkninger for næringsliv, og 
derfor bør befolkningsvekst være en 
prioritet.

Økt antall arbeidsplasser, og muligheter 
for utvikling av nye arbeidsplasser, er et 
ansvar som både offentlig og privat sektor 
må ta.

Tilgjengelig arbeidskraft er en av de 
kritiske suksessfaktorene for næringslivets 
og det offentliges muligheter for å 
realisere verdiskapningspotensial.

Øke tilbakeflytting handler om å satse på 
barn og unge gjennom å skape stolthet, 
trygghet og medvirkning i eget sted, og å 
lære å se mulighetene og kunne skape 
egen arbeidsplass.
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2.4 Ressurs og kapital behov

Denne delen av Strategisk næringsplan 

omtaler det som vi kan best utnytte av 

ressurser i kommunen og det generelle 

kapitalbehovet. Hovedutfordringen for 

planperioden er å øke verdiskapningen og 

den generelle lønnsomheten til 

eksisterende næringsaktører. Nordreisa 

kommune i  sammenligning med landet 

for øvrig robuste bedrifter, men lav 

lønnsomhet. Nordreisa kommune sin rolle 

i dette bilde er som rådgiver, 

premissleverandør og arenaskaper. 

Arbeidet med å øke kapitaltilgang må også 

initieres og arbeides med aktivt fra 

privatsektor. Det er den med 

investeringsprosjektet som innehar 

informasjon om behovet, og ikke den som 

innehar ledig kapital.

Når det gjelder tilrettelegging for næring 

er det viktig å gi næringslivet gode 

rammebetingelser for utvikling gjennom 

forutsigbarhet, infrastruktur og 

kapitaltilgang. Ny arealplan gir 

forutsigbarhet og gode rammevilkår for 

utvikling.

Nordreisa kommune har egen 

samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. 

Avtalen ble inngått etter en nøye 

vurdering av næringsarbeidet både 

administrativt og politisk i de enkelte 

kommuner. Det er kun kommuner med 

næringsarbeider som får avtale med 

Innovasjon Norge.

Søknadstilgangen fra Nordreisa kommune 

har gått ned siste 3 år. Å få økt andel av 

tilsagn til kommunen er mulig, gjennom 

økt arbeid med synliggjøring av 

virkemidlene, større utviklingsprosesser 

lokalt og samhandling mellom bedrift og 

kommune.

Nordreisa kommune ble også innlemmet i 

samisk virkemiddelområde for næring, 

STN-området, i 2012. Dette har stor 

betydning for næringslivets muligheter for 

utvikling. Det er arrangert to 

informasjonsmøter med Sametinget i 

2012. Samarbeidet med Sametinget må 

forbedres. 

Kapitaltilgangen for øvrig fra investorer og 

finansmarkeder er ofte vanskelig, fordi 

noen må koble aktører med ledig kapital 

sammen med små og mellomstore 

bedrifter (SMB) med stort behov for 

kapital. Dette er et grunnleggende 

problem knyttet til asymmetrisk 

informasjon - bedriften vet mer om 

investeringsprosjektet enn de potensielle 

eksterne investorene.

Viktige grunnpilarer for vekst i 

næringslivet er:

-Ressurser

-Arbeidskraft

-Kapital

Hovedtrekk:

Nordreisa kommune har en svak 

befolkningsvekst og vekst i offentlig 

sektor. Dette gjør at man i stor grad også 

må bidra til vekst i privatsektor. Sikre 

brobygging mellom ledig kapital og 

utvikling/ investeringer er en oppgave som 

også offentlig sektor må bidra i. 
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2.5 Verdiskapning

Her må vi sette inn litt tekst om 

verdiskapningen i vår kommune. 

Kommunen preges av stor konkurranse fra 

industriprosjekter når det kommer til 

arbeidskraft. Dette er særlig innen  

ledelse, helsesektor og fagutdannede 

innen bygg, anlegg, havbruk, landbruk og 

mekanisk. Privat og offentlig sektor 

konkurrerer i stor grad med store 

industribedrifter som lønner høyt og har 

gode betingelser. Det er noen grad av 

tilflytting fra andre europeiske land som 

hjelper å løfte verdiskapning i både 

offentlig og privat sektor. 

Detaljhandelen utsettes for hard 

konkurranse fra nærliggende byer og 

netthandelen. Dette gir utfordringer for 

bransjen å tilfredsstille kundenes behov. 

Nordreisa kommune har flere viktige 

bedrifter som er i utvikling og mange 

utfordres av generasjonsskifter i ledelsen. 

Å legge til rette for gode 

generasjonsskifter og opprettholdelse av 

eksisterende bedrifter i denne prosessen 

er viktig. Med et økende fokus på 

Nordområdene og infrastruktur for 

utvikling i Nord, har kommunen flere 

muligheter for nye næringer i industri/ 

lager og innen bygg og anlegg.

Landbruket har nedgang i antall bruk. Selv 

om jordvern er prinsipper som styrer 

arealbruken, er jordbruksarealer under 

stadig press. Arealforvaltningen er 

premissgiver for utviklingen av denne 

næringen. Det er i tillegg en utfordring for 

beitenæringen at kommunen har mer 

rovdyr enn nasjonale måltall. 

Næringsutøvere i bransjen sliter med 

effektivisering som følge av gamle 

driftsbygg og økende krav til lønnsomhet.

Nordreisa kommune har store muligheter 

innen uttak av ressurser. Kommunen har 

den største grusreserven i fylket. 

Skogressursen er stor, men underutnyttet. 

Tilveksten er langt større enn uttaket. 

Barskogen er i hovedsak ikke hogstmoden, 

men det kan tas ut betydelige mengder 

gjennom tynning. Mye av lauvskogen er 

hogstmoden og det kan tas ut et langt 

større kvantum enn i dag. Dette virket er 

godt egnet til ved og fyringsflis.

Nordreisa kommune ligger lavt på alle 

målinger i NHOs Nærings NN 2013, men 

aller lavest på næringslivets vekst. Det er 

grunn til å tro at varehandelen har behov 

for sterkere støtte og målrettede tiltak i 

årene som kommer, for å kunne motvirke 

handelslekkasje til de store byene og 

internett. Stedsutvikling og samhandling 

er nøkkelord her

Nordreisa har fått status som 

nasjonalparkkommune og Storslett som 

nasjonalparklandsby. Statusen gjør at vi 

har muligheten til å utvikle oss som et sted 

for naturnær turisme på en helt annen 

måte enn tidligere. Det overordnede 

systemet for ivaretakelse av reiselivets 

markedsføring og 

salg(destinasjonsselskapene) har over tid 

blitt en kasteball i systemet. Dette skaper 

ikke problemer for bedriftene, da disse 

kan melde seg inn i destinasjoner som de 

selv ønsker. En tydelig holdning fra 

kommunen er likevel nødvendig.

Det er i kommuneplan sammenheng 

identifisert at en videre utbygging av 

industriområdet omkring Sørkjosen havn 
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kan komme i konflikt med RAMSAR-

verneforskrifter for Reisavassdragutløpet 

og videreutvikling av Sørkjosen flyplass. 

Havneforholdene er ikke optimale, og 

utbedring av disse rammeforholdene er 

kommunalt ansvar.

Landbruket har alltid vært en viktig og stor 

næring for kommunen. Troms fylke skårer 

høyt og noen ganger høyest på landsbasis 

når det gjelder kjøttkvalitet på lam og 

melkekvalitet fra geit. I Nordreisa har vi  

flere produsenter som leverer svært høy 

kvalitet på sin produkter, dette er noe 

man skal være stolt over. 

Matvaresikkerhet og et åpent 

kulturlandskap er to viktige momenter i 

landbruket som skal fremmes i 

handlingsdelen av Strategisk Næringsplan.

Næringen spiller en meget viktig rolle for 

utviklingen av levende bygder, 

sysselsetting,  matvaresikkerhet og åpne 

kulturlandskap. 

Nedgangen i antall aktive gårdsbruk 

fortsetter, særlig innenfor beitenæringen. 

For å snu denne utviklingen, kreves det 

høy fokus på de utfordringene næringen 

står ovenfor og utnyttelse av de 

muligheter som gårdene gir. Man står i 

dag ovenfor et generasjonsskifte i 

landbruket, samtidig som behovet for 

betydelige investeringer i driftsbygninger 

og utstyr er sterkt økende. For å motvirke 

den negative utviklingen i, denne viktige 

næringen, må  fokuset på disse  

utfordringene økes.

Hovedtrekk:

For å ha et effektivt/ produktivt næringsliv 

må man stadig innovere for å holde tritt 

med verden omkring oss.

Basisen for innovasjon er kompetanse, 

mennesker som møtes og gjør noe 

sammen.

Innovasjon har tette bånd til 

forskningsinstitusjoner, universitets miljø 

mfl. Det er avgjørende at kommunen i 

samarbeid med næringslivet ivaretar disse 

arenaene lokalt.

Bilde 2 Flyfoto over Sørkjosen havn
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2.6 Kommunens	bruk	av	

virkemidler	i	næringspolitikken

Hvert år tildeles det midler til 
næringsrettede tiltak fra driftsmidler fra
Nordreisa kommunestyre. Disse midlene 
brukes til å finansiere egenkapital i 
næringsrettede prosjekter, og prosjekter 
som ikke kan få offentlig støtte fra andre 
steder.

Nordreisa kommune får tildelt midler til 
Kommunale utviklingsfond fra Troms 
Fylkeskommune, og disse midlene er i stor 
utstrekning ment som direkte 
bedriftstøtte, jfr. EØS-reglement for 
offentligstøtte. De senere år har deler av 
beløpet blitt forbeholdt regionale tiltak. 
Regionale tiltaksmidler er forbeholdt 
satsinger som flere enn en kommune 
samarbeider om.

Bedrifter fra Nordreisa kommune har 
anledning til å søke om støtte fra 
Sametinget og fra Innovasjon Norge. Med 
at Nordreisa kommune kom inn i STN-
området er behovet for et fiskerifond, 
mindre.

2.6.1 Kommunale driftsmidler til 
tilrettelegging for næring:  

Midlene går til faste tiltak som 
Nasjonalparkmagasinet, kurs, 
arrangement, annonsering, profilering 
mm. Administreres i hht. Prioriteringer 
gjort av Nærings- og kulturutvalget, 
administreres av næringsutvikler.

2.6.2 Kommunale driftsmidler til store 
arrangement:

Dette er midler til de frivillige 
organisasjoner eller individuelle 
idrettsutøvere på internasjonale arenaer, 
som fremmer kommunens mål for 
Nordreisasamfunnet, beskrevet i 

hovedsatsingene; attraktivitet, folkehelse 
og økonomi. Tiltak som fremmer barn og 
unges aktivitetstilbud skal prioriteres. 
Saksbehandles av næringsutvikler.

2.6.3 Kommunalt utviklingsfond:
Målet med det kommunale 
utviklingsfondet er å styrke kommunens 
mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid 
med utgangspunkt i lokalmiljøenes 
forutsetninger og muligheter.

Nordreisa kommune kan behandle 
søknader med tilskuddsbeløp inntil 300 
000 kr. Større prosjekter skal rettes til 
Sametinget eller Innovasjon Norge. Inntil 
100 000 kr i tilskudd saksbehandles av 
næringsutvikler. Saker over dette 
behandles i politisk utvalg.

2.6.4 Primærnæringsfondene:
Støtte til investeringer som ikke kan få 
finansiell støtte fra andre offentlige 
myndigheter. Påfyll for midlene må gjøres 
over kommunens driftsbudsjett. Søker kan 
være eier eller driver av 
landbrukseiendom, skogbrukseiendom, 
fiskere samt organisasjoner kan søke. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen. Beløp over 
100 000 kr behandles politisk.

2.6.5 SMIL:
SMIL-ordningen omfatter tiltak som sikrer 
kulturlandskapsverdiene, tilgjengelighet til 
kulturlandskapet og tiltak som fremmer 
samarbeid eller reduserer forurensing fra 
jordbruket. Eier eller driver av 
landbrukseiendom, samt organisasjoner 
kan søke. Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.6.6 NMSK:
NMSK-ordningen omfatter tiltak som gir 
økt verdiskaping i skog eller tiltak som 
ivaretar miljøverdier i skogbruket. Eier av 
skogbrukseiendom kan søke.
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Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.6.7 Transportstøtte.
Nordreisa kommune medfinansierer 
transportstøtte til fiskemottak sammen 
med Troms Fylkeskommune, Norges 
Råfiskarlag og andre kommuner. Årlig
søknadsfrist, med kriterier. Saksbehandles 
av Næringsutvikler og videresendes til 
Fylkeskommunen for slutt behandling. 
Pengene bevilges fra Kommunalt 
utviklingsfond.

2.6.8 Driftstøtte til dagligvarebutikker i 
utkantstrøk

Nordreisa kommune medfinansierer 
driftstøtte til butikker i utkanter sammen 
med Troms Fylkeskommune. Årlig 
søknadsfrist, med kriterier. Saksbehandles 
av Næringsutvikler og videresendes til 
Fylkeskommunen for slutt behandling. 
Pengene bevilges fra Kommunalt 
utviklingsfond.

2.6.9 Tippemidler
Kommuner, idrettslag og andre 
sammenslutninger kan søke om 
spillemidler til idrettsanlegg. Spillemidlene 
skal bidra til at en større del av 
befolkningen får mulighet til å drive idrett 
og fysisk aktivitet. Det kan søkes om 
tilskudd til
• nybygg og rehabilitering av anlegg for 
organisert idrett
• nærmiljøanlegg (utendørsanlegg for 
fysiske aktiviteter i tilknytning til 
boområder)
Saksbehandles i kommunen før det 
videresendes fylkeskommunen fo endelig 
vedtak.

2.6.10 Andre støtteordninger
Administrasjonen videreformidler 
støtteordninger fra andre aktører. 

2.6.11 Andre støttefunksjoner
Landbrukssaker til Innovasjon Norge 
forbehandles i administrasjonen før det 
videresendes til Innovasjon Norge.

Nordreisa kommune tilbyr etablererkurs 
etter modellen Lean Business i samarbeid 
med Halti Næringshage AS.

Kommuneadministrasjonen forvalter 
eiendomsutvikling og infrastruktur 
utvikling jfr. kommuneplanen.
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3. STRATEGIER

Nordreisa kommune skal tilrettelegge for gode bo- og arbeidsmiljø, og et 

hyggelig landsbysentrum, for å fremme større attraksjonskraft for 

arbeidstakere og besøkende, gjennom å prioritere bomiljø, stedskvaliteter og 

infrastruktur.

Kommunen skal ha prioritere barn og unge, fordi de er en viktig del av 

Nordreisasamfunnets framtid. Det er barn og unge som skal skape vår 

arbeidskraft og våre arbeidsplasser i framtiden. Derfor må næringsutvikling, 

entreprenørskap og innovasjon forankres i skolen.

Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig 

virkemiddelapparat, og på den måte sikre brobygging mellom ledig kapital og 

utvikling/ investeringer er en oppgave som også offentlig sektor må bidra i.

Kommunen skal ha en avgjørende rolle i forhold til å koble næring, rådgivning 

og forskning i et suksessfullt nettverk.

Investeringer som sikrer næringslivet god infrastruktur skal prioriteres.

Nordreisa kommune skal satse på og spisse sine muligheter for større 

næringsetableringer. For å få dette til må Nordreisa kommune sine stedlige 

ressurser grundig kartlegges og markedsføres.

Kommunen skal legge til rette for eierskifter og generasjonsskifte i 

landbruket.

Kompetanse er en av de drivende faktorene i innovasjonsprosesser, derfor skal 

kompetanseheving være prioritert.
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4. TILTAK

4.1	 Nyetableringer

4.1.1. Nordreisa kommune skal ha et eget etablererkontor.

4.1.2 Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden ha minst 100 % 
stillingsressurs til næringsutvikler.

4.1.3 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid 
finansierings ordninger, både offentlige og private.

4.1.4 Det skal arbeides for økte nyetableringer i privat sektor.

4.1.5 Nordreisa kommune skal ha en målrettet informasjonsstrategi for 
nyetablerere i samarbeid med Halti Næringshage AS.

4.1.6. Nordreisa kommune skal ha en samarbeidsavtale med Halti Næringshage 
for å styrke det lokale veiledningsarbeidet ovenfor nyetablerere.

4.1.7 Informasjon om ledige næringsarealer i offentlig og privat eie skal i 
samarbeid med private interesser aktivt markedsføres.

4.1.8 Nordreisa kommune skal inspirere til å utvikle gründerånd og tiltakslyst 
gjennom styrking av Prøv sjøl-midler for ungdom, entreprenørskap og 
annen gründervirksomhet.

4.1.9 Innovasjon har tette bånd til forskningsinstitusjoner, universitets miljø mfl. 
Kommunen har et ansvar for å ivareta innovasjonskraft lokalt.
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4.2	 Brobygger	mellom	kapital	og	utviklingsprosjekter

4.2.1. Nordreisa kommune skal opprettholde samarbeidsavtalen med Innovasjon Norge 
og Sametinget, for bedre og helhetlig kapitaltilgang.

4.2.2 Nordreisa kommune skal bidra til nettverk og klyngedannelser.

4.2.3 Kommunen skal legge til rette for forbedret i infrastruktur i skogbruket, mer 
skogplanting og mer skjøtsel av ungskog for å øke den langsiktige 
verdiskapingen/kapitaloppbyggingen i skogen.

4.2.4 Kommunen skal videreføre satsingen og øke bruken av bioenergi til oppvarming 
av kommunale bygg og være pådriver og tilrettelegger i for å øke bruken av tre.  

4.2.5 Bidra til større innovasjonsgrad i næringslivet i samarbeid med regionens 
utviklingsaktører og miljøer tilknyttet det Arktiske universitetet.

4.3 Kompetanse

4.3.1. I samarbeid med Nord-Troms studiesenter skal det gjøres en 
kompetanseutredning i privat næringsliv.

4.3.2 Nordreisa kommune skal jobbe for at alle programmene til Ungt 
entreprenørskap, er integrert i lokale læreplaner.

4.3.3 Nordreisa kommune skal arbeide for å være et godt vertskap for tilflyttere, og gi 
god informasjon gjennom velkomstinformasjon på nett, tilflytterverter, 
velkomstbrosjyre, velkomstpakke og velkomstkvelder. Det må jobbes 
forfadderordninger for å øke trivsel og god integrering. 

4.3.4 Kommunen skal sammen med landbruket jobbe med omdømmebygging av yrket 
bonde og bidra til kollegialt samhold og arbeidsmiljø.

4.3.5 Økt tilgang på kompetanse i framtiden er avhengig av tidlig innsats. Bruk av 
trainee og studenter i utviklingsprosesser og bruk av Ungt entreprenørskap i 
skolene er verktøy for å skape bånd og synliggjøre muligheter i eget sted.
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4.4 Satsingsområder	i	planperioden

4.4.1. Primærnæringer, Jordbruk skogbruk og fiskeri skal ha en egen 
handlingsplan knyttet til ressursbruk og primærnæringsfondets bruk.

4.4.2 Det skal lages en egen handlingsplan for reiseliv, gjerne i samarbeid uten 
tanke på kommunegrenser, der også resterende besøksnæring, som salg og 
service og kulturnæringer samles omkring kommunens satsing på natur og 
kulturbasert reiseliv.

4.4.3 Det skal iverksettes arbeid med å revitalisere og realisere 
stedsutviklingsplanen, i samarbeid med næringslivet og andre offentlige 
aktører, med mål og å bygge et hyggelig landsbysentrum.

4.4.4 Det skal lages en egen handlingsplan entreprenørskap i skolen.

4.4.5 Det skal jobbes for å markedsføre og legge til rette for større 
næringsetablering ved Hjellnes dypvannskai og industriområde. For å få 
dette til må Nordreisa kommune sine stedlige ressurser (evt. muligheter og 
hindringer for uttak av mineraler og grusressurser) grundig kartlegges og 
markedsføres.
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5. OPPSUMMERING

Nordreisa kommune sitt hovedmål 
med strategisk næringsplan er å 
næringsplan fastsette retning, rammer 
og prioriteringer for videreutvikling av 
alle grenene av næringslivet i 
kommunen. Den skal gi et best mulig 
grunnlag for beslutninger i den enkelte 
bedrift, for grunneiere og offentlige 
prioriteringer.

Planen søker å realisere 
kommuneplanens samfunnsdel sitt 
hovedmål for næring;

Nordreisa skal ha et næringsliv som er 

preget av nyskapning, bærekraft og vekst. 

I dette legger kommunen opp til å være en 

ja-kommune som i sin forvalting av 

arealer, gir forutsigbarhet og gode 

rammevilkår for utvikling.
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6. STATUS	OVERSIKTER

Status per 2013:

Folketall: 4850
Tilflyttere per år: 182
Grad av tilbakeflytting: 8 % for menn og 13 %
Antall sysselsatte: 2367
Antall arbeidsplasser: 2119
Gjennomsnitt ansatt per foretak: 2,82
Arbeidsstokk: 2427
Antall arbeidsløse 60 
Antall pendlere 248 (2012)

Status offentlig innsats Budsjettert

Bevilgninger til stedsutvikling kr 0
Bevilgninger til markedsføring kr 25 000
Bevilgninger til barns lek og aktiviteter 60 000 til BUK
Tilretteleggingsprosjekter for barn og unge 1
Ungt entreprenørskap i skolen Ingen oversikt.

Boligbehov; 30 personer på venteliste til NYBO
Fiberutbygginger som gjenstår: Hamneidet

Havnnes
Flatvoll-Tangen
Oksfjorddalen
Steinsvik- Straumfjord
Klubbenes

Lærlinger: 0
Bachelor/ master oppgaver: 0

Status Kapitaltilgang 2013

Kommunale driftsmidler til næring 418.000
Fiberutbygging Driftsmidler 1.700.000
Jordbruksfond 0
Fiskerifond 662.115
Kommunal næringsutvikler 460.000
Jordbruksavdeling 850.000
Produksjonstilskudd 18 448 879
NMSK 450.000 (Bevilgning til skogsveg, skogkultur og 

flisproduksjon i 2013)
Regionale utviklingsmidler 1.446.200
Innovasjon Norge 3.500.000
Sametinget     250.000
Fiberutbygging RDA 3.500.000
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*Gjelder fyringsanlegget på Sonjatun. I tillegg kommer vedforbruk tilsvarende 15 mill kwh.

Status Verdiskapning 2013

Driftsresultat 50.138 (tall i 1000 per 2012)
Lønn 270.098 (tall i 1000 per 2012)
Nærings NM Nyetablering 281 av 428
Nærings NM Lønnsomhet 255 av 428
Nærings NM Vekst 315 av 428
Nærings NM Størrelse 271 av 428
Antall foretak 1039
Antall nyetablerte 51
Antall konkurser 5
Omsetning i varehandelen 77 000 per innbygger (2012)
Overnattingsdøgn Sommer/ Vinter 31 500/ 9000
Landbrukseiendommer, med bebyggelse og 
bosetting

335

Antall søkere av produksjonstilskudd 66
Andel leiejord 54,4%
Melkeproduksjon Ku/ Geit 18
Kjøttproduksjon 32
Tap til rovdyr 12,1% tap av dyr sluppet på beite 
Kommunens bruk av bioenergi 1.877.500  KWh per 2013*
Hogst Ca 7000 årlig
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Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunestyre vedtar «Boligpolitisk strategi, Nordreisa kommune 2014 – 2024» slik 
den foreligger. 

Saksopplysninger

En god bolig er grunnlaget for både integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Bolig er 
vesentlig for det meste i den enkeltes liv og boligspørsmål og problematikk berører de fleste av 
kommunens tjenester. Nordreisa kommune har utfordringer både på det boligsosiale området og 
manglet boligpolitiske føringer generelt, og organisasjonen manglet både forankring og 
kompetanse for involvering og samordning innad. Kommunens boligsosiale handlingsplan 
hadde et perspektiv på 2002 – 2006 og måtte revideres.  

I den forbindelse søkte Nordreisa kommune om midler til kompetansehevende tiltak hos 
Husbanken og Fylkesmannen i Troms. Kommunen fikk tildelt 250.000,- hos Husbanken for 
prosjektperiode juni 2012 – 31.12.2013. Deretter tildelt kr 50.000,- for kompetansemidler 
boligsosialt og gjeldsrådgivning fra fylkesmannen i Troms. 

Hovedmålet er at alle som ønsker det skal få bo i egen bolig. Derpå følgende formål om at 
prosjektmidlene skulle bidra til økt helhetlig boligpolitisk kompetanse og aktivitet i kommunen, 
bedre virkemiddelbruk og mer utnyttelse av bostøtte og målrettet bruk av startlån. 

Gjennom Husbankens tilskudd ble det engasjert en prosjektleder i 20 % stilling ut 2013. 
Prosjektet ble deretter organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Styringsgruppen 
besto av assisterende rådmann, leder teknisk enhet, leder for Familiesenter, NAV leder, og 
konsulent fra helse- og omsorg samt styreleder i NYBO (her møtte daglig leder) og 
prosjektleder. Arbeidsgruppen besto av prosjektleder, konsulent helse- og omsorg, NAVleder, 
sosionom ved NAV, prosjektleder byggeprosjekt teknisk enhet og daglig leder Nybo. 

Det er arbeidsgruppen som har jobbet frem boligsosial strategi for Nordreisa kommune 2014-
2024. Nordreisa kommunes ledergruppe har også vært engasjert i arbeidet og har hatt planen til 
gjennomgang. 

Utfordringer man så i Nordreisa:
 Gradvis økende eldre befolkning i årene framover. Behov for flere tilrettelagte boliger og

tjenester.
 Kommunen mangler egnende boliger til mennesker med rus/psykiatriutfordringer.
 Kommunen mangler nødbolig, i dag benyttes hotell og campingplasser ved akutt 

bolignød.
 Unge i etableringsfase. Hvordan legge til rette for bosetting. Gjennomstrømming i Nybo-

boligene. Der er sprengt utleiemarked i sentrumsområdene og kommunen har ikke ledig 
boliger som skal dekke arbeidsinnvandring / tilflytting, flyktninger og andre.

 Boligpriser. Få bygger ut fordi høge bygge kostnader med usikre markedspriser, gir høg
risiko for verditap.

 Kommunen mangler helhetlig planlegging innenfor boligpolitikk.

Forventede resultat i prosjektet:
- Foran økt engasjement og forståelse om boligpolitikk og boligsosiale forhold.
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- Kunnskapsutvikling som skal bidra til økt samordning og helhetlig planlegging og
organisering.

- flere som ønsker det, skal kunne få mulighet til å beholde og bo i egen bolig gjennom
tilpassede virkemiddelordninger og rådgivning.

- økt tilrettelegging for private boliger som kan være med på å inkludere personer som har
utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgivning og oppfølging for at hver
enkelt skal kunne bo i og beholde egen bolig.

- Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og
muligheter, og at det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand.

- Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til tjenester ved Sonjatun
helsesenter.

- I samarbeid med Nybo etablere boliger for flyktninger og mennesker med rus /
psykiatriutfordringer.

- Legge til rette for å ta imot flyktninger.

Nordreisa kommune er på god veg til å gjennomføre tiltakene i prosjektet: 
- Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale utfordringer på 

dagsorden, administrativt og politisk. Her er det kommet inn egne formuleringer i 
kommuneplanens samfunnsdel i 2013, bolig sosial handlingsplan er revidert og utvidet 
til boligsosial strategi og legges frem for kommunestyret mars 2014. 

- Kartlegging av boligsosial utfordringer er gjennomført i prosjektet.
- Lokal tilpasning av virkemiddelordninger gjennom kommunestyresak (des 2012) vedr 

retningslinjer for Startlån i Nordreisa kommune. 
- Utarbeidelse av egen brosjyre for informasjon om virkemidler som også viser 

kommunens strategier og veiledningsrolle. Også publikumskontakt gjennom media, 
kommunens nettside og facebookside. Ikke utført, skal gjennomføres.

- Deltakelse på Husbankens samlinger med boligsosial tema 1- 2 personer. Nordreisa 
kommune har deltatt med to personer.

- Boligpolitisk fagdag Nord-Troms mai 2013. Herav også politisk deltakelse fra 
kommunene Nordreisa, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Skjervøy. 

- Boligsosialfagdag for alle NAV ansatte i Nord-Troms. Gjennomført høsten 2012, 
kurssted Oteren.     

- Opprettelse/invitasjon til boligsosialt nettverk i Nord-Troms (kommuner + nav ansatte). 
Ikke utført. 

- Lage kompetanseprogram boligsosialt område og økonomisk gjeldsrådgivning. Ikke 
utført. 

Vurdering

Grunnlaget for utviklingen av attraktive lokalsamfunn ligger i evnen til å skape lønnsomme 
arbeidsplasser og et godt boligtilbud. Boligtilbudet er en avgjørende betydning, ikke bare for å 
sikre tilgang på kvalifisert og stabil arbeidskraft men også nødvendig for deltakelse i 
samfunnsliv og den enkeltes helse. I kommuneplanens samfunnsdel gjentas det at Nordreisa 
kommune skal utvikle en plan for sosial boligbygging, drive aktiv veiledning, behov for 
variasjon i boligtyper, bidra for til rette-legning for private boliger og bidra til å utvikle 
attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv og som åpner for mangfold i 
boligbyggingen. 

Gjennom boligpolitisk strategi imøtekommer Nordreisa kommune mange av de boligsosiale 
utfordringene kommunen har og satt inn øvrige strategier for en mer helhetlig boligpolitikk. 
Rådmannen anbefaler planen vedtatt slik den foreligger. 
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Boligpolitisk strategi
NORDREISA KOMMUNE 2014-2024

Hovedmål:

Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. 

Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere 

seg og ha egen bolig.

Side 149



FORORD:
Nordreisa kommune startet opp i 2012 et 

prosjekt i samarbeid med Husbanken og 

Fylkesmannen i Troms med formål om 

kunnskapsutvikling. Prosjektet ble finansiert 

av Husbanken med 250 000 kr og 50 000 kr fra 

Fylkesmannen i Troms for prosjektperioden. 

Prosjektet har blitt organisert med en 

prosjektgruppe og en prosjektleder. Arbeidet 

er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 

hvor boligpolitiske strategier gjengis i et eget 

kapittel, som dette dokumentet bygger på.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Hovedutfordringene til Nordreisa 

kommune er å skaffe egnet og tilstrekkelig 

botilbud til vanskeligstilte grupper som har 

behov for dette. Nordreisa kommune 

definerer målgruppen for denne planen å 

omfatte blant andre unge i 

etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 

funksjonshemmede, flyktninger, personer 

med oppholdstillatelse på humanitært 

grunnlag og andre økonomisk 

vanskeligstilte husstander. 

Boligpolitisk strategi 2014-2024 skal 

imøtekomme og være redskap for 

helhetlig planlegging innenfor 

boligpolitikken jfr. Utfordringer i 

kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsdelen skal revideres annethvert 

år.

1.2 Føringer	fra	

kommuneplanens	samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er det fem 

hovedinnsatsområder:

Den	store	attraktivitetskonkurransen:

Konkurransedyktige arbeidsplasser, 

muligheter for bolig, et livskraftig sted og 

godt bomiljø, utdanning/oppvekst og 

markedsføring/omdømme.

Inkluderende	lokalsamfunn	– det	åpne	

sted:

Innbyggernes mulighet til påvirkning og 

medbestemmelse, åpen stedsidentitet og 

å ta i bruk innflytternes kompetanse.

Folkehelse	– påvirkning	foran	

behandling:

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført 

utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet 

og tilgjengelig-het, tilpasning av 

kommunalt tjenestenivå, ytre 

miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv 

individuell helseatferd.

Økonomisk	handlefrihet:

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram 

økonomistyring og ledelse, effektiv 

tjenesteproduksjon og organisering, økt 

arbeidsnærvær.

Natur,	miljø	og	klima:

Et klima i endring vil gi kommunen 

utfordringer som vi ennå ikke ser alle 

konsekvensene av. Overordnet risiko- og 

sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i 

alt arbeid og planlegging.

Bosettings- og	boligforhold

Grunnlaget for utviklingen av attraktive 

lokalsamfunn ligger i evnen til å skape 

lønnsomme arbeidsplasser og et godt 

boligtilbud. Boligtilbudet er en avgjørende 

forutsetning for å sikre tilgang på 

kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 

vekst i kommunen.

En god bolig er grunnlaget for både 

integrering og deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv. Alle innbyggere har ansvar 

for eget liv og for å skaffe seg et sted å bo 

uansett alder, om man er i 

etableringsfasen, er enslig forsørger, har 

rusproblemer eller redusert helse. 

Kommunen skal drive aktiv veiledning 

overfor innbyggerne.
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Antall boliger bygget i Nordreisa har 

stagnert de siste årene. Statistisk sett har 

det vært bygget 19 boliger i gjennomsnitt 

hvert år mellom 2000 og 2010. 70 % av 

dette er eneboliger, mens det øvrige 

omfatter leilighetsbygg, rekkehus, andre 

småhus eller våningshus. For fremtiden vil 

det være behov for økt variasjon i 

boligtyper.

Det er et viktig prinsipp i 

samhandlingsreformen i helse- og 

omsorgssektoren at brukere skal kunne bo 

hjemme lengst mulig. For enkelte vil det 

være nødvendig å ha botilbud som sikrer 

bistand som er tilpasset ulike livsfaser og 

behov, f.eks. omsorgsboliger og sykehjem.

Bosettingspolitikk:

Bosettingspolitikk handler om forhold som 

påvirker bosettingen i alle delene av 

kommunen og faktorer som påvirker hvor 

den enkelte ønsker å bosette seg.

Nordreisa er som kjent den største 

kommunen i Troms i areal. Bosettingen er 

spredt over store avstander fra Saraelv i 

sør og øverst i Reisadalen til Hamneidet og 

Oksfjord. Det har vært en betydelig 

sentralisering i bosettingen de siste 30–40 

årene, der Storslett og Sørkjosen har hatt 

relativ vekst.

Man antar at mer enn 80 % av Nordreisas 

befolkning bor innenfor 30 minutters 

bilkjøring fra kommunesenteret 

Storslett/Sørkjosen, og at andelen av 

befolkningen innenfor denne grensen øker 

ettersom vegene blir bedre med bl.a. ny 

tunell gjennom Sørkjosfjellet.

Kommunens utfordringer er:

 Flytting til storby og tettsteder gir 

lav byggeaktivitet.

 Førstegangsetablerere og de med 

lave inntekter har problemer med 

å etablere seg i boligmarkedet.

 Kommunen mangler helhetlig 

planlegging innenfor 

boligpolitikken.

 Sprengt utleiemarked i 

sentrumsområdene, og kommunen 

har ikke ledige boliger som skal 

dekke arbeidsinnvandring, 

tilflytting og andre.

 Kommunen mangler egnede 

boliger for vanskeligstilte samt 

akuttbolig.

 Kommunen mangler 

omsorgsboliger med 

heldøgnsomsorg til eldre.

 Kommunestyret har vedtatt å 

bosette ti flyktninger i året. I tillegg 

kommer familiegjenforeninger.  

Hovedmål

Nordreisa skal ha boliger, boformer og 

bomiljø som bidrar til mangfold og god 

livs-kvalitet. Nordreisa kommune skal 

være en attraktiv kommune å bo i, og alle 

skal kunne etablere seg og ha egen bolig.

Nordreisa kommune skal arbeide for å 

utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra 

et livsløpsperspektiv og åpne for mangfold 

i boligbyggingen.
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Nordreisa kommune skal bidra til 

tilrettelegging for private boliger som kan 

være med på å inkludere personer som 

har utfordringer på boligmarkedet, 

herunder individuell rådgivning og 

oppfølging for at hver enkelt skal kunne bo 

i og beholde egen bolig.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

bosetting i alle deler av kommunen. Det 

skal legges vekt på langsiktighet mht. det 

kommunale tjenestetilbudet.

Nordreisa kommune skal etablere 

omsorgsboliger og nødboliger sentralt og i 

nærhet til de private og offentlige 

tjenestene.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 

NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk.

1.3 Føringer	fra	

kommuneplanens	arealdel:

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

å hindre fraflytting og heller forsterke 

bosettingsstrukturen som er i dag 

gjennom aktivt å styrke tjenestetilbud og 

andre tilbud som gir bedre muligheter for 

bosetting i Reisadalen, Rotsund, Bakkeby, 

Hamneidet, Straumfjord, Storvik og 

Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 

grad søke å avklare og forenkle mulighet 

for boligbygging og arealer for næring og 

næringsmuligheter i disse områdene.

Nordreisa kommune skal legge til rette for 

styrking av sentrumsområdene Storslett –

Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms. 

Kommunen vil forsterke det offentlige 

tjenestetilbudet gjennom effektivisering 

og kvalitetsheving innen skole- og 

oppvekstsektoren, kultursektoren og 

helse- og omsorgssektoren.

Fortetting av boliger omkring eksisterende 

infrastruktur som legger til rette for en 

økende trend med bosetting i 

sentrumsnære områder. Økt bygging av 

gjennomgangsboliger og gode bomiljøer 

med tilhørende anlegg for friluftsliv, lek, 

aktivitet og trygge skoleveier. 

Det er samlet tatt med 19 områder til 

boligbygging, der de fleste befinner seg i 

området Sørkjosen – Storslett. Det 

absolutt største feltet er Sørkjoslia, der 

det er avsatt et areal på 94 dekar, noe som 

kan generere 70 tomter. 

Det er samlet satt av 539 dekar til boliger, 

og om alt bygges ut vil det generere 374 

boligtomter. 

De sist 20-30 år har det vært en 

sentralisering i Nordreisa kommune. I 

1970 bodde 30 % av befolkningen i 

Storslett og Sørkjosen, mens dette har økt 

til over 60 % i 2010. Utviklingen har bl.a. 

medført til nedleggelser av grendeskoler. 

Eksempelvis kan nevnes området Rotsund-

Uløya som hadde over 20 % av folketallet i 

1970 mot 8 % i 2010.
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1.4. Planprosess

Nordreisa kommune har fått tilskudd på 
inntil kr 250 000,- fra Husbanken og 
50 000 kr fra Fylkesmannen i Troms, til 
gjennomføring av boligpolitisk 
prosjektarbeid. 

Prosjektet har blitt organisert med en 
prosjektgruppe og en prosjektleder. 
Arbeidet er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel hvor boligpolitiske strategier 
gjengis i et eget kapittel, som dette 
dokumentet bygger på.

Arbeidsgruppa har bestått av fagfolk fra 
ulike deler i organisasjonen:
Prosjektleder: Gørill Gulbrandsen, 
Boligkontoret/økonomi
Daglig leder ved NYBO: Tore Elvestad
Konsulent helse og omsorg: Lisbeth Berg
Byggteknisk: Knut Flatvoll
NAV-leder: Roy Hugo Johansen
Veileder NAV: Per Steinar Johansen

Planen er deretter sluttført av Beate 
Brostrøm og Christin Andersen

2	SITUASJONSBESKRIVELSE	OG	

ORGANISERING

2.1 Generelle	utviklingstrekk

Nordreisa kommune har de siste årene 
hatt en økning i folketallet. Statistikken 
viser at befolkningen i aldersgruppen 67 år 
og opp vil utgjøre nærmere 60 % av 
befolkningsveksten. De neste årene vil 
tallet på personer som går over til å bli 
pensjonister være 300. 

Aldersgruppen 15-24 vil ha en liten 
nedgang, mens barn fra 0-14 år og voksne 
fra 25-39 år øker. Vi ser en ganske stor 

nedgang i aldersgruppen 40-49 år, og 
setter det i sammenheng med oppgangen 
i alderen 50-59 år. Ifølge statistikken vil vi 
oppleve en nokså stor pågang av tilflyttere 
med barn, og ser samtidig at levealderen 
øker, noe som gjør behovet for 
omsorgsboliger til en stadig større 
utfordring.

De fleste personer med 
funksjonsnedsettelser, om 
funksjonsnedsettelsen er liten eller stor, 
ønsker å bo i egen tilrettelagt bolig. 
Nordreisa kommune disponerer i dag en 
del boliger, som alle er utleid. Flere av 
disse boligene er ikke hensiktsmessige for 
brukere som må ha tjenester og 
bemanning.  

Boligmassen har hatt en liten økning de 
siste årene med 16 nye eneboliger i 
perioden 2006-2011, og 30 nye 
tomannsboliger/boligblokk/leilighet i 
bofellesskap. Byggetakten generelt i 
kommunen ligger i snitt på seks nye 
eneboliger pr år, en nedgang fra det som 
var forventet i den boligsosiale planen fra 
2002 på 10-30 nye boliger i året. 

Per i dag er det registrert
- 2001 eneboliger
- 311 rekkehus/borettslag/tomanns-

boliger 

Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Kurante boliger for denne 
gruppen mangler.

2.2 Organisering	av	

boligarbeidet	i	kommunen

Boligarbeidet i Nordreisa kommune 
innbefatter følgende oppgaver:

- Tildeling av omsorgsboliger
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- Bistå vanskeligstilte med å finne 
seg egnet bolig

- Forvalte Husbankens låne- og 
tilskuddsordninger

- Forvalte Husbankens 
bostøtteordning

- Oppfølging av misligholdte lån og 
restanser

- Økonomisk rådgivning

Nordreisa kommune har økonomisk 
gjeldsrådgiver i 50 % stilling forankra i 
sosialtjenesten i NAV. Boligkontoret er 
kommunens forankring innenfor 
husbankordningene. I dag bemannes 
denne tjenesten med 40 % stilling. 

Nordreisa kommune har i tillegg ressurser 
i helse og omsorgsadministrasjonen i 
forbindelse med vurderinger og tildelinger 
av omsorgsboliger eid av Stiftelsen NYBO. 

Når det gjelder tildelinger for øvrig 
vanskeligstilte gjøres av Stiftelsen NYBO i 
samarbeid med Nordreisa kommune.  

2.2.1 Stiftelsen	NYBO

Stiftelsen NYBO eier 200 boliger, hvor 50 
av disse er omsorgsboliger, de resterende 
er gjennomgangsboliger for utleie til 

vanskeligstilte og andre etter behov. 

NYBO har mandat for å handtere 
boligsosiale forhold for Nordreisa 
kommune. Per i dag har ikke NYBO nok 
egnede boliger å tilby i forhold til 
etterspørsel.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
Stiftelsen NYBO drive aktiv sosial 
boligpolitikk.

2.3 Boligmassen

I Nordreisa finnes både private og 
kommunale omsorgsboliger, i tillegg til 
gjennomgangs-/utleieboliger.

Omsorgsboliger: Begrepet omsorgsbolig 
refererer ikke til bestemte bolig- eller 
bygningstyper, men til en boform for eldre 
og andre som har behov for assistanse, 
pleie eller omsorg. Betegnelsen 
omsorgsbolig refererer til tjenestetilbudet. 
Boligen skal være tilrettelagt etter en 
godkjent standard slik at beboere med 
mulige funksjonshemninger skal kunne 
bruke hjelpemidler for å lette praktiske 
gjøremål og motta omfattende tjenester.
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De kommunale/private utleieboligene kan inndeles i følgende grupper etter type bolig:

Sanitetshuset: Boliger for eldre med 
moderat hjelpebehov

Øverbo: Privateid boligkompleks som leier 
ut til forskjellige grupper.

Stiftelsen NYBO: Tildeler vanskeligstilte, 
eldre, unge og andre personer boliger 
etter behov. 

Gjennomgangsboliger har tidsbegrensete 
avtaler med en kontraktstid på tre år, og 
leies ut til vanskeligstilte eller andre som 
trenger det. Husleien indeksreguleres 
hvert år. Leier må selv betale elektrisitet, 
samt avgifter for vann og avløp.
Kvaliteten på gjennomgangsboligene har 
over tid blitt forbedret ved hjelp av økte 
leieinntekter.

Type bolig Antall Målgruppe Tildeling

Omsorgsboliger 50 Eldre og andre som har behov 
for assistanse, pleie eller 
omsorg

Helse og omsorg

Gjennomgangsboliger 200 Vanskeligstilte og andre Stiftelsen NYBO

Øverbo 14 
hybler 
+ en 
leilighet

Skoleelever, pensjonister og 
andre.

Privat

Sanitetshuset 8 Eldre med moderat 
hjelpebehov

Sanitetsforeningen
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2.4 Kommunens	bruk	av	

virkemidler	i	boligpolitikken

Hvert år vedtar Nordreisa kommunestyre 
opptak av startlån til fra Husbanken. De 
siste årene har det blitt tatt opp 10-15 
millioner hvert år.

I 2012 ble kommunens retningslinjer for 
startlån vedtatt.

I Nordreisa kommune subsidieres 
boutgiftene for mange økonomisk 
vanskeligstilte via sosialhjelpsbudsjettet, 
og fungerer i så måte som en form for 
kommunal bostøtte. Omtrent 40 % 
sosialbudsjettet går med til å dekke 
boutgifter. 

Kommunen annonserer boligtilskuddene i 
avisen, Husbanken annonserer om 
bostøtten. I tillegg er boligkontoret til 
enhver tid oppdatert på bostøtte-, låne-
og tilskuddsordningene. Sosialtjenesten i 
NAV henviser mange økonomisk 
vanskeligstilte til boligkontoret i forhold til 
muligheten å søke bostøtte.

2.4.1 Startlån:  
Et lån som kan erstatte egenkapital, eller i 
spesielle tilfeller, brukes til full finansiering 
av kjøp av bolig. Det skal bidra til at 
husstander som har problemer med å 
komme seg inn på boligmarkedet skal 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Nordreisa kommune kan innvilge inntil 40 
% av kjøpesummen ved kjøp av brukt 
bolig, og i de fleste tilfeller går privat bank 
inn med 75 %, mens startlånet blir 
toppfinansieringen. Man ønsker at 
kjøperne skal sørge for omkostninger og 
gebyrer selv, men også her kan startlånet 
være en løsning for de som ikke har 
mulighet til å legge seg opp egenkapital 
over tid. Lånet er behovsprøvd. 

Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.2 Utbedringslån: 
Et lån som skal medvirke til å utbedre 
eksisterende boligmasse. Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.3 Boligtilskudd til tilpasning:
Tilskuddet skal bidra til at husstander med 
svak økonomi skal få tilpasset boligen sin i 
forhold til funksjonshemminger. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.4 Boligtilskudd til etablering:
Tilskuddet skal bidra til at vanskeligstilte 
med svak økonomi skal ved hjelp av dette 
kunne skaffe seg en nøktern bolig. 
Saksbehandles i 
kommuneadministrasjonen.

2.4.5 Bostøtte: 
Bostøtte er en statlig støtteordning som 
administreres av kommune og Husbanken. 
Formålet med ordningen er å bidra til at 
økonomisk vanskeligstilte med lav inntekt 
og høye boutgifter skal kunne skaffe seg, 
eller bli boende i en hensiktsmessig leie-
eller eierbolig. Videre er formålet å 
utjevne inntektsforskjeller mellom 
pensjonistgrupper som følge av forskjeller 
i boutgiftene. De største gruppene 
bostøttemottakere er minstepensjonister 
og aleneforsørgere. 

I Nordreisa mottok 170 husstander 
bostøtte i 2012, eller 8,1 %, og ligger over 
landsgjennomsnittet på 6,9 %. 
Gjennomsnittlig utbetaling hver måned i 
kommunen var kr 1 189,- per husstand.
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3.	UTFORDRINGER

3.1	 Lav	byggeaktivitet	og	

sentraliseringsproblematikken

Byggetakten har i det senere gått ned. 
Nordreisa kommune har i dag en del 
klargjorte tomter. I kommuneplanens 
arealdel legges det til rette for flere 
boligområder. Se kapittel 5.

Også innen kommunegrensene er det tegn 
på sentralisering mot Storslett/ Sørkjosen. 

I Jordloven gis det åpning for at det i 
avgrensede områder kan åpnes for spredt 
bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse som 
ikke har tilknytning til stedbunden næring. 
Jfr Planbestemmelsene for LNFR-områder.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med 
NYBO drive aktiv sosial boligpolitikk. Per i 
dag har ikke NYBO nok og egnede boliger 
å tilby i forhold til etterspørsel. Dette 
gjelder også for vanskeligstilte.

2.3 Førstegangsetablerere

Unge mennesker i etableringsfasen regnes 
å strekke seg fra 20 til 34 år. I Nordreisa 
utgjør disse om lag 830 personer, eller 17 
% av befolkningen. Boligmassen i 
kommunen består av ca 80 % eneboliger, 
over halvparten har 4 rom eller mer. Unge 
i Nordreisa kan derfor være vanskeligstilte 
på boligmarkedet på grunn av 
boligmassens sammensetning. 

Mange unge i etablererfasen har moderat 
inntekt og ingen egenkapital. I disse 
tilfellene er startlån en god løsning. 

I de kommende årene er det forventet økt 
arbeidsinnvandring som følge av 
demografisk utvikling. Nordreisa 
kommune har ikke nok boliger til å kunne 
imøtekomme denne 
arbeidsinnvandringen.

Boligtilbudet er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og bidra til 
vekst i kommunen.

Gruppen mennesker som lever alene øker 
på landsbasis, og vi ser det samme i 
Nordreisa. Dette må få betydning for 
fremtidig utbygging. 

Virkemidler som etableringstilskudd og full 
finansiering ved hjelp av startlån være en 
mulighet til å hjelpe flere inn på 
boligmarkedet.

2.3 Utleiemarkedet	i	

sentrumsområdene

Det er en utfordring med et sprengt 
utleiemarked i sentrumsområdene, og 
Nordreisa har ikke ledige boliger som skal 
dekke arbeidsinnvandring, tilflytting, 
flyktninger og andre.

Kommunestyret har vedtatt å ta imot og 
bosette ti flyktninger i året, og i tillegg 
kommer familiegjenforeninger.
Boligbehovet er først og fremst ordinære 
boliger med nøktern standard, som er
integrert i øvrig boligmasse. På grunn av 
offentlige kommunikasjoner og 
infrastruktur, er det mest hensiktsmessig 
for denne gruppen å bo så sentralt som 
mulig. Det er Stiftelsen NYBO som etter 
bestilling fra flyktningetjenesten, som 
bosetter disse. 

Det viser seg at flyktninger som har fast 
arbeid og er godt integrerte i samfunnet, 
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ønsker å leie framfor å eie. Per i dag har vi 
ingen flyktninger som eier sin egen bolig. 

Nordreisa kommune har mange personer 
med ulike funksjonsnedsettelser som har 
behov for tilpasset bolig. De fleste av dem 
har også behov for tjenester og bemann-
ing. Dette vil bli en stor utfordring de 
kommende år. Nærhet og kontakt med 
andre er en viktig del av hverdagslivet, 
spesielt hvis man ikke selv har kapasitet til 
å oppsøke ulike arenaer. Tilgang til 
fellesareal, attraktiv og lett tilgjengelig 
ute- og nærområde er viktige 
forutsetninger. 

Folkemengden blant gruppen eldre øker i 
omfang de kommende årene. Mange av 
disse bor i boliger som ikke er universelt 
utformet og tilrettelagt for å kunne bo 
hjemme lengst mulig. 

Et av målene i boligpolitikken er at den 
enkelte skal kunne bo hjemme lengst 
mulig. Utfordring er å synliggjøre og 
informere viktigheten med å tilpasse egen 
bolig. På denne måten vil ikke behovet for 
omsorgsboliger øke like mye som 
aldersgruppen av eldre fremover gjør. 

2.4	 Akuttboliger	og	midlertidig	

innkvartering

Kommunen mangler egnede boliger for 
vanskeligstilte samt akuttbolig.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 27, pålegger 
kommunene å finne midlertidig botilbud 
for de som ikke klarer det selv. Tjenesten 
vil være aktuell i akutte situasjoner, for 
eksempel ved brann, utkastelse, familie-
eller samlivsbrudd etc. 

Midlertidig botilbud er ikke ment å vare 
over tid, men skal avhjelpe akutt 
bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet 
menes at en person ikke har et sted å sove 
og oppholde seg det neste døgnet.

Barn og ungdom skal kun unntaksvis 
benytte midlertidig botilbud. Dette 
medfører at det til enhver tid skal være 
ledig kapasitet på boligmarkedet. Per i dag 
har ikke Nordreisa akuttboliger 
tilgjengelige, og benytter seg av 
kriseløsninger som hotell og 
campingplasser, noe som ikke er en god 
løsning og er meget kostbart i forhold til 
hva det kan være å ha en tilgjengelig 
akuttbolig til enhver tid. 

Kommunen skal medvirke til å skaffe 
boliger til vanskeligstilte personer som 
ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet.
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3.	STRATEGIER

Nordreisa kommune skal aktivt drive med informasjonsarbeid og veiledning for 
å øke byggeaktiviteten hos private.

Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen førstegangsetablerere.

Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid ovenfor 
målgruppen eldre.

Nordreisa kommune skal etablere og vedlikeholde koplinger mellom eksterne 
og interne aktører for å fremme boligpolitikken.

Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

Nordreisa kommune skal sikre stabile boligforhold til husstander i 
etableringsfase, og til de som trenger delvis eller full finansiering.

Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for etablering i 
distriktene som er lagt til rette for gjennom Jordloven.

Nordreisa kommune skal aktivt markedsføre de muligheter for boligutbygging 
som er avlagt i Kommuneplanens Arealdel 2014-2024.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med NYBO stiftelsen drive aktiv sosial 
boligpolitikk for Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere (for eksempel 
gjennom Hamarøymodellen) legge til rette for at midlertidige boliger for 
vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, midlertidige boliger 
for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier og enslige, blir 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte.
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4.	TILTAK

4.1	 Øke	nybyggingsaktiviteten	i	kommunen

4.1.1. Nordreisa kommune skal ha et eget boligkontor.

4.1.2 Nordreisa kommune skal i løpet av planperioden ha 100 % stillingsressurs til 
boligkontor.

4.1.3 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger.

4.1.4 Nordreisa kommune skal arbeide for å få økt kompetanse på området og drive 
aktiv intern og ekstern veiledning. 

4.1.5 Det skal arbeides for økt boligbygging hos private utbyggere.

4.1.6. Det skal opprettes et boligfaglig råd der overordnede boligsaker og individuelle 
saker ivaretas.

4.1.7 Nordreisa kommune skal ha en målrettet informasjonsstrategi for eldre i egen 
bolig.

4.2	 Førstegangsetablerere

4.2.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger.

4.2.2 Nordreisa kommune kan i særlige tilfeller, ved hjelp av startlån-ordningen, 
fullfinansiere kjøp av boliger utover Retningslinjer for bruk av Startlån.

4.2.3 Nordreisa kommune skal opprette et eget fond, der det skal gis tilskudd til 
tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

4.2.4 Nordreisa kommune skal opprette vedtekter og retningslinjer for bruk av fondet, 
der det skal gis tilskudd til tomtekjøp for nybygging til nyetablerere.

4.2.5 Nordreisa kommune sin hjemmeside skal inneholde informasjon om de 
muligheter for midlertidige boliger som fins.

4.2.6. Nordreisa kommune skal aktivt informere om kommunens boligtjenester på 
kommunens hjemmesider.

4.2.7 Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for å få 
flyktninger bosatt i form av å eie sin egen bolig, fremfor å leie.
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4.3 Utleiemarkedet	i	sentrumsområdene

4.3.1. Nordreisa kommune skal drive aktiv informasjons- og veiledningsarbeid for 
Husbankens ordninger. Spesielt med tanke på bygging av utleieenheter i boliger.

4.3.2 Nordreisa kommune skal i samarbeid med private utbyggere legge til rette for at 
midlertidige boliger for vanskeligstilte, som førstegangsetablerere, unge voksne, 
midlertidige boliger for arbeidsinnvandring og annen rekruttering, barnefamilier 
og enslige, blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

4.3.3 Stiftelsen NYBO skal etablerer nødboliger, akuttboliger og legge til rette for 
midlertidig innkvartering, sentralt og i nærhet til de private og offentlige 
tjenestene.

4.3.4 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 7 boliger til rus/ psykiatri

4.3.5 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 12 nye boliger til flyktninger i planperioden.

4.3.6. Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for omsorgsboliger i henhold til Nordreisa 
kommunes behov, sentralt og i nærhet til de private og offentlige tjenestene.

4.3.7 Åtte nye omsorgsboliger skal bygges, med påfølgende 8 i neste byggetrinn.
Kostnader drift og eiendomsmasse overdras Stiftelsen NYBO etter ferdigstillelse.

4.3.8 Stiftelsen NYBO skal tilrettelegge for 5 boenheter for personer med spesielt 
utfordrende adferd (harde-brukere) i perioden. 
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4.	OPPSUMMERING

Kommunen må erkjenne sitt 
boligpolitiske ansvar og definere sin 
rolle gjennom forankring både 
administrativt og videre ut i 
organisasjonen. Mange av 
tjenestestedene har kontakt med 
personer som møter på utfordringer 
når det gjelder boligmarkedet. Det er 
kommunen som sitter med nøkkelen 
for å løse utfordringene, men er 
avhengig av samspill med stiftelsen 
NYBO og private aktører. 

Nordreisa kommune mangler egnede 
boliger for vanskeligstilte og akuttbolig. 
Leiemarkedet er sprengt, også på det 
private markedet. Det er behov for 
utbygging. Rådmannen har i høst sendt 
bestilling til stiftelsen NYBO om 
bygging av flere boliger til flyktninger, 
og prosjektet er i gang. 

Det ventes en økende 
arbeidsinnvandring til Nordreisa de 
neste årene, noe kommunen også er 
avhengig av da det er for lite 
unge/voksne til å overta etter den 
store gruppen som de neste årene går 
over til å bli alderspensjonister. Et godt 
boligtilbud er en avgjørende 
forutsetning for å sikre tilgang på 
kvalifisert og stabil arbeidskraft og 
bidra til vekst i kommunen.
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5.	LISTE	OVER	BOLIGOMRÅDER	I	KOMMUNEPLANENS	AREALDEL

5.1 Boligbebyggelse
B-kode Navn Formåls nr. Formål Status

B 01 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 02 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 03 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 04 Sappen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 05 Moskodal 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 06 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 07 Grimstad 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 08 Krakenes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 09 Straumfjordeidet 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 10 Rotsunddalen 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 11 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 12 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 13 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 14 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 15 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 16 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 17 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 18 Leirbukt 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 19 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 20 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 21 Fossvoll 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 22

B 23 Storslett vest 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 24 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 25 Saga 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 26 Nordkjosen 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 27 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 28 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 29 Storslett nord 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 30

B 31 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 32 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 33 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 34 Storslett sentral 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 35 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 36 Storslett øst 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 37 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Framtidig

B 38 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 39 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 40 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende
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B 41 Tømmernes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 42 Sørkjosen 1110 Boligbebyggelse Fremtidig

B 43 Havnnes 1110 Boligbebyggelse Nåværende

B 22 og 30 

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet.

5.2 Offentlig	eller	privat	tjenesteyting

B-kode Navn Formåls nr. Formål Status

BOP 01 Sappen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 02 Kjelleren 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 03 Snemyr 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 04 Straumfjordnes 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 05 Sørkjosen 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 06 Storslett vest 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 07

BOP 08 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 09 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 10 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 11 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 12 Storslett sentral 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 13 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 14 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Nåværende

BOP 15 Storslett øst 1160 Offentlig eller privat tjenesteyting Framtidig

BOP 07 utgår.

I tillegg til disse områdene har kommunen flere ferdig regulerte arealer til dette formålet.
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Prosjektbeskrivelse boligsosialt arbeid

Nordreisa kommune har startet opp et samarbeid med Husbanken hvor formålet er
kunnskapsutvikling på det boligpolitiske området i perioden 2012-2013. Samarbeidet skal 
bidra til økt helhetlig boligpolitisk kompetanse og aktivitet i kommunen, bedre 
virkemiddelbruk, større utnyttelse av bostøtte og målrettet bruk av startlån.

Hovedmål:
Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egen bolig, som 
et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. Bolig skal som hovedregel 
være et privat ansvar, mens kommunen skal drive aktiv veiledning overfor innbyggerne.

Delmål:
 Kunnskapsutvikling som kilde til økt boligsosial handlekraft
 Boligpolitikk og boligsosiale målformuleringer og strategier inn i kommuneplanens 

samfunnsdel
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold
 Økt boligsosialt fokus innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og i 

mediebildet

Forventet resultat: 
 Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold
 Kompetanseheving innenfor det boligsosiale fagfeltet i kommunene og i de lokale 

NAV-kontorene, både på strategisk og operativt nivå
 Bedre samordning av kommunens boligarbeid
 Økt sektorovergripende læring i kommunene
 Bedre tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet
 Integrering i øvrig planverk og rullering av boligsosial handlingsplan med fokus på 

konkret og anvendbar plan
 Bedre utnyttelse av statlige virkemidler tilpasset lokale forhold
 Flere som ønsker det, skal kunne få mulighet til å beholde og bo i egen bolig gjennom 

tilpassede virkemiddelordninger og rådgiving
 Økt tilrettelegging for private boliger som kan være med på å inkludere personer som 

har utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgiving og oppfølging for at 
hver enkelt skal kunne bo i og beholde egen bolig

Nordreisa kommune
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 Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, mestring og 
muligheter, og at det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand

 Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til tjenester ved Sonjatun 
helsesenter

 Etablere boliger for flyktninger og mennesker med rus-/ psykiatriutfordringer i 
samarbeid med Stiftelsen Nybo

 Legge til rette for å ta imot flyktinger

Tiltak:
 Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale utfordringer 

på dagsorden administrativt og politisk
 Kartlegging av boligsosiale utfordringer i Nordreisa kommune
 Revidering av boligpolitisk handlingsplan fra 2002
 Lokal tilpassing til virkemiddelordningene, forankret politisk og administrativt

Organisering:
 Prosjektperioden går fra 01.06.12-31.12.13
 Prosjektleder 20 % stilling 
 Oppretting av styringsgruppe
 Oppretting av referansegrupper

Finansieringsplan:
 20 % stillingsressurs(lønn, feriepenger, pensjonstrekk)
 Møtegodtgjørelser/ tapt arbeidsfortjeneste arbeidsgruppe
 Kartlegging av boligsosiale forhold i Nordreisa kommune
 Kurs og kompetanse deltakere og involverte, reiser
 Boligpolitisk handlingsplan, retningslinjer, informasjonsmat./ brosjyre, annonsering, 

publikumskontakt

Tilskudd:
Nordreisa kommune har fått tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken på 
kr 250 000,-. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 31.12.13. Det kan avtales delutbetalinger. 
Sammen med anmodning om utbetaling(skjema HB 8.S.17) skal det vedlegges spesifisert 
regnskap over tidsbruk og utgifter for prosjektet. Sluttregnskapet skal være attestert av 
godkjent revisor, og tilskuddet vil først bli utbetalt etter at Husbanken har godkjent at tiltaket 
er utført iht vilkår gitt i tilsagnsbrevet. 
Anmodning av sluttutbetaling skal være framsatt senest 01.04.14, i motsatt fall vil tilskuddet i 
sin helhet falle bort uten foregående varsel.

Fylkesmannen i Troms har innvilget Nordreisa kommune tilskudd på kr 50 000,- til 
kompetansetiltak for boligsosialt nettverk i Nord-Troms for 2012. Rapport for disponering av 
midler skal framsettes Fylkesmannen innen 1. juni 2013.
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1. Bakgrunn og formål 
 

Det boligpolitiske prosjektet startet 1. juni 2012. Nordreisa kommune fikk etter 

søknad, tilsagn på kompetansetilskudd fra Husbanken. Denne sluttrapporten er 

utarbeidet som en del av vilkårene for tilskuddet.  

Formålet for prosjektet var å få til en kunnskapsutvikling på det boligpolitiske 

området, som også har overføringsverdi til andre kommuner. Forventninger fra 

Husbanken var økt helhetlig boligpolitisk aktivitet, med boligsosialt fokus og 

målrettet virkemiddelbruk. Prosjektperioden gikk ut desember 2013. 

Bakgrunnen for søknaden om kompetansetilskudd var at Nordreisa kommune ønsket 

forankring, økt engasjement og mer forståelse for boligpolitikk og boligsosiale 

forhold. En kunnskapsutvikling ville bidra til økt samhandling og helhetlig 

planlegging. Nordreisa kommune skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til 

mangfold og god livskvalitet. Vi skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 

kunne bo trygt og godt.   

Et av prosjektets mål har vært å få revidert den boligsosiale handlingsplanen fra 

2002. Den tar for seg nærmere kommunens utfordringer på det boligpolitiske plan, 

og har en rekke tiltak for å kunne møte utfordringene på en god måte.  

 

 

 

 

 
2. Prosjektbeskrivelse 
 

2.1 Hovedmål 
Hvert enkelt menneske i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg og bo i egnet 

bolig, som er et viktig fundament for god livskvalitet og samfunnsutvikling. 

2.2 Delmål 
 Kunnskapsutvikling skal være en kilde til økt boligsosial handlekraft  
 Boligpolitikk og boligsosiale målformuleringer og strategier skal inn i 

kommuneplanens samfunnsdel 
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset Nordreisa kommunes 

forhold 
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 Øke det boligsosiale fokuset innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og i 
mediebildet 

2.3 Organisering 
Planarbeidet er forankret i administrativ ledelse, og kommuneplanens samfunnsdel 

er vedtatt i Nordreisa kommunestyre. Etter første møtet i styringsgruppa ble det satt 

sammen en arbeidsgruppe som blant annet har tatt for seg den boligpolitiske 

handlingsplanen og utarbeidet en ny boligpolitisk strategi.  

2.4 Tiltak 
 Revidere den boligsosiale handlingsplanen fra 2002 
 Koordinere og synliggjøre boligsosiale ambisjoner og sette boligsosiale 

utfordringer på dagsorden administrativt og politisk 
 Kartlegging av boligsosiale utfordringer i Nordreisa kommune 
 Lokal tilpassing av virkemiddelordningene, forankret administrativt og politisk 

2.5 Forventet resultat          
 Forankring og økt forståelse rundt boligpolitikk og boligsosiale forhold 
 Revidering av boligsosial handlingsplan fra 2002 med fokus på en konkret og 

anvendbar plan, og integrering i øvrig planverk 
 Kompetanseheving innenfor det boligsosiale og boligpolitiske fagfeltet i 

kommunen 
 Bedre samhandling av kommunens boligarbeid 
 Bedre tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet 
 Bedre utnyttelse av statlige virkemidler tilpasset lokale forhold 
 Øke tilretteleggingen for private som kan være med på å inkludere personer med 

utfordringer på boligmarkedet, herav individuell rådgivning og oppfølging for at 
hver enkelt skal kunne bo trygt og godt 

 Sørge for at helse- og velferdstilbudene fokuserer på helhet, sammenheng, 
mestring og muligheter 

 Etablere omsorgsboliger og nødbolig sentralt og i nærhet til helsetjenester 
 Etablere boliger for flyktninger og personer med rus-/psykiatriutfordringer i 

samarbeid med Stiftelsen NYBO 
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3. Prosess 
 

3.1 Boligpolitisk strategi 
Hovedarbeidet i prosjektperioden har gått ut på å revidere den gamle boligsosiale 

handlingsplanen. Den gjaldt for perioden 2002-2006, og var utdatert på flere 

områder i forhold til dagens situasjon.  Arbeidsgruppa bestod av seks personer, og 

flere av disse er ofte i direkte kontakt med innbyggere som kan være vanskeligstilte. 

Det ble gjennomført jevnlige møter i løpet av våren 2013 for å revidere 

handlingsplanen. Det var ønskelig å gjøre planen til et godt dokument som var 

leservennlig med klare tiltak og en utredning som beskriver dagens utfordringer på 

en kortfattet og grei måte. Etter hvert i prosessen ble vi mer klar over at vi skulle gå 

bort i fra navnet boligsosial handlingsplan, og kalte den i stedet en boligpolitisk 

strategi.  

Prosjektleder har en 20 % stilling, noe som har vist seg å være nokså utfordrende da 

det har vært mer tidkrevende enn forventet å få ferdigstilt strategien. Administrativ 

ledelse skal evaluere strategien før den skal inn til behandling i flere utvalg, og til sist 

vedtas i kommunestyret i mars 2014. Utvalgene er eldrerådet, rådet for 

funksjonshemmede, helse- og omsorgsutvalget, samt formannskapet. 

Et av tiltakene i strategien er at det opprettes et boligsosialt team som ledes av 

rådmann. Det er dette teamet som skal jobbe videre både boligsosialt og 

boligpolitisk, og har ansvaret for å følge opp de andre tiltakene i strategien. På denne 

måten vil strategien være «levende» og aktuell, og strategien skal rulleres på nytt i 

2016.  

3.2 Fokuskommune 
Nordreisa kommune er en av fem fokuskommuner der Husbanken Hammerfest har 

innvilget tilskudd til for å gjennomføre dette prosjektet. I regi av Husbanken har vi 

hatt tre samlinger sammen med Balsfjord, Vadsø, Kautokeino og Nordkapp. 

Husbanken har vært sentral i rollen som bidragsyter, både med veiledning og 

oppfølging, i tillegg til økonomisk støtte. Samlingene har vært meget lærerike, både 

det å møte og høre på andre kommuners erfaringer, samt foredrag av Husbanken og 

andre som har vært i lignende prosjekter og situasjoner.  
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4. Måloppnåelse 
 
Prosjektmålene er forankret administrativt. Disse målene har vært utgangspunktet 
og styrende for prosjektet.  
 
 Hovedmålet er at alle innbyggerne i Nordreisa kommune skal kunne etablere seg 

og bo i egnet bolig, som er et viktig fundament for god livskvalitet og 
samfunnsutvikling.  

I Nordreisa er det ikke registrert noen bostedsløse. Det jobbes kontinuerlig med å 
prøve å tilrettelegge gode løsninger på bosituasjoner for de som har behov for 
bistand på dette området. Vi ser at etterspørselen etter boliger til vanskeligstilte vil 
øke noe i årene fremover, så dette målet er noe det hele tiden må jobbes med for å 
klare. 
 
 Kunnskapsutvikling skal være en kilde til økt boligsosial handlingskraft 
Ved å lage en boligpolitisk strategi, har vi tilegnet oss mer kunnskap og denne vil 
fungere som et verktøy for videre arbeid på det boligsosiale området. Det 
boligsosiale teamet vil være en pådriver for at tiltakene gjennomføres, og vi vil da 
øke handlingskrafta tilsvarende. I vår ble det gjennomført en boligsosial fagdag i 
Nordreisa, der vi fikk tilbakemeldinger på at dette var en ahaopplevelse for flere av 
deltakerne. Det skapte engasjement, og er noe vi kan bygge videre på for å oppnå 
enda mer handlingskraft.  
  
 Mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler, tilpasset lokale forhold 
I desember 2012 vedtok Nordreisa kommunestyre nye retningslinjer for tildeling av 
startlån i kommunen. Vi ser at bruken av startlån har blitt mer målrettet mot 
vanskeligstilte, det er enklere å skille ut de som ikke har krav på startlån. Ifølge 
statistikken i den boligpolitiske strategien, vil Nordreisa få en kraftig økning av eldre 
de neste årene. I tilfeller der vi antar at en utbedring av bolig til eldre gjør at de vil 
kunne bo hjemme lengre, har vi innvilget tilskudd. Dette gjør at tilskuddsmottaker 
kanskje ikke vil ha behov for en omsorgsbolig, eller at de kan utsette å flytte inn i 
omsorgsbolig til et senere tidspunkt.  
 
 Øke det boligsosiale fokuset innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og 

i mediebildet 
Det er en merkbar økning på det boligpolitiske og boligsosiale fokuset innad i 
organisasjonen. Både politikere og personer som jobber med det boligsosiale viser 
en større interesse og har mer kunnskap om situasjonen i kommunen på dette 
området. Dette forplanter seg også videre til publikum via media, spesielt 
hjemmeside og via Facebook.  
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5. Økonomi 
 

Nordreisa kommune fikk tilsagn på boligsosialt kompetansetilskudd på inntil 

kr 250 000,- til boligsosial kompetanseheving og samhandling for perioden 

01.06.12- 31.12.13. 

Regnskapet viser at prosjektets forbruk har vært kr 174 954,09. Prosjektregnskapet 

vil bli forelagt KomRev NORD for godkjenning, og vil bli ettersendt sammen med 

søknad om utbetaling og revisors uttalelse innen 01.04.14. 

Tilskuddet er brukt til direkte prosjektkostnader, i hovedsak i form av lønnskostnader 

og utgiftsdekning av reiser og opphold. Det er opprettet et eget prosjektnummer for 

posteringer i kommunens regnskap. 

 

 

 

 

6. Sluttkommentar 
 

Utfordringene videre vil være å sette og å holde i gang tiltak som er tatt med i den 

boligpolitiske strategien som skal opp til behandling i flere utvalg i løpet av vinteren, 

og deretter vedtas i kommunestyret i mars 2014. Strategien er det vi har jobbet mest 

med i dette prosjektet, og vil være styringsverktøyet for bruk til det boligpolitiske 

arbeidet fremover.  

Avslutningsvis ønsker Nordreisa kommune å takke Husbanken for støtten og 

oppfølginga til å gjennomføre prosjektet. Det har vært en lærerik prosess å være 

med, og vi anser det som et godt skritt på veien mot å nå alle målsetningene, og 

møte nye utfordringer, i årene som kommer. 
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