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Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscena, Halti 
Dato: 09.02.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
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. 
 

 
Papirløse møter: 
Jf. vedtak i Nordreisa kommunestyre, er det nå innført papirløse møter i alle politiske utvalg. 

De av dere som har fått utdelt Ipad etter 1.1.17 finner sakspapirene på appen PDF max på deres 
Ipad. Andre finner sakspapirene på vår hjemmeside. 
 
De som blir innkalt av vararepresentanter får utdelt en låneipad dersom de ikke ønsker å bruke 
egen enhet – dette avtales direkte med service dersom vara blir innkalt av politisk sekretæriat. 
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Fra: Post Nordreisa (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 01.02.2017 15:07:44
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: FW: Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 9. febr.2017
Vedlegg: 170201 spørsmål ordfører kommunestyremøte 9.febr..pdf
 
 
From: Hilde Nyvoll [mailto:nyvollhilde@gmail.com] 
Sent: Wednesday, February 1, 2017 12:52 PM
To: Post Nordreisa <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Cc: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>
Subject: Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 9. febr.2017
 
Se vedlegg.
 
Mvh Hilde Nyvoll, kommunestyrerepresentant (Nordreisa Arbeiderparti)
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Fra: Post Nordreisa (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 01.02.2017 13:05:11
Til: Øyvind Evanger
Kopi: Ellinor Evensen

Emne: FW: Spørsmål til ordføreren
Vedlegg: Ny bru over Reisaelva ved Storslett.docx
 
 

From: Terje Olsen 
Sent: Tuesday, January 31, 2017 10:10 PM
To: Post Nordreisa <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: Spørsmål til ordføreren
 
Hei
Legger ved spørsmål til ordføreren til kommunestyret 9. februar.
 
 
Med vennlig hilsen

Terje Olsen
Nordreisa Høyre
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Ny bru over Reisaelva ved Storslett (E6). 
 
Statens Vegvesen har erkjent at Storslett bru er en flaskehals for trafikken på 
E6 og er derfor i gang med å planlegge ny bru. 
 
I tillegg til å være en del av E6 er Storslett bru også et viktig bindeledd mellom 
to deler av tettstedet Storslett, også for gående og syklende.  For at brua i 
framtida skal fungere bedre som slikt bindeledd er det etter Nordreisa Høyres 
syn nødvendig at det legges bedre til rette for gående og syklende. I så måte er 
vindskjerming og belysning viktige element, og utformingen av bruen som 
helhet vil være viktig for helhetsinntrykket av brua som en del av tettstedet.  
Nordreisa Høyre mener derfor at Statens Vegvesen må være i tett dialog med 
Nordreisasamfunnet i planleggingen av den nye brua.  
 
Spørsmål til ordføreren:  
Er ordføreren enig med Nordreisa Høyre i at de elementene som påpekes må 
ivaretas for at ny Storslett bru blir mer hensiktsmessig som bindeledd på 
Storslett? 
 
Har ordføreren dialog med Statens Vegvesen i planlegging av ny Storslett bru 
for å ivareta lokale interesser? 
 
 
Storslett 31. januar 2017 
 
Terje Olsen 
Nordreisa Høyre
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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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DET KONGELIGE KOMMUNAL-



OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Ordførere og rådmenn
Fylkesordførere og fylkesrådmenn
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Deres ref Vår ref Dato

15/4950-22 16.12.2016

Digitalisering i kommunal sektor

Regjeringen har tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye,
forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette
arbeidet. Fremover må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby
innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige cligitale tjenester.

Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive
og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan
bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering er et viktig
verktøy for forenkling av kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint
forvaltningspraksis.

Dette brevet inneholder en kort gjennomgang av de viktigste nye tiltakene med
relevans for kommunal sektor i den statlige digitaliseringspolitikken.

1. En ny digital agenda

Regjeringen la i 2016 frem Meld. St. 27 (2015-2016)Digital agendafor Norge. IKT for en
enklere hverdag ogøkt produktivitet.1 Meldingen presenterer regjeringens overordnede
politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste. Departementet vil særlig
løfte frem følgende tiltak:

https://www.reirjeringen.nojno/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling for IKT og Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 fornying Tirnothy Szlachetko
NO-0032 Oslo Org no_
postrnottak@kmd.dep.no http.//www.krnd.dep.no/ 972 417 858
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Mer helhetlige løsninger
Mange offentlige tjenester forutsetter et utstrakt samarbeid mellom statlig og
kommunal sektor. Når det gjelder oppgaver som løses på tvers av statlig og
kommunal sektor, vil regjeringen at de statlige virksomhetene skal ta et større
ansvar for at det utvikles helhetlige, digitale løsninger som også kan benyttes av
kommunene. I tillegg skal statlige virksomheter ta mer hensyn til kommunene i
sitt digitaliseringsarbeid.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)har i 2016 kartlagt statlige
digitaliseringsprosjekter med konsekvens for kommunene i utvalgte statlige
virksomheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomgår
nå Difis funn og forslag til tiltak for bedre samordning. Departementet skal
samarbeide med KS om det videre arbeidet.

Digital postkasse til innbyggere
Digital post gjør kommunikasjonen med det offentlige raskere, tryggere og
enklere. Digital postkasse til innbyggereer en sikker løsning, og kommunene kan
sende både vedtak og andre viktige henvendelser, inkludert sensitive
personopplysninger. Med digital post sparer kommunene penger, mens
innbyggerne får bedre tjenester. KS SvarUT kan videresende post til Digital
postkasse til innbyggere.Kommuner som ikke har tatt i bruk digital postkasse ennå,
kan ta kontakt med Difi og få hjelp til å koble seg på.

I 2014 ble forvaltningsloven2 og eForvaltningsforskriften3 endret slik at
forvaltningen som hovedregel skal kommunisere digitalt med innbyggere og
næringsdrivende. Forvaltningsorganet skal sørge for at parten blir varslet om at
enkeltvedtak er fattet, og om hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg
kunnskap om innholdet. Vedtaket kan for eksempel bli gjort tilgjengelig i
mottakers digitale postkasse. Hvis mottaker ikke har skaffet seg tilgang til
enkeltvedtaket innen en uke fra det tidspunktet vedtaket ble gjort tilgjengelig, og
varsel ble sendt, skal parten varsles digitalt en gang til (per e-post eller sms). Det
vil si at det ikke lenger er slik at vedtak og lignende må sendes på papir til
mottaker dersom han eller hun ikke har åpnet det digitalt.

ID - porten
ID-porten er en innloggingsløsning som gir innbyggerne sikker tilgang til over
1000nettjenester i stat og kommune. Difi har etablert en felles tjeneste for å
signere dokumenter fra offentlig sektor direkte på nett. Denne tjenesten er
tilgjengelig via ID-porten. Signeringstjenesten erstatter håndskreven signatur og

2 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
3 Forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen
(eForvaltningsforskriften) .

Side 2
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gjør det mulig for innbyggere å signere dokumenter fra det offentlige digitalt.
Tjenesten bidrar til en brukervennlig, sikker, praktisk og effektiv håndtering av
dokumenter som krever signatur fra innbyggere. For mer informasjon se
https://www.difi.no/fazomrader-og-tjenester/digitale-felleslosninger/id-porten.

«Én innbygger, en journal»
Helse- og omsorgssektoren er i gang med å realisere "Én innbygger —en journar.
Det langsiktige målet er en felles nasjonal løsning som gir en gjennomgående
digital journalløsning for hele helsetjenesten. Regjeringen har pekt på
programmet "Helseplattformen" i region Midt-Norge som et første steg i den
videre utviklingen. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten, helseforetakene,
spesialisthelsetjenesten og de statlige etatene må delta aktivt i det videre arbeidet
med en felles, nasjonal løsning gjennom et tett statlig-kommunalt samarbeid.

Kommunene har en viktig rolle i det nasjonale arbeidet med utvikling av IKT:
Kommunene har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak for å fullføre
innføring og realisering av gevinster på de områder hvor det foreligger tekniske
løsninger, herunder elektronisk meldingsutveksling. Det er behov for at
kommunene vurderer samarbeidsmodeller for bedre koordinering og
samordning. Gode samarbeidsmodeller skal bidra til bedre utnyttelse av
kompetanse, kapasitet og ressurser i det nasjonale e-helsearbeidet i tråd med
vedtatte helsepolitiske mål og tilrådninger i nasjonalt e-helsestyre.

Altinn for kommunene
Altinn er en nasjonal felleskomponent som statlige etater som hovedregel skal
bruke ved produksjon av relevante digitale tjenester. Kommunene kan også bruke
Altinn, og i januar 2016 ble Brønnøysundregistrene og KS enige om en avtale som
gjør det enklere for kommunesektoren å tilby nye, nettbaserte tjenester.
Kommuner som ønsker å benytte denne avtalen kan ta kontakt med KS for mer
informasjon.

Folkeregisteret er blitt gratis
Fra 1. januar 2016 ble standardtjenester i Folkeregisteret gratis for alle
virksomheter. Standardtjenester omfatter blant annet oppslag på nett, vask og
vedlikehold av registre og de fleste uttrekk fra databasen. Det betyr at kostnaden
for bruk av Folkeregisteret faller bort for kommunene. Gratis tjenester fra
Folkeregisteret gir kommunene muligheten til å øke bruken av direkte oppslag i
registeret, og på den måten få et bedre og mer oppdatert datagrunnlag.

Tjenester som ikke er standardtjenester er videreført som betalingstjenester.

Side 3
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Bruk IT-standarder
Kommunene skal bruke obligatorisk IT-standarder slik de framgår av
standardiseringsforskriften.4 I tillegg bør kommunene også benytte de anbefalte
standardene. Standardene legger til rette for og fremmer elektronisk samhandling
med og i forvaltningen. Referansekatalogengir en oversikt over anbefalte og
obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.5 Spørsmål om bruk av standarder
kan rettes til Difi.

Ny løsning for Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP)
Difi og Oslo kommune samarbeider i prosjektet eInnsyn for å utvikle en felles
innsynsløsning for OffentligElektronisk Postjournal (OEP) og Oslo kommunes Søk
i politiske saker (SIPS).

Løsningen skal etter planen lanseres ved årsskiftet 2017/2018. Det er lagt til
grunn at løsningen skal utvikles slik at den også kan benyttes av andre kommuner
og av fylkeskommuner.

Oslo kommune er i dialog med sentrale organer i kommunesektoren og vil
invitere til deltakelse i piloter. Kommuner eller fylkeskommuner som ønsker
informasjon, som vil prøve ut tjenesten eller som ønsker å publisere i en felles
tjeneste som eInnsyn kan ta kontakt med Oslo kommune eller Difi. For mer
informasjon se https://einnsyn.difi.no/.

Kommunale veiledningstilbud
KS og KMD undertegnet den 30. juni 2016 en intensjonsavtale om utvikling av et
kommunalt veiledningstilbud for økt digital kompetanse. Tilbudet skal bidra til at
de som har liten erfaring med digitale løsninger blir mer selvhjulpne i bruk av
data og digitale tjenester. Veiledningstilbudet skal ikke være en nyetablering i
kommunene, men en videreutvikling og samordning av den innbyggerservice
som kommunene allerede tilbyr sine innbyggere. Dette kan f.eks. inngå som en
del av folkebibliotekets generelle veiledningstilbud, kommunens servicekontor,
eller veiledning fra kommunale fagavdelinger.

Et felles ettårig prosjekt eid av KMD og KS blir igangsatt i januar 2017 og skal
blant annet utvikle et konsept til kommunene for etablering og drift av et
veiledningstilbud innen digital kompetanse. Konseptet vil inkludere
opplæringsressursene som er utviklet under Digidel-programmet
(www.digidel.no). Kommunene bestemmer selv hvordan et slikt veiledningstilbud
skal organiseres lokalt.

4 Forskrift 5 april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning. hups://loydata.no/doku men /SF/forskrift /2013-01-05-959.

5 lillps://www.difi.no/fagoinrader-og-tjenester/diitaliserin-oz-samordning/standarder/referansckataloQen.
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Kommunestrukturog IKT
KMD anbefaler at berørte kommuner tar høyde for kommende endringer i
kommune- og fylkesstruktur ved etablering av nye eller oppgradering av
eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester. Ved sammenslåing av
kommuner og fylker vedtas som hovedregel nye kommune- og fylkesnumre, og
det er viktig at systemene er tilstrekkelig fleksible til å håndtere endringer av
denne typen.

Som del av kommunereformen har Kartverket fått i rolle fra KMD å koordinere
samarbeidet mellom statlige virksomheter og involverte kommuner, og avdekke
avhengigheter mellom ulike IT-løsninger. Det er blant annet utarbeidet en
sjekkliste for kommuner som skal gjennomføre sammenslåing, med oversikt over
oppgaver og tidsfrister. Nyttig informasjon om kommunereform og digitalisering
finnes på http://www.kartverket.no/kommunereform/.

2. Digitaliseringsrundskrivet for statlige virksomheter

Digitaliseringsrundskrivet (rundskriv H- 09/2016) er en sammenstilling av pålegg og
anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av
hvilke føringer som gjelder. Det gjelder for statlige virksomheter, og har blitt sendt ut
hvert år siden 2009.

Rundskrivet sendes i år også til kommunene, som et vedlegg til dette brevet.
Rundskrivet henviser til en rekke krav som er hjemlet i lov, og som derfor også gjelder
kommunene. De øvrige kravene i rundskrivet gjelder ikke for kommunene.

Departementet oppfordrer kommunene til å gjøre seg kjent med kravene som stilles til
statlige virksomheter på digitaliseringsområdet, og også til å vurdere om noen av
anbefalingene kan være relevante for kommunenes digitaliseringsarbeid.

Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef

Timothy Szlachetko
seniorrådgiver

1vedlegg: Digitaliseringsrundskrivet (H-09/16)

Dette dokumentet er elektromsk godkient og sendes uten signatur.
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Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO
Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA
Alvdal kommune




2560 ALVDAL
Andebu kommune Andebu sentrum 1 3158 ANDEBU
Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES
Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK
Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL
Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER
Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM
Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL
Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTO
Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO
Aukra kommune Kommunehuset 6480 AUKRA
Aure kommune Postboks 134 6689 AURE
Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND
Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL
Austevoll kommune Kommunehuset 5392 STOREBØ
Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM
Averøy kommune Postboks 152 Bruhagen 6538 AVERØY
Balestrand kommune Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND
Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
Bamble kommune Pb. 80 3993 LANGESUND
Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU
Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD
Berg kommune Skaland 9385 SKALAND
Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG
Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK
Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ
Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN
Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ
Bokn kommune Boknatun 5561 BOKN
Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN
Bygland kommune Kommunehuset 4745 BYGLAND
Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE
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Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA
Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK
Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN
Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES
Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD
Dovre kommune Kongsv. 4 2662 DOVRE
Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN
Drangedal kommune Gudbrandsvei 7 3750 DRANGEDAL
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN
Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA
Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID
Eide kommune




6490 EIDE
Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD
Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 1 1850 MYSEN
Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD
Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL
Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND
Elverum kommune PB 403 2418 ELVERUM
Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL
Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE
Etnedal kommune Kyrkjevegen 10 Bruflat 2890 ETNEDAL
Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN 1OFOTEN
Evje og Hornnes kommune Evjemoen 4735 EVJE
Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND
Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE
Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE
Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND
Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ
Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY
Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR
Fjaler kommune Postboks 54 6961 DALE I SUNNFJORD
Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME
Flakstad kommune




8380 RAMBERG
Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER
Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD
Flesberg kommune Postmottak 3623 LAMPELAND
Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ
Flå kommune Kommunehuset 3539 FLÅ
Folldal kommune




2580 FOLLDAL
Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND
Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA
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Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD
Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK
Froland kommune Osedalen 4820 FROLAND
Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA
Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA
Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN
Fyresdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL
Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE
Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN




SANDE I

Gaular kommune




6973
SUNNFJORD

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR
Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA
Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA
Gjerdrum kommune Pb 10 2024 GJERDRUM
Gjerstad kommune Kommunehuset 4980 GJERSTAD
Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK
Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN
Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS
Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN
Gratangen kommune Årstein 9470 GRATANGEN
Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG
Grue kommune Postboks 173 2261 Kirkenær
Gulen kommune




5966 EIVINDVIK
Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN
Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR
Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST
Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG
Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID
Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD
Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
Hattfj elldal kommune 0.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL
Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND
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Hedmark fylkeskommune

Postboks 4404
2325 HAMAR




Bedriftssenteret




Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN
Hemsedal kommune Kommunehuset 3560 HEMSEDAL
Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG
Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY
Hitra kommune Rådhuset 7240 HITRA
Hjartdal kommune Sauland 3692 SAULAND
Hjelmeland kommune Vågen 4130 HJELMELAND
Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL
Hof kommune Hofslundveien 5 3090 HOF
Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE
Holmestrand kommune Postboks 318 3081 HOLMESTRAND
Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN
Hordaland fylkeskornmune Postboks 7900 5020 BERGEN
Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL
Horten kommune Pb 10 3191 HORTEN
Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN
Hyllestad kommune Hyllestad kommunehus 6957 HYLLESTAD
Hægebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN
Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER
Høylandet kommune Administrasjonsbygget 7977 HØYLANDET
Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG
Ibestad kommune Rådhuset 9450 HAMNVIK
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY
Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND
Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER
Jondal kommune Kommunehuset 5627 JONDAL
Jølster kommune Kommunehuset 6843 SKEI I JØLSTER
Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 4 9730 KARASJOK
Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES
Karmøy kommune Statsråd Vinjes gate 25 4250 KOPERVIK
Kautokeino kommune Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO
Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE
Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG
Kongsvinger kommune




2226 KONGSVINGER
Kragerø kommune Pb. 128 3791 KRAGERØ
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Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S
Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N
Krødsherad kommune




3536 NORESUND
Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND
Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND
Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL
Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 ROSENDAL
Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
Kvitsøy kommune




4180 KVITSØY
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES
Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD
Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN
Lardal kommune Svarstadtunet 15 3275 SVARSTAD
Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK
Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD
Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER
Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD
Leka kommune Lekatun 7994 LEKA
Leksvik kommune Kommunehuset 7120 LEKSVIK
Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES
Lesja kommune Kommunehuset 2665 LESJA
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER
Lier kommune PB 205 3401 LIER
Lierne kommune Administrasjonsbygget 7882 NORDLI
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND
Lindesnes kommune Postboks 183 Vigeland 4524 LINDESNES




Felles postmottak




Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20

5914 ISDALSTO

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM
Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD
Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI
Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA
Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY
Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE
Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET
Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL
Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN
Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG
Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN
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Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL
Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE
Marnardal kommune Rådhuset 4534 MARNARDAL
Masfjorden kommune Sandnes 5981 MASFJORDNES
Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG
Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL
Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES
Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER
Midsund kommune Midsund 6475 MIDSUND
Midtre Gauldal kommune Rådhuset 7290 STØREN
Modalen kommune Mo 5729 MODALEN
Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND
Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE
Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE
Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS
Møre og Romsdal
fylkeskommune

Fylkeshuset 6404 MOLDE

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND
Namdalseid kommune Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID
Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 NAMSOS
Namsskogan kommune




7890 NAMSSKOGAN
Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD
Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK
Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL
Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 MJØNDALEN
Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN
Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA
Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN
Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN

Nesset kommune Kommunehuset 6460
EIDSVÅG I
ROMSDAL

Nissedal kommune Kommunehuset 3855 TREUNGEN
Nittedal kommune Pb 63 1483 SKYTTA
Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS
Nord-Aurdal kommune Boks 143 2901 FAGERNES
Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
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Nordland fylkeskommune Prinsens gate 100 8048 BODØ
Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA
Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT
Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Seilmakergata 2 7735 STEINKJER

Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 RØDBERG
Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN
Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID
Nøtterøy kommune Postboks 250 Borgheim 3163 BORGHEIM
Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA
Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL
Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER
Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN
Os kommune Postboks 84 5202 OS
Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO
Osterøy kommune Rådhuset 5282 LONEVÅG
Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV
Porsgrunn kommune Pb. 128 3901 PORSGRUNN
Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER
Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD
Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA
Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG
Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES
Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL
Rendalen kommune Postmottak kommunehuset 2485 RENDALEN
Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU
Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL
Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU
Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL
Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA
Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR
Roan kommune




7180 ROAN
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER
Rollag kommune




3626 ROLLAG
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Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING
Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY
Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN
Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG
Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS
Røst kommune Rådhuset 8064 RØST
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN
Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN
Samnanger kommune Kommunehuset 5650 TYSSE
Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES
Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I VESTFOLD
Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD
Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES
Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY
Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG
Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA
Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN
Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU
Selje kommune




6740 SELJE
Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD
Sigdal kommune




3350 PRESTFOSS
Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN
Sirdal kommune Tonstadvegen 28, Rådhuset 4440 TONSTAD
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA
Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM
Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI
Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN
Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK
Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE
Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER
Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA
Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD
Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA
Sogn og Fjordane





fylkeskommune
Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL
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Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE
Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA
Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE
Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND
Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND
Spydeberg kommune Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG
Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE
Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER
Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER
Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL
Stokke kommune Postboks 124 3161 STOKKE
Stord kommune Postboks 304 5402 STORD
Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL
Stor-Elvdal kommune Pb 85 2481 KOPPANG
Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN
Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND
Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA
Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN
Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG
Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND
Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG
Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA
Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL
Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO
Svelvik kommune P.b. 40 3061 SVELVIK
Sykkylven kommune




6230 SYKKYLVEN
Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE
Sømna kommune Vik 8920 SØMNA
Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV
Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN
Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON
Sør-Odal kommune ogardsvegen 2 2100 SKARNES
Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA
Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM
Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES
Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA
Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN
Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE
Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL
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Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN
Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND
Tjøme kommune Rødsgata 36 3145 TJØME
Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA
Torsken kommune




9380 GRYLLEFJORD
Tranøy kommune Kommunehuset 9304 VANGSVIK
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ
Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM
Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL
Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA
Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD
Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND
Tydal kommune Ås 7590 TYDAL
Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET
Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK
Tysnes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL
Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL
Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG
Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM
Ullensvang herad




5780 KINSARVIK
Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK
Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK
Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ
Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 16 5722 DALEKVAM
Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE

Vang kommune
Kommunehuset - Tyinvegen
5161

2975 VANG I VALDRES

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ
Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN
Vega kommune Gladstad 8980 VEGA
Vegårshei kommune Administrasjonsbygget 4985 VEGÅRSHEI
Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL
Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S
Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY
Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG
Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES
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Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE
Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES
Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD
Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN
Vikna kommune Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK
Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN
Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE
Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA
Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS
Værøy kommune Værøy kommune 8063 VÆRØY
Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR
Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY
Vågå kommune Edv. Stormsveg 2 2680 VÅGÅ
Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR
Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
Øksnes kommune Postboks 33 8439 MYRE
Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD
Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG
Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA
Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG
Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Øyer kommune Kongsvegen 325 Tingeberg 2636 ØYER
Øygarden kommune Øygarden rådhus 5337 RONG
Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD
Ål kommune Torget 1 3570 ÅL
Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND
Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI
Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA
Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4 6885 ÅRDALSTANGEN
Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS
Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA
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OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Rundskriv

Departementene
Underliggende forvaltningsorganer
Statsministerens kontor

Nr. Vår ref Dato

H-09/16 16/2913 6 25.11.2016

DIGITALISERINGSRUNDSKRIVET

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende
digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.
Rundskrivet beskriver også prosessen knyttet til Kommunal- og
moderniseringsdepartementets (KMD) vurdering av IKT-relaterte satsingsforslag til
2018-budsjettet. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære
forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og
forvaltningsbedrifter. Rundskrivet erstatter rundskriv H-17/2015.

Vesentlige enchinger fra fiorårets rundskriv

De viktigste endringene fra rundskriv H-17/2015 er:

Virksomheten skal styrke arbeidet med digitalt førstevalg, jf. punkt 1.1.
Kravet om bruk av digital postkasse til innbyggere er presisert, jf. punkt 1.2.
Kravene til gjenbruk av informasjon er presisert, jf. punkt 2.2.
Det er fastsatt strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter, jf. punkt
2.3.
Krav om sourcingstrategi, jf. punkt 2.5.
Krav til innebygget personvern, jf. punkt 2.7.
Anbefalte prinsipper for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter, jf. punkt 3.1.
Krav til virksomhetens samhandling med kommunesektoren, jf. punkt 3.4.

Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@kmd.dep.no

28



• Beskrivelse av adgangen til å overskride driftsbevilgningene til
investeringsformål mot tilsvarende innsparing på driftsbudsjettet følgende
budsjettår, jf. punkt 4.3.

Bakgrunn

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det
handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige.
Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke
produktiviteten i både privat og offentlig sektor. Digitalisering kan være en katalysator
for forenkling av kompliserte regelverk, og fornying av gammel og tungvint
forvaltningspraksis.

Regjeringen la i 2016 frem Meld. St. 27 (2015-2016)Digital agendafor Norge. IKT for en
enklere hverdag og økt produktivitet.1 Meldingen presenterer regjeringens overordnede
politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste.

1. Hva skal virksomheten digitalisere?

1.1 Digitalt førstevalg

Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje
gjennom digitale, nettbaserte tjenester. Disse tjenestene skal være helhetlige,
brukervennlige, trygge og universelt utformet. Brukerne skal få den hjelpen de trenger
for å finne frem i og bruke tjenestene.

Departementene skal innen utgangen av 2017 kartlegge potensialet for digitalisering av
tjenester og arbeidsprosesser, og utarbeide planer for hvordan alle egnede tjenester
skal gjøres tilgjengelig digitalt. Arbeidet skal skje i samarbeid med departementets
underliggende virksomheter, jf. fellesføring i tildelingsbrevene for 2017.

Departementene skal innen utgangen av 2018 gjøre en vurdering av hvilke tjenester
som bør ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om tjenestene egner
seg for utvikling av tjenestekjeder. Det skal også utarbeides planer/strategier for
utvikling av tjenestene. Arbeidet skal skje i samarbeid med departementets
underliggende virksomheter, og ev. virksomheter i andre sektorer.

Kartleggingene bør blant annet omfatte hvilke tjenester det gjenstår å digitalisere,
hvilke tjenester som egner seg for digital selvbetjening, straks-avgjørelser og
automatisert saksbehandling. Kartleggingen må også brukes til å vurdere om
eksisterende digitale tjenester er brukerorienterte og brukervennlige, eller om de bør
re-designes, forenkles eller kanskje kan bortfalle. Relevant regelverk må også
gjennomgås.

Det enkelte departement er ansvarlig for å gjennomføre de regelverksendringene som
er nødvendige for å kunne oppnå besparelsene ved digitalisering på eget område.

I https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
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1.2 Digital postkasse til innbyggere
Virksomheten skal bruke Digital postkasse til innbyggerefor utsending av post til
innbyggere som har valgt digital postkasse, og som ikke har reservert seg. Kravet om
bruk av digital postkasse til innbyggere gjelder alle tjenester hvor det sendes brev til
innbyggerne. Eventuelle unntak fra dette skal være basert på gjennomført risiko- og
sårbarhetsvurdering på samme måte som for bruk av andre IKT-løsninger.

Virksomheten må jobbe aktivt for at deres målgrupper oppretter digital postkasse, for
eksempel ved å lenke til mer informasjon på Norge.no.

Virksomheter som har benyttet Altinns meldingsboks for utsending av post til
innbyggere, skal bruke Digital postkasse til innbyggerefra 1. oktober 2016. Har
innbyggeren ikke valgt postkasse og ikke reservert seg mot digital post, kan post
fortsatt sendes til Altinns meldingsboks.

Skattedialogen til innbyggere (skattekort og skatteoppgjør) har midlertidig unntak fra
fristen. Fra og med utsendelse av skatteoppgjøret for inntekståret 2016, skal
skattedialogen videresendes fra Altinn til Digital postkasse til innbyggere.

1.3 Ta i bruk elektronisk faktura

Når nye avtaler inngås, skal virksomheten kreve at deres leverandører av varer og
tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at virksomheten mottar
dokumentet i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF) •2 Fra
utenlandske leverandører skal det stilles tilsvarende krav om at dokumenter skal
mottas i samsvar med standarden PEPPOL BIS. KMD anbefaler offentlige
virksomheter å benytte infrastrukturen Difi forvalter for formidling av elektroniske
handelsdokumenter.3Virksomheten skal påse at kontaktinformasjon om fakturering er
oppdatert i Elektronisk mottakeradresseregister(ELMA).4

Offentlige virksomheter bør sende elektroniske fakturaer til både privatpersoner og
næringsdrivende. Statlige virksomheter som sender fakturaer til privatpersoner
regelmessig, skal tilby elektronisk faktura. Slike virksomheter skal så langt det er mulig
også vurdere om de i tillegg kan tilby avtale om automatisk betaling for tjenester som
egner seg for dette. Kravene kan fravikes dersom fakturavolumet er så lavt at
kostnadene klart vil overstige nytteverdien.

1.4 Gjør offentlig informasjon tilgjengelig for viderebruk

I samsvar med viderebruksbestemmelsene i offentleglova skal virksomheten gjøre
egnet informasjon tilgjengelig i maskinlesbare formater, fortrinnsvis gjennom API'er.
Virksomheten kan få dekket sine kostnader ved tilgjengeliggjøring i tråd med

2 https://www.clifi.no/artikke1/2015/10/elekt ronisk-handel-e-handel 

3 littp://www.anskaffelsenno/verktoy/aksesspunkt-hvilke-kan-stotte-dill-behov
4 littp://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-elektronisk-band el/adresseregister-elmasmp
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offentleglovas bestemmelser. Data bør tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som for
eksempel Norsk lisensfor opne data (NLOD).5

Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller
digitale tjenester, skal legge til rette for at data fra disse tjenestene kan gjøres
tilgjengelige i maskinlesbare formater. Der markedet leverer tjenester på grunnlag av
slike data, skal virksomheten vurdere å avstå fra å utvikle lignende tjenester selv.
Virksomheten skal følge Retningslinjer ved tilgjengeliggjøringav offentligedata •6

1.5 Følg opp informasjonssikkerheten

I henhold til eForvaltningsforskriften § 15 skal virksomheten ha en internkontroll
(styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente
standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet.7 Internkontrollen bør være en
integrert del av virksomhetens helhetlige styringssystem. Omfang og innretning på
internkontrollen skal være tilpasset risikoen. KMD har pekt ut Difi til det organ som
skal gi anbefalinger på området, jf. eForvaltningsforskriften § 15.

Virksomhetene skal gjøre seg kjent med og følge opp Handlingsplan for
informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015 - 20178 Denne oppfølgingen må
koordineres av fagdepartementene, som har ansvaret for informasjonssikkerheten i
sine sektorer.

2. Hvordan bør virksomheten digitalisere?

2.1 Hjelp brukerne

Brukere skal få hjelp og veiledning til å benytte virksomhetens digitale tjenester, for
eksempel gjennom veiledning på nett, digital dialog, direkte kontakt eller betjening ved
personlig fremmøte. Virksomheter som har ansvarsområder som går på tvers av
virksomheter bør samarbeide, og gi brukerne et hensiktsmessig og helhetlig tilbud,
uavhengig av måten forvaltningen er organisert på.

Norge.no er hovedkanal for informasjon til innbyggerne om sikker digital postkasse.
For å sikre konsistent informasjon til innbyggere, bør virksomheter som sender digital
post til innbyggeren henvise til denne nettsiden.

Norge.no er også en veiviser til offentlige digitale tjenester på tvers av sektorer og nivå.
Statlige virksomheter bør fortløpende registrere sine tjenester her, for å sikre en
helhetlig fremstilling av forvaltningens digitale tjenester til innbyggerne.

s 1ittps://dala.norge.no/n1od/no/2.0 

6 Intps://www.regjerin:zen.no/no/dokumenter/retningslinier-ved-tilglengeliggioring-a/id708912/

7 Forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.
https://loydata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988?(I=eforvaltnin 

8 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-informasionssikkerhet-i-statsforvaltningen/id2440093/
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2.2 Gjenbruk informasjon

Den enkelte virksomhet skal ha oversikt over hvilke data den håndterer, hva dataene
betyr, hva de kan brukes til, hvilke prosesser de inngår i, og hvem som kan bruke dem
(informasjonsforvaltning). Difi etablerer et rammeverk for informasjonsforvaltning som
kan brukes av virksomheten.9

Virksomheten skal gjenbruke informasjon, i stedet for å spørre brukerne på nytt om
forhold de allerede har opplyst. Før virksomheten etterspør informasjon, skal den
sjekke om den samme informasjonen allerede finnes, og er tilgjengelig i egen eller i
andre virksomheter. Finnes informasjonen hos en annen offentlig virksomhet, skal
informasjonen hentes derfra, forutsatt at det foreligger hjemmel. Virksomheten som
ønsker informasjon utlevert, må selv sørge for hjemmel for gjenbruk av informasjonen.
Offentlige virksomheter må prioritere utveksling av informasjon som andre
virksomheter har krav på.

2.3 Bruk nasjonale felleskomponenter

Regjeringen har fastsatt strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter.19 Disse
gir rammer og føringer for bruk og utvikling av felleskomponentene, og skal legges til
grunn av felleskomponentforvaltere og tjenesteeiere.

ID-porten: Virksomheten skal ta i bruk ID-porten for digitale tjenester som krever
innlogging og autentisering.

Altinn: Virksomheten skal i utgangspunktet ta i bruk Altinns infrastruktur og
tjenesteplattform for produksjon av relevante tjenester. Virksomheter som på kort sikt
ikke kan få dekket sine behov i Altinn på en hensiktsmessig måte, kan benytte
løsninger i markedet eller utvikle løsningen selv. Virksomheten må kunne begrunne
unntak. Aktuelle digitale tjenester rettet mot næringsdrivende skal gjøres tilgjengelige
på Altinns portal.

Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende.

Digital postkasse til innbyggere: Virksomheten skal bruke Digital postkasse til
innbyggeresom beskrevet i punkt 1.2.

Kontakt- og reservasjonsregisteret: Virksomheten skal bruke kontaktinformasjon
fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved varsling om og utsendelse av enkeltvedtak og
andre viktige digitale henvendelser, jf. eForvaltningsforskriften § 8.11

9 littps://www.difi.no/faQomrader-o-tienester/dizitaliserin Q-0 Q-samordninz/nasional-arkitekt ur/i nformasionsfffivalt ing
10 Meld.St.27 (2015-2016)kapittel11.1.
11Forskrift25.juni2004nr. 988omelektroniskkommunikasjonmedogi forvaltningen.
littps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988?ci=eforvaltninq
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Felles offentlige registre: For å sikre oppdatert og korrekt informasjon om personer,
virksomheter eller eiendommer, skal statens virksomheter bruke folkeregisteret,
enhetsregisteret og matrikkelen så fremt vilkår for bruk er oppfylt.

2.4 Følg krav om arkitektur og standarder

Virksomheten skal følge statens overordnede arkitekturprinsipper på IKT-området.12
Virksomheten må kunne dokumentere og begrunne eventuelle avvik.

Virksomheten skal bruke obligatoriske stanclarder slik de framgårav
standardiseringsforskriften.13På områder som ikke dekkes av de obligatoriske
standardene, bør virksomhetenbenytte de anbefaltestandarclene.Referansekatalogen
gir en oversikt over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor."

Gjennom forskrift om universell ufforming av IKT-løsninger stilles det krav til at nye
nettløsninger og automater som retter seg mot allmennheten, må tilfredsstille
internasjonalt anerkjente standarder for universell utforming.15Eksisterende IKT-
løsninger skal være universelt utformet innen 1.januar 2021.16

2.5 Lag sourcingstrategi

Ved utvikling,forvaltningog drift av digitale løsninger, må virksomheten ta stilling til
hva de skal utføre selv gjennom intern organisering og ansettelser, og hva som helt
eller delvis skal overlates til eksterne aktører. Disse vurderingene gjøres gjennom en
sourcingstrategi.

Effektiviteten av å bruke markedet vil variere mellom virksomhetene. Virksomheten
skal derfor, i det omfang det er relevant, utvikle en egen sourcingstrategi.

2.6 Bruk skytjenester

Kommunal - og moderniseringsdepartementet la i 2016framNasjonal strategifor bruk
av skytjenester.17

Bruk av skytjenester kan gi økt fleksibilitet og mer kostnadseffektiv bruk av IKT.
Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller
digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere
skytjenester på linje med andre løsninger. Når det ikke foreligger spesielle hindringer
for å ta i bruk skytjenester, og slike tjenester gir den mest hensiktsmessige og
kostnadseffektive løsningen, bør en velge slike tjenester. Spesielle hindringer kan for
eksempel være særlige krav til sikkerhet og sårbarhet, eller eksisterende systemer og

12 finps://www.d ifi.noiLagunirackr-(g-tienester/cligitaliserin2,--oz-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper
13 Forskrift 5 april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvahning. liltos://lovdata.no/dokument/SF/fi)rskrifi/20131)4-05-950.
14haps://www.difi.no/fazoinrader-uz-tienester/diitaliserintz-oz-samordning/standarder/referansekataloQen.
15 Forskrift 21 mai 2013 nr. 732 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (Ile1)-Iøsninger.
littps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732 


16 Lov 21 juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven) § 14 annet ledd. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61 


17 httns://www.regjerinQen.no/no/dokumenter/nasional-strategi-for-bruk-av-skytenester/id2484403/seel 
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infrastruktur som gjør at bruk av skytjenester ikke vil være kostnadseffektivt. Det er en
forutsetning at valgt løsning tilfredsstiller virksomhetens krav til informasjonssikkerhet.
Dette krever at virksomheten kjenner verdien av egne data og systemer, og at det
gjennomføres en risikovurdering.

2.7 Bygg inn personvern

Virksomhetens IKT-systemer skal bygges i tråd med prinsippene for innebygd
personvern, herunder personvernvennlige standardinnstillinger.18

EUs nye forordning om behandling av personopplysninger (EU 2016/679) trer i kraft i
2018.19Virksomheten skal ta hensyn til det kommende regelverket.

3. Hvordan skal prosjektene gjennomføres?

3.1 Planlegging, styring og gjennomføring av IKT-prosjekter

I gjennomføringen av IKT-prosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på mer
enn 10 millioner kroner, skal virksomheten bruke en prosjektmodell basert på god
praksis. Kravet gjelder ikke IKT-prosjekter som følger Finansdepartementets ordning
for ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen).

En prosjektrnodell basert på god praksis, er en modell som har tydelige faser og
beslutningspunkter, og krav til hvilken styringsdokumentasjon som skal foreligge ved
de enkelte beslutningspunktene.

KMD anbefaler å bruke en prosjektmoclell basert på god praksis også ved prosjekter
under 10 millioner kroner. Difis Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmode11.29

Virksomheten skal jobbe med å redusere kompleksitet og risiko i sine
digitaliseringsprosjekter. Følgende prinsipper bør legges til grunn for
digitaliseringsprosjekter:21

Start med behov
Tenk stort - start smått
Velg riktig samarbeidspartner
Sørg for riktig kompetanse og god lederforståelse
Lever hyppig - skap nytte hele veien

3.2 Gevinstrealisering

For å sikre at man tar ut de ønskede gevinstene av et IKT-prosjekt, må virksomheten
arbeide målrettet og systematisk med gevinstrealisering fra prosjektets oppstart.
Gevinstene, og forutsetninger for realisering av gevinstene, skal synliggjøres i

18 https://www.datatilsvnet.no/TeknoloQi/InnebvQ-d-personvern/ 

19 htlp://eur-lex.ettropa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=0T:L:2016:119:FULL
29 litips://www.prosiektveiviseren.no/ 

21 Meld. St.27 (2015-2016)kapittel12.1.
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beslutningsgrunnlaget for tiltaket. Dette skal benyttes i den løpende styringen og
oppfølgingen av prosjektet. Det bør lages en plan for realisering og måling av
gevinstene.22

Statlige IKT-prosjekter bør i de fleste tilfeller evalueres i etterkant, og evalueringene
bør offentliggjøres.

3.3 Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet tilbyr rådgivning til gjennomføring av digitaliseringsprosjekter som
har en total kostnadsramme over 10 millioner kroner, men som ikke er underlagt KS-
regimet. Difi er sekretariat for rådet.23

Ordningen er et tilbud til statlige virksomheter. KMD anbefaler virksomhetene å bruke
rådet.

3.4 Samordning med kommunesektoren

Virksomheter som forbereder IKT-relaterte tiltak som i vesentlig grad berører
kommunesektoren, skal i en tidlig fase drøfte tiltaket med kommunenes
interesseorganisasjon KS. Eventuelle samarbeid håndteres mellom KS og den aktuelle
statlige virksomhet.

KMD gjør oppmerksom på at virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer
eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, må ta høyde for kommende endringer
i kommunestrukturen, og sørge for at systemene er tilstrekkelig fleksible.

For oppgaver som løses på tvers av statlig og kommunal sektor, skal statlige
virksomheter ta et større ansvar for at det utvikles helhetlige digitale løsninger som
også kommunesektoren kan bruke.

4. Finansiering

4.1 Spesielle krav for IKT-relaterte satsingsforslag

Som ansvarlig for regjeringens IKT-og fornyingspolitikk, skal KMD vurdere
departementenes satsingsforslag om utvikling av IKT-løsninger, og deretter sende en
uttalelse til Finansdepartementet for bruk i det videre budsjettarbeidet.

Når fagdepartementet sender inn IKT-relaterte budsjettforslag i regjeringens
budsjettprosess, skal det også sende en kopi til KMD. Forslagene skal i tillegg
inkludere et utlylt selvdeklarasjonsskjema.24 Ved utfylling av skjemaet skal beskrivelsen
tilpasses tiltakets størrelse, kompleksitet og prosjektfase. KMD vurderer og prioriterer
mottatte satsingsforslag, og avgir en administrativ uttalelse til FIN før regjeringens

22 hilDs://cIfo.no/fazornrader/gevinstrealisering/ 

23 https://www.difi.no/veiledninz/ikt-oz-digitalisering/digitaliserinQsradet
24 http://www.diEno/digital-forvalining/it-stvring/selvdeklarasjonsskiema
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første budsjettkonferanse i mars. Fagdepartementene får kopi av KMDs uttalelse til
FIN.

I vurdering av satsingsforslagene vil KIVIDlegge vekt på forenkling og forbedring av
offentlige tjenester, og effektivisering av offentlig sektor.

4.2 Medfinansieringsordning for lønnsomme digitaliseringsprosjekter

Det er etablert en medfinansieringsordning for små til mellomstore
digitaliseringsprosjekter i staten. Ordningen dekker deler av utgiftene i
digitaliseringsprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Medfinansieringsordningen forvaltes av Difi.25

4.3 Adgangen til å overskride driftsbevilgningene til investeringsformål mot
tilsvarende innsparing på driftsbudsjettet følgende budsjettår

Bevilgningsreglementet § 11gir forvaltningen adgang til å overskride
driftsbevilgningene med inntil fem prosent til investeringsformål, mot tilsvarende
innsparing på driftsbudsjettet i løpet av de følgende tre budsjettår.26

Som en prøveordning foreslår Finansdepartementet i Prop. 1 S (2016-2017) Gul bok å
utvide tilbakebetalingsperioden i ordningen fra tre til fem år, med en lengre periode for
investering og gevinstrealisering før tilbakebetaling starter opp.

Ordningen vil kunne brukes til å finansiere digitaliseringsprosjekter som kan
effektivisere driften og gi innsparing i virksomheten.

Det tas forbehold om Stortingets tilslutning til utvidelse av ordningen.

Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)

ekspedisjonssjef Espen Sjøvoll

kst. avdelingsdirektør

Kopi: Riksrevisjonen

Dokumentet er elektroniskgodkjent oghar ikke håndskrevne signaturer

" littps://w‘vw.difi.no/veiledninQ/ikt-oz-diqitalisering/medfinansierin(z-av-digitaliseringsprosiekt 

26 Ilttps://www.regieringen.no/contentassets/fb9ca0af73724b6e968e9246511)9ca07/bevilzningsrelementet26.mai2005.pdf
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Fylkesmannen i  Troms
Romssa Fylkkamånni POLITIET

TROMS  POLITIDISTRIKT

  

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Bård  Magne Pedersen 24.01.2017 2017/775 -1

Deres dato , Deres ref.

. Rs What/LVK.
WI?» 076‘  TU: CM «(5t &,

Justis- og beredskapsdepartementet Dét) r
Postboks 8005  Dep && VEV
0030  OSLO

Ål?
Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms.
Mener konsekvensene av  å  flytte 339-skvadronen må utredes.

Fylkesmannen og politimesteren i Troms ber Justis- og beredskapsdepartementet sammen
med Forsvarsdepartementet utrede konsekvensene av  å  flytte 339-skvadronen ut av fylket, og
ber også om at andre departementer involveres i vurderingene.

Dette bekymrer oss
Det pågår for tiden arbeid med en rekke omfattende reformer og utredninger som vil få store
konsekvenser for lang tid framover, også for beredskap og samfunnssikkerhet. Vi kan nevne
samhandlingsreformen, langtidsmeldingen for forsvaret, politireformen, kommunereformen
osv.

Felles for disse reformene og prosessene er et mål om mer kostnadseffektive og rasjonelle
løsninger og tjenester.

Som offentlig myndighet med overordnet ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet ser vi
behov for  å  rette oppmerksomhet mot mulige konsekvenser av noen av de pågående endringer
og reformer.

I  denne sammenheng vil vi konkret peke på Forsvarets planer om å flytte 339-skvadronen og
hovedbase for helikoptre ut av Troms fylke.

Konsekvenser av  endringene

Hvilke direkte og indirekte samfunnsmessige konsekvenser vil dette ha?

Er konsekvensene av disse prosessene vurdert både på kort og lang sikt? Er dette sett på
bakgrunn av fylkets risikobilde, behovet for å fornye totalforsvaret, og forventinger og planer
om utvikling av totalforsvaret i St.meld.nr. 10(Risiko i et trygt samfunn)? Vi viser også til
Fylkesmannen sin nylig gjennomførte risikoanalyse for Troms (F ylkesROS, nov. 2016).

Vi er kjent med at landmaktutredningen skal danne grunnlag for en endelig beslutning. Det er
dermed fortsatt tid og muligheter til å vurdere de kort- og langsiktige konsekvenser for det
sivile samfunn og for totalforsvaret.

Fylkesmannen og politimesteren i Troms mener at Justis- og beredskapsdepartementet,
sammen med Forsvarsdepartementet, burde gjennomføre en utredning som viser direkte og

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 OO fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291  Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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indirekte konsekvenser for samfunnssikkerhet og beredskap og totalforsvaret i Troms, dersom

339- skvadronen flyttes ut av fylket.

Færre ressurser?
Justis- og beredskapsdepartementet forutsetter at det nasjonale risikobildet og regional

risikoanalyse legges til grunn for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet. Mye tyder på at den

enkelte sektor sin evne til krisehåndtering må styrkes for å kunne håndtere fremtidige

utfordringer. Cruisebåt-havari, fjellski-ed og snøskred er eksempler på hendelser og

utfordringer som er krevende å håndtere, og hvor det vil være avgjørende å ha tilstrekkelige

og tilgjengelige redningsressurser. Forsvarets støtte til det sivile samfunn kan være helt

avgjørende. Dette er forhold som vi mener ikke er godt nok ivaretatt og vurdert i de reformer

og prosesser som er igangsatt.

Vår bekymring er også knyttet til at beslutninger som tas i den enkelte sektor ikke er vurdert i

et helhetlig samfunnsperspektiv. Forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid handler om å

avdekke risiko og sårbarhet før krisen er der. Samvirkeprinsippet bør derfor gjøres gjeldende

også i et forebyggende perspektiv, og ikke bare legges til grunn i selve krisehåndteringen.

Dette kan også gjelde vurderinger om behov for drift og tilgjengelighet av kritisk materiell

som har avgjørende betydning for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet er samordningsansvarlig for samfunnets sivile sikkerhet.

Forsvaret representerer gjensidigheten i totalforsvarskonseptet. Flere departement bør

involveres i disse vurderingene, f eks Helse- og omsorgsdepartementet.

Fylkesmannen og politimesteren i Troms ønsker å få en bedre oversikt over regionale

konsekvenser. Dette er imidlertid utfordrende, da regionale myndigheter i liten grad er

involvert i de nasjonale utredningene som vil være styrende for de endelige beslutningene.

Vi ber derfor om at det settes i gang et arbeid med utredning og vurdering av konsekvenser

for samfunnssikkerhet og beredskap i Troms når flytting av 339-skvadronen flyttes ut av

fylket. Dette har også konsekvenser på andre sektorer i samfunnet. Det er derfor av stor

betydning av man vurderer dette i et mer helhetlig perspektiv, hvor ringvirkninger på andre

områder inngår.

Med vennlig hilsen

Bård M. Pedersen Ole B. Sæverud

fylkesmann politimester

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Kopi:

Helse- og omsorgsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvarets hovedkvarter

Kommunene i Troms

Troms fylkeskommune
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Fylkesmannen  i Troms
Romssa Fylkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 25.01.2017 2017/520 -2 331 .1

Deres dato Deres ref.
:

Qx'iö wreak
I  '  : \CQ :  1  r-'

Nordreisa kommune ml” m  man” ("qg—Vw

Postboks  174 M -tæt—+ FSK
9156  Storslett

Godkjenning av opptak av likviditetslån  -  Nordreisa kommune

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 10.  januar 2017  med

oversendelse  av  vedtak  om årsbudsjett  2017  og økonomiplan  2017-2020.  I samme brev bes

det om godkjenning av låneopptak til investeringer på kr. 15 919  832,- og kassakreditt med en
ramme på kr. 35 000  000,-.

Kommunen v/ økonomisjef Rita Toresen har i e-mail 24. januar  2017  informert om at

gjeldende kassakreditt går ut 31. januar  2017, og ber derfor om rask behandling av søknaden

vedrørende godkjenning av kassekreditt. Kommunen fikk også i  2015  og 2016  godkjenning

av Fylkesmannen til å ta opp kassekreditt med tilsvarende ramme.

Etter kommuneloven  §  50 nr.  5  kan kommuner ta opp likviditetslån eller inngå avtaler om

trekkrettighet (kassakreditt).

Utgiftene ved et likviditetslån må dekkes og tilbakebetaling foretas på inneværende års

budsjett. Det må derfor budsjetteres med, eller innarbeides i budsjettet, de ekstra

omkostningene som påløper hvis man må benytte kassakreditt, jf. kravet om et realistisk

budsjett i kommuneloven  §  46 nr. 3.

Fra  2018  ber Fylkesmannen kommunen vurdere å redusere nivået på vedtatt kassekreditt i takt

med at den økonomiske situasjonen i kommunen bedres.

I  medhold av kommuneloven  §  60 nr. 1, jf.  delegasjonsfullmakt  fra Kommunal- og

modemiseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen godkjenner søknad fra Nordreisa kommune om kassakreditt i  2017  på inntil 35

millioner kroner.

*****

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

kommunalavdelingen
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Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og

modemiseringsdepartementet innen seks uker.

Etter fullmakt

J an—Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Kopi til:

KomRev NORD Sjøgata3 9405 HARSTAD

Dokumentet er elektronisk godlg'ent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Post Nordreisa

Fra: kontor <kontor@ntrm.no>

Sendt: tirsdag 24.januar 2017 15:29

Til: Post Nordreisa; 'postQskjervøy.kommune.no'; Post Kvænangen; Post Storfjord;

'postmottak@kafjord.komunne.no'

Emne: Nøkler til Nord-Troms museums anlegg

Hei.

! Nord-Troms museums styremøte i desember ble det vedtatt følgende:

Isak  57/16  ble det enstemmig vedtatt at kommunene skal disponere nøkkel til museumsanlegg i egen kommune.

Kontorleder ved Nord—Troms museum skal utarbeide retningslinjer for bruk av nøkkel. Det må også utarbeides

retningslinjer for registrering av besøkstall. I

Dette til deres orientering. Risa ma,
“AA.

Med hilsen Mp ,o—rÅ—XCXÅ

Womja/  Bje/rk/ww 1-13: MST—
Kontorleder

Nord-Troms Museum

Tlf.: 91 90 63 35

w

 

1
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MattilsynetavdelingTromsog Svalbard Deres ref:
Vår ref: 2016/72094
Dato: 25.11.2016
Org.nr: 985 399 077

v/

o
, Mattilsynet

Oppnevning av dyrevernnemnd for Troms og Svalbard
for perioden 2017-2020

EtterLovom dyrevelferd§ 30 andreleddskalMattilsynetoppnevnedyrevernnemnderforå sikre
lekmannsskjønneti dyrevelferdsarbeidet.Dyrevernnemndeneer en del av Mattilsynet.

MattilsynetHovedkontorethar fastsattInstruksfor dyrevernnemndene,somsetter rammerfor
hvordandyrevernnemndeneskaloppnevnesog organiseresogfor hvordande skalarbeide. . Ei
dyrevernnemndkan ha inntil10 medlemmer.Det er lagttil regiondirektørenå oppnevne
dyrevernnemnder,etter innstillingfra avdelingssjefen.

Regiondirektørenhar besluttetat det somhovedregelskalvære en dyrevernnemndpr. avdelingi
MattilsynetregionNord. DyrevernnemndaforTromsog Svalbarddekkerde samme kommunene
som MattilsynetavdelingTroms og Svalbardog er en del av MattilsynetavdelingTromsog
Svalbard..

Mattilsynethar kontaktethusdyrnæringa,et utvalgdyrevernorganisasjonerog kommunenei det
områdetdyrevernnemndaskaldekke. Disseer inviterttil å kommemed forslagpå kandidatertil
dyrevernnemndene.Ut fra innkomneforslagog sin lokalkunnskap,har avdelingssjef/seksjonssjef
spurtaktuellekandidaterog lagetei innstillingtil nyedyrevernnemndfor sittdistrikt.Ved
oppnevningener det lagtvekt på at medlemmeneskal utfyllehverandrei forholdtilgeografiog
kompetanseom ulikeslagdyrehold.

Regiondirektørenhar ingeninnvendingermotdet forslagettil dyrevernnemndfor Tromsog
Svalbardsomer satt fram av seksjonssjef/avdelingssjef.

På denne bakgrunnoppnevnerRegiondirektørenfølgendedyrevernnemndfor Tromsog Svalbard
for perioden01.01.2017 —31.12.2020:

www.mattiisynetna

Mattilsynet Saksbehandler:Asle-HåvardMiklegard Postadresse:RegionNord
Region Nord Tlf: Fellespostmottak,Postboks383

Besøksadresse: 2381 Brumunddal
E-post:postmottakamattilsvnetno Telefaks:23 21 68 01
(Husk mottakersnavn) 43



Dyrevernnemnda for Troms og Svalbard:

Navn Adresse Kontaktinfo Særlig
kompetanse

SisselHaugslien Granlia4,
9300 Finnsnes

Tlf. 909 40 925
sisselhaugslien@gmail.com

Hest og kjæledyr

Gry Dahlø
Bjørklund

Reinelvveien32,
9309 Finnsnes

Tlf. 452 35 850
gryanettedahlobjorklund@live.no

Sau, geit, hund

HåkonHofstad Øvre Salangen
Fagertun,
9350 Sjøvegan

Tlf. 995 74 466
hhofstad@online.no

Storfe,hund

Pål Erik
Kristiansen

Skogshamn,
9311 Brøstadbotn

Tlf. 938 37 658
paal_kristiansen@hotmail.com

Sau, smådyr
(oppdrettog
pelsdyr)

Rolf-HugoRibe Bensnes,
9064 Svensby

Tlf. 400 06 296 Produksjonsdyr
og hund

Tone Gamst Sagtindvegen8,
9151 Storslett

Tlf. 954 64 753 Hund

IngerGåre Markenes
9050 Storsteinnes

Tlf. 971 83 464
cohno2@online.no

hest

Ole Sørensen Takvatn,
9050 Storsteinnes

Tlf. 481 45 553
olebso@onHne.no__

storfe,
produksjonsdyr

BeritKarina
Bendiksen

Tomasjordnes61 B,
9024 Tomasjord

Tlf. 922 59 445
bendiksen13@gmail.com

kjæledyrog
sportsdyr

Nina Ravn Tønsnes
9022 Krokelvdalen

Tlf. 924 17 569
nina_ravnl @hotmail. no_

kjæledyr

Dyrevernnemndaskalkonstituereseg selvmed lederog nestleder.

Med hilsen

Hairy e' çJersen
Regididirektør

Kopitil:
• De kommunersom hørertil avdelingTromsog Svalbard
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Referat fra representantskapsmøtet i Halti kvenkultursenter IKS

Tid: 14. desember 2016 kl. 10.00

Sted: Halti, Storslett

Tilstede: Johanne Sommersæter (Nordreisa), Ilmar Monlund (Storfjord), Tryggve Enoksen

(skype, Kvænangen), Svein 0. Leiros (v/ fullmakt, Kåfjord), Ann-Kristin Thorheim

(styreleder), Pål Vegard Eriksen (daglig leder)

Forfall: Siv-Elin Hansen (Troms fylke), Irene Toresen (Skjervøy), Ole Anton Teigen (Lyngen),

Guri-Ellen Isaksen (Kvænangen)

Valg av referatkontrollører

Vedtak: Johanne Sommersæter og Ilmar Monlund enstemmig valgt.

Godkjenne innkalling og sakliste

Representantskapet bemerker at kvenkultursenteret må unngå sammenstøt med

fylkesting og heller ha møtet i oktober måned.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Godkjenne referat fra forrige møte

Vedtak: Ingen bemerkninger. Referat fra representantskapsmøtet 31. mai 2016 godkjennes

Sak 8/2016 Orientering om virksomheten

Daglig leder orienterer om virksomheten i 2016, herunder Halti Virvel SA.

Vedtak: Representantskapet tar informasjon til orientering

Sak 9/2016 Budsjett og finansieringsplan 2017

Representantskapet ber administrasjon sjekke med medlemskommuner om

godtgjøring til representantskapet.

Vedtak: Budsjett og finansieringsplan for 2017 godkjennes, med forbehold om at omsøkte

midler bevilges.
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Sak 10/2016 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens fremlegger sitt forslag:

Rolle Faste medl. Periode Personligvara Periode
Styreleder Ann-Kristin Thorheim,

Troms fylke

2016-2018 Stein Åge Midttun,
Troms fylke

2016-2018

Nestleder Leif Bjørnar Seppola,

Storfjord

2016-2017* Anne-Gerd Jonassen,

Kvænangen

2016-2017

Styremedlem Kai-Petter Johansen,
Kvænangen

2016-2018 Bente Haugsnes,

Skjervøy

2016-2018

Styremedlem Jarle Myrhaug, Kåfjord 2016-2018 Ingunn Karlsen, Lyngen 2016-2018

Styremedlem Lise Jakobsen,

Nordreisa
2015-2017 Tore Elvestad,

Nordreisa

2015-2017

* Valgkomiteen foreslar at styreleder og nestleder ikke velges samme år

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjennes enstemmig.

Sak 11/2016 Neste møte

Vedtak: Representantskapet gir daglig leder fullmakt å fastsette neste møte i

representantskapet i samråd med ordfører i representantskapet.

MØtet heves kl. 11.15.

Hansinkentta/Storslett 14.12.2016,

\( U.VVUY Cer,0-9/'
Johanne Sommersæter

Ilmar Monlund
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Halti kvenkultursenter IKS
HaIti k,./nisenite:i

Styret i Halti kvenkultursenter IKS har på styremøte av 24.11.16 vedtatt følgende
driftsbudsjett for 2017. Budsjettet skal belyse senterets gjeldende behov.

Budsjettet behandles i representantskapet 14.12.16.

Driftsbudsjett 2017




2017 2018 2019
Lønn daglig leder 100 % 690 000 695 000 700 000
Lønn språkarbeider 100% 580 000 585 000 590 000
Lønn språk- og kulturarbeider 100 % 580 000 585 000 590 000
Administrative kostnader 190 000 190 000 190 000
Materiellinnkjøp/produksjon 25 000 25 000 25 000
Inventar, kontormateriell 0.1 35 000 35 000 35 000
Arr./Innleide tjenester 120 000 120 000 120 000
Reiser 55 000 55 000 55 000
Møtevirksomhet 45 000 45 000 45 000
Rapportering, trykking, presse 55 000 60 000 60 000
Styret, representantskap 35 000 35 000 35 000
Husleie 30 000 30 000 30 000
Driftskostnad husleie 46 000 46 000 46 000
Serviceavtaler 13 500 13 500 13 500
Medeierskap Halti Virvel SA 80 500 80 500 80 500
Totalt 2 580 000 2 595 000 2 610 000

Finansieringsplan




2017 2018 2019
Lyngen kommune 25 000 27 000 29 000
Storfjord kommune 25 000 27 000 29 000
Kåfjord kommune 25 000 27 000 29 000
Skjervøy kommune 25 000 27 000 29 000
Kvænangen kommune 25 000 27 000 29 000
Nordreisa kommune 125 000 135 000 145 000
Troms fylkeskommune 380 000 390 000 400 000
Kommunal og mod. Dep. 1 950 000 1 935 000 1 920 000
Totalt 2 580 000 2 595 000 2 610 000

Hansinkenttä/Srorslett 24.11.2016,

Ann-Kristin Thorheim Pål Vegard Eriksen
styreleder daglig leder
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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
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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
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UDI
Nordreisa kommune

Postboks 174

9151 Storslett

Deres ref: Vår ref: Dato: 12.01.17

Takk for bidraget som vertskommune for Nordreisa mottak
Utlendingsdirektoratet har sagt opp avtalen med Nordreisa mottak med
virkning fra 31.12.2016. Vi ønsker med dette å takke Nordreisa kommune
for å ha stått for vertskommunetjenester for beboerne. Mottaket var for vår
region et vesentlig bidrag i da behovet for mottaksplasser økte høsten 2015.

For tiden kommer det svært få asylsøkere til Norge, samtidig som våre
saksbehandlingstider har gått ned. De aller fleste asylsøkerne i mottak blir
dermed enten bosatt i kommuner eller returnert. Dermed har vi nå en
overkapasitet vi ikke kan forsvare økonomisk og må legge ned mottak i
mange kommuner.

Vi vil presisere at vår beslutning om å legge ned dette mottaket ikke er
basert på negative vurderinger av mottaket eller kommunen. Vi er klar over
at dette berører dyktige ansatte, lokalsamfunn og mange beboere. Derfor
beklager vi ulempene dette medfører. Samtidig ønsker vi dere velkommen
som vertskommune senere, dersom behovet for mottaksplasser øker. Vi
setter stor pris på våre gode samarbeispartnere.

Vennlig hilsen

Bjørn Fridfeldt
Regiondirektør

Pernille Mengshoel
Kommunikasjonsrådgiver

Utlendingsdirektoratet Hausmanns gate 21 udi@udi.no, www.udi.no

Norwegian Directorate Pb. 8108 Dep. NO-0032 Oslo Bankkontonummer 7694 05 10712

of Immigration +47 23 35 15 00 Organisasjonsnummer 974760746
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/87-1 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Nils-Arnold 
Nilsen/Dag Funderud 

 Dato:                 17.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 25.01.2017 
2/17 Nordreisa kommunestyre 09.02.2017 

 

Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 
01.01.17 - Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

 
Vedlegg 
1 Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, 

Nordreisa 
 
Henvisning til lovverk: 
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
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Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 
 

Saksopplysninger 
FOR-2015-12-17-1710 
17.12.2015 ble det vedtatt ny sentral forskrift om brannforebygging     
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 
 
Målet med den nye forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og 
begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 
Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for 
liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen.  
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko 
for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av 
mange menneskeliv. 
 
Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på 
bakgrunn av: 
a) risikoen for tap av liv og helse  
b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier  
c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser  
d) risikoen for brudd på forebyggende plikter  
e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak. 
 
FOR-2002-06-26-847  
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn UTGÅTT  
Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til 
forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 
Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder 
gjennomføring av brannforebyggende tiltak i ethvert brannobjekt i bruk, og kommunens 
brannforebyggende oppgaver. 
Forskriften regulerer også nærmere bestemt brannvernutstyr og apparater. 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847 
 
Brannsamarbeidet mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy starta 
opp våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatt samarbeidsavtale i de respektive 
kommunestyrene: 
 

Kommunestyre, Kåfjord sak 0050/14   
Kommunestyre, Nordreisa sak 0041/14   
Kommunestyre, Skjervøy sak 0047/14   
Kommunestyre, Kvænangen sak 2014/69    
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Endringer i forhold til dagens forskrift og gebyrregulativ.                                                                                
I forhold til dagens lokale forskrift, Forskrift om feiing og tilsyn, Nordreisa og gebyrregulativ, 
vil det bli to endringer. Nordreisa har fram til nå hatt fritak for ubebodde hus og fritidsboliger. I 
forslag til nye gebyr er det ikke lagt inn et slikt fritak. Begrunnelsen er at de tre andre 
kommunene i brannsamarbeidet ikke har et slikt fritak.  
Det andre er halvt gebyr for flere røykløp. Det foreslås tatt vekk.  
 
 
Vurdering 

Felles Gebyrregulativ skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres 
av brannsamarbeidet med felles økonomiske mål. 
 
 
 
Oversikt på feie/ tilsynsgebyr 

KOMMUNE KOSTPRIS 2016 KOSTPRIS 2017 

1940 – Kåfjord  392,50,- 400,- 

1941 – Skjervøy  450,00,- 400,- 

1942 – Nordreisa  438,50,- 400,- 

1943 – Kvænangen  415,52,- 400,-  

Alle priser er eks. MVA 
 
Dagens lokal forskrifter opphører fra og med 01.01.17. med begrunnelsen at det ikke stilles 
krav utover sentral forskrift om brannforebygging av 17.12.2015. 

 
Nytt Gebyrregulativ, vil sikre samarbeidskommuner lik pris på fakturering av tjenester som 
samarbeidet utfører. 
 
Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med 
gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. 

 
Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg. Jfr. §28 gebyr mm 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6 
 
Vertskommunen administrerer grunnlaget for innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den 
enkelte kommune, sammen med andre kommunale gebyrer. 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa 
 
Hjemmel: LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 
Forskrift om brannforebygging. 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa. 
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

400,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

400,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

400,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 
røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
 
Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/453-30 

Arkiv:                1942/43/37
  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 17.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Nordreisa formannskap 26.01.2017 
3/17 Nordreisa kommunestyre 09.02.2017 

 

Halti -sluttrapport og regnskap 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Prosjektrapport Halti 2013-2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 26.01.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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.  

 
 
 

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.  
 

 
 

68



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.  
 
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 
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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 
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. 
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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. 
 
 
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.  
 

71



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. 
 
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.  

  

74



3 
 

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 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/133-1 

Arkiv:                529  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 23.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/17 Nordreisa kommunestyre 09.02.2017 

 

Innspill fra Nordreisa kommune til årets tariffoppgjør 

Henvisning: 
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-
avtaleverk/ks_debatthefte-2017_f42_nettversjon-3.pdf?id=57174 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunestyre har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat om 
lønnsoppgjøret for 2017 og kommer med følgende innspill: 
 
Nordreisa kommune ser det som positivt at KS ber kommunene om å komme med innspill til 
mellomoppgjøret 2017. Nordreisa kommune vil be partene i arbeidslivet for 2017 å vise 
moderasjon som følge av høy lønnsvekst siste 13 år, økning i kommunenes pensjonskostnader, 
samt kommunenes stramme økonomiske ramme. 
 
1) Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? 
 
Svar:  Det er behov for lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2017. Sentrale tillegg i 2016 og 
avtale tillegg i 2017, gjør at det er behov for å rette opp skjevheter. Noen har kommet dårligere 
ut forholdsmessig etter det sentrale oppgjøret. Det er antydet at potten blir 0,9% av lønnsmassen, 
men at denne kan bli justert. Dette kan anses som stor nok ramme. For at kommunen skal ha 
best mulig handlingsrom for å rette opp skjevheter, er det viktig at det ikke avtales andre 
sentrale føringer på potten.  
 
2) Ser kommunen behov for endringer i hovedavtalen? I såfall – hvilke endringer? 
 
Svar: Det kan være behov for ytterligere presiseringer av begrepene tillitsvalgt og 
hovedtillitsvalgt. Som arbeidsgiver mener vi at en fagorganisasjon må ha to eller flere 
tillitsvalgte (TV) for å kunne ha en hovedtillitsvalgt (HTV). Enkelte tillitsvalgte mener at alle 
fagorganisasjoner som organiserer ansatte kan ha en HTV.  
 
3) Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I såfall 
hvilke endringer?  
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Svar:  
SFS 2213 – undervisningspersonale.  
Det er ønskelig med sentral enighet om arbeidsår og arbeidstid, da vi ser at det er vanskelig å få 
dette til lokalt. Det bør fortsatt være åpning for lokale forhandlinger, men ingen krav om det. 
Dagens særavtale kan være for rigid.  
 
SFS 2305 – kommunelegeavtalen 
Det er viktig at avtalen ikke bare planlegges for byer, tettbygde strøk og interkommunale 
legevakter. Særavtalen må også ta hensyn til at det skal være mulig å drive en lokal 
legevaktordning i en kommune med spredt bosetting, store avstander og stor vaktbelastning.  
 
Pkt 7.4 overskrift Leger med beredskapsvakt 
Legens rett til fri dagen etter vakt. Legens valgfrihet på dette punkt skaper usikkerhet med 
vaktplanen og lite forutsigbarhet når pasienter er satt opp på timeliste den aktuelle dagen. 
Timeliste lages kanskje to uker på forhånd, og så kan legen på et senere tidspunkt beslutte å ta 
fri. Det er ikke god pasientservice. Ved 4-delt vaktordning vil denne bestemmelsen kunne føre 
til at alle fastleger har en ukentlig fridag. Det bør i vaktkasse 1 defineres klarer kriterier for når 
det kan tas fri og ikke bruke formuleringen «legen vurderer selv» basert på en rettighet som 
ligger til grunn i avtalen.  
 
Pkt 8.1 Vaktklasse 1 
Hvis KS imøtekommer krav om minst 6-delt legevakt, kan det medføre store utfordringer for 
legevakter lokalisert i mindre kommuner. For en liten distriktskommune, som av ulike grunner 
ser det som uhensiktsmessig å drive legevakt gjennom interkommunalt samarbeid, vil dette 
kravet bli tilnærmet umulig å innfri.   
 
Pkt 8.4 Bakvakt for lege som ikke oppfyller kompetansekravene 
Satsene for godtgjørelse for bakvakt virker urimelig høye og vil medføre store merkostnader. 
Bakvaktlegen vil få en godtgjørelse som er betydelig høyere enn vaktlegen, noe som vil virke 
urimelig.  
I kommuner med lavt innbyggertall er antallet henvendelser til legevakt begrenset, og det vil 
være urimelig at en bakvaktlege skal tilstås de foreslåtte satser for godtgjørelse. Dette i tillegg til 
ytterligere godtgjøring ved utrykning.  
 
Generelt til legevaktordningen 
KS bør arbeide for en særskilt statlig kompensasjon til de kommune som får store merkostnader 
til legevakt, og som ut fra geografiske avstander ikke har mulighet til interkommunal legevakt.  
 
 
4) Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i 
ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?  
 
Svar: Bedre språkopplæring av arbeidsinnvandrere, krav til at sosialhjelpsmottakere må være i 
aktivitet og dermed få arbeidstrening/ arbeidserfaring. Økonomiske ressurser til å gi 
arbeidstrening for personer som står utenfor arbeidslivet.  
 
 
5) Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 
hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? 
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Svar: Arbeidsrettede tiltak som arbeidstrening, arbeidspraksis, tilskudd til språkpraksis. 
Tilskudd til utdanningsløp i samarbeid med arbeidsgivere for lettere kunne få jobb, for eksempel 
fagbrev. Nær dialog om prosjekter med arbeidstrening. Tilskudd for å ta inn folk i tilrettelagte 
prosjekter. Samarbeid om formidling av utdanning rettet mot behovet.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Tariffavtalen er grunnlag for et godt arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler 
blir til og utvikles gjennom forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og 
arbeidstakerorganisasjonene. I takt med at arbeidslivet endres, må også tariffavtalene utvikles. 
Våren 2016 var det et hovedoppgjør. I 2017 er det et mellomoppgjør hvor de sentrale parter i 
utgangspunktet bare skal forhandle om lønnsreguleringer. Handlingsrommet i 2017 er stramt 
fordi flere lønnsendringer for 2017 allerede ble lagt i 2016-oppgjøret. I tillegg til 
mellomoppgjøret skal Hovedavtalen og flere viktige særavtaler reforhandles: 
Kommunelegeavtalen, Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonell og Særavtalen for 
barnehager, SFO og skole som alle utløper 31.12.2017.  
 
Arbeidsgiverorganisasjonen Kommunenes Sentralforbund (KS) har utarbeidet et debatthefte  
for å få svar på noen hovedspørsmål foran årets oppgjør. Debattheftet gir en oversikt over 
sentrale problemstillinger KS ønsker svar på og som danner grunnlag for KS 
forhandlingsmandat. Uttalelsene fra kommunene sendes KS i fylket. 
 
Nordreisa kommune har lagt inn en lønnsvekst på 2,7%, lik anslaget i statsbudsjettet for 2017. 
Gjennomsnittlig lønnsvekst siste 2009-2013 har vært på 4%, i 2014 på 3.1%, i 2015 på 3,6%.  
  
Ved tariffoppgjøret i 2016 ble de sentrale lønnstilleggene, avsetning til lokale forhandlinger, 
beregnet overheng og anslått lønnsglidning innebærer at om lag 2,2% av årslønnsvekstrammen 
allerede er bundet opp før partene starter forhandlingene. Høyere årslønnsvekst enn det som 
allerede er disponert, vil bli beskjedent. KS mener at eventuelle midler i 2017 bør brukes til å 
justere den lokale potten.  
 

Vurdering 
En god og bred dialog mellom medlemmene er det beste utgangspunktet for at KS kan ivareta 
medlemmers interesser. Tilbakemeldingen på debattheftet og strategikonferansene 
oppsummeres og legges fram for hovedstyret, bla. som grunnlag for konsultasjonsmøtene og 
tarifforhandlingene. 
 
KS Spør: 

1) Hvordan kan en eventuell endret disponibel ramme brukes til å justere den lokale potten? 
2) Ser kommunen behov for endringer i hovedavtalen? I såfall – hvilke endringer? 
3) Ser kommunen behov for særskilte endringer i særavtalene som har utløp i 2017? I såfall 

hvilke endringer?  
4) Hva kan bidra til at flere personer, som i dag står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i 

ordinære stillinger i kommuner og fylkeskommuner?  
5) Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivere god og 

hensiktsmessig bistand, slik at flere kommer i jobb? 
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Hovedavtalen: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-
lov--og-avtaleverk/hovedavtalen-01.01.2016-31.12.2017.pdf?id=41539 
 
Særavtalene:  

 Kommunelegeavtalen: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-
fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/sfs2305.pdf 

 
 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet:  http://www.kf-

infoserie.no/HMS2/personal/SFS-2213-1-8-15-31-12-17.pdf 
 

 Særavtalen for barnehager, SFO og skole: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-
hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/b-rundskriv-1-2014---
barnehager-skolefritidsordninger-skole-og-familiebarnehager---kommentarer-til--
389942_301456_0.pdf 
 

 
Rådmannens innstilling til kommunestyret bygger på uttalelse fra KS Troms.  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/17 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.01.2017 
5/17 Nordreisa kommunestyre 09.02.2017 

 

lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune 

 
Vedlegg: Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune. 
 
Henvisning til lovverk: Lov om pasient og bruker rettigheter § 3-2 a. 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 24.01.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Nordreisa kommune. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 
Nordreisa kommune. 
 
 
Saksopplysninger.  
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og 
omsorgstjenesteloven. Endringene omhandler rett til opphold i sykehjem eller i bolig som er tilrettelagt 
for heldøgns tjenester.  Endringene omhandler også kriterier og ventelister i forhold til disse 
boformene.  
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Ny § 3-2 a 2. ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte kommunene til å 
utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være best 
tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester 
fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må 
kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2. De 
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. 
 
Vurdering 
De overordnede målene for helse og omsorgstjenester, er å sikre nødvendige tjenester til hele 
befolkningen. Alle skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig av diagnose, bosted i kommune, 
inntekt, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Målet er å skape et variert og 
fleksibelt tilbud som kan ivareta hensynet til befolkningens endrede behov og krav, og som 
sikrer kvalitativt gode tjenester for alle pasient- og brukergrupper. I forhold til dette vil 
forskriften være et viktig bidrag til en kvalitetssikring av det tjenestetilbudet bruker kan ha krav 
på.   
 
Forskriften vil avklare hva brukere og pårørende kan forvente seg av kommunale tjenester innen 
helse og omsorg.  Samsvar mellom forventninger og opplevelser er viktig i forhold til 
brukertilfredshet og omdømme.  
En profesjonalisert forvaltning og saksbehandling i forbindelse med tildeling av tjenester, vil gi 
en mer forutsigbar og bedre utnyttelse av de ressurser som disponeres innen helse- og 
omsorgssektoren. Et godt og forutsigbart tjenestetilbud til befolkningen vil bidra til økt trygghet 
for våre innbyggere. 
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Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i Nordreisa kommune  
 
 
Hjemmel:  
Vedtatt i Helse og omsorgsutvalget i Nordreisa kommune 24.01.2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 
nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, 
andre ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven) § 2-1 e. 
 
§ 1. Formål 
Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 
 
3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. 
Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive 
hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. 
 
§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Nordreisa kommune, og som har behov for 
langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Langtidsopphold i sykehjem gis ved Sonjatun sykehjem, 
Sonjatun Omsorgssenter og Sonjatun Bo og kultursenter.  
 
§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling 
Nordreisa kommune har vedtatt egne «Kriterier for helse og omsorgstjenester» der beste effektive 
omsorgsnivå (BEON) brukes som prinsipp ved tildeling av tjenester. Tjenester på lavere nivå skal som 
hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem. 
Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et 
lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de som søker 
eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved vurdering tas det hensyn til søkers: 
 
a. Evne til egenomsorg 
b. Mentale tilstand 
c. Nettverk og dets omsorgsevne 
d. Boforhold 
e. Endring i helsetilstand 
f. Kognitiv svikt 
 
Nivået på bistandsbehovet deles i tre grupper: noe/avgrenset har skår 1,5, middels 
til stort har skår 3, og omfattende har skår 4,5. 
 
§ 4. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer med behov for oppfølging 
av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet 
er uforutsigbart og ikke kan tidfestes.  Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling 
er: 

a) Bruker som har fått alle andre alternative tjenester vurdert, prøvd ut, eller der er ikke 
funnet hensiktsmessig.  

b) Bruker med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende 
medisinsk behandling som ikke kan ytes i hjemmet. 
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c) Bruker med omfattende døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikke kan 
oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig.  

d) Bruker som er varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre 
dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. 

e) Personer med minimum IPLOS skår på 4,5. 
 
§ 5. Søknad og vedtak 
Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av 
individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. 
Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens egen hjemmeside og ved 
Administrasjonen Helse og omsorg. Søknad sendes til Helse og Omsorg Nordreisa kommune, som 
behandler og vurderer søknad og søkerens behov for tjenester. 
 
§ 6. Venteliste 
Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på venteliste 
dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av Helse og omsorg i faste 
møte hver uke. Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 
prioriteres. Administrasjonen i Helse og omsorg har ansvar for å holde oversikt over personer som 
venter, og å vurdere situasjonen jevnlig. 
 
§ 7. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige tjenester 
for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan 
for eksempel være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, avlastning  
korttidsopphold og/eller andre tjenester. 
Personer som innehar hoved omsorgen for sine pårørende, skal få tilbud om avlastende tiltak for 
særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
 
§ 8. Egenandel 
Nordreisa kommune kan kreve egenandel for opphold i institusjon i henhold til helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c når kommunen helt eller delvis dekker 
utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet samt Forskrift om 
egenandel for helse- og omsorgstjenester § 1-3. For langtidsopphold kan krav om egenandel først 
gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved flytting direkte fra annen institusjon 
eller privat forpleining skal tiden for opphold i denne institusjon mv. medregnes. Plikten til å yte 
egenandel gjelder til og med den dag institusjonsoppholdet opphører. jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 11-2.  
 
 
§ 9. Klageadgang 
Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage 
skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes 
til Helse og omsorg Nordreisa kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke 
gis medhold skal administrasjonen i helse og omsorg sende klagen til Fylkesmannen for endelig 
vurdering og avgjørelse. 
Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. 
For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, ta kontakt med 
Helse og omsorgsadministrasjonen. 
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§ 10 Ikrafttreden. 
Denne forskriften ble vedtatt i Helse og omsorgsutvalget 24.01.17 og trer i kraft 01.02.2017 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/17 Nordreisa kommunestyre 09.02.2017 

 

Trespråklig navn på administrasjonsnavnet Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om stadnamn https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavn 
Kommuneloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_2 
 

Rådmannens innstilling 

 Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med trespråklig kommunenavn for Nordreisa 
kommune med mål om å søke Kommunal- og moderniseringsdepartement om å få ta i 
bruk parallellnavn på samisk og kvensk for kommunenavnet Nordreisa kommune. 

 Endelig skrivemåter forelegges for kommunestyret før det sendes søknad til 
departementet. 

 Følgende rekkefølge skal brukes på skiltene; norsk, samisk og kvensk 

 
 

Saksopplysninger 
Saken gjelder trespråklig parallellnavn for kommunenavnet Nordreisa kommune. Bruken av det 
vil være på de blå skiltene ved kommunegrensa, kommunens hjemmeside, heading på brev mm.  
 
Nabokommunene Storfjord og Kåfjord har gjennomført tilsvarende prosesser og bruker nå 
parallellnavnet på denne måten.  Før en slik sak kan starte må kommunestyret gjøre et vedtak 
om å starte opp dette arbeidet. Prosessen videre er at det reises en ordinær navnesak. Det vil si at 
navneforslag sendes ut på høring. Saken kommer deretter tilbake til kommunestyret for endelig 
vedtak om skrivemåte. Til slutt sendes søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
om å få godkjent parallellnavnene. Saken avgjøres av Kongen i Statsråd ihht kommuneloven §3. 
 
I kommunestyrevedtaket må det også tas stilling til rekkefølgen.  
 
Konsulent for nordsamiske stedsnavn har tilrådt Ráissa suohkan som det samiske navnet.  
På kvensk er det flere skrivemåter. Fra Halti Kvenkultursenter har vi fått inn følgende: 
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På kvensk er det to ulike former: 1) Raisin komuuni - Nordreisa kommune og 2) Raisi - Nordreisa 
(nominativ). Videre finnes det flere varianter av ordet "kommune" på kvensk.  

I Kåfjord var det tre varianter med i høringsprosessen:  

1. Komuuni 
2. Suokkana 
3. Kunta 

 Komuuni (kun én -m) er den varianten man til slutt endte på i Kåfjord - Kaivuonon komuuni, den 
samme varianten bruker man også i Porsanger - Porsangin komuuni. Denne ligner mest på det 
norske ordet kommune og det mer internasjonale community (turisme). 

 Suokkana, merk at denne også brukes på kvensk om "(kirke)sokn", for eksempel er sokneprest 
~ suokkananpappi på kvensk. 

 Kunta er den varianten man endte på i Storfjord - Omasvuonon kunta. Dette kan nok 
karakteriseres mer som et finsk bruksord, som gjerne brukes på finske kommuner i Finland. 

  
Nordreisa kommune jobber i tillegg med en navnesak om trespråklig skilting av bygde- og 
grendenavn i kommunen. Sak om tospråklig skilting, norsk og kvensk ble behandlet i 
kommunestyret 19.03.2009 sak 9/09. Saken ble nedstemt, fordi kommunestyret ønsket 
trespråklig skilting Saken har i ettertid vært sendt på høring til Sametinget. De opplyste at 
navnene som var nevnt ikke har godkjente samiske navn. Arbeidet stoppet derfor opp, men det 
er nå tatt opp igjen. Kommunen må her reise navnesak på disse navnene, slik at de også blir 
registrert i Statens kartverks stedsnavnregister. Saken forventes ferdig høsten 2017. 
 
Kommunestyret vedtok den 17.12.2014 i sak 66/14 trespråklig skilt innvendig i Haltibygget. 
Rekkefølgen på disse skiltene er norsk, samisk og kvensk. 
 

Vurdering 
Nord-Troms, inkludert Nordreisa, er ofte referert til en region hvor møtet mellom norsk, 
samisk og kvensk/finsk fant sted; derav begrepet ”Tre stammers møte”. Det har vært norsk, 
samisk og kvensk bosetting i alle deler av regionen. 
 
Gjennom tiltak som trespråklig skilting av bygder, skilting av offentlige institusjoner og som 
dette forslaget omhandler; samisk og kvensk navn på Nordreisa kommune, vil vi bidra til at det 
trespråklige løftes fram. 
 
Rådmannen tilrår med bakgrunn i dette at kommunen igangsetter prosess, med mål om å få ta i 
bruk parallellnavn på samisk og kvensk for kommunenavnet Nordreisa kommune. 
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