
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 26.01.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

1

mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no


                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/17 Referatsaker   
RS 1/17 Beslutninger om endring i lokal struktur - Troms 

politidistrikt 
 2016/1251 

RS 2/17 Folketallsutvikling i Troms i 2016  2016/395 

RS 3/17 Informasjonsbrev om startlån, tilskudd til etablering og 
tilskudd til tilpasning i 2017 

 2015/103 

RS 4/17 Overføring av tilskuddsmidler fra 2016 til 2017 - innvilges  2015/200 

RS 5/17 Skatteinngangen i 2016  2015/1006 

RS 6/17 Skatteinngangen pr. oktober 2016  2015/1006 

RS 7/17 Svar på uttalelse om regionale flyruter fra 01.04.2017 
stekningen Sørkjosen - Tromsø 

 2015/1519 

RS 8/17 Særutskrift Budsjett 2017 for Drift og utvikling  2016/937 
 
 

PS 2/17 Statusrapport på lønnskostnadene per desember 
2016 

 2016/325 

PS 3/17 Halti -sluttrapport og regnskap  2015/453 
 
Orienteringer: 
Orientering fra sektorleder for drift og utkiling 

2



3

PS 1/17 Referatsaker



Post Nordreisa

Fra: Linda Evebø <Linda.Evebo@politiet.no>
Sendt: fredag 13. januar 2017 10:55
Til: Postmottak PDI Troms; 'Tromsø kommune:'; 'Harstad kommune:'; 'Kvæfjord

kommune:'; 'Skånland kommune:'; 'Ibestad kommune:'; 'Gratangen kommune:';
'Lavangen kommune:'; 'Bardu kommune:'; 'Salangen kommune:'; 'Målselv

kommune:'; 'Sørreisa kommune:'; 'Dyrøy kommune:'; 'Tranøy kommune:';
'Torsken kommune:'; 'Berg kommune:'; 'Lenvik kommune:'; 'Balsfjord
kommune:'; 'Karlsøy kommune:'; 'Lyngen kommune:'; Post Storfjord; Post
Kafjord; Post Skjervoy; Post Nordreisa; Post Kvænangen

Emne: Beslutninger om endringer i lokal struktur - Troms politidistrikt
Vedlegg: Beslutninger lokal struktur Troms pd 13.01.17.pdf

Til Troms politidistrikt og berørte kommuner,

Vedlagt følger brev med beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Troms
politidistrikt.

Med hilsen

Linda Evebø
Sen.rådg.
Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring
Politidirektoratet
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POLITIET
POLIT1DIREKTORATET

Troms politidistrikt NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Berørte kommuner (iht liste)

Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato
2015/02891 2016/04896 Oslo, 13.01.2017

ENDRINGER I INNDELING I LENSMANNS- OG POLITISTASJONSDISTRIKTER
OG TJENESTESTEDER I TROMS POLITIDISTRIKT

Det vises til brev fra politimesteren i Troms politidistrikt av 15.12.2016 med tilrådning om
endringer i politidistriktets lokale struktur, basert på forutgående lokale prosesser med
involvering av kommuner og tjenestemannsorganisasjonene lokalt.

Politidirektoratet har besluttet følgende endringer i inndelingen i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter, og endringer i tjenestesteder i Troms politidistrikt.

Sammenslålng av Skjervøy, Lyngen, og Nordreisa og Kvænangen lensmannsdistrikter,
til Nord-Troms lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende tjenestesteder:
Nordrelsa og Kvænangen lensmannskontor, Skjervøy lensmannskontor, Lyngen
lensmannskontor.
Administrasjonssted er lagt til Storslett (Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor)
LensmannsdistrIktet vil dekke politimessIge og sivilrettslige gjøremål for kommunene
Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen, og Kåfjord.

Sammenslåing av Harstad politistasjonsdistrikt, Kvæfjord Iensmannsdistrikt, og del av
Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannsdistrikt (del som dekker Skånland
kommune), til Harstad politistasjonsdistrikt. Politistasjonsdistriktet har følgende
tjenestested og administrasjonssted: Harstad politistasjon.
Politlstasjonsdistriktet vil dekke politImessige og sivIlrettslige gjøremål for kommunene
Harstad, Kvæfjord og Skånland.

Sammenslåing av lensmannsdistriktene BaIsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, og
Ibestad, til Midt-Troms lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet har følgende
tjenestesteder: Balsfjord lensmannskontor, Målselv lensmannskontor, Bardu
lensmannskontor, og Ibestad lensmannskontor.
Administrasjonssted er lagt til Setermoen (Bardu lensmannskontor).
Lensmannsdistriktet vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremåt for kommunene
Balsfjord, Målsely, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen, og Ibestad.

Følgende lensmanns- og politistasjonsdistrikt videreføres uten endringer.

Politidirektoratet

Tlf: 23 36 41 00 Org. nr.: 982 531 950

Post: Postboks8051 Dep., 0031 Oslo Faks: 23 36 42 96 Glro: 7694.05.02388
Besøk: Fridtjof Nansens vei 14/16 E-post: politidirektoratet@politiet.no www.politl.no
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Tromsø politistasjonsdistrikt, med tjenestested Tromsø politistasjon.
Politistasjonsdistriktet dekker politimessige gjøremål for kommunene Tromsø og
Karlsøy. De sivilrettslige gjøremålene for disse kommunene ivaretas av Namsfogden i
Tromsø og Karlsøy.

Finnsnes lensmannsdistrikt, med tjenestested Finnsnes lensmannskontor.
Lensmannsdistriktet dekker politimessige og sivilrettslige gjøremål for kommunene
Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken, Tranøy, og Dyrøy.

Klageordning for kommuner som berøres av nv tienestestedsstruktur
Politidirektoratets avgjørelser kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i medhold
av forskrift 2016-06-22-815. Klagen må fremsettes innen åtte uker fra det tidspunkt
kommunen mottok underrettelse om avgjørelsen. Klagen skal sendes til Politidirektoratet.

Frist for klage på beslutningene ovenfor er 10. mars 2017.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal angi hvilke endringer i avgjørelsen som
kommunen ønsker eller om kommunene ønsker avgjørelsen helt eller delvis opphevet p5 grunn
av forhold ved saksbehandlingen.

0 R dar Humlegård

Side2/3
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Kommunene i Troms politidistrikt:
Tromsø
Karlsøy
Nordreisa
Kvænangen
Skjervøy
Omasvuotna Storfjord
Lyngen
Gåivuotna Kåfjord
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Lenvik
Sørreisa
Berg
Torsken
Tranøy
Dyrøy
Balsfjord
Målselv
Bardu
Salangen
Lavangen
Gratangen
Ibestad

Side 3/3
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I

Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

November 2016

Folketallsutviklingen i Troms
3. kvartal 2016

Pr. 1. oktober 2016 var det 165 334 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 478 innbyggere i

3. kvartal, eller 0,29 %, dette er på nivå med veksten for landet som helhet.

For Troms u/Tromsø har befolkningsveksten i 3. kvartal vært kun 0,06 %, eller 56 innbyggere.

Kun fem fylker hadde større befolkningsvekst enn Troms i 3. kvartal 2016. Sør- Trøndelag hadde

størst vekst med 0,68 % og Finnmark hadde lavest vekst med 0,01 %.

Nedgangen i befolkningsveksten på landsbasisfortsetter, dette henger sammen med økende

utvandring. I de tre første kvartalene i 2016 økte folketallet i Norge med 38 200, dette er 1 500

lavere enn de tre første kvartalene i 2015.

Kikie:S535-i)efolkninciss;Yit,'stjk.k, oDpcioteri /. 2:9.7 me, joiketa/l pr.
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Folketallsutviklingen i de tre første kvartalene i 2016
Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved utgangen av hvert kvartal. Grønn farge

indikerer vekst, mens rød farge indikerer nedgang.







Endring

Kommuner

Folketalet

ved

utgangen av

1. kv 2016

Folketalet

ved

utgangen av

2. kv 2016

Folketalet

ved

utgangen av

3. kv 2016

Absolutt

endring 3.

kvartal 2016

Prosentvis

endring

3.kvartal

2016

Tromsø




73 776




73 924




74 346




422 0,57 %
i

Harstad




24 742




24 741




24 807




66 0,27 %

Kvæfjord




3 026




3 024




2 992




-32




Skånland




3 050




3 064




3 054




-10 -0,33 %

Ibestad




1 402




1 400




1 397




-3 -0,21 %

Gratangen




1 123




1 143




1 133




-10

Lavangen




1 058




1 068




1 076




8 0,75 %

Bardu




4 024




4 021




3 999




-22 -0,55 %

Salangen




2 213




2 241




2 227




-14 -0,62 %

Målselv




6 750




6 749




6 765




16 0,24 %

Sørre isa




3 444




3 462




3 501




39 1,13 %1110
1,00 %

Dyrøy




1 154




1 154




1 143




-11

Tranøy




1 540




1 524




1 546




22

Torsken




914




903




912




9

Berg




915




898




900




2 0,22 %

Lenvik




11 603




11 629




11 644




15 0,13 %

Balsfjord




5 694




5 693




5 706




13 0,23 %

Karlsøy




2 283




2 272




2 262




-10 -0,44%
Lyngen




2 874




2 900




2 874




-26

Storfjord




1 859




1 877




1 881




4 0,21 %

Gåivuotna Kåfjord




2 142




2 140




2 135




-5 -0,23 %

Skjervøy




2 904




2 916




2 911




-5 -0,17 %

Nordreisa




4 890




4 882




4 888




6 0,12 %

Kvænangen




1 233




1 231




1 235




4 0,32 %

Troms




164 613




164 856




165 334
r

478 0,29 %

Troms u/Tromsø




90 837




90 932




90 988




56 0,06 %

Hele landet 5 223 256 5 236 826 5 252 166 15 340 0,29 %

Pr. 1. oktober 2016 var det 165 334 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 478 innbyggere i

3. kvartal, eller 0,29 %. Dette er samme nivå som landsgjennomsnittet.

For Troms u/Tromsø har folketallet økt med 56 personer, eller 0,06 % i siste kvartal.

Landet som helhet hadde i 3. kvartal en befolkningsvekst på 15 340 personer, eller 0,29 %. Dette er

noe lavere enn tilsvarende kvartal i fjor.

I Troms hadde 13 kommuner vekst i folketallet i 3. kvartal mens 11 kommuner hadde nedgang.

2
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Det har vært høyst prosentvis befolkningsvekst i Tranøy (1,44 %), Sørreisa (1,13 %), Torsken (1,00 %),

Lavangen (0,75 %), Tromsø (0,57 %) og Kvænangen (0,32 %). Disse 6 kommunene hadde høyere vekst

enn landsgjennomsnittet på 0,29 % i 3. kvartal.

Størst prosentvis nedgang i 3. kvartal var det i Kvæfjord (-1,06 %), Dyrøy (-0,95 %), Lyngen (-0,90 %)

og Gratangen (-0,87 %).

Tabellen under viser den prosentvise veksten i folketallet de tre første kvartalene i 2016. Grønn farge

indikerer vekst, mens rød farge indikerer nedgang.




Vekstregnskap

Kommuner




1. kvartal

2016

2. kvartal

2016

3. kvartal

2016

Tromsø




0,40 % 0,20% 0,57%

Harstad
i

0,19 % 0,00 % 0,27%

Kvæfjord




-0,10% -0,07% - 1,06%

Skånland




0,30% 0,46 % -0,33%

lbestad




-0,07% -0,14 % -0,21%

Gratangen




- 1,23 %111~ - 0,87 %

Lavangen




0,67% 0,95 % 0,75%

Bardu




0,12% -0,07 % -0,55 %

Salangen




- 0,76% 1,27 % -0,62%

Målselv




0,13% -0,01 % 0,24%

Sørreisa




-0,23% 0,52% 1,13 %

Dyrøy




-0,35% 0,00 % - 0,95 %

Tranøy




-0,19 % - 1,04% ',1,4 4 %
Torsken




0,11 % - 1,20% 1,00%

Berg




0,00%




0,22%

Lenvik




-0,13% 0,22% 0,13%

Balsfjord




-0,12% -0,02% 0,23%

Karlsøy




0,04 % -0,48% -0,44%

Lyngen




0,45% 0,90% - 0,90 %

Storfjord




-0,32% 0,97 % 0,21 %

Gåivuotna Kåfjord




-0,37% -0,09 % -0,23 %

Skjervøy




-0,55 % 0,41 % -0,17 %

Nordreisa




-0,10 % -0,16% 0,12%

Kvænangen




0,16% -0,16% 0,32%

Troms




0,17% 0,15 % 0,29 %

Troms u/Tromsø




-0,01 % 0,10 % 0,06 %

Hele landet




0,18% 0,26 % 0,29 %

Vi ser at veksten i Troms 3. kvartal 2016 er høyere enn foregående kvartal, mens veksten for Troms

u/Tromsø er noe lavere sammenliknet med forrige kvartal.

For landet som helhet er veksten økende fra årets begynnelse, og var i 3. kvartal 0,29 %. Samlet vekst

for landet pr. 3. kvartal 2016 er lavere enn på samme tidspunkt i 2015.

3
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Troms har hatt sammenhengende vekst de tre første kvartalene i 2016, mens Troms u/Tromsø har

hatt hadde nedgang i folketallet i 1. kvartal.

Av Troms-kommunene er det kun Tromsø og Lavangen har hatt sammenhengende vekst i de tre

første kvartalene i 2016. Kommunene Kåfjord, Ibestad og Kvæfjord har hatt sammenhengende

reduksjon i folketallet i de tre første kvartalene i 2016.

Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk
innflytting/utflytting13. kvartal 2016

Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklingen i 3. kvartal 2016.





EndrIng 3. kvartal 2016








Folketalet ved

inngangen av

3. kvartal

(1.7.2016) Fødde




Døde




Fødselsoverskot Innvandring UtvandrIng

Innflytting.

Innalandsk

Utflytting,

Innalandsk




Nettolnnflytting,

inkl, inn- og

utvandring

Folkevekst 3.

kvartal

Folketalet ved

utgangen av 3.

kvartal

(30.9.2016)

Befolknings-

vekst 3.

kvartal 2016

(prosent)

1902 Tromsø




73 924




228




99




129




405




298 1 262 1 076




293




422




74 346 0,57 %

1903 Harstad




24 741




se




45




13




88




39




383




379




53




66




24 807 0,27 %

1911 Kvæfjord




3 024





a




-2




22




3




43




92




-30




-32




2 992




1913 Skånland




3 064




s




s




-3




12




6




49




62





-10




3 054 .0,33 %

1917 lbestad




1 400




3




2




1




8




3




16




zs





-3




1 397 -0,21%

1919 Gratangen




1 143




1




8





14




3




7




21





-10




1 133 IIIMINEN

1920 Loabak - Lavangs




1 068




2




2




0




3




0




15




10




a




8




1 076 0,75%

1922 Bardu




4 021




11




14




-3




19




6




115




147




-19




-22




3 999 - 0,55%
1923 Salangen




2 241




3




2




1




11




2




39




63




-15




-14




2 227 - 0,62%
1924 MiIsely




6 749




22




13




9




21




s




157




166




7




16




6 765 0,24%

1925 Sørrelsa




3 462




10




8




2




is




5




73




46




37




39




3 501 _ -.:343%
IIIIIII

1,00%

1926 DyrøY




1 154




o




2




-2




o




1




21




29





-11




1 143

1927 Tranøy




1 524




1




4




-3




2




2




40




15




25




22




1 546

1928 Torsken




903




2




2




0




8




2




9




6




9




9




912

1929 Berg




898




4




2




2




1




s




18




14




0




2




903 0,22 %

1931 Lenvik




11 629




34




26




8




77




16




134




188




7




15




11 644 0,13 %

1913 Balsfjord




5 693




14




12




2




18




13




74




sa




11




13




5 706 0,23 %

1936 Karlsøy




2 272




3




6




-3




s




4




38




49





-10




2 262 -0,44%
1938 lyngen




2 900




s




15




-10




1




s




34




46




-16




-26




2 874 1111~

0,21%1939 Storfjord - Omas




1 877




s




5




3




22




o




24




45




1




4




1 881

1940 Giivuotna - 830)




2 140




4




7




-3




28




3




24




51





-5




2 135 -0,23%

1941 Skjervøy




2 916




12




5




7




8




4




25




41




-12




-s




2 911 •0,17%

1942 Nordreisa




4 882




9




7




2




20




a




78




86




4




6




4 888 0,12 %

1943 Kvænangen




1 231




2




2




0




12




0




14




22




4




4




1 235 0,32 %

Troms




164 856




447




304




143




823




433 2 692 2 747




335




478




165 334 0,29%

Trorns ufTrorns0




90 932




219




205




14




418




1.35 1 430 1 671




42




56




90988 0,06%

landet 5 236 826 15 455 9 518 5 937 20 573 11 170




0




0 9 403 15 340 5 252 166 0,29%

Det var fødselsoverskudd for Troms i 3. kvartal 2016 på 143 og for Troms u/Tromsø på 14.

12 kommuner hadde fødselsoverskudd i 3. kvartal, 9 hadde fødselsunderskudd og 3 kommune hadde

like mange fødsler som dødsfall.

Netto innflytting (inkl, inn- og utvandring) var for Troms 335 personer og for Troms u/Tromsø 42

personer i 3. kvartal 2016.

12 kommuner hadde netto innflytting i tredje kvartal (Tromsø, Harstad, Lavangen, Målselv, Sørreisa,

Tranøy, Torsken, Lenvik, Balsfjord, Storfjord, Nordreisa og Kvænangen).

Befolkningsveksten i tredje kvartal for Troms og landet for øvrig skyldes hovedsakelig stor

innvandring fra utlandet. Troms hadde netto innvandring på 390 personer og Troms u/Tromsø på

283 personer. I landet som helhet var netto innvandring på 9 403 personer.

Ikke siden 3. kvartal i 2006 har nettoinnvandringen for landet som helhet vært så lav som 3. kvartal

de to siste årene. Dette henger sammen med økende utvandring.

4

11



20 av 24 Troms- kommuner hadde netto innvandring i tredje kvartal 2016.

Kun fem fylker hadde større befolkningsvekst enn Troms i 3. kvartal 2016. Sør- Trøndelag hadde

størst vekst med 0,68 % og Finnmark hadde lavest vekst med 0,01 %.

Kvartalsvis befolkningsutvikling siste 12 kvartal

Figuren under viser prosentvis befolkningsendring pr. kvartal for Troms, Troms u/Tromsø og landet

som helhet, fra 4. kvartal 2013 tom 3. kvartal 2016.

—11—Troms —11I—Troms u/ Tromsø Hele landet

Sammenliknet med foregående kvartal økte befolkningsveksten for Troms i 3. kvartal, og veksten er

nå på nivå med landsgjennomsnittet (0,29 %). Troms u/Tromsø hadde også vekst i 3. kvartal 2016,

men noe lavere enn kvartalet før. Troms u/Tromsø har hatt befolkningsnedgang i 4 av de 12 siste

kvartalene.

Befolkningsveksten for landet som helhet viser en svak negativ trend de siste 12 kvartaler.

0,50 %

0,40 %

0,30 %

0,20 %

0,10 %

0,(X) %

-0,10 %

-0,20 %

Prosentvis endring i folketallet pr kvartal,
siste 12 kvartal

2015k2 2015k3 2016k1 2016k2 2016k32013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4
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Husbanken Vår dato Side 1 av 3
20.des.2016

Informasjonsbrev om startlån, tilskudd til etablering og
tilskudd til tilpasning i 2017

Kommunenes aktive og gode bruk av de personrettede virkemidlene bidrar til å stabilisere
bosituasjonen for vanskeligstilte, og å bedre oppvekstvilkårene for utsatte barn. Husbanken takker
for viktig innsats og godt samarbeid i 2016. Vi ser fram til videre samarbeid i 2017.

I dette brevet informerer vi om neste års muligheter for bruk av startlån, tilskudd til etablering og
tilskudd til tilpasning, søknadsfrister og rutiner knyttet til dette.

Aktiviteter oa frister i 2017
Aktivitet Frist
Søknad om startlån og tilskudd for videretildeling 31.01.2017
Arsrapportering på bruk av startlån, tilskudd til etablering og tilpasning 10.02.2017
Rapportere bruken av startlån, tilskudd til etablering og tilpasning Løpende
Innsending av kommunens retningslinjer Kun ved endring

Søknad for 2017
Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning fylles ut på samme
søknadsskjema. Dette skjemaet heter HB 7.S.04 —Søknad om startlån oq tilskudd for
videretildeling. Husbankens programkommuner skal i tillegg sende inn behovsmelding.

Dere sender søknadsskjemaet til postRhusbanken.no, og trenger ikke å sende inn papirversjon
når dere sender søknaden på e-post.

Arsrapportering
I tillegg skal dere sende inn en samlet årsrapport til Husbanken:

De som saksbehandler i StartSak og de som enkeltrapporterer i StartRap skal sende
årsrapport i StartRap.
Alle skal rapportere på påslag, tapsfondets størrelse og avkastning i StartRap.

Dere som er usikre på hvordan dere rapporterer i StarSak eller StartRap, finner informasjon om
dette i veilederen  HB 7.C.19 — Veileder for rapportering på startlån oq tilskudd til tilpasninq oq
etablering. 


Løpende rapportering
Utbetaling av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning skal dere rapportere fortløpende
gjennom StartSak og StartRap. Dere som ikke bruker StartSak, skal rapportere fortløpende på
avslag og utbetaling i StartRap. Rapporteringen gjelder for både startlån og tilskudd. Hvis dere ikke
rapporterer, kan det få konsekvenser for neste års tildeling.

Endring av retningslinjer
En del av dere har egne retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd. Hvis dere endrer
retningslinjene i 2017, må dere sende oss den nye versjonen.

Hva er nytt i 2017?
Ny kategori ved rapportering av utbetalte startlån
Fra 1.1 2017 innfører vi en ny kategori ved utbetaling av startlån. Den nye kategorien heter
«Sosiale forhold». Forskriften gir unntak for sparekravet og (ytterligere) krav til langvarighet for
barnefamilier og for husstander med særlige helsemessige eller sosiale forhold. Ny kategori skal
gjøre det enklere å fange opp antall husstander som får startlån med bakgrunn i sosiale forhold.

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.
Alejandro Vargas Sjøgata 6 22 96 16 00




alejandro.vargas@husbabken.no Hammerfest




Org.nr.
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13



Husbanken Vår dato Side 2 av 3
20.des.2016

Nytt saksbehandlingssystem for startlån og tilskudd i 2017
I løpet av høsten 2017 vil ny saksbehandlingsløsningen bli lansert for alle kommuner. Denne vil
gradvis ta over for StartSak. Fram til lansering av et komplett system, vil alle saksbehandlere få
mulighet til å teste de nye funksjonene etter hvert som de blir ferdigstilt. En liten andel av
kommunene har til nå tatt i bruk KS sitt FIKS-rammeverk for automatisk journalføring i eget
saks/arkivsystem. Tilbakemelding fra disse er positive, og vi anbefaler flere kommuner å
tilrettelegge for dette. Det vil effektivisere arbeidet med saksbehandlingen.

Veiviser Bolig for velferd
Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet primært for kommunene. Mange har behov for
sammensatte tjenester. I Veiviseren har vi samlet «alt på ett sted» innenfor bolig- og
tjenesteområdet både på strategisk og operativt nivå. Veiviseren inneholder temaer som:
kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester
med mer. For dere som jobber med startlån og tilskudd er prosessen Bidra til kjøp av boliq med 
startlån oq evt. tilskudd særlig aktuell.

Husbanken tildeler startlån i to omganger
Dere må søke om ønsket total låneramme for hele året innen fristen. Dere kan unntaksvis søke om
startlånmidler etter fristen. Tildeling forutsetter da at Husbanken har tilgjengelige midler. Bevilget
beløp overføres kommunene i to tildelinger:

Første tildeling består av 70% av tildelt ramme (80% for programkommuner). Vi har som
mål at dette skal være bevilget til kommunene senest 1. mars 2017. Hvis alle søknadene
fra kommunene totalt overstiger Husbankens startlånramme for 2017, vil vi tildele en andel
av de søkte beløpene. Dere som søker om mindre enn 20 millioner får alt én tildeling.

Andre tildeling består av de resterende 30% av tildelt ramme (20% for programkommuner).
Beløpet skal være bevilget kommunene senest 20. september 2017. Vi kontakter hver
enkelt kommune i forkant for å avklare om dere trenger hele beløpet dere har søkt om.

Antatt behov kan dere beregne gjennom å se på forbruk tidligere på året, og ved å sette opp
prognoser for bruk av startlån resten av året.

Startlån og tilskudd til etablering —føringer og prioriteringer
Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansierings-
problemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Prioriterte grupper er:
Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon skal utgjøre minst 50% av totalt
antall husstander som mottar startlån og tilskudd til etablering.
Personer som bor i kommunal bolig, spesielt flyktninger med (muligheter for) stabil inntekt.
Personer som står i fare for å miste boligen og som klarer å beholde boligen ved
refinansiering.
Personer med lav men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet for å spare opp
egenkapital.

For å utnytte potensialet i ordningene er det viktig å se startlån og tilskudd til etablering i
sammenheng. Behovet for tilskudd kan reduseres ved tilbud om fast rente og 50-års
nedbetalingstid på startlånet. Slik kan den totale tilskuddspotten hjelpe flere vanskeligstilte
husstander.

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.
Alejandro Vargas Sjøgata 6 22 96 16 00




alejandro.vargas@husbanken.no Hammerfest




Org.nr.
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Ved fordeling av midler prioriterer Husbanken kommuner som deltar i Husbankens boligprogram
og kommuner med de største boligsosiale utfordringene. Gjenstående midler og effekt ved
helhetlig virkemiddelbruk vektlegges også.

Tilskudd til tilpasning —føringer og prioriteringer
Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering. Det
skal også bidra til å øke tilgjengeligheten i boligmassen. Ved tildeling av tilskudd i 2017 gjelder
disse prioriteringene:

Minst 40 prosent av tilsagnene skal gå til familier som har barn med funksjonshemming,
som i tillegg har behov for tilpasning av boligen.
Husstander med behov for tilpasning og svak økonomi.
Husstander med behov for tilpasning og normal/god økonomi.
Husstander som ønsker å tilrettelegge for fremtidige behov for tilpasning.

Mulig å overføre mellom tilskuddsordningene
Kommunene kan overføre tilskuddsmidler for 2016 og 2017 mellom rammene for tilskudd til
etablering og tilskudd til tilpasning. Dette gir kommunene større handlingsrom og fleksibilitet.

Midler til tapsfond?
Tapsfond skal sikre kommunen mot økonomiske tap på startlån. Etter søknad fra kommunen kan
Husbanken unntaksvis innvilge søknad om å sette av tildelt tilskudd til etablering i tapsfond.
Kommuner som ikke mottar tilskuddsmidler i 2017, kan også søke om å få sette av midler til
tapsfond. Søknaden sendes til det regionskontoret i Husbanken som kommunen tilhører. Det
finnes ikke et eget søknadskjema for denne ordningen.

Mer informasjon finner dere i retninqslinier om tapsdelinq, tapsfond oq administrerinq av startlån.

Utbetaling
Tilskudd blir utbetalt fortløpende etter tildelingen. Startlån utbetales etter at Husbanken har mottatt
underskrevet låneavtale, kommunestyrevedtak og eventuelt fylkesmannens godkjenning.

Kunngjøring
Dere skal kunngjøre ordningene i lokalaviser og på kommunens nettsider. Dette gjelder også
startlån, slik at denne ordningen blir bedre kjent.

Med hilsen
HUSBANKEN

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.
Alejandro Vargas Sjøgata 6 22 96 16 00
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Saksbehandler
Kjetil Trygve Larsen

TelefonVår datoVår ref.Arkivkode
776 42143 14.12.20162015/6539 - 79737.0

Deres datoDeres ref.
i

Nordreisa kommune
v/ Elin Vangen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Overføring av tilskuddsmidler fra 2016 til 2017 - Innvilges

Det vises til Nordreisa kommunes brev av 20.11.2016, hvor det søkes om overføring av
tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid fra 2016 til 2017.

Fylkesmannen har den 22.4.2016 innvilget et tilskudd på inntil kr 1.200.000 til «Kommunalt
rusarbeid i Nordreisa kommune». Kommunen søker om å få overføre kr. 363.492 til 2017.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 765 post 62 for 2016 er
overførbare over to år, jf. regelverk for tilskudd og vilkår i vårt tilsagnsbrev av 22.4.2016.

Fylkesmannen godkjenner herved kommunens søknad om overføring av kr. 363.492 til
2017.

Til informasjon vil overførte tilskudd fra 2016 komme i fratrekk i en eventuell ny søknad om
tilskudd til samme formål i 2017. Vilkår gitt i tilsagnsbrevet er gjeldende for midler som
overføres.

Vi minner om frist for årsrapportering av tilskudd mottatt fra kommunalt rusarbeid
over statsbudsjettet kapittel 765 post 62 for 2016 innen 1. februar 2017.

Rapportering skal skje på eget skjerna som kan lastes ned fra Helsedirektoratet.no.
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kornmunalt-rusarbeid og sendes Fylkesmannen i Troms.

Med hilsen

Anette Moltu Thyrhaug e.f.
fagansvarlig

Kjetil Trygve Larsen
helsefaglig rådgiver

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

omsorgsavdelingen
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Hei,
 
Vedlagt lenke til en kort rapport om skatteinngangen i 2016 som er lagt ut pï¿½ vï¿½r hjemmeside:
 
https://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunal‐styring/Kommuneokonomi/Skatteinntektene‐i‐2016/
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen

Espen Nordby
Seniorrï¿½dgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamï¿½nni
Justis- og kommunalavdelingen

Besï¿½ksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsï¿½
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsï¿½

Telefon:   +4777642085
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       
E-post:     fmtreno@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk pï¿½ miljï¿½et fï¿½r du skriver ut denne eposten
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

november 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i

2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for

inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Det

gir økt skatt på alminnelig inntekt, som deles mellom kommuner, fylkeskommuner og

staten.

Skatteinntektene for kommunene anslås til 148,475 mrd. kr. for 2016. Dette er en økning

på økning på 11,878 mrd. kroner som utgjør 8,7 % i forhold til regnskapsførte

skatteinntekter for 2015 (136,598 mrd. kr).

Nasjonal skatteinngang pr. oktober 2016 for landets kommuner er på 119, 776 mrd. kr.

Dette er en vekst på 8,4 pst. i forhold til oktober 2015. Veksten har vært stabil de siste

månedene og er 0,3 prosentpoeng lavere enn regjeringens siste anslag. Ettersom

november normalt sett er den sterkeste skattemåneden, er det fullt mulig å komme opp på

regjeringens vekstanslag.

Skatteinngangen for kommunene i Troms pr. oktober 2016 er 3,326 mrd. kr. som utgjør

20 240 kr pr. innbygger. For hele landet utgjør skatteinngangen 22 972 kr. pr innbygger.

Skatteinngangen for kommunene i Troms er i gjennomsnitt på 88,1 % av

landsgjennomsnittet. Systemet med skatteutjevning innebærer at utviklingen i egne

skatteinntekter vil ha liten betydning i skattesvake kommuner. Derfor er det viktig at

kommunene i Troms følge nøye med på utviklingen i samlet skatteinngang.
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Om inntektssystemet

De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I revidert

nasjonalbudsjett for 2016 er de frie inntektene til kommunesektoren i alt er anslått til 344,358 mrd.,

hvorav 281 mrd. kr. er kommunenes andel. Skatteinntektene utgjør omlag 54 pst. og rammetilskudd

utgjør 46 pst av frie inntekter, og sammen med momskompensasjon utgjør dette nær 80 pst. av

kommunens samlede inntekter.

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt

mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes

forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av

rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning)

og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning).

Skatteutjevning

Skatteutjevning jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteutjevning for

kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra

kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis:

Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får

kompensert 60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På

samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60

pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommuner med skatteinntekter på under 90 pst. av landsgjennomsnittet blir i tillegg

kompensert for 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av

landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver

kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.

Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som

skatteinngangen foreligger. Trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot utbetaling av

rammetilskudd til kommunen. I skatteutjevningen benyttes det innbyggertall pr. 1. januar i

budsjettåret. Når årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor

benyttes det, både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr. 1. juli eller 1.

januar året før budsjettåret, ved beregning av skatteutjevningen høsten før budsjettåret. Det er

derfor viktig å være oppmerksom på at eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og på

landsbasis påvirker størrelsen på skatteinntektene.

Systemet med skatteutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha liten

betydning i skattesvake kommuner, dvs, kommuner med skatteinngang på under 90 pst. av

landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for  

kommunene som har mest betydning.

De fleste kommunene i Troms har vanligvis en skatteinngang pr. innbygger på under 90 pst. av

landsgjennomsnittet.
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På grunn av den store omfordelingsmekanismen vil en kommune med skatteinngang på under 90

pst. av landsgjennomsnittet kun få beholde ca. 5 pst. av en økning i egne skatteinntekter, alt annet

likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.

Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 pst. og 100 pst. av landsgjennomsnittet, eller over

landsgjennomsnittet, vil beholde 40 pst. av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved

en reduksjon i skatteinntektene.

Skatteinngangen pr. september 2016

Tabellen under viser akkumulert skatteinngang pr. september 2016 for kommunene i Troms og for

landet som helhet.

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt per oktober 2016 - kommunene i Troms og

landet

Kommune

Innbyggertall

1.1.2016

Skatteinngang

pr. oktober

2016 (1000 kr.)

Skatteinngang

pr. oktober

2015 (1000 kr.)

Prosentvis endring

skatteinngang 2015-

2016 pr. oktober

Skatteinngang

pr. innbygger

pr. oktober

2016

Skatteinngang pr.

innbygger pr.

oktober 2016 i %

av landsgj.snittet

Tromsø




73 480 1 638 473 1 487 315 10,2 % 22 298 97,1 %

Harstad




24 695




492 892




459 361 7,3 % 19 959 86,9 %

Kvæfiord




3 029




48 710




45 883 6,2 % 16 081 70,0 %

Skånland




3 041




53 497




49 181 8,8 % 17 592 76,6 %

lbestad




1 403




24 015




21 464 11,9 % 17 117 74,5 %

Gratangen




1 137




17 130




16 265 5,3 % 15 066 65,6 %

Lavangen




1 051




15 088




13 989 7,9 % 14 356 62,5 %

Bardu




4 019




87 344




82 394 6,0 % 21 733 94,6 %

Salangen




2 230




36 440




33 144 9,9 % 16 341 71,1 %

Målselv




6 741




141 018




129 569 8,8 % 20 919 91,1 %

Sørreisa




3 452




63 553




59 265 7,2 % 18 411 80,1 %

Dyrøy




1 158




18 411




17 583 4,7 % 15 899 69,2 %

Tranøy




1 543




25 178




22 798 10,4 % 16 317 71,0 %

Torsken




913




16 232




14 886 9,0 % 17 779 77,4 %

Berg




915




18 119




16 933 7,0 % 19 802 86,2 %

Lemik




11 618




222 372




198 916 11,8 % 19 140 83,3 %

Balsfiord




5 701




94 906




87 472 8,5 % 16 647 72,5 %

Karlsøy




2 282




40 642




37 108 9,5 % 17 810 77,5 %

Lyngen




2 861




49 116




45 364 8,3 % 17 167 74,7 %

Storfiord




1 865




35 750




35 952 -0,6 % 19 169 83,4 %

Kåfiord




2 150




35 237




35 319 -0,2 % 16 389 71,3 %

Skjervay




2 920




48 404




42 393 14,2 % 16 577 72,2 %

Nordreisa




4 895




80 425




73 089 10,0 % 16 430 71 5 %,_

Kvåenangen




1 231




23 111




21 585 7,1 % 18 774 81,7 %

Troms




164 330 3 326 063 3 047 231 9,2 % 20 240 88,1 %

Troms u/ Tromsø




90 850 1 687 590 1 559 915 8,2 % 18 576 80,9 %

Landet 5 213 985 119 776 761 110 520 108 8,4 % 22 972 100,0 %

Skatteinngangen pr. oktober 2016 for landets kommuner sett under ett er på 119,777 mrd. kr. Dette

er 8,4 pst. mer enn i oktober 2015. Tilsvarende tall for kommunene i Troms er 9,2 pst. Tromsø og

Bardu har høyest skatteinngang på hhv. 97,1 % og 94,6 % av landsgjennomsnittet, mens Lavangen

21



har lavest skatteinngang med hhv. 62,5 %. Samlet sett har kommunene i Troms mye lavere

skatteinngang (88,1 %) enn landsgjennomsnittet.

Det nasjonale skatteanslaget

Skatteanslaget isolert for kommunene i 2016 (eks. fylkeskommunene) er anslått til 148,475 mrd. kr.
Dette er 3,1 mrd. kr. mer enn i revidert Nasjonalbudsjett for 2016.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 anslås nå til 12,1 mrd. kroner,
tilsvarende 2,7 pst. Realveksten i de frie inntektene anslås til 7,2 mrd. kroner, tilsvarende 2,1 pst. Det
er da tatt hensyn til økte skatteinntekter. Veksten er vesentlig sterkere enn lagt til grunn i
Nasjonalbudsjettet 2016.

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører for 2017 er fremmet i Prop. 1 LS(2016-2017)
Skatter, avgifter og toll 2017. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på
11,8 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås uendret på 2,65 pst.

Tabellen under viser anslag kommunesektorens frie inntekter i 2016 og anslag i 2017 i nominelle

priser. Anslag på inntektene for 2016 er korrigert for oppgave endringer, innlemming av øremerkede

tilskudd mv. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer mv. er å gjøre inntektsnivået i 2016

sammenliknbart med inntektsnivået i 2017.









kronen Nominelle priserl




Kommunene2




Fylkeskommunene2 Kommunesektoren i alt




20163 2017 Pst.
endr.

9 0163




2017 Pst.
endr.

201&




2017 Pst.
endr.

Skatter i alt

Herav skatt på
inntekt og formue

Rarnmetilskudd4

160

148

123

281

475

748

1631963

151 900

127 615

2.3

2„3

3,1

31

31

32

175

175

842

31

31

33

900

900

450

2,3

2,3

1,9

191

179

156

456

650

590

195

183

161

863

800

064

2,3

2,3

2,9

Sum frie inntekter 284 029 291 578 2,7 64 017 65 350 2,1 348 046 356 927 2,6

I Pris- og lonnsveksten i kommunesektoren i 2017 (deflator) er anslått til 2,5 pst.

2 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.

Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 0.18 under programkategori 13.70.

4 Omfatter ikke bevilgningen på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter.
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Figuren under viser nasjonal utvikling i akkumulert skatteinngang pr. måned i 2016 sammenlignet

med tilsvarende måned forrige år.

Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8

mrd. kroner (3,1 mrd. for kommunene) høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016.

Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skattytere for inntektsåret 2015,

som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016.

Samlet vekst i skatteinntektene for kommunene er anslått til 8,7 % målt mot faktisk regnskapsførte

skatteinntekter i 2015, hittil i år har skatteveksten vært på 8,4 % (målt mot samme periode i fjor).

Veksten har vært høy de siste seks månedene, men samlet sett er skatteveksten så langt i år 0,3 %

lavere enn regjeringens siste anslag. Ettersom november normalt sett er den sterkeste

skattemåneden, er det fullt mulig å komme opp på regjeringens vekstanslag.

Arsanslag i statsbudsjettet 2016 6,2 %, årsanslag iht. RNB 6,4 % og årsanslag på skatteinntekter for 2016 i
statsbudsjettet for 2017.

Vekst i skatteinngang i forhold til
regjeringens anslag

Akkumulert skatteinngang -Anslag fra regjeringen

8,7 %
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DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statsråden CZyv:4..\

Lye-
Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref Vår tel Dato

2015/1519-5 15/56- 16.12.2016

Svar på uttalelse om regionale flyruter fra 010417 strekningen Sørkjosen - Tromsø

Jeg viser til brev fra Nordreisa kommune datert 17. november 2016 om flyrutetilbudet på
Sørkjosen lufthavn.

Regjeringen ønsker å bidra til et godt flytilbud for hele landet. Gjennom statlig kjøp av et
minimum flytilbud der kommersielle ruter ikke står på egne ben, bidrar vi til at det skjer.
Ordningen med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse (FOT) er et unntak fra hovedregelen om
fri markedstilgang til flyruter i Norge og mellom Norge og E0S-land. I dette skal vi
kombinere god bruk av skattebetalernes penger med effektiv flydrift og et godt transporttilbud
for de reisende. Flyselskapet som vinner en FOT-rute, skal ha incentiver til å innrette tilbudet
slik at de oppnår flest mulig reisende, da det vil øke flyselskapets inntekter. Widerøe, som har
vunnet FOT-rutene, vil derfor ha økonomisk interesse av å innrette flyrutene i tråd med lokal
etterspørsel, men slik at de også innfrir det minimumskravet som ligger til grunn i
konkurransegrunnlaget.

Widerøe la nylig frem sitt foreløpige rutetilbud for kontraktsperioden fra 1. april 2017. Jeg har
merket meg at det har kommet reaksjoner på det den siste tiden. Samferdselsdepartementet
opplever at mange av reaksjonene ikke nødvendigvis kommer som følge av endringer som har
blitt gjort i minimumskravene som stilles av departementet, men heller som følge av at
Widercie har kuttet i det som tidligere har blitt levert utover kravene som stilles av
departementet. Det som kan oppleves som et kutt i flytilbudet, er derfor ikke nødvendigvis et
faktisk kutt i kravene fra staten.

I forpliktelsene til ruteforing mellom Sorkjosen og Tromsø er det både i den nye og i den
inneværende kontraktsperioden stilt krav til to dagli2e tur-retur flygninger. I inneværende
periode er det stilt krav om at ingen av disse skal ha mellomlanding. I den kommende
kontraktsperioden er det generelt åpnet for at alle påkrevde avganger kan ha én
mellomlanding, med unntak av avganger i ruteområde 1 der det er åpnet for flere
mellomlandinger. Ruteområde 1 inneholder de fleste rutene i Finnmark.

Postadresse:Postboks8010 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse:Akersg.59 Telefon: 22 24 90 90

Or(2.nr.: 972 417 904

24



I den inneværende kontraktsperioden har Widerøe en ekstra direkteavgang fra Sørkjosen til
Tromsø utover de kravene departementet stiller gjennom FOT. Denne direkteavgangen er i
den nye kontraktsperioden ikke inkludert i det foreløpige ruteprogrammet til Widerøe.
Ettersom dette er en avgang utover de kravene departementet stiller, har Widerøe full rett og
mulighet til å gjøre slike tilpasninger og endringer.

Én av de fire avgangene departementet stiller krav om, har nå fått en mellomlanding fra 1.
april 2017. Det gjelder kveldsavgangen fra Sørkjosen til Tromsø. Mellomlandingen fører til at
reisetiden blir noe lenger på denne avgangen, den tar nå lt og 10 min. Ruteprogrammet gir
likevel gode muligheter for dagsreiser til Oslo med ankomst Oslo kl. 10.20 og retur kl. 18.35,
samt et lengre opphold i Tromsø. Det er ikke et krav at alle avgangene skal korrespondere
med ruter til og fra Oslo, men som vi ser av ruteprogrammet, så har Widerøe tilpasset
ruteprogrammet slik at morgenavgangen til Tromsø korresponderer med ruten til Oslo, og slik
at kveldsavgangen til Sørkjosen korresponderer med ruten fra Oslo.

Widerøe gjennomfører nå møter med de ulike regionene i Nord-Norge for å få innspill på det
nye ruteprogrammet. Gjennom media har Widerøe varslet at de åpner for å gjøre endringer i
ruteopplegget. Når disse møtene er gjennomført, har Samferdselsdepartementet og Widerøe
avtalt å møtes for å dele erfaringene med det nye FOT-ruteprogrammet. Innenfor en ordning
med mer fleksible kriterier ligger det også til rette for å foreta tilpasninger i ruteprogrammene
underveis i kontraktsperioden hvis det viser seg gunstig for operatøren og de reisende.

Med inlsen j

///

Ketil Solvik-blsen

Side 2

25



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/937-4 

Arkiv:                159  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 14.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/16 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 24.11.2016 
64/16 Nordreisa formannskap 01.12.2016 

 

Budsjett 2017 for Drift og utvikling 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner, kapittel 8, §44-§47 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_11 
 Forskrift om årsbudsjett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423 
 Økonomireglement for Nordreisa kommune, kap 3  
 

Tidligere behandlinger 
 Kommunestyrevedtak sak 56/16 Foreløpig budsjettramme 2017 – Nordreisa kommune av 

16.06.16.  
 Vedtak i sak 47/16 i Miljø- plan og utvikling av 25.08.16  
 Vedtak i sak 51/16 i Miljø- plan og utvikling av 29.09.16 

 
 

Vedlegg 
1 Rådmannens forslag budsjett og økonomiplan 2017-2020 
2 Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 24.11.2016  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) og Karl Mattis Nyheim (Mdg) fremmet følgende felles endringsforslag: 
Investeringsbudsjettet endres som følger: 
Prosjektering ny svømmehall kr 500.000 
Glasstak Storslett skole utbedres med kr 500.000 
Sonjatun utskifting brannalarm kr 80.000 
Asfalt og veilys Moan skole kr 3.000.000 
Nytt tak Rotsundelv skole, hele investeringen tas i 2017 med kr 500.000. 
Inndekning: grunnkjøp 2017 reduseres med kr 4.330.000 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Nordreisa kommune gjør med utgangspunkt i sak 56/16 om foreløpig ramme for budsjettet 2017 av 
KST av 16.06.16 samt rådmannens forslag etter vedtatt statsbudsjett, følgende vedtak: 
 

1. Konsekvensjustert ramme på kr 37.525.575 vedtas slik det fremkommer i budsjettsystemet 
Arena. 

2. Det investeres i fire tjenestebiler til Byggdrift for å effektivisere drifta. Kapitalkostnader 
dekkes med reduksjon i driftsbudsjettet for kjøregodtgjørelsen. 

3. Investering på kr 1 million til Oksfjord skole legges inn i investeringsbudsjettet for 2017 
og renter og avdrag finansieres med redusert husleieutgift på ansvarene 210 og 240. 

4. Investeringsbudsjettet endres som følger: 
Prosjektering ny svømmehall kr 500.000 
Glasstak Storslett skole utbedres med kr 500.000 
Sonjatun utskifting brannalarm kr 80.000 
Asfalt og veilys Moan skole kr 3.000.000 
Nytt tak Rotsundelv skole, hele investeringen tas i 2017 med kr 500.000. 
Inndekning: grunnkjøp 2017 reduseres med kr 4.330.000 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune gjør med utgangspunkt i sak 56/16 om foreløpig ramme for budsjettet 2017 av 
KST av 16.06.16 samt rådmannens forslag etter vedtatt statsbudsjett, følgende vedtak: 
 

5. Konsekvensjustert ramme på kr 37.525.575 vedtas slik det fremkommer i budsjettsystemet 
Arena. 

6. Det investeres i fire tjenestebiler til Byggdrift for å effektivisere drifta. Kapitalkostnader 
dekkes med reduksjon i driftsbudsjettet for kjøregodtgjørelsen. 

7. Investering på kr 1 million til Oksfjord skole legges inn i investeringsbudsjettet for 2017 
og renter og avdrag finansieres med redusert husleieutgift på ansvarene 210 og 240. 

 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen la fram statsbudsjettet for 2017 (prop.1S 2016-2017) den 6.oktober 2016. 
Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunens samlende inntekter på kr 3,4 milliarder. 
Av den samlende inntektsveksten er kr 4,075 milliarder frie inntekter, og det tilsvarer en 
realvekst på 1,2 %. Årsaken til at veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i de frie 
inntektene, er at øremerkede tilskudd er foreslått redusert. Veksten i frie inntekter må sees i 
sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Beregningene 
som ligger til grunn for kommuneproposisjon for 2017 er utført av Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU). Disse beregningene 
anslår at om lag kr 2,75 mrd av den demografiske utviklingen må finansieres innenfor veksten i 
frie inntekter. Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren, og anmoder kommunene til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet på 
0,5%. Det tilsvarer kr 1,2 mrd i 2017. 
 
I tillegg begrunnes kr 600 mill av veksten i frie inntekter som følger: 

 Tidlig innsats i grunnskolen utgjør kr 150 mill. 
 Opptrappingsplan på rusfeltet utgjør kr 300 mill. 
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 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering utgjør kr 100 mill. 
 Økt satsning på skoletjenester og helsestasjoner. 

 
Ved pålegg om nye oppgaver, utvidede oppgaver, avviklede oppgaver eller regelendringer for 
kommunene som har økonomiske konsekvens, skal kommunesektoren kompenseres eller 
trekkes i frie inntekter. I rammetilskuddet for 2017 har kommunene fått følgende korreksjoner 
(tall i 1000 kr): 
 Innlemmet i rammetilskuddet: 
 Boligsosial kompetansetilskudd    kr     5.700 
 Tilskudd til boligsosialt arbeid    kr   10.000 
 Tilskudd til frivillighetssentraler    kr 131.000 
  
 Øvrige korreksjoner: 

IKT-modernisering i Husbanken (SIKT)   kr     11.500 
Valgdirektoratet      kr     12.800 
Ny naturfagstime, helårseffekt    kr   114.400 
Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt   kr     28.700 
Forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevern, helårseff kr     18.200 
Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen  kr   518.400 
Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri    kr     86.500 
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere   kr     60.000 
Avvikling av diagnoselisten for fysioterapi   kr   -175.000 
Økte kommunale barnehageutgifter pga botidskrav   kr        2.000 
Momskompensasjon borettslag og eierseksjonssameier kr     -35.000 
Statlige og private skoler, økning i elevtall   kr   -111.000 
Sum innlemminger og korreksjoner    kr            368.600 
 

Nordreisa kommune har mottatt følgende i særskilte fordelinger: 
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste    kr  688.000 
Frivillighetssentralen      kr  365.000 

 
 
I vedlegget «Statsbudsjettet 2017 og det økonomiske opplegget for kommunene» fra 
Fylkesmannen i Troms er det beskrevet nærmere om statsbudsjettet, blant annet mer 
informasjon innenfor ulike tjenesteområder.  
 
Økonomiplanen 2017 – 2020 er noe endret fra tidligere år. Dette er gjort for å knytte 
økonomiplanen nærmere til kommuneplanens samfunnsdel. Det foreslås endret rammer for hver 
sektor, med forklaring på hvilke tiltak rådmannen foreslår. Sektorutvalgene skal på selvstendig 
grunnlag foreslå tiltak for å få sektorens budsjett i balanse ut fra rådmannen sin rammeendring. 
Formannskapet gir sin innstilling på rammenivå til kommunestyret. Når kommunestyret har 
fastsatt endelige rammer for sektorene, skal sektorutvalgene vedta justeringer slik at sektorens 
budsjett balanserer med rammen gitt av kommunestyret. 
 
Generelle kommentarer til budsjett og økonomiplan 2017-2020: 

 Budsjettet har tatt utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2016, korrigert med 
konsekvenser i forhold til dagens driftsnivå og bindende politiske vedtak.  

 Lønn og pensjon er de største komponentene i budsjettet.  
 I budsjettforslaget er det tatt hensyn til alle lån, samt kalkulatoriske utgifter til vann og 

avløp.  
 Flere gode tiltak, både nødvendige og faglig godt argumenterte, er utelatt i 

budsjettforslaget av økonomiske årsaker.  
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 Nye tiltak kommer på bekostning av eksisterende tiltak.  
 

Sektor Økte stillinger 2017 Stillingsstørrelse
2 Moan skole 1,00 Øremerket tilskudd til tidlig innsats
2 Bokollektivet for mindreårige 7,82 Opprettelse av bokollektiv for mindreårige flyktninger
2 Programveileder flyktningtjenesten 1,00 Økt antall flyktninger
3 Kommunepsykolog 1,00 Øremerket tilskudd for deler av stillingen
3 Etablering legevakt 2,00 Etablering av legevaktsentral
5 Selvkost 0,60 I henhold til hovedplan vann og avløp
6 Renhold 0,40 Bokollektivet og utleie Sørkjosen skole

Samlet økning 13,82

Kommentarer

 
 
Kommunen står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 12,75 millioner per 
31.12.2015. I henhold til godkjent inndekningsplan skal Nordreisa kommune dekke inn kr 7,89 
mill i 2016 og kr 4,86 mill i 2017.  
 
År Opprinnelig Gjenstående inndekning 
Merforbruk 2008 8 094 535 2 230 029 
Merforbruk 2009 4 346 893 3 587 671 
Merforbruk 2010 5 332 559 4 482 918 
Merforbruk 2014    469 043    469 043 
Merforbruk 2015 1 978 500 1 978 500 
Akkumulert merforbruk  12 748 162 

 
 
Nordreisa kommune har fått kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning på 
inndekning av tidligere års merforbruk, og skal dekke inn kr 4,9 mill i 2017. Kommunen skal 
etter planen være ferdig med inndekningen av tidligere års merforbruk per utgangen av 2017. 
Inndekningsplanen er som følger: 
 
Underskudd Resterende 

underskudd 
31.12.15 

2016 2017 Sum inndekning 

2008   2 230 029 2 230 029    1 029 888 
2009   3 587 672 3 587 672    3 587 672 
2010   4 482 918 2 067 299 2 415 619   4 482 918 
2014      469 043     469 043      469 043 
2015   1 978 500  1 978 500  
Sum 12 748 162 7 885 000 4 863 162 12 748 162 

  
Følgende budsjettrammer lagt inn for hver sektor: 

1 Sektor for administrasjon 30 766 497 30 446 497 30 696 497 30 446 497
2 Sektor for oppvekst og kultur 121 704 620 121 704 620 121 704 620 121 704 620
3 Sektor for helse og omsorg 119 635 639 122 135 639 122 135 639 122 135 639
5 Selvkost 478 200 478 200 478 200 478 200
6 Sektor for drift og utvikling 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575
7 Skatter og rammetilskudd -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000 -20 196 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -18 342 690 -18 342 690 -19 329 385 -19 346 330
0 Prosjekter og interkommunale selskap 30 000 30 000 30 000 30 000

271 601 841 273 781 841 273 045 146 272 778 201

Tall i hele kroner

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020
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Selvkost 
 
5 Selvkost Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Ramme for 2016 49 314 49 314 49 314 49 314
Endringer i budsjettet for 2017
Konsekvensjustert budsjett -49 314 -49 314 -49 314 -49 314
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2017 0 0 0 0  
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Ramme for 2016 37 088 103 37 088 103 37 088 103 37 088 103
Endringer i budsjettet for 2017
Konsekvensjustert budsjett 1 137 472 1 137 472 1 137 472 1 137 472
Sum tiltak -700 000 -700 000 -700 000 -700 000
Ramme 2017 37 525 575 37 525 575 37 525 575 37 525 575  
 
Konsekvensjustert budsjett: 
Lønnsutgifter 1 196 530
Øvrige utgifter -95 054
Inntekter 35 996
Sum endringer 1 137 472  
 
Tiltak: 

 Utleie Sørkjosen skole gir kommunen en merinntekt på kr 0,6 mill.  
 Guleng III gir sektoren økt husleieinntekt på kr 0,7 mill.  
 Vedlikeholdet på vei foreslås økt med kr 0,3 mill. 
 Vedlikeholdet på bygg foreslås økt med kr 0,3 mill.  
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Rådmannen har foreslått følgende investeringer i økonomiperioden: 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 400 000 1 500 000 1 600 000 1 600 000 6 100 000
Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 1 184 832 18 815 168 20 000 000 40 000 000
Avdrag videreformidlingslån 5 900 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 23 900 000
Startlån 5 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 29 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000 5 000 000
Grunnkjøp 6 000 000 6 000 000
Ombygging kommunehuset 500 000 500 000
Velferdsteknologi 500 000 500 000 1 000 000
Forprosjekt ny kirkegård 200 000 200 000
Ombygging skoler og barnehager - forhindre overgrep 105 000 105 000
Rotsundelv skole - nytt taktekke 250 000 250 000 500 000
Veilys - pålegg om målt forbruk 1 920 000 1 920 000
VAR investeringer 730 000 640 000 500 000 1 000 000 2 870 000

26 769 832 37 625 168 36 100 000 16 600 000 117 095 000

Opptak av lån -14 469 832 -30 125 168 -13 500 000 -9 000 000 -67 095 000
Ubrukte lånemidler -2 190 000
Salg av tomter -1 400 000 -1 500 000 -1 600 000 -1 600 000 -6 100 000
Refusjon fra staten på heldøgnsbem. omsorgsboliger -15 000 000 -15 000 000
Avdragsinntekter Startlån -5 900 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -23 900 000
Bruk av bundne investeringsfond -2 810 000 -2 810 000

-26 769 832 -37 625 168 -36 100 000 -16 600 000 -114 905 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2017

Budsjett        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

 
 
 
Budsjettforslag for Drift og utvikling har vært behandlet i august og september. Etter at 
statsbudsjettet ble lagt 6.oktober har rådmannen fremmet sitt forslag til budsjett med rammer til hver 
sektor. 
Miljø- plan og utvikling kan foreslå omprioriteringer innenfor sektorens ramme, men ikke øke 
rammen. Tiltak og utfordringer vil bli presentert nærmere under i hver enkel virksomhet; 
 
Anleggsdrift  
Den største utfordringen innen anleggsdrift er vedlikeholdsetterslep for vei. Mange av 
grusveiene er i en svært dårlig forfatning og trenger sårt å få et lag med grus. Det er også mange 
asfaltveier som er i dårlig forfatning.  
Miljø-, plan og utvikling prioriterte endel veger i møtet i september. Rådmannens innstiller på 
en samlepott til vedlikehold på kr 300.000. 
Kommunal vei Vest-Uløy ble gjennom vedtak i Troms fylkeskommune i juni -16 overført til 
fylkeskommunen.  Vi trudde da det ga en besparelsen på kr 100.000 pr år. I september fikk vi 
brev fra Statens vegvesen om at den strekningen som var overført av fylkestinget kun var den 
strekningen som går fra ferjeleiet og til Havnnes. Denne strekningen har Statens vegvesen driftet 
for fylkeskommunen siden de nye ferjeleiet ble tatt i bruk i 2012.   
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Kart som viser den uavklarte situasjonen på Havnnes. 
 
Planen i august var at sparte driftsutgifter på Uløya kunne brukes til brøyting av ny veg til 
Moan. Pr nå så må vi drifte både vegen til Moan skole og vegen på Uløya. Brøytekostnad ny 
veg til Moan og parkering beløper seg til kr 84.000. 
 
Kommunen vedtok i 2010 nye offisielle vegnavn på alle kommunale veger. Arbeidet med å sette 
opp navneskilt er av økonomiske grunner utsatt. Vi har bestilt noen skilt for i år, men med 
dagens hastighet vil det ta lang tid å få skiltet alle veiene.  
 
MPU stilte tidligere i år spørsmål om utskifting av gamle veglys og ba samtidig om at adm tok 
dette inn i budsjettforslag for 2017. Saken aktualiseres ytterligere av nye krav om målere, og at 
dagens betaling etter beregnet mørketidstimer skal fases ut. Det planlegges å søke tilskudd til 
tiltaket.  
Innen vann og avløp er det behov for tjenestebiler. Tiltaket ligger inne i budsjettet. Vi ser det 
som mulig å overta bilene som hjemmetjenesten har når deres leasingperiode går ut ved 
utgangen av året. 
 
Gammel-lastebilen på brøyting begynner å nærme seg slutten av levetida si. Den har gått 
nærmere 600tusen kilometer stort sett bare på brøyting som er større belastning på motor enn 
vanlig lastebiltransport. Vi håper at vi klarer å holde liv i bilen ut sesongen 2016/17 uten store 
reparasjoner. Kan være lurt å holde den i livet sånn at vi kan selge den og slippe å bruke penger 
på vraking av kjøretøyet. Det brukes svært mye midler til å holde bilen i orden. Ideelt så ønsker 
virksomheten å erstatte bilen med en mindre lastebil som kan brukes i sentrum. Slik 
budsjettforslaget foreligger nå så ligger det ikke inne midler til dette. Hvis det oppstår en akutt 
situasjon, vil vi komme tilbake med ny politisk sak i 2017.  
 
 
Byggdrift  
Den største utfordringen innen byggdrift er vedlikeholdsetterslep for flere kommunale bygg. Flere 
av byggene trenger sårt vedlikehold.  
Kommunen har inngått avtale om bortleie av deler av Sørkjosen skole til Statnett. Dette vil gi en 
ekstra nettoinntekt på 470.000 pr år i tre til fem år. Miljø-, plan og utvikling prioriterte endel større 
enkelttiltak innen bygg vedlikehold i møtet i september. Rådmannens innstiller på en samlepott på  
kr 300.000. 
 
Kommunen eier lagerbygget i Sørkjosen havn, som også er innredet til kontor og butikk for 
Felleskjøpet. Det er i dårlig forfatning og kommunen var i drøftingsmøte med felleskjøpet i 
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september. Rådmannen anbefaler at bygget rives og at Felleskjøpet sjøl order med gjenoppbygging. 
Se egen politisk sak. 
 
Nord Troms Bioenergi ble slått konkurs i juni. Bobestyrer jobber nå med saken. Kommunen har 
signalisert til bobestyrer at et evt nytt firma kan videreføre avtalen om salg av varme til kommunen.  
Det er pr nå ikke kommet noen avklaring i saken. 
 
Kommunen har ca 300 nødlys som bør skiftets ut fordelt på flere bygg, anslått kostnad kr 300 000.  
 
Leieavtale for Oksfjord grendehus går ut 1.august 2017. Avtalen har ett års oppsigelsestid. Avtalen 
ble sagt opp i juli i år. Kommunen har vært i drøftinger om evt videre leie, dette møtet var i oktober. 
Rådmannen anbefaler at kommunen tar i bruk Oksfjord skole som står tom i stedet for å inngå ny 
leieavtale. Se egen politisk sak. 
 
EPC prosjektet er litt forsinket med gjennomføring av tiltak, etter siste framdriftsplan forventes det 
ferdig februar 2017. Etter avtalen skal investeringene gi en besparelse på 20 %. Pr september 2016 
ligger forbruket av strøm, olje og bioenergi på 2,86 % over periodisert budsjett. Det utgjør et 
overforbruk på 150.900. Det tilsier at tiltakene må bli helt ferdig, før vi kan forvente reduserte 
kostnader.  
 
Vaktmesterpool – vaktmesterkontor 
Det foreslås en samling av alle vaktmestere på vaktmesterkontoret om morgen. Dette gjelder ikke 
vaktmestere ved Sonjatun helsesenter, Storslett skole og en deltidsstilling ved Halti.  
På grunn av færre elever og nedlegging av klassetrinn på skoler utenfor Storslett, så er det ikke 
behov for samme vedlikeholdet som tidligere. Oksfjord skole har vaktmester innom om morgen en 
tur, Rotsundelv skole ca 3 timer, Sørkjosen skole har voksenopplæringa og utleie til Statnett, Moan 
skole 3 dager i uka. Barnehagene, Familiesenteret, administrasjonsbygg og kulturbygg har ikke 
behov for fast tilstedeværelse. Det kan settes opp faste rutiner når det gjelder avfallshåndtering og 
tilgang. Dette fordrer at brukerne selv tar del i noen rutiner. Sentralen foreslås lagt i det gamle 
bygget bak Storslett skole. 
For å få en god flyt i denne driften er det nødvendig en ledende vaktmester samt at det er behov for 
fire mindre varebiler. Det blir en vaktmesterstilling ledig fra 1.desember 2016. Det planlegges å 
omgjøre den til en ledende vaktmester. I forhold til tjenestebiler ønsker en å omdisponere 
budsjettpost til kjøregodtgjørelse og i stedet bruke det til tjenestebiler. Vi ser det som mulig å 
overta bilene som hjemmetjenesten har når deres leasingperiode går ut ved utgangen av året. Vi 
kan da velge mellom videre leasing eller kjøpe de ut. Dette er 2013 modeller som etter vår 
mening kan brukes i mange år av byggdrift. Vi ønsker derfor å kjøpe de ut i stedet for å lease 
dem. Økte kapitalkostnader kan dekkes med reduksjon i driftsbudsjettet for kjøregodtgjørelse. 
 
Byggdrift vil få ansvar for Guleng III når det står ferdig i mars 2017. Det er lagt inn et 
driftsbudsjett for tiltaket, men det er ikke lagt inn økte vaktmester ressurser. I budsjettet ligger 
det innen med en inntekt. Det er fordi Byggdrift skal administrere og få leieinntektene, mens 
kapitalutgiftene belastes kap 8. 
 
Det har kommet henvendelse fra håndballgruppa om gratis leie av idrettshallen i forbindelse 
med hjemmekamper. De anslår det til 6-7 dager i året. Leiepris for en slik helg ligger på ca 600 
ved et eksempel på 3 timer leie av hallen og kantina. Totalt er det da snakk om ca 4000 i 
mindreinntekter for kommunen. Henvendelsen er vurdert nærmere i sak budsjett 2017 til MPU. 
 
Oppvekst og kulturutvalget gjorde i oktober 2016 vedtak der de ba om en vurdering av 
differensierte leiepriser. Idrettshallen har i dagens gebyrreglement differensierte priser.  
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Det er et annet forhold som vi også ønsker å legge fra her. Det andre forholdet som har vært og 
er et problem, seinest nå under legging av nytt gulv, er innbrudd i hallen på kvelds/nattestid. Det 
har vært et gjentagende problem at bakdøra låses opp under trening og at hallen brukes på sein 
kvelds og nattetid.  
Den eneste måten vi ser for å få kontroll på bruken av hallen er å montere elektroniske dørlåser 
og alarm. Dette vil medføre en kostnad på ca kr 150.000.  Ser en dette problemet opp i mot 
brukernes ønske om lavere husleie, blir det redusert inntekt og økt utgift for kommunen.  
 
 
Vikarbudsjettet innen renhold er svært lite i forhold til de bygg som må ha helårlig renhold. Det 
gjelder spesielt Sonjatun.  
 
Det er mulig å effektivisere renholdstjenesten og samtidig forebygge sykemeldinger hvis 
brukerne av byggene er villige til å endre litt på daglige rutiner. Vi tenker her i første omgang på 
bæring av avfallsposer til lokale stasjoner i kontor bygg og at innesko /skoposer kan redusere 
belastning på renhold  
Gjenganger på nesten alle plasser er avfall. På enkelte steder bør antall avfallsbøtter 
vurderes.(samlestasjon). (Ett eksempel er legeseksjonen på Sonjatun, der bruker renholder en 
time på å tømme/skifte søppel poser).  
Mange av disse tiltakene kan innføres i lokale prosesser i forbindelse med at de enkelte byggene 
skal Miljøfyrtårnsertifiseres.  
 
Virksomheten utvikling har ansvaret for noen av de interkommunale samarbeidene, som 
kvenkultursenteret, skogbrukssjefsamarbeidet, veterinærsamarbeidet. Her øker erfaringsmessig 
kostnadene i tråd med lønns og prisstigningen.  
Kommunens samarbeidsavtale med Nordreisa scooter og båtforening om merking av 
scooterløypene og brøyting av parkeringsplasser. Kommunen betaler i tillegg leieavgift til 
Statskog for to av parkeringsplassene. Leieavgiften blir indeksregulert hvert år. Økte kostnader i 
forbindelse med lønns- og prisstigning over er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. 
 
Stortinget har vedtatt en reform med overføring av Frivillighetssentralene til kommunene fra 
2017. Kommunene vil heretter få midler gjennom rammeoverføringen til drift av sentralen. 
Egen sak om ny organisering er sendt til politisk behandling.  
 
Nye politiske vedtak med virkning for budsjettet 2017.  
Det er i 2015/2016 gjort vedtak som vil få betydning for driftsnivået i 2017. Sektor for drift og 
utvikling leverer tjenester til de andre to sektorene, så når volumet øker der må vi levere 
tjenester spesielt innen renhold.  
 
Bofelleskap for enslige mindreårige:  
Bofelleskap for enslige mindreårige starter opp 01.09.2016. Det vil derved få full helårsvirkning 
i 2017. Det er NYBO som eier og drifter bygningene, men kommunen vil få ansvar for renhold i 
felleslokalene til personellet. Renhold er økt med 20 % stilling for å ta seg av dette. 
 
Guleng 3  
Guleng 3 blir ferdig utbygd mars 2017. Kommunen skal overta driften av bygget. Dette 
medfører økt driftsvolum for byggdrift og at renhold får ansvar for renhold av felleslokaler for 
de ansatte.  
Renhold er økt med 50 % stilling for å ta seg av dette. 
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Investeringer  
Miljø-, plan og utvikling gjorde prioriteringer av investeringstiltak i møtet 29.09.2016. Rådmannens 
budsjettforslag legger opp til et lavere investeringsnivå. Sektorleder har ingen ytterligere 
kommentarer enn de som ble gitt i budsjettmøtene tidligere i høst. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som har bidratt til at 
kommunen i 2017 kan budsjettere med disposisjonsfond. Dette er nødvendig for å opparbeide 
seg et handlingsrom for å ha buffer til å ta uforutsette utgifter, samt for å bygge opp likviditeten.  
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2017 øker overføringen med 2 %, mens lønnsveksten er anslått til 2,7 %. 
Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet kommunen har innenfor 
sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor eksisterende økonomisk ramme. 
Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil medføre at kommunen igjen vil få et 
større og større gap mellom inntektene og utgiftene. Fortsetter denne utviklingen må kommunen 
allerede fra 2018 foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.   
 
Sektor for drift og utvikling vil med det foreslåtte budsjett drifte på samme nivå som ble vedtatt 
i Bemanningsplanen av mars 2016. Eneste økninger er innen renhold der vi har fått ansvar for 
nye bygg og utvidet bruk av lokaler. 
 
Den største utfordringer innen sektoren er endel gammelt utstyr, som kan ryke når som helst. 
Videre et stort etterslep i vedlikehold av noen bygninger og flere kommunale veiene. For å ta 
igjen etterslepet må det etter min vurdering satses ekstra ressurser de neste årene. 
 
Videre framover ser vi også store oppgaver som kommer; svømmehallen er 45 år og trenger en 
totalrenovering.  Kirkegården er snart full og etter budsjettforslaget kan det jobbes for fullt med 
planlegging av ny. Prosjektering, grunnkjøp og opparbeiding av ny kirkegård vil koste flere 
millioner. 
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Statusrapport på lønnskostnadene per desember 2016 

 

Rådmannens innstilling 
 
 Nordreisa kommunes lønnsanalyse tas til etterretning. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en status kontroll på lønnskostnadene til og med desember 2016. Regnskap 
og budsjett for denne perioden er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Per desember 2016 skal forbruket ligge på 100 % for lønn 
og 100 % for sosial utgifter for å være innenfor budsjettet. Denne oversikten viser 
regnskapsførte lønnsutgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som står i 
regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet til og med desember. Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 
 
PP-tjenesten er holdt utenfor da de er interkommunale samarbeid. Prosjekter holdes også utenfor 
da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres 
heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert.  
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Total oversikt sektor 1-6 til og med desember 2016: 

1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 11 123 951 11 435 314 97,28 -311 363
Sosiale utgifter 1 962 368 2 041 885 96,11 -79 517
Totalt avvik sektor 1 13 086 319 13 477 199 97,10 -390 881

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 83 237 555 85 393 557 97,48 -2 156 002
Sosiale utgifter 12 138 511 11 620 695 104,46 517 816
Totalt avvik for sektor 2 95 376 066 97 014 252 98,31 -1 638 186

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 106 722 069 109 067 253 97,85 -2 345 184
Sosiale utgifter 19 645 676 20 071 582 97,88 -425 906
Kjøp av private tjenester 658 730 100 494 655,49 558 236
Totalt avvik for sektor 3 127 026 475 129 239 329 98,29 -2 212 854

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 22 493 041 23 272 097 96,65 -779 056
Sosiale utgifter 4 373 079 4 565 186 95,79 -192 107
Totalt avvik sektor 6 26 866 120 27 837 283 96,51 -971 163

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 223 576 616 229 168 221 97,56 -5 591 605
Sosiale utgifter 38 119 634 38 299 348 99,53 -179 714
Kjøp av private tjenester 658 730 100 494 655,49 558 236
Totalt avvik sektor 1-6 262 354 980 267 568 063 98,05 -5 213 083  
 
Sektor for administrasjon 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn kr 0.390 mill.  
o Nedtrekk for sektor 1 på kr. 365.669 er inkl. i avviksberegningen. 

 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn kr 1.638 mill.  
o Nedtrekk for sektor 2 på kr. 4.755.923 er inkl. i avviksberegningen. 
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Sektor for helse og omsorg 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert kjøp av vikarer på kr 2.212 mill.  
o Nedtrekket for sektor 3 på kr. 11.903.784 er inkl. i avviksberegningen. 

  
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn kr 0.971 mill. 
o Nedtrekket for sektor 6 på kr. 581.064 er inkl. i avviksberegningen. 

 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per desember 2016 et mindreforbruk på kr 5.213 mill. Alle nedtrekkene 
er tatt med i beregningene på avvikene. Per desember har samtlige sektorer et mindreforbruk på 
lønnskostnadene. Utestående sykelønnsrefusjoner som ennå ikke er bokført er anslått til mellom 
300.000-400.000, men det er alltid noe usikkerhet rundt det som refunderes fra NAV. 
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Halti -sluttrapport og regnskap 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Prosjektrapport Halti 2013-2016 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar sluttrapport med regnskap for Halti til etterretning. 
2. Investeringsbudsjettet for Halti reguleres med kr 4.571.599 i økt ramme. 
3. Økt investeringsramme finansieres med opptak av lån kr 4 571 599.  

Lånet tas opp i samsvar med prekvalifiseringen til den låneinstitusjonen som tilbyr de 
gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år.  
 

 
 

Saksfremstilling 
Prosjektet med realisering av andre byggetrinn av Halti har pågått siden første byggetrinn sto 
ferdig oktober 2001. Direktoratet for naturforvaltning var de første som støttet prosjektet med 
finansiering. Videre gikk Troms fylkesting inn med støtte i 2007, og senere med RDA og 
kulturhusmidler.  Prosjektet er videre støttet av Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og 
Sparebanken Nord Norge. 
 
Prosjektets formål har vært å reise et bygg som skulle inneholde lokaler til nasjonalparksenter, 
kvenkultursenter, næringshage, kommunal kulturskole og Nord Troms museum. Denne 
samlokaliseringen danner en kompetanseklynge innen natur, kultur og næring i Nord Troms. 
Gjennom prosjektperioden er byggeplanene justert flere ganger for å tilpasse bygget til de som 
skulle inn og for å tilpasse det til kommunens økonomiske ramme. Konseptet har likevel vært 
uendret.  
 

39



Prosjektet har vært eid av Nordreisa kommune, med tett samarbeid med fremtidige leietagere. 
Da prosjektet var fullfinansiert i 2013, var oppdraget til styringsgruppa ferdig. Byggeprosessen 
har vært styrt av Teknisk avdeling og fulgt opp av kommunens byggekomite fra 2012-2016. 
 
Prosjekteringsstart var i juni 2012, byggearbeidet ble igangsatt i november 2013 og bygget var 
innflyttingsklart 30. april 2015.  
Det har imidlertid vært mange, både små og store,  problemer med innkjøringa i ettertid som har 
gjort at sluttoppgjør (masseoppgjør) med entreprenører og arkitekt ikke ble gjort før høsten 
2016.  
I vedlegget, Prosjektrapport Halti 2012-2016, er det en utfyllende beskrivelse av 
prosjektperioden. 
 
Regnskap 
 
Konto (T)   
Lønn prosjektledelse 875 416,57 
Pensjon klp 182 120,30 
Kontorutgifter, reiser, kurs mm 155 700,49 
Lønn inkl sos. utg 1 213 237,36 
Faste gebyrer og lisenser 103 790,43 
Nybygg/nyanlegg 70 792 436,34 
Tomtekjøp 1 556 770,00 
Moms          9 837 889,00  
Moms kompensasjon          8 002 944,09  
Sum Øvrige utgifter 90 293 829,86 
Totale utgifter        91 507 067,22  
Div inntekter (salg garasje) -25 500,00 
Moms ordinær -9 837 889,00 
Moms kompensasjon -7 020 590,54 
Refusjon Troms fylkeskommune -18 364 000,00 
Refusjon private -1 000 000,00 
Statstilskudd -2 000 000,00 
Bruk av lån -46 525 214,35 
Bruk av fond -1 699 257,75 
Overført fra driftsregnskap (mva) -463 016,00 
Totale inntekter -86 935 467,64 
Underdekning 4.571.599,00 

 
Forklaring til regnskapet: 
Regnskapet er satt opp samlet for hele prosjekterings- og byggefasen fra juni 2012 til desember 
2016. Bygget ble tatt i bruk i mai 2015, men det har vært endel feil og mangler som har gjort at 
endelig sluttoppgjør og masseoppgjør med entreprenører og arkitekt ikke kunne gjøres før i 
oktober/november 2016. En stor del av overforbruket kom først fram under masseoppgjøret 
høsten -16. 
Regnskapet viser et forbruk inkl mva på kr 91 507 067, som gir et overforbruk på kr 4 571 599. 
Det tilsvarer et overforbruk på 5 %. 
 
Avvik i forhold til budsjett 
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Halti byggetrinn to har vært behandlet i kommunestyret to ganger. I sak 27/13 den 20.06.13 og i 
sak 22/15 den 24.06.15. I første sak godkjente kommunestyret en ramme på 84,3 millioner 
kroner inkl moms. I den andre saken godkjente kommunestyret et tilleggsbeløp på 1,9 millioner 
kroner eks moms. Total ramme inkl mva blir da 86,675 millioner kroner. 
 
Avviket på 4,5 millioner kroner kommer i hovedtrekk fra endringer som er gjort i 
byggeprosessen og endringer i masseoppgjør (sluttoppgjør med entreprenør hvor forbruk av 
materiell kontrolleres mot medgått forbruk) og for liten avsetning til uforutsette utgifter. 
 
 
De største avvikene er: 
 
El sluttfasen  407.000 
El masseoppgjør 253.000 
Vinterdrift  143.000 
Masseoppgjør hovedentreprenør 2.070.000 
To ekstra kinohøytalere  59.000 
Masseoppgjør ventilasjon 76.000 
NTM polert betonggulv 107.000 
Nytt gulv NTM  177.000 
Fryserom NTM  132.000 
Nytt luftinntak Halti I 81.000 
IKT utstyr  182.400 
Masse oppgjør elementer 292.000 
Endringer brostein/skifer 82.000 
Tilleggsarbeid under gulv 80.000 
Sluttoppgjør ventilasjon  76.000 
Maling teknisk installasjon 44.000 
UPS, adgangskontroll 56.000 
  

       
I tillegg er det mindre summer og enkelte poster som har fått fratrekk i forhold til anbud. 
 
Totalt lånevedtak er på kr 49 990.000. Av dette er det brukt kr 46 525 214. Det gjenstår  
kr 3.464.786 av lånerammen. På grunn av tidsaspektet, må det gjøres nytt vedtak om bruk av 
lån. 
 
Oppsummert skyldes overforbruket to forhold. For det første ble det lagt inn for liten 
sikkerhetsmargin da prosjektet med budsjett ble behandlet i juni 2013. Det andre forholdet er 
ekstrakostnader til tilleggsarbeider og forbruk av større masser enn forutsatt i prosjekteringen. 
 
 
Byggekomiteen 
Byggekomiteen har hatt ansvar for utbyggingen fra prosjekteringsfasen i 2012 til høsten 2015. 
Byggekomiteen fikk til hvert møte oppdaterte statuser for prosjektregnskapet. Byggekomiteen 
behandlet og godkjente spørsmål om endringer. Den nye byggekomiteen, etter valget i 2015, 
fikk orientering om regnskapsstatus i møtet i april 2016. Den rapporten viste at prosjektet ville 
gå i balanse. I ettertid ble det avdekket at rapporten inneholdt en feil i forhold til moms. I tillegg 
har det tilkommet økte kostnader i forbindelse med masseoppgjørene høsten 2016. 
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Moms  
Fram til 2013 ble all momskompenasjon overført til driftsregnskapet. Fra 2010-13 var det en 
nedtrapping med 20 % hvert år. For dette prosjektet utgjør det kr 519 337 som er inntektsført i 
driftsregnskapet. 
Regnskapsmessig blir momskompensasjon og ordinær moms ført på to forskjellige steder i 
kommuneregnskapet. Dette var årsaken til at byggekomiteen ble feilinformert i april 2016. 
 
 
 
Tilskudd: 
Prosjektet har blitt støttet med tilsammen 38,275 millioner kroner. 
 
Kulturdepartementet    kr               7 683 686  
Troms fylkeskommune  kr             22 042 000  
Innovasjon Norge  kr               2 000 000  
Direktoratet for naturforvaltning  kr               3 550 000  
Troms fylkeskommune RDA  kr               2 000 000  
Sparebanken Nord Norge  kr               1 000 000  
Sum      kr            38 275 686 
  

 
Alle tilskudd er utbetalt direkte, unntatt tilskuddene fra Kulturdepartementet på 7,6 millioner og 
kr 10 millioner av tilskuddet fra Troms fylkeskommune som kommer årlig.  
Bygget, eksklusiv merverdiavgift, har derved mottatt 51,6 % i tilskudd. 
 

Vurdering 
Halti er ett av de største utviklingstiltak i Nordreisa kommune i nyere tid. For kommunen, 
leietakerne, innbyggerne og brukerne representerer det nye Halti en fenomenal arena for å 
utvikle og formidle kunnskap, næring, læring og opplevelser.  
Målet om å danne en kompetanseklynge innen natur, kultur og næring i Nord Troms er oppnådd 
gjennom realiseringen av byggetrinn II. 
 
Halti er blitt et senter for kompetanse, utvikling, kultur, utdanning og opplevelse i Nord-Troms. 
Den er en viktig ressurs for å styrke det regionale kulturlivet, samt det natur- og kulturbaserte 
næringslivet.  
 
Når det gjelder planlegging, budsjettering og økonomistyring av byggetrinn II for Halti må en ta 
inn over seg at den ikke har vært god nok. Her er det viktig å ta lærdom i kommende prosjekter 
om både kvalitetssikring, kostnadsberegninger, kostnadsoppfølging og rapporteringer av avvik. 
 
Nordreisa kommunestyre har 26.03.15 vedtatt økonomireglement, som har et eget kapittel om 
investeringsprosjekter.  Kommunestyret har også 28.01.16 vedtatt retningslinjer for 
byggekomitéen.  Disse omhandler investeringsprosjekter utover 1 million kroner og beskriver 
bla byggekomitéens arbeidsområde, oppgaver og avgjørelsesmyndighet.  Det fremgår også 
hvordan overskridelser skal rapporteres og behandles. 
 
Ved å bruke retningslinjene og økonomiplanen aktivt, samt øke kompetansen bla innen 
prosjektregnskap og økonomistyring, vil man tidlig avdekke evt overskridelser i 
investeringsprosjekter og sørge for at prosjektene til enhver tid er fullfinansiert. 
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Merforbruket for byggetrinn II for Halti anbefales finansiert med låneopptak på kr. kr 4 571 599. 
Økt låneopptak får ingen betydning for fastsatte husleier for leietakerne.
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Om prosjektet 

 

Prosjektet med realisering av andre byggetrinn av Halti har pågått siden første byggetrinn sto 

ferdig oktober 2001. Direktoratet for naturforvaltning var de første som støttet prosjektet med 

finansiering. Videre gikk Troms fylkesting inn med støtte i 2007, og senere med RDA og 

kulturhusmidler.   

Prosjektets formål har vært å reise et bygg som skulle inneholde lokaler til 

nasjonalparksenter, kvenkultursenter, næringshage, kommunale kulturskole og Nord Troms 

museum og gjennom denne samlokaliseringen skape en kompetanseklynge innen natur, 

kultur og næring i Nord Troms. 

Gjennom prosjektperioden er byggeplanene justert flere ganger for å tilpasse bygget til de 

som skulle inn og for å tilpasse det økonomisk i forhold til det kommunen hadde mulighet til, 

men hele tiden holdt på konseptet.  

Prosjektet har vært eid av Nordreisa kommune, men det har vært tett samarbeid med 

fremtidige leietagere. Da prosjektet var fullfinansiert i 2013, var oppdraget til styringsgruppa 

ferdig. Byggeprosessen ble styrt og fulgt opp av kommunens byggekomite fra 2013-2016. 

Halti er ett av de største utviklingstiltak i Nordreisa kommune i nyere tid. For kommunen, 
leietakerne, innbyggerne og brukerne representerer det nye Halti en fenomenal arena for å 
utvikle og formidle kunnskap, næring, læring og opplevelser.  

Halti er et prosjekt som kan beskrives som en integrasjonsmodell, både fysisk og økonomisk 
i investering og drift. Mange enheter og kilder i og utenfor kommunen har gått sammen om å 
realisere bygget. 

Halti er et senter for kompetanse, utvikling, kultur, utdanning og opplevelse i Nord-Troms og 
en viktig ressurs for å styrke det regionale kulturliv, samt natur og kulturbasert næringsliv.  

Samlokaliseringen og den unike koblingen mellom natur, kultur og næring gjør Halti til en 
regional møteplass og arena for utvikling og formidling. Halti skal være en viktig ressurs og 
identitetsbærer i regionen og lokalsamfunnet, revitalisere og styrke kvensk kultur og språk, 

utvikle og formidle kunnskap om naturbruk og forvaltning.  
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Prosjektets formål 

I søknaden om midler til Halti byggetrinn II står det følgende: 

«Målsettingen for Halti er å være et kompetanse-, utviklings-, kultur- og opplevelsessenter i 

Nord-Troms. Dette oppnår vi ved å samlokalisere virksomheter og institusjoner som har som 

formål å: 

 være en viktig ressurs og identitetsbærer i lokalsamfunnet 

 revitalisere og styrke kvenkulturen og kvensk/finsk språk 

 skape en god arena for profesjonelle kunstneriske uttrykk og lokalt kulturliv 

 styrke kultur- og naturbasert næringsutvikling gjennom samlokalisering og tverrfaglig 
samarbeid 

 utvikle og formidle kunnskap om naturbruk og -forvaltning 

 samlokalisere ulike private og offentlige virksomheter for innovasjon og nyskaping 

 være en regional satellitt for relevant FoU-arbeid, og hospiteringsinstitusjon for 
bachelor- og mastergradsstudenter» 

 

 

Resultatmål 

Bygget er reist i henhold til planer og inneholder kontorer, utstillingslokaler, formidlingssal og 

verksted til Nord Troms museum i hht de planene som ble lagt. 

 

Byggeprosessen er gjennomført i hht lov om offentlig anskaffelse og bygget er satt opp av 

Harald Nilsen AS fra Alta med underentreprenører. 

 

Halti har blitt den storstua som var planlagt, med stort kompetansemiljø innen natur, kultur og 

næring. Halti kvenkultursenter IKS har sitt hovedkontor i bygget og jobber aktivt for å 

revitalisere kvensk språk og kultur. Halti kulturscene fremstår som en svært profesjonell 

arena for både lokale og profesjonelle aktører. Forvaltningsknutepunktet med Halti 

nasjonalparksenter, verneområdeforvalter og Statskog fjelltjenesten utgjør et stort 

kompetansemiljø innen natur, næringshagen utvidet sin virksomhet og Nord Troms museum 

har flyttet hele sitt hovedkontor og fått utstilling og nytt verksted. Bygget rommer i dag 44 

arbeidsplasser og er derved en av de største kompetanseklyngene i Nord Troms. Halti har 

fått status som forskningsnode og en stor milepæl ble nådd 15.juni 2016, da Gaute Emil 

Svensson forsvarte sin doktoravhandling, Negotiating Norms in Nature: The moral landscape 

of outdoor recreation and nature based tourism in North Troms, på Halti. 

 

Det er inngått langsiktige leieavtaler med alle fire leietagerne, Halti næringshage AS, Nord 

Troms museum AS, Halti nasjonalparksenter AS og Halti kvenkultursenter IKS 

 

 

Strategi for måloppnåelse 
 

Prosjektet hadde delprosjektledere i kommunens Utviklingsavdeling som jobbet med 

finansiering og utvikling av innhold i samarbeid og styringsgruppa for Halti.  
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Da prosjektet var fullfinansiert, overtok teknisk avdeling i kommunen byggeledelsen og 

styringen ble ivaretatt av kommunens byggekomite. 

 

Det er kjøpt inn arkitekttjenester, prosjekteringstjenester og alt av byggetjenester, mens 

kommunen har selv hatt prosjektledelsen og oppfølging av byggeprosessen. 

 

 

 

 

 

Prosjektorganisering –finansiering 2001-2013 

 

 

 

      

Prosjekteier / PE 

Nordreisa kommune 

Styringsgruppe 

PE og PL  

Prosjektleder / PL 

 

2013-2015 
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Prosjekteier: Nordreisa kommune – Utviklingsavdelingen 

Styringsgruppe: Nordreisa kommune – Styringsgruppa for Halti var oppnevnt av 

kommunestyret og ble ledet av ordfører. I tillegg satt den en fra kommunestyret, fagpersoner 

fra Utviklingsavdelingen (kultur og drift). Etter hvert tiltrådde også enhetene som skulle inn i 

bygget til gruppa. I tillegg var prosjektleder sekretær. Arbeidet har pågått så lenge at mange 

personer er skiftet ut. Arbeidet har blitt ledet av tre ulike ordførere. Styringsgruppa sitt 

mandat var å utvikle prosjektet og skaffe finansiering. Da finansieringen var på plass i 2013 

avsluttet gruppa sitt arbeid.  Da tok kommunens Byggekomite over styringa. 

Byggekomiteen ledet byggeprosjektet og det daglige arbeidet med utført av prosjektleder og 

intern byggeleder. 

Studieturer  

Styringsgruppa gjennomførte de første årene av prosjektet studieturer til andre 

samlokaliserte fagmiljøer og kompetanseklynger. Det er gjennomført studieturer til Hätta og 

Inari i Finland og Senter for Nordlige folk og andre norske senter. Det har vært viktig for 

prosjektet å lære av andre senter, men også knytte nettverk.  

Ett nettverk som er videreført inn i den daglige drifta er, er Forvaltningsknutepunktets 

samarbeid med Finsk Statskog, Metsihalitus. 

Delprosjekt  

I forbindelse med byggingen av Halti II ble det gjennomført et delprosjekt «En bålplass ved 

elva» Samhandling og samarbeid i Halti blitt gjennomført. (rapport levert mai 2016) 

Prosjektets hadde formål har vært å utvikle og styrke og bidra til å gjøre Halti robust, 

samkjørt og innovativt, og å identifisere ambisjoner og gi de meningsbærende innhold.  

Prosjektet var eid av Nordreisa kommune og pågikk i tidsrommet januar 2014 - januar 2016 i 

tett samarbeid med Halti næringshage AS, Nord Troms museum AS, Halti 

nasjonalparksenter AS og Halti kvenkultursenter IKS. Lederne av virksomhetene har utgjort 

styringsgruppa i prosjektet, sammen med prosjektleder. Prosjektet har hatt som mål å utvikle 

samarbeid, samhandling og rasjonell drift av areal, utstyr, rom og gi de beste økonomiske 

løsninger.  

Samhandlingsprosjektet var svært viktig for å få til en vellykket planlegging og innflytting i 

bygget.  

Gjennom Troms fylkeskommunes prosjekt «Bibliotekrom i Troms» ble hele Haltimiljøet 

invitert med på workshop og prosess med Troms fylkesbibliotek og ekstern prosessleder 

Mette Milling. Workshopen ble avholdt i mai 2014 med ansatte fra hver enhet deltok i en 

kreativ prosess om interiør og konsept i publikumsmottak i 1.etasje i Halti.  
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Six Sides AS har utviklet logo, profilhandbok, konsept, interiør og skisseprosjekt til 

introutstillingen i Halti.  

 

Nedleggelse av grunnstein for Halti 20.februar 2014  

Fylkesråd for næring, kultur og helse Line Miriam Sandberg (Frp) la ned grunnstein 
for Halti under en seremoni med ordførerne fra alle Nord Troms kommunene og 
andre inviterte gjester tilstede.  
Grunnsteinen er hentet fra fjellet Halti, og er nå utstilt i hallen i bygget.  

 

 

Fylkesråd for næring, kultur og helse Line Miriam Sandberg (Frp) og ordfører Lidvart 

Jakobsen (Ap) 

 

Bilder fra byggeperioden nov 2013 – april 2015 

 

Utsiden fra sørøst     Inne i kulturscenen 
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Utvendig fra øst       NTM museum sin utstillingslokale  

 

Åpning av Halti 24.oktober 2015 

En komite bestående av representanter fra det frivillige kulturlivet, Nordreisa og kommune 

ble nedsatt av kommunestyret, og jobbet frem program og arrangement for dagen. 

Åpningsarrangementet favnet bredt og samlet mange besøkende til åpent hus, servering av 

mat og drikke, og opplevelser både ute og inne. Åpningsforestillingen var en samproduksjon 

mellom Nordreisa kommune, Troms fylkeskommune – Kultur i Troms, og var bygd med 

utgangspunkt i lokal kultur, natur, næring, språk og historie. På scenen sto 

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge ved Arctimus sammen med korister og solister fra Nord-

Troms. Tekster og sanger ble fremført på norsk, samisk og kvensk. Statssekretær Anne 

Karin Olli foretok den offisielle åpningen. 

 

 

 

 

Nord-Troms museum åpnet utstillingen «Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii». 

Utstillingen tar besøkende med på en vandring, en inspirerende «reise» i det foranderlige 

landskapet og lyset, gjennom ulike innholds arenaer fra kyst til innland, inn i skogen, oppå 

fjellet og ut på vidda, og forteller hvordan livet i Nord-Troms-regionen har blitt formet av 

landskapet og naturen, gjennom personlige fortellinger og møteplasser opp gjennom 

historien. Utstillingen er flerspråklig og tekstet på norsk, kvensk, samisk og engelsk. 
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Samarbeidspartnere på utstillingsproduksjonen har vært Halti Nasjonalparksenter og 

Kvenkultursenteret.  

Utstillingsåpningen var den første delen av den offisielle åpningen av Halti, med musikk av 

Daniel Wikslund, hilsningstaler fra flere inviterte gjester, og representant fra Sametinget, 

sametingsråd Henrik Olsen foretok den offisielle åpningen av «Møter-Encounters-Deaivvadit-

Kohtaamissii»  

 

Fra Nord Troms museums sin utstilling 

 

Intro Halti 

Introutstilling viser essensen av Halti. Den gir publikum et innblikk i bakgrunnshistorien og 

motivasjonen bak Halti. Den skal være stemningsskapende, informativ, vekke undring og 

engasjement, og gi en smakebit av Halti og virksomhetene 

På vei inn i Halti ledes publikum inn i et juv, inspirert av naturen med storslåtte vassdrag og 

fjellformasjoner. Geir Lyngsmark tegnet skisseprosjektet og beskrev juvet: «Vandre fra 

mørke dalskygger til viddens lys – med en adkomst – en vandring mot en opplevelse». 

Introutstillingen i Halti er et gløtt inn i Haltis innerste skattkammer. Den trekker linjene 

bakover i tid til de malte bergveggene, naturmaterialer, liv og tradisjoner. Til kraften. Den 

forteller om nåtid, om næring og kultur, og peker mot fremtidens ideer. Den knytter sammen 

identitet på søken etter svar, med Halti som omslutter og tar vare på verdier som kan gi svar. 
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Varden i hallen, med grunnstein innfelt  

   

Halti er et bygg som har mange oppgaver, mange brukere og mange aktører innenfor 

virkeområdene natur, kultur og næring i de 6 kommunene i Nord-Troms. Introutstillingen gir 

et innblikk i møter mellom norsk, kvensk og samisk, mellom natur, kultur og næring, og skal 

være en innfallsport til en arena for læring, engasjement og opplevelse. Via utstillingen 

presenteres Halti i ulike perspektiv, som gir rom for opplevelse, inspirasjon og mening. 

 

Halti –en 20 årig lang historie 

Utvikling av Halti fra ide til ferdig bygg i 2015 har vært en lang og tildels kronglete vei. Det 

innbefatter to byggetrinn, trinn en ble ferdig i oktober 2001 og byggetrinn to ble ferdig mai 

2015. Under har vi lagd en oppsummering av arbeidet som er gjort gjennom disse tyve åra. 

Det startet med at Odd Rudberg kontaktet næringssjef Knut Berg og ville at vi skulle få til 

nasjonalparksenter for Reisa nasjonalpark. Denne ideen ble tatt tak i av leder for 

Utviklingsavdelingen Olaug Bergset og rådmann Ernst Isaksen etter at Utviklingsavdelingen 

ble etablert i 1995/96. I tillegg fikk de med seg ordfører Torbjørn Evanger. På den tiden 

trengte biblioteket bedre lokaler. Videre var den en nasjonal satsing på å opprette 

Nasjonalparksentre ved etablerte nasjonalparker og det var endel regionale funksjoner som 

trengte kontorer. Tanken var at samlokalisering av ulike miljøer og fagpersoner til et større 

kompetansemiljø gir både faglig utvikling og en kan få til mer rasjonell drift bygningsmessig.   

Det ble søkt eksterne midler og i 1997 ble første prosjektleder tilsatt. Det var Trude Indrebø. 

En ny statlig satsing kom også på slutten av 1990-tallet. Det var SIVAS satsingen på å 

etablere Næringshager. Olaug og Trude tente på dette, og med Torbjørn på laget begynte de 

arbeidet med å overbevise SIVA om at Nordreisa var en god plass, og at samlokalisering 

med bibliotek, regionale funksjoner og næringsklynger og nasjonalparksenter var en god ide. 

Inspirert av blant annet Aja samisk senter, ble tanken om et kvenkultursenter født. Dette 

konseptet fikk arbeidsnavnet Regionens hus. 
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SIVA var i begynnelsen ikke særlig overbevist, en næringshage kunne ikke ligge 

samlokalisert med kommunale tjenester, men etter møter i Oslo, Trondheim og her på 

Storslett klarte de å overbevise SIVA om at Regionens hus var en god plass for en 

næringshage. 

Etter invitasjon til næringsaktører og bedrifter i kommunen om å bli med inn i næringshagen, 

trakk kommunen seg tilbake og overlot til bedriftene til å ta prosessen videre, først etablerte 

de et prosjekt og seinere etablering av det som i dag er Halti næringshage AS. Første daglig 

leder var Lisbeth Holm, etterfulgt av Øyvind Dahle, Torbjørn Evanger og Marius Johansen 

som er dagens leder. 

Prosjektet jobbet så videre med lokalisering av bygget, arkitekttegning og ikke minst 

finansiering av bygget. Gamle Ove- butikken ved Reisaelva ble kjøpt høsten 1997 og det var 

ikke uten debatt. 

I 1999 var finansieringa på plass og entreprenør ble funnet. Det ble Trollvik AS fra Kåfjord. 

Byggingen startet opp i 2000. For å bidra i byggeprosjektet ble det rekruttert inn en ny 

prosjektleder i 50 %, Dag Funderud ble tilsatt.   

Diskusjon om kulturhus i Nordreisa hadde allerede pågått i mange år, og i april 1999 møtte 

200 personer opp på Samfunnshuset i en kulturdugnad for å få bygd et nytt kulturhus. Både 

før og etter dette møtet var det heftig diskutert hvor det skulle ligge før kommunestyret 

vedtok at kultursalen skulle samlokaliseres med Halti i 2003 

En annen milepæl høsten 1999, var da Hartig Sætra gav hele sitt herbarium på 515 arter og 

50 underarter til Nasjonalparksenteret. 

Ett annet delprosjekt som ble realisert i 2000 var bygging av sti og en fantastisk mur langs 

vestre bredde av Reisaelva. NVE bidro med 10 millioner uten kommunal egenandel og det 

ble en flott mur og trapp opp til det framtidige Halti. 

Ideen om kvenkultursenter ble også tatt tak i, og etter å ha fått ekstern finansiering ble Per 

Larsen tilsatt som prosjektleder. 

Nå hadde kommunen tre prosjektledere, hver i 50 % stilling, Trude jobbet med 

nasjonalparksenter, Per jobbet med kvenkultursenter og Dag jobbet med byggingen og 

innholdet. 

En viktig jobb var å selge inn prosjektet til ulike departement. I slutten av august 2000 var 

Nordreisa vertskap for en delegasjon av Statssekretærer og embetsverk fra i alt 11 

departement. De fikk både presentert planene for Regionens hus og besøkt Mollisfossen i 

Reisadalen. 

Byggeperioden varte fra våren 2000 til høsten 2001.  I begynnelsen av oktober var det 

innflytting og 16.november var det offisiell åpning med fylkesordfører Ronald Rindestu av 

Regionens hus med Bibliotek, turistinformasjon, næringshage og Ishavsstudio med lyd/bilde 

utstyr. En viktig milepæl var nådd.  

Direktoratet for Naturforvaltning var en viktig økonomisk støttespiller i en tidlig fase, de 

sammen med fylkeskommunen, kultur og næringsetaten bidro til at det var mulig å ha 

prosjektledere i flere år. I tillegg fikk vi mye støtte i arbeidet fra Fylkesmannens 

miljøvernavdeling og spesielt Knut Nergård. 
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Det var tidlig enighet om at Regionens hus var en arbeidstittel og at bygget trengte et navn. 

Etter en navnekonkurranse fikk huset navnet Halti i desember 2001. Forslaget var sendt inn 

av Ane Cecilie Elveslett. 

Det var hele tiden klart at dette var byggetrinn en av et større prosjekt. Arbeidet med 

byggetrinn to startet derfor ganske umiddelbart i 2002.  

I juli 2002 sluttet Olaug Bergset som leder for utviklingsavdelinga og som ny leder tok Dag 

Funderud da over stafettpinnen. 

Prosjektledere begynner og prosjektledere sluttet. Per Larsen slutten og Åse Marie Hauan 

kom inn som ny prosjektleder for kvenkultursenteret i 2002. Trude Indrebø sluttet og ble 

etterfulgt av Kirsti Jakobsen. 

Arbeidet med å realisere Nasjonalparksenter ble intensivert og 2004 fikk kommunen 

autorisasjon til å etablere nasjonalparksenter. Nasjonalparksenteret ble åpnet med en liten 

utstilling av Miljøvernminister Knut Arild Hareide 1.juli 2004. Vi tenkte oss vel da et par- tre år 

i midlertidige lokaler, men det ble nesten 11 år. Kommunen drev senteret selv de første 

månedene, før det ble etablert som et aksjeselskap i 2005. Odd Rudberg ble tilsatt som 

daglig leder i Halti nasjonalparksenter. 

En ny satsing gjennom Nord Troms regionråd så dagens lys i 2006. Det var etablering av 

Nord Troms studiesenter. Sammen med folkebibliotekene i de seks kommune, ble det lagd 

studiebibliotek. Disse legger til rette for undervisning gjennom lyd/bilde og egnede lokaler for 

gruppearbeid og selvstudier. Studietilbudet har økt betydelig siden oppstarten og har nå et 

bredt tilbud. Lisbeth Holm har ledet det fra start til ho gikk av høsten 2015. 

Arbeidet med å få på plass kvenkultursenter fortsatte. Tanken om å ha et felles 

kvenkultur/nasjonalparksenter ble forlatt og i 2006/2007 kom Johanne Sommersæter inn 

som ny prosjektleder for kvenkultursenter og kvenkulturfestival, Baskifestivalen seinere 

skiftet den navn til Paaskiviikko. Etter et godt arbeid med å samle alle seks kommunene i 

Nord Troms, ble Halti Kvenkultusenter IKS etablert i 2009. Første daglige leder var Lisa 

Vangen og ho ble etterfulgt av Pål Vegard Eriksen som leder Kvenkultursenteret i dag. 

Parallelt med etableringen av Halti kvenkultursenter, hadde arbeidet med byggetrinn to 

kommet framover. De gamle tegningene i forbindelse med byggetrinn en, ble forlatt. Ny 

arkitekt ble engasjert og tegnet et nytt byggetrinn to. Etter flere runder med 

kostnadsberegning, ble forslaget forlatt fordi det ble for stort og dyrt. Bygdas arkitekt Geir 

Lyngsmark ble engasjert for å tegne et nytt byggetrinn to som var mindre. Kostnadene måtte 

ned. Dette skisseprosjektet med kostnadsoverslag ble brukt til å søke ny finansiering. 

Nord Troms museum var nå godt inne i prosjektet og deres ønsker var blitt tegnet inn i 

planene. Dvs kontorer, verksted, konserveringsrom og et stort utstillingsareal. Bestyrer Rune 

Sundelin ledet arbeidet og ble seinere etterfulgt av Nina Einevoll Strøm. 

Stedsutviklingsplanen ble vedtatt i 2005. Et av tiltakene var å etablere elveparken med ny sti 

på østsiden av Reisaelva og etablering av båthus og badstu ved gammelbrua. NVE gjorde 

igjen en stor jobb og nasjonalparksenteret sto som prosjektleder for kommunen. Elveparken 

ble åpnet våren 2007 og på høsten besøkte Dronning Sonja elveparken, på veg til 30 års 

jubileum på Sonjatun Helsesenter. 
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I 2007 løsnet også arbeidet med finansiering, Troms fylkeskommune vedtok i juni å støtte 

Halti med 10 millioner, seinere har de gjort en tilleggsbevilgning på 5,7 millioner. Videre i 

2007 og 2008 fikk vi tilsagn fra Innovasjon Norge, RDA og Sparebank Nord Norge. Kst 

gjorde vedtak om bygging av Halti byggetrinn II og da var det bare søknaden til 

Kulturdepartementet som sto igjen. Vi søkte KKD tre år på rad innen ordningen kulturhus. 

John Karlsen, som var både ordfører og leder i styringsgruppa for Halti gjorde en stor jobb og 

var i flere møter med Kulturdepartementet og kulturministeren Trond Giske, men da oktober 

og Statsbudsjettet kom var det ingen penger til Halti. Den fjerde gangen vi søkte hadde vi 

byttet ordning og Troms fylkeskommune hadde gitt sitt siste bidrag, og Nord Troms museum 

sto nå som søker. Vi vil også nevne at tidligere fylkesråd Marion Rapp gjorde en kjempejobb 

i 2010/2011 i arbeidet for å selge dette prosjektet inn mot kulturdepartementet. 

Vi var da kommet til 2011 og i september var det lokalvalg. To uker etter innsetting av ny 

ordfører Lidvart Jakobsen ble han hentet til Oslo for å få beskjed om at KKD støttet 

prosjektet. Finansieringen var i boks. –trudde vi- 

Vi la prosjektet inn i budsjettet for 2012, men Fylkesmannen sa nei til å godkjenne 

låneopptaket. Nordreisa kommune er på ROBEK-lista. Argumentet var at prosjektet var for 

usikkert, de krevde reelle kostnader fra et anbud. Med det som bakteppe ble prosjektleder 

Knut Flatvoll engasjert sommeren 2012 og startet arbeidet med prosjektering. Verte AS i Alta 

fikk jobben og la det fram vinteren 2013. Grunnlaget gikk umiddelbart ut på anbud og i mai 

var kom anbudene inn og vi hadde reelle kostnader. Med dette i veska dro vi til Tromsø og 

presenterte det i møte med Fylkesmannen. Han hørte på det vi sa, men ga ingen 

forhåpninger.  

Under turen hjem hørte vi på radioen at vi hadde fått en million til samhandlingsprosjektet. 

En søknad vi skrev etter sterk oppfordring fra Troms fylkeskommune, kulturetaten. Prosjektet 

skulle skape god samhandling mellom aktørene før, under og etter innflytting. Dette 

prosjektet ble lagt på vent til låneopptaket var avklart.  

I begynnelsen av juli 2013 kom svaret fra Fylkesmannen i Troms. Vi fikk ikke ta opp lånet til 

Halti. Vedtaket var mulig å påklage. Vi samlet kreftene og sendte en klage. Etter det ble det 

innkalt til «krisemøte» med alle leietagerne, i møtet ble det satt sammen ei gruppe som 

skulle reise til Oslo og møte med kommunal og regionaldepartementet som skulle behandle 

klagen. Gruppa gjorde en kjempejobb, og etter noen spennende uker kom endelig det 

positive svaret fra departementet i slutten av september 2013. Vi fikk ta opp lånet. I 

sluttprosessen spilte både naboordfører Bjørn Inge Mo, fylkesråd Marion Rapp og 

Statssekretær Anne Beate Tvinnereim viktige roller med å hjelpe oss med å få dette i havn. 

Anbudene lå klare og 1.november 2013 ble spaden satt i jorda. Resten kjenner vi. Etter 17. 

mnd byggetid var det klart for innflytting 4.mai 2015. Tiden etter det er brukt til å flytte inn og 

komme i ordinær drift, Nord Troms Museum gjorde en stor jobb fram til høsten med å lage en 

fast utstilling, samt ei temperer utstilling. 

Parallelt med bygginga har samhandlingsprosjektet jobbet. Lise Jakobsen ble ansatt i januar 

2014 og avsluttet i jan 2016. Samhandlingsprosjektet har vært svært viktig for at planlegging, 

innflytting og etter hvert den daglige drifta skulle bli så god som mulig. 
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Videre drift av bygget 

Kommunen sammen med leietagerne jobbet mye gjennom samhandlingsprosjektet for å 

finne en formell form på forpliktende samarbeid om drift, dvs felles mottak i bygget, felles 

informasjon, fellesløsninger innen drift mm. Først de siste månedene av 

samhandlingsprosjektet høsten 2015 og våren 2016 kom en fram til at dette kan løses ved et 

Samvirkeselskap med likt eierskap fra alle fem partene. (de fire leietagerne og kommunen) 

Arbeidet med å få stiftet selskapet pågikk fram til juni 2016. Selskapet, Virvel SA ble formelt 

stiftet 8.juni 2016.  

 

Oppsummering 

Oppsummert har prosjektet tatt 20 år, tre ordførere, åtte prosjektledere og fire arkitekter og 

mange ansatte i Nordreisa har jobbet med prosjektet. I tillegg har representanter for 

leietagerne, nabokommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen og andre bidratt sterkt. 

Prosjektet har tatt sin tid, men det har vært spennende og når vi ser på resultatet synes vi 

det har blitt et fantastisk bygg, både for de som skal sitt arbeid her, besøkende og 

kommunen. 

Det har nok vært tider da en har vært litt i tvil om en skulle komme i havn, men vi har i alle 

fall hatt trua hele tiden.  

En svært viktig årsak til at prosjektet og bygget har kommet i havn er all den hjelp, støtte og 

tru på prosjektet som har kommet fra Troms fylkeskommune.  

Halti er ett av de største utviklingstiltak i Nordreisa kommune i nyere tid. For kommunen, 

leietakerne, innbyggerne og brukerne representerer det nye Halti en fenomenal arena for å 

utvikle og formidle kunnskap, næring, læring og opplevelser.  

Halti er et senter for kompetanse, utvikling, kultur, utdanning og opplevelse i Nord-Troms og 

en viktig ressurs for å styrke det regionale kulturliv, samt natur og kulturbasert næringsliv.  

Samlokaliseringen og den unike koblingen mellom natur, kultur og næring gjør Halti til en 

regional møteplass og arena for utvikling og formidling. Halti skal være en viktig ressurs og 

identitetsbærer i regionen og lokalsamfunnet, revitalisere og styrke kvensk kultur og språk, 

utvikle og formidle kunnskap om naturbruk og forvaltning.  

 

Storslett 05.07.2016  

Dag Funderud, Sektorleder for drift og utvikling 

 

 

 

 

 

56


	Forside 
	Saksliste 
	PS 1/17 Referatsaker
	RS 1/17 Beslutninger om endring i lokal struktur - Troms politidistrikt
	Beslutninger om endring i lokal struktur - Troms politidistrikt
	Vedlegg
	Beslutninger lokal struktur Troms


	RS 2/17 Folketallsutvikling i Troms i 2016
	Folketallsutvikling i Troms i 2016

	RS 3/17 Informasjonsbrev om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i 2017
	Informasjonsbrev om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i 2017

	RS 4/17 Overføring av tilskuddsmidler fra 2016 til 2017 - innvilges
	Overføring av tilskuddsmidler rusarbeid fra 2016 til 2017 - innvilges

	RS 5/17 Skatteinngangen i 2016
	Skatteinngangen i 2016

	RS 6/17 Skatteinngangen pr. oktober 2016
	Skatteinngangen pr. oktober 2016

	RS 7/17 Svar på uttalelse om regionale flyruter fra 01.04.2017 stekningen Sørkjosen - Tromsø
	Svar på uttalelse om regionale flyruter fra 01.04.2017 stekningen Sørkjosen - Tromsø

	RS 8/17 Særutskrift Budsjett 2017 for Drift og utvikling
	Særutskrift Budsjett 2017 for Drift og utvikling

	PS 2/17 Statusrapport på lønnskostnadene per desember 2016
	Saksfremlegg

	PS 3/17 Halti -sluttrapport og regnskap
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Prosjektrapport Halti 2013-2016 



