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ANL.NR. 1942004901 HALTI II - NORDREISA KOMMUNE - SLUTTUTBETALING 

AV KULTURBYGGMIDLER 2014 

 

Det vises til brev datert 31.01.17 fra Nordreisa kommune vedr. ovennevnte anlegg, og til 

innsendt revidert godkjent sluttregnskap og kommunal bekreftelse på at anlegget er bygd etter 

godkjente planer. 

 

Nordreisa kommune fikk ved fordeling av kulturbyggmidlene 2014 bevilget kr 4 307 702 i 

kulturbyggmidler og kr 116 865,- fra rentemidlene til kulturbygg, til sammen kr 4 424 567,-

Det har ikke vært foretatt delutbetalinger og det anmodes nå om en sluttutbetaling. 

 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon utbetales kr 4 424 567,- til Nordreisa kommune, 

org.nr. 943 350 833, bankkto.nr. 4740 05 03954. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ellen Østgård      Vibeke Skinstad 

fylkeskultursjef                                                          avd.leder folkehelse, idrett og friluftsliv  

 

 
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Mars 2017 

 

Folketallsutviklingen i Troms i 
2016 
 

Det var ved utgangen av 2016 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere 

fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis 0,85 %. 

Troms u/Tromsø vokste siste år med 241 innbyggere eller 0,27 %.   

I Troms har Lavangen kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,38 %, fulgt av 

Tromsø (1,44 %), Storfjord (1,34 %), Sørreisa (1,27 %) og Torsken (0,88 %). Alle disse 5 kommunene 

hadde større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,85 %).  

Størst prosentvis nedgang i folketall i 2016 var det i Dyrøy (-1,73 %), Kvæfjord (-1,42 %) og 

Gratangen (-1,41 %). 

Kun fem fylker hadde større befolkningsvekst enn Troms i 2016. Akershus hadde størst vekst med 

1,7 % og Oppland hadde lavest vekst med 0,3 %.  

Landet som helhet hadde siste år en befolkningsvekst på 44 332 innbyggere. Dette var den 

svakeste veksten siden 2006 og mer enn 20 000 lavere enn i toppårene 2011 og 2012. Mer 

utvandring til utlandet er hovedårsaken til den avtakende befolkningsveksten. 
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Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 2.mars 2017 med folketall pr 31. desember 2016  
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Folketallsutviklingen i 2016 og endringer i løpet av året 
 

Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved inngangen til 2016, pr utgangen av hvert 

kvartal i 2016, og endringen i 2016 sett under ett. Grønn farge indikerer vekst, mens rød farge 

illustrerer nedgang.  

 

Det var ved utgangen av 2016 165 632 innbyggere i Troms. Dette var en økning på 1 302 innbyggere 

fra 2015, eller 0,79 %. For Troms u/Tromsø var det også en økning siste år, med 241 innbyggere eller 

0,27 %.  Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis 0,85 %. 

12 kommune i Troms hadde vekst i folketallet i 2016 mot 14 i 2015.   

I Troms har Lavangen kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,38 %, fulgt av Tromsø 

(1,44 %), Storfjord (1,34 %), Sørreisa (1,27 %) og Torsken (0,88 %). Alle disse 5 kommunene hadde 

større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,85 %).  

Størst prosentvis nedgang i folketall i 2016 var det i Dyrøy (-1,73 %), Kvæfjord (-1,42 %) og Gratangen 

(-1,41 %). 

Kommuner

Folketallet 

ved 

inngangen 

av 1. kvartal 

2016

Folketallet 

ved 

utgangen av 

1. kvartal 

20156

Folketallet 

ved 

utgangen av 

2. kvartal 

2016

Folketallet 

ved 

utgangen av 

3. kvartal 

2016

Folketallet 

ved 

utgangen av 

4. kvartal 

2016

Absolutt 

endring 

1.1.2016-

31.12.2016

Prosentvis 

endring 

1.1.2016-

31.12.2016

Tromsø 73 480 73 776 73 924 74 346 74 541 1 061              1,44 %

Harstad 24 695 24 742 24 741 24 807 24 845 150                 0,61 %

Kvæfjord 3 029 3 026 3 024 2 992 2 986 -43                  -1,42 %

Skånland 3 041 3 050 3 064 3 054 3 048 7                      0,23 %

Ibestad 1 403 1 402 1 400 1 397 1 394 -9                    -0,64 %

Gratangen 1 137 1 123 1 143 1 133 1 121 -16                  -1,41 %

Lavangen 1 051 1 058 1 068 1 076 1 076 25                   2,38 %

Bardu 4 019 4 024 4 021 3 999 3 994 -25                  -0,62 %

Salangen 2 230 2 213 2 241 2 227 2 220 -10                  -0,45 %

Målselv 6 741 6 750 6 749 6 765 6 781 40                   0,59 %

Sørreisa 3 452 3 444 3 462 3 501 3 496 44                   1,27 %

Dyrøy 1 158 1 154 1 154 1 143 1 138 -20                  -1,73 %

Tranøy 1 543 1 540 1 524 1 546 1 540 -3                    -0,19 %

Torsken 913 914 903 912 921 8                      0,88 %

Berg 915 915 898 900 914 -1                    -0,11 %

Lenvik 11 618 11 603 11 629 11 644 11 697 79                   0,68 %

Balsfjord 5 701 5 694 5 693 5 706 5 685 -16                  -0,28 %

Karlsøy 2 282 2 283 2 272 2 262 2 273 -9                    -0,39 %

Lyngen 2 861 2 874 2 900 2 874 2 876 15                   0,52 %

Storfjord 1 865 1 859 1 877 1 881 1 890 25                   1,34 %

Gáivuotna Kåfjord 2 150 2 142 2 140 2 135 2 132 -18                  -0,84 %

Skjervøy 2 920 2 904 2 916 2 911 2 912 -8                    -0,27 %

Nordreisa 4 895 4 890 4 882 4 888 4 919 24                   0,49 %

Kvænangen 1 231 1 233 1 231 1 235 1 233 2                      0,16 %

Troms 164 330           164 613           164 856           165 334           165 632           1 302              0,79 %

Troms u/Tromsø 90 850             90 837             90 932             90 988             91 091             241                 0,27 %

Hele landet 5 213 985 5 223 256 5 236 826 5 252 166 5 258 317 44 332 0,85 %

Endring
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Det var befolkningsvekst i alle fylkene i landet i 2016. Høyest vekst av fylkene var det i Akershus med 

1,7 % og lavest vekst var det i Oppland med 0,3 %. Troms hadde sjette beste befolkningsvekst i landet 

med 0,8 %.  

Tabellen under viser den prosentvise veksten i folketallet pr. kvartal i 2016.  

 

I tabellen illustrerer grønn farge vekst og rød farge nedgang i folketallet. 

Vi ser at Troms hadde vekst i alle kvartaler i 2016 mens Troms u/Tromsø hadde befolkningsnedgang i 

1. kvartal 2016.  

Tromsø, Harstad og Lavangen hadde vekst eller uendret folketall i samtlige kvartaler i 2016. 

Kvæfjord, Ibestad og Kåfjord hadde nedgang i alle 4 kvartaler i 2016. 

 

  

Kommuner

1 kvartal 

2016

2 kvartal 

2016

3 kvartal 

2016

4 kvartal 

2016

Endring sett 

under ett 2016

Tromsø 0,40 % 0,20 % 0,57 % 0,26 % 1,44 %

Harstad 0,19 % 0,00 % 0,27 % 0,15 % 0,61 %

Kvæfjord -0,10 % -0,07 % -1,06 % -0,20 % -1,42 %

Skånland 0,30 % 0,46 % -0,33 % -0,20 % 0,23 %

Ibestad -0,07 % -0,14 % -0,21 % -0,21 % -0,64 %

Gratangen -1,23 % 1,78 % -0,87 % -1,06 % -1,41 %

Lavangen 0,67 % 0,95 % 0,75 % 0,00 % 2,38 %

Bardu 0,12 % -0,07 % -0,55 % -0,13 % -0,62 %

Salangen -0,76 % 1,27 % -0,62 % -0,31 % -0,45 %

Målselv 0,13 % -0,01 % 0,24 % 0,24 % 0,59 %

Sørreisa -0,23 % 0,52 % 1,13 % -0,14 % 1,27 %

Dyrøy -0,35 % 0,00 % -0,95 % -0,44 % -1,73 %

Tranøy -0,19 % -1,04 % 1,44 % -0,39 % -0,19 %

Torsken 0,11 % -1,20 % 1,00 % 0,99 % 0,88 %

Berg 0,00 % -1,86 % 0,22 % 1,56 % -0,11 %

Lenvik -0,13 % 0,22 % 0,13 % 0,46 % 0,68 %

Balsfjord -0,12 % -0,02 % 0,23 % -0,37 % -0,28 %

Karlsøy 0,04 % -0,48 % -0,44 % 0,49 % -0,39 %

Lyngen 0,45 % 0,90 % -0,90 % 0,07 % 0,52 %

Storfjord -0,32 % 0,97 % 0,21 % 0,48 % 1,34 %

Gáivuotna Kåfjord -0,37 % -0,09 % -0,23 % -0,14 % -0,84 %

Skjervøy -0,55 % 0,41 % -0,17 % 0,03 % -0,27 %

Nordreisa -0,10 % -0,16 % 0,12 % 0,63 % 0,49 %

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

Troms 0,17 % 0,15 % 0,29 % 0,18 % 0,79 %

Troms u/Tromsø -0,01 % 0,10 % 0,06 % 0,11 % 0,27 %

Hele landet 0,18 % 0,26 % 0,29 % 0,12 % 0,85 %

Vekstregnskap pr kvartal 2016
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Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk 

innflytting/utflytting i 2016 
 

Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklingen i 2016. 

 

Det var fødselsoverskudd for Troms samlet i 2016 på 428, mens det for Troms u/ Tromsø var et 

fødselsunderskudd på 71. Kun 9 kommuner i Troms hadde fødselsoverskudd i 2016.   

Videre var det negativ netto innenlands flytting både for Troms og Troms u/Tromsø. Bare 4 

kommuner hadde positiv netto innenlands flytting (Lyngen, Lavangen, Sørreisa og Tromsø).  

Netto innvandring i Troms utgjorde i 2016 1 505 personer (1 105 personer for Troms u/Tromsø). Alle 

kommunene i Troms, med unntak av Lyngen, hadde netto innvandring fra utlandet (dvs. innvandring 

var større enn utvandring). 

Befolkningsveksten i 2016 i Troms og i landet for øvrig skyldes for en stor del innvandring fra 

utlandet. Veksten i nettoinnvandringen har imidlertid avtatt de siste årene på grunn av økende 

utvandring. 

Netto innvandring i Troms ble redusert med 6 fra 2015 (1 511) til 2016 (1 505) og for landet med 

3 726 fra 2015 (29 802) til 2016 (26 076).   

 

 

 

Folketallet pr. 

01.01.2016 Fødte Døde

Fødsels-

overskudd Innvandring Utvandring

Innflytting, 

innenlandsk

Utflytting, 

innenlandsk

Nettoinnflytting, 

inkl. inn- og 

utvandring

Befolknings-

vekst 2016

Folketallet pr. 

31.12.2016

Tromsø 73 480 904 405 499 1 174 774 3 015 2 845 570 1 061 74 541

Harstad 24 695 231 190 41 315 107 943 1 043 108 150 24 845

Kvæfjord 3 029 29 44 -15 100 14 151 266 -29 -43 2 986

Skånland 3 041 20 32 -12 53 19 155 170 19 7 3 048

Ibestad 1 403 10 17 -7 26 10 46 64 -2 -9 1 394

Gratangen 1 137 9 19 -10 26 3 35 64 -6 -16 1 121

Lavangen 1 051 11 9 2 7 1 51 33 24 25 1 076

Bardu 4 019 45 37 8 107 22 267 383 -31 -25 3 994

Salangen 2 230 22 19 3 82 8 90 177 -13 -10 2 220

Målselv 6 741 67 64 3 101 20 397 441 37 40 6 781

Sørreisa 3 452 31 33 -2 34 11 159 135 47 44 3 496

Dyrøy 1 158 7 20 -13 7 2 54 66 -7 -20 1 138

Tranøy 1 543 15 26 -11 14 3 91 94 8 -3 1 540

Torsken 913 9 9 0 20 4 34 45 5 8 921

Berg 915 10 7 3 20 11 42 56 -5 -1 914

Lenvik 11 618 113 106 7 222 51 417 519 69 79 11 697

Balsfjord 5 701 54 73 -19 50 25 208 231 2 -16 5 685

Karlsøy 2 282 9 24 -15 31 8 111 127 7 -9 2 273

Lyngen 2 861 20 35 -15 10 11 130 99 30 15 2 876

Storfjord 1 865 16 18 -2 69 2 70 110 27 25 1 890

Gáivuotna Kåfjord 2 150 14 33 -19 64 14 86 136 0 -18 2 132

Skjervøy 2 920 36 25 11 37 17 90 129 -19 -8 2 912

Nordreisa 4 895 46 49 -3 74 14 210 245 25 24 4 919

Kvænangen 1 231 9 15 -6 17 4 47 52 8 2 1 233

Troms 164 330 1 737 1 309 428 2 660 1 155 6 899 7 530 874 1 302 165 632

Troms u/Tromsø 90 850 833 904 -71 1 486 381 3 884 4 685 304 241 91 091

Landet 5 213 985 58 890 40 726 18 164 66 800 40 724 0 0 26 076 44 332 5 258 317
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Kvartalsvis befolkningsutvikling de siste 3 år 
 

Figuren under viser den prosentvise befolkningsendringen pr. kvartal for Troms, Troms u /Tromsø og 

landet som helhet de siste tre årene (2014-2016).   

 

Sett i forhold til foregående kvartal var befolkningsveksten lavere både i Troms og for landet som 

helhet i fjerde kvartal 2016. Veksten i Troms var høyere enn for landet som helhet i 4. kvartal 2016, 

dette har kun vært tilfelle en gang tidligere i perioden, 4. kvartal 2014. 

Mens Troms og landet forøvrig har hatt befolkningsvekst i hele 3-årsperioden, har Troms u /Tromsø 

hatt negativ befolkningsvekst i fire kvartaler de siste 3 årene, i 3. kvartal 2014, 1. og 4. kvartal 2015 

og 1. kvartal 2016.  

Det har vært positiv befolkningsvekst for 13 av 24 kommuner i Troms i perioden 2014-2016. 
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Årlig befolkningsutvikling 2000-2016 
 

Figuren under viser årlig prosentvis endring i folketallet 2000-2016.  

 

 

Det har vært befolkningsvekst for landet som helhet siste år på 44 332 innbyggere, dette er 3 851 

lavere enn i 2015. Folketallsveksten for landet i 2016 er den svakeste siden 2006 og mer enn 20 000 

lavere enn i toppårene 2011 og 2012. Mer utvandring til utlandet er hovedårsaken til den avtakende 

veksten. 

Befolkningsveksten for landet som helhet har hatt en avtakende vekstrate etter 2012. Tendensen i 

Troms har vært lik landet siden 2012, men Troms har i motsetning til landet en liten økning i veksten i 

2016. Samme tendens gjelder for Troms u/Tromsø.  

I Troms har det vært befolkningsvekst i hele perioden 2000-2016 med unntak av i 2001. Den årlige 

befolkningsutviklingen i Troms har imidlertid vært svakere enn landsgjennomsnittet i hele perioden. 

Differansen har vært størst i perioden 2007-2011 hvor det skilte mellom 0,6 - 0,9 prosentpoeng 

For Troms u /Tromsø er bildet annerledes ettersom Tromsø kommune har stått for en stor del av 

befolkningsveksten i fylket.  I perioden 2000-2008 hadde Troms u/Tromsø nedgang i folketallet. Etter 

dette har utviklingen vært mer positiv, og det har vært vekst i folketallet hvert år siden.  

Tabellen under viser den årlige prosentvise befolkningsutviklingen i årene 2000-2016, endring i 

perioden under etter og gjennomsnittlig endring i perioden. 
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Kommune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prosentvis 

endring perioden 

sett under ett

Gj.snitt 

årlig 

endring 

2000-2016

Tromsø 1,58 % 0,69 % 1,09 % 1,18 % 1,04 % 1,69 % 1,41 % 1,23 % 1,88 % 1,19 % 1,39 % 1,29 % 1,80 % 1,75 % 1,52 % 1,10 % 1,4 % 25,98 % 1,53 %

Harstad -0,06 % 0,09 % 0,24 % -0,07 % -0,19 % 0,50 % 0,08 % -0,70 % 0,05 % 0,47 % 0,67 % 0,82 % 0,81 % 0,62 % 0,96 % 0,08 % 0,6 % 5,08 % 0,30 %

Kvæfjord -2,07 % -2,33 % -1,46 % -1,13 % 0,39 % -0,36 % -0,62 % -0,39 % -0,13 % 0,56 % 0,03 % -0,82 % 1,88 % 0,81 % -1,00 % -1,53 % -1,4 % -9,24 % -0,54 %

Skånland -0,96 % -0,81 % -0,82 % -1,18 % -1,70 % -1,22 % -1,20 % -0,73 % -0,73 % 0,49 % 1,44 % 2,62 % -1,08 % 0,37 % 1,25 % 1,77 % 0,2 % -2,34 % -0,14 %

Ibestad -2,21 % -0,58 % -1,58 % 0,53 % -2,77 % -1,15 % -3,44 % -4,00 % -4,70 % -2,22 % 0,78 % -0,63 % 0,78 % 1,06 % -1,81 % -0,50 % -0,6 % -20,93 % -1,23 %

Gratangen -3,13 % 0,46 % -0,08 % -1,99 % -0,94 % -1,81 % -1,53 % -4,73 % -1,46 % -0,09 % -3,04 % 1,88 % -1,50 % 1,43 % 0,18 % 0,00 % -1,4 % -16,53 % -0,97 %

Lavangen -2,27 % 1,75 % 1,91 % -0,56 % -3,29 % 0,68 % -2,32 % -0,10 % 1,29 % -1,08 % -0,89 % 1,30 % -0,39 % 0,20 % -0,59 % 4,27 % 2,4 % 1,99 % 0,12 %

Bardu -1,08 % -1,58 % 1,48 % 0,13 % 0,68 % -2,01 % 3,19 % 1,89 % -0,33 % -0,80 % -0,18 % -1,70 % 1,50 % 1,32 % 2,33 % -1,45 % -0,6 % 2,59 % 0,15 %

Salangen 0,04 % -2,08 % -1,95 % 0,18 % -1,02 % 1,03 % -1,37 % -2,82 % 1,57 % 0,36 % -1,45 % 1,61 % 0,27 % 0,14 % -0,18 % 0,50 % -0,4 % -5,61 % -0,33 %

Målselv -0,14 % -2,29 % -0,12 % -1,58 % -1,14 % -1,26 % 0,18 % 0,20 % -1,71 % 0,31 % 0,81 % 0,55 % 0,47 % 0,06 % 0,89 % 0,72 % 0,6 % -3,49 % -0,21 %

Sørreisa -0,21 % 0,52 % 0,61 % 0,30 % 0,06 % -0,12 % -0,21 % -0,09 % 1,45 % 0,18 % 0,15 % 0,30 % 0,77 % 1,26 % 0,03 % 0,03 % 1,3 % 6,46 % 0,38 %

Dyrøy -1,79 % -0,53 % 0,61 % -1,37 % -0,85 % 0,54 % -2,32 % -2,61 % -1,30 % 1,40 % -2,27 % -1,41 % 0,17 % -1,60 % -1,45 % 0,35 % -1,7 % -15,07 % -0,89 %

Tranøy 1,07 % -1,29 % 1,13 % -2,35 % -1,92 % -2,08 % -1,75 % 0,57 % -2,66 % 0,98 % -0,90 % -0,91 % -0,66 % -0,26 % 2,25 % -0,06 % -0,2 % -8,82 % -0,52 %

Torsken -3,59 % 0,00 % -0,89 % -2,95 % -4,88 % -2,71 % -2,69 % -4,19 % -2,24 % -1,86 % 1,33 % -2,09 % -1,35 % -0,23 % 0,68 % 3,28 % 0,9 % -21,35 % -1,26 %

Berg -2,06 % -3,11 % -1,70 % 0,10 % -2,78 % -1,78 % -3,41 % -2,60 % 0,53 % -1,70 % -2,05 % -2,21 % 4,17 % -0,65 % -1,42 % 1,10 % -0,1 % -18,17 % -1,07 %

Lenvik 0,90 % -0,51 % -0,25 % 0,56 % -0,68 % 0,16 % -0,22 % 1,21 % 0,42 % 0,32 % 0,45 % 0,45 % 0,97 % 0,89 % -0,19 % 0,72 % 0,7 % 6,03 % 0,35 %

Balsfjord -0,05 % -1,71 % 0,05 % -0,60 % -0,91 % 0,18 % 0,00 % -0,72 % -0,58 % 0,33 % 0,04 % -0,27 % 1,09 % 0,56 % 2,27 % -0,33 % -0,3 % -0,99 % -0,06 %

Karlsøy -1,52 % 0,24 % -0,53 % -2,16 % -1,29 % -0,13 % -1,06 % 2,56 % -0,87 % -0,50 % -0,59 % -0,08 % -1,61 % 0,73 % -1,93 % -0,31 % -0,4 % -9,12 % -0,54 %

Lyngen -1,42 % -0,22 % -0,19 % 0,00 % -0,47 % 0,09 % 1,20 % 0,28 % -1,31 % -0,44 % -2,09 % -1,88 % -0,50 % -0,70 % -2,34 % -2,09 % 0,5 % -11,01 % -0,65 %

Storfjord -0,91 % 0,16 % 1,02 % 1,70 % 1,20 % -0,10 % -1,09 % -0,94 % -1,27 % 1,02 % 0,32 % 0,79 % 1,73 % -0,05 % -2,22 % -1,74 % 1,3 % 0,85 % 0,05 %

Gáivuotna Kåfjord -2,90 % 1,47 % 0,73 % -1,31 % -1,80 % -1,18 % -1,81 % 1,26 % -0,53 % -1,30 % -1,00 % 1,14 % -0,09 % 0,59 % -1,76 % -1,47 % -0,8 % -10,38 % -0,61 %

Skjervøy 2,15 % 0,27 % 0,33 % -0,43 % -0,03 % -1,00 % -0,17 % -1,08 % -1,26 % -0,55 % 0,14 % -0,17 % 0,87 % -0,83 % 0,49 % 0,86 % -0,3 % -0,75 % -0,04 %

Nordreisa -0,17 % -1,66 % -0,23 % -0,25 % 0,62 % 0,61 % -1,53 % -0,72 % 0,62 % 1,34 % 1,01 % 0,04 % 0,89 % 0,08 % 0,58 % 0,27 % 0,5 % 1,95 % 0,11 %

Kvænangen -0,56 % 1,61 % -2,34 % -1,55 % 0,50 % -1,00 % -2,60 % -0,22 % -1,34 % -1,05 % -1,67 % -0,77 % -3,04 % -0,88 % -0,65 % 0,41 % 0,2 % -14,08 % -0,83 %

Troms 0,37 % -0,09 % 0,41 % 0,24 % 0,07 % 0,56 % 0,36 % 0,33 % 0,59 % 0,60 % 0,68 % 0,70 % 1,11 % 1,02 % 0,87 % 0,54 % 0,8 % 9,54 % 0,56 %

Troms u/ Tromsø -0,41 % -0,60 % -0,05 % -0,40 % -0,59 % -0,22 % -0,38 % -0,32 % -0,35 % 0,17 % 0,14 % 0,25 % 0,59 % 0,44 % 0,34 % 0,09 % 0,3 % -1,03 % -0,06 %

Hele landet 0,55 % 0,46 % 0,62 % 0,55 % 0,63 % 0,74 % 0,88 % 1,20 % 1,31 % 1,23 % 1,28 % 1,33 % 1,31 % 1,14 % 1,11 % 0,93 % 0,9 % 17,41 % 1,02 %

12



 

9 
 

 

13



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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Til kommunene,

Husbankens  prioriteringer i  2017

Vi takker for godt samarbeid i året som har gått. Vi vil særlig rose kommunene for god innsats med
å bosette et rekordstort antall flyktninger i 2016.

Med dette brevet ønsker vi å gi kommunens ledelse en oversikt over våre viktigste
satsingsområder i år, samt å informere om viktige endringer i ordningene våre. Vedlagt er en
samlet oversikt over virkemidlene våre som dere kan benytte i det boligsosiale arbeidet.

Bosetting av vanskeligstilte og flere boliger

Selv om asylankomstene gikk dramatisk ned i 2016, sammenlignet med året før, er det fremdeles
mange flyktninger som skal bosettes i kommunene. Husbanken er en sentral støttespiller i dette
arbeidet. Vi kjenner kommunenes utfordringer og har kunnskap om de gode løsningene. Vi håper
helhetlig bruk av alle våre økonomiske virkemidler gir dere god støtte i arbeidet med å skaffe flere
boliger.

l 2016 gjorde vi det enklere for kommunene å ta i bruk eksisterende bygningsmasse i møte med
det store bosettingsbehovet. Lån og tilskudd til utleieboliger kan benyttes til ombygging og
oppgradering av bygningsmasse, i tillegg til kjøp. Lån til utleieboliger prioriteres høyt innenfor
lånerammen. og vi fortsetter å gi lån til utleieboliger til vanskeligstilte uten å stille kvalitetskrav ut
over teknisk forskrift.

Kommunene bør bruke startlån aktivt overfor leietakere i kommunale boliger, som ønsker å eie
egen bolig og som har tilstrekkelig betjeningsevne. Det bidrar til gjennomstrømming i de
kommunale boligene. Det er stor fleksibilitet i startlånsordningen. som det er viktig at kommunene
benytter, slik at så mange som mulig kan få en egnet bolig. Forskriften for startlån (§3) beskriver
handlingsrommet kommunen har i startlånsordningen. Bruk av fastrente og lang nedbetalingstid
setter flere i stand til å betjene et lån. Statistikken viser at antall misligholdte län er lavt og at
kommunenes risiko dermed er liten. Barnefamilier er en prioritert målgruppe for startlån, også i år.

Stadig flere kommuner tar i bruk tilvisningsavtaler og samarbeid med private utbyggere for å skaffe
flere kommunalt disponerte utleieboligeri ordinære og gode bomiljø. Private utbyggere kan få lån
fra Husbanken til bygging av utleieboliger, hvis utleier og kommunen inngår en avtale om at
kommunen får henvise sine boligsøkere til et antall av boligene. Heller ikke her vil Husbanken stille
kvalitetskrav ut over teknisk forskrift. I 2017 vil vi prioritere å videreutvikle denne effektive metoden.
Mer informas'on om tilvisnin savtaler å husbankenno

Bolig for velferd (2014-2020)

Den nasjonale strategien Bolig for velferd innebærer at velferdsdirektoratene skal jobbe tettere
sammen for å gjøre det enklere for kommunene å gi et godt og helhetlig tilbud til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Statlig samordning skal styrke kraften i de økonomiske ordningene som allerede
eksisterer. Direktoratene lanserer om kort tid sin tiltaksplan for 2017. Samtidig jobber vi med en
langsiktig tiltaksplan som skal gjelde ut strategiperioden. Temaer som far særlig oppmerksomhet i
2017 er Sårbare overganger. helhetlig boligpolitisk planlegging og utvikling av rammeverk for
utvikling og læring i strategien.

Veiviser Bolig for velferd ble lansert i november 2016. Den er en digital verktøykasse til bruk for
kommunene i det boligsosiale arbeidet. l Veiviseren har vi samlet alt innenfor bolig- og
tjenesteområdet på ett sted. Den gir støtte til planlegging, utvikling og gjennomføring i
kommunene. både på strategisk og operativt nivå. Vi oppfordrer dere til å ta i bruk Veiviseren?

Postadresse; ._ »  Brganisasjonsnrj ' Telefon:

Postboks 1404 942 114 184 22 96 16 00
8002 Bodø
e-post' post@husbanken no www husbanken no
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Husbanken  videreutvikler det tette samarbeidet med kommunene gjennom nytt kommuneprogram.
Det bygger på det gode samarbeidet som er etablert med kommunene gjennom årene, og skal
bidra til enda bedre måloppnåelse i tiden fremover. ! samarbeid med kommunene skal Husbanken
bidra til gode og trygge boområder og boforhold for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte
på boligmarkedet spesielt.

Den viktigste forskjellen mellom de tidligere boligsosiale programmene og den nye
kommunesatsingen er at kommunene nå skal gjøre en helhetlig kartlegging av sine behov.
Kartleggingen skal ligge til grunn for søknaden om midler fra Husbanken. Vi skal støtte
kommunene i planleggingen av bosetting og boligfremskaffelse. Det skal sikre effektiv utnyttelse av
våre virkemidler, flere egnede utleieboliger. et mer differensiert botilbud i kommunene og dermed
et bedre tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Alle virkemidlene vare inngår i programmet gjennom et grunntilbud til alle kommuner. Vi vil fortsatt
rette størst oppmerksomhet mot kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Disse får
tilbud om deltagelse i to delprogrammer. rettet mot henholdsvis storbykommuner og by- og
tettstedskommuner. I tillegg til de økonomiske virkemidlene vil vi bidra med vår kompetanse
gjennom veiledning, kurs, opplæring m.m.

Digitalisering og modernisering

Statsbudsjettet for  2017  gir Husbanken rom for å satse videre på digitalisering av tjenester, og
arbeidet vårt fortsetter med uforminsket styrke.

.  Et nytt saksbehandlingssystem for startlån og tilskudd er under utvikling. Pilotkommuner er
med og prøver det ut underveis. Et komplett system laseres for alle kommuner i 3. kvartal
2017. Veilednin er 0 informas'on a husbankenno

-  Det selvbetjente bostøttesystemet utvides stadig. Siste nytt er at søkerne kan melde
inntektsendringer elektronisk. Flere tjenester kommer utover våren. Vi har også endret
bostøttesystemet, så det blir enklere for kommunene å behandle bostøttesaker og veilede
søkere.

.  Andelen elektroniske søknader om bostøtte er økende, med fremdeles lav. l fjor var kun
25% av søknadene elektroniske. Regjeringen har satt et mål for  2017  på 50%.
Kommunene må bidra i arbeidet med å få flere til å bruke digitale løsninger. Det er like
enkelt som å logge inn i nettbanken. Om lag 8  av 10 bruker i dag smarttelefon. og sitter
derfor med det nødvendige utstyret i lomma. På husbankenno ligger det en demo av e-
søknaden. Alle som er i kontakt med søkere bør gjøre seg kjent med den og bruke den
aktivt i veiledningsarbeidet. Bruk av digitale løsninger frigjør ett betydelig antall arbeidstimer
i kommunene. Gevinsten er deres!

Nytt regelverk for bostøtte

Bostøtten er grunnfjellet i den sosiale boligpolitikken og et kraftfullt virkemiddel når vanskeligstilte
skal bosettes. Fra årsskiftet trådte en omfattende endring i regelverket for bostøtte i kraft. Vi tar i
bruk ferske inntektstall fra Skatteetaten når bostøtten skal beregnes, i stedet for Skatteoppgjøret fra
forrige år. Det gjør bostøtteordningen mer treffsikker og rettferdig. Vi unngår at folk far bostøtte
som de ikke skulle hatt og som de senere må betale tilbake, og kommunen slipper blant annet a
kvalitetssikre inntektsopplysninger. Regjeringen viderefører skjermingstiltak for uføre. Kommunene
har mottatt utfyllende informasjon om det nye regelverket i eget brev. Fra  2017  er det ogsa innført
en ny prisjusteringsmodell for bostøtten. slik at bostøtte følger prisutviklingen for øvrig, lnformas'on
om n tt re elverk  a  husbankenno

Rendyrket boligsosial rolle

Fra  2017  er fagansvaret for miljø, energi og byggeskikk overført fra Husbanken til Direktoratet for
byggkvalitet (DiBK). Det innebærer en rendyrking av Husbankens boligsosiale rolle.
Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet er avviklet.
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Evalueringer om Husbanken og de boligsosiale virkemidlene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang to evalueringer. en om Husbankens
organisering og en om effekten av de boligsosiale virkemidlene. Begge evalueringene skal være
ferdige i løpet av våren og sommeren  2017.  Objektive vurderinger kan gi både Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Husbanken nyttig grunnlag for utvikling av virksomheten og
virkemidlene.

Endringer i investeringstilskuddet

Regjeringen har gjort endringer i ordningen som gjelder fra  2017.  Fra  2021  vil det kun gis tilskudd
til prosjekter som øker det totale antallet omsorgsplasser i kommunen, såkalt netto tilvekst. Denne

ordningen skal innføres gradvis fra  2017  til  2020.  Om lag 20  prosent  av tilsagnsrammen i  2017

skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40. 60 og
80 prosent de neste årene.

Gode forutsetninger for  2017

Rammene for Husbankens økonomiske virkemidler legger til rette for gode resultater på det
boligsosiale feltet også i  2017.  Vi prioriterer lån til boligsosiale prosjekter. Tilskudd til utleieboliger
gir rom for fremskaffelse av om lag 1500  utleieboliger. En oversikt over våre økonomiske
virkemidler i  2017  følger som vedlegg til dette brevet.

Vi viser for øvrig til informasjon som ble sendt til kommunene i desember  2016  om søknadsfrister
og rapportering for videretildelingsmidler. Alle tilskuddsordningene vil bli kunngjort i løpet av første
kvartal  2017.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid og er klare til å løse nye utfordringer sammen med dere i
2017.  Vi er som alltid åpne for tilbakemeldinger og forslag til hvordan vi kan forbedre måten vi
jobber på.

Med hilsen

«  /.7,

administrerende direktør regiondirektør

(,,. ;  1‘ :‘ ' 1/ " ». IA

.  i  l C/ /;'17' «X?/" 14/ pr,/,,”.— i" 7  " (  ,, [i

Bård Øistensen , ,,, (» I  ,— I I ,i /
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Vedlegg:  Oversikt over Husbankens økonomiske virkemidler  i  2017

Her følger en oppsummering av våre økonomiske virkemidler og hva de kan brukes til.

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på
boligmarkedet. Vi kan gi tilskudd til oppføring av nye boliger, kjøp av boliger, utbedring av bolig
som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø.
Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold og rehabilitering av utleieboliger.

Grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljøeffektivitet og universell utforming
i ny og eksisterende bebyggelse og skaffe boliger til vanskeligstilte. Kommuner kan søke om
grunnlån til finansiering av utleieboliger — både til kjøp og bygging av nye boliger og oppgradering
av eksisterende boliger. Lånet gis også til å dekke behovet for gode barnehager. som fremmer
kvalitet i det fysiske inne- og utemiljøet.

Startlån er en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet for personer som ikke får lån i vanlig
bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Startlån kan også brukes overfor
personer som står i fare for å miste boligen sin. Kommunene oppfordres til å benytte fleksibiliteten
og handlingsrommet som ligger i startlansordningen, for å hjelpe så mange som mulig.

Bostøtte bidrar til å styrke økonomien for personer med lav inntekt og høye boutgifter. Fra  2017
innføres nytt regelverk som er beskrevet i brev til kommunene og på husbankenno.

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig gjør det mulig for vanskeligstilte å etablere seg i
boligmarkedet og for de som trenger tilpasning av boligen for å kunne bli boende, får det.
Kommunene kan overføre mellom tilskuddene og bruke pengene der behovet er størst. Tilskuddet
kan brukes til både enkle tilpasningstiltak og større ombygging/tilrettelegging av både nye og
eksisterende boliger. Kommunen bør se etableringstilskuddet og startlån i sammenheng.

Investeringstilskudd skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem
og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, Prinsippene
om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering skal bidra til a øke tilgjengeligheten i eksisterende boliger
og bygg. Tilskuddet skal gå til tilstandsvurdering av borettslag, sameier og lignende, og
prosjektering og installering av heis i eksisterende boligbygg. Tilskuddet kan også sees i
sammenheng med grunnlån til utbedring.

Boligsosialt kompetansetilskudd er fra  2017  innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.
Husbanken har fremdeles noe tilskuddsmidler som skal gå til frivillige aktører, organisasjoner,
stiftelser, sosiale entreprenører og andre.

Rentekompensasjon
Rentekompensasjonsordningen for skole og svømmeanlegg er avviklet fra  2017  og vi vil ikke gi
tilsagn til nye investeringer. Husbanken har i  2017  midler som skal stimulere til sikring og bevaring
av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar.

Se husbanken/io for mer Informasjon om virkemidlene vare, regelverk. veiledning og
kunngjøringer. arrangementer og kurs.

Abonner  a  n  hetsbrevet vart og hold deg oppdatert på siste nytt. Det sendes ut en gang per
maned.
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Fra: Advokatfirmaet Lund &amp; Co DA <post@lundogco.no>

Sendt: onsdag 1. mars 2017 14:50
Til: Post Nordreisa

Emne: Høringsuttalelse til forslag om innsyns- og klagerett over eiendomsskatt på

vannkraftanlegg

Lund & Co nyhetsbrev  -  1. mars 2017

1'v,"w
s=.i

Høringsuttalelse til forslag om innsyns- og

klagerett over eiendomsskatt på

vannkraftanlegg

LVK har idag sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om innsyns-

og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av

kraftanlegg for eiendomsskatteformål. Forslaget ble fremmet 8. desember 2016, med

høringsfrist til 8. mars 2017. LVK oppfordrer kommunene om å sende egne uttalelser.

1
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Bakgrunn

LVK har lenge bedt om at kommunene må få innsyns- og klagerett i

eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg. Slike anlegg verdsettes av sentrale

skattemyndigheter, og er det eneste eiendomsskatteobjektet kommunene ikke har

innsyn eller klagerett over.

Stortingsflertallet vedtok 28. april 2016 å be regjeringen fremme lovforslag om innsyns—

og klagerett for kommunene over de statlige skattemyndighetenes verdsetting av

kraftanlegg for eiendomsskatteformål.

Departementets forslag må klargjøres

LVK påpeker i uttalelsen at departementets forslag ikke vil gi sikkerhet for at

kommunene vil kunne få tilstrekkelig innsyn til å kunne utøve reell kontroll.

Kommunene må -for å kunne kontrollere eiendomsskattegrunnlaget -også få innsyn i

opplysninger og grunnlag for eksempelvis grunnrenteskatten og inntektsskatten.

Kommunene må også gis innsyns— og klagerett for

naturressursskatten

LVK mener videre at de samme hensynene som tilsier innsyns- og klagerett

i eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg, også tilsier innsyns— og klagerett over

grunnlaget for naturressursskatten. Kommunene er skattekreditor for begge skattene.

At det er behov for en lovfestet klagerett over Skattekontorets (SFS) vedtak om

naturressursskatt illustreres ved at SFS 16. februar 2017 nektet en kommune innsyn i

fastsettelsen under henvisning til taushetsplikten. Dette til tross for at

naturressursskatten var kraftig redusert ivedkommende kommune.

Revidert høringsuttalelse

LVKs utkast er tidligere sendt kommunene med forbehold om at det kunne bli gjort

mindre justeringer. Høringsuttalsen som er sendt departementet i dag inneholder noen

mindre endringer sammenholdt med utkastet. L'v'ks høringsuttalelse ei vedlagt hea.

2
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For mer informasjon kontakt:

Lund, Caroline
,

i  .

i" Mobil: +47 99 11 99 01
E-post: cl@lundogco.no

Bogen, Thea Karoline

$-

*? — Mobil: +47 99 11 99 50
E-post:  tkb lundo co.no

Denne e—posten er sendt ut med hjelp fra

3
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt:

Til:

Grålum!
Kopi:

men

Emne:

Vedlegg:

Hei!

Berit Fjellberg

onsdag 8. mars 2017 11:08

Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros;

Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar

Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho (Leif.Lintho@Iyngen.kommune.no);

Trond—Roger Larsen

Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset;

Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtromsnet); Ingvild Pedersen

(post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid

Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Hege Liland; Jenny Fyhn Olsen;

Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);

Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen;

Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig Kjærvik

Innkalling til møte Nord—Troms Regionråd 27.—28.03.17

Innkalling med saksliste 27.-28.03.17.docx

Det vises til vedlagte innkalling til møte i regionrådet mandag 27. og tirsdag 28. mars 2017 på

Lyngskroa. Møtestart mandag kl 1500!

Tema på mandag er drøfting av det regionale/interkommunale samarbeidet i Nord-Troms.

Tirsdag kommer fylkesråd for samferdsel og samferdselsetaten på besøk for å diskutere

planprogram regional transportplan og strategisk utredning infrastruktur Nord—Troms. ltillegg

vil ordinære regionrådssaker behandles tirsdag.

Vel møtt!

Endelig saksliste og dokumenter sendes ut en uke før møte. Frist for innspill til saksliste: 16.

mars!

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob  /  97 56 73 66

tlf/ 77 58 82 79

web/www.nordtroms ortalen.no

.  u . ' .

1
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N  ord-Troms  wRegionrfid  DA

@VWWW
Sendes styremedlemmer  (ordførere) og rådmenn som  innkalling

Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering

Dato: 08.03.17

MØTE l

NORD—TROMS  REGIONRÅD  DA

Det innkalles til møte;

Tid: Mandag 27. mars kl  1500 —1800  (tema: regionalt samarbeid)

og tirsdag 28. mars kl  0830—1530  (tema: samferdsel/infrastruktur,

fylkesråden deltar)

(Møte i rådmannsutvalget starter mandag 27.03.  kl i  100, egen

innkalling og saksliste sendes ut)

Sted: Lyngskroa, Oteren

Endelig saksliste og dokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet.

Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest. Det er reservert overnatting.

Vel møtt!

si n. ___________

Øyvind Evanger Berit Fjellberg

rådsordfører daglig leder

Kopi: Revisor

Media

Adr. : Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452 .  .  .  ,  .  ,  ., ,  .
E—post; re  i0nrad@ntroms.n0
www.nordtroms  orm/enno .  '  I  '  O
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EMNE: Møte nr 3—201 7

STED: L n skroa, Oteren

TIDSPUNKT: 27. o 28. mars 2017

PROGRAM:

Mandag:

kl 1500 Tema: Regionalt samarbeid Nord—Troms

l regionrådsmøte på Skjervøy 22.09.16 ble det gjort følgende enstemmige vedtak:
«Styret i Nord— Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen:

], Administrasjonen får i oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet

2. Rådmannsutva/get får i oppga ve a" gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye

samarbeidsområder

3. Forslagene presenteres for styret i regionrådet i mars—møte neste år. Saken legges også fram

representantskapsmøte april 20] 7»

Status i arbeidet presenteres, og det legges opp til drøfting av problemstillinger

med bakgrunn i utarbeidet diskusjonsnotat. (Sendes ut med saksdokumentene)

Tirsdag:

kl 0830 Møtestart regionrådet  — behandling av saker på dagsorden

kl 1200 Lunsj

Kl 1230 Møte med Troms fylkeskommune  — tema samferdsel/infrastruktur

Fra Wlkeskommunen deltar Wlkesråd ivar B. Prestbakmo, Øystein Olav

Miland og Signe Stol/.

Hovedtema:

1. Presentasjon og innspill til planprogram Regional transportplan

201 8—2029

2. Regional strategi for infrastruktur i Nord—Troms — (omsøkt prosjekt)

kl 1530 Avslutning

Adr.: Hovedveien 2, 975  I  Storslett
Tlf.  77588279, Org.nr.979  470452 .  I  .  l.  I  ..  I  .
E—post; re  ionrad@ntr0ms.n0

www.nordtroms orm/enno '  ' '  '  '
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REFERATSAKER:

VEDTAKSSAKER:

Sak 13/17 Godk'ennin av referat fra møte 21.02.17

Sak 14/17 Re ionalt samarbeid Nord—Troms

Sak15/17 Re nska 2016

Sak 16/17 St rets årsberetnin 2016

Sak 17/17 Årsra ort Nord—Troms Re ionråd 2016

Sak 18/17 Tema rådsforsamlin 2017

Sak 19/17 N tt fra  kommunene

Orienteringssaker:

. Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Helsefak vedrørende praksisplasser

.  Masterutdanning lærere

.  Informasjon til kommunestyrene

.  Stedskvaliteter Nord—Troms

.  Konferanse Nord—Troms

.  Forberedelse møte Tromsbenken

Øyvind Evanger
Rådsordfører

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Stars/ett
Tlf.  77588279, Org. nr. 979  470452 .  I  .  l.  l  .3  n .
E-post: re  ionmd@ntroms.n0

www.nordtroms orm/enno ' ' ' ' '
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkamänni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Linda Kristin  Selnes 77 64 22 56 08.03.2017 2016/7515  - 36  632.4

Deres dato Deres ref.
19.12.2016

px TOMA/1 5 , mldlwøvm

Nordreisa kommune »

Postboks 174 && Hk WOW/wap
9156  Storslett

Innvilget tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
—  høsten  2016

Fylkesmannen viser til kommunens søknad av  19.12.2016  og retningslinjer fra
Kunnskapsdepartementet for Kap. 225  post  64 i statsbudsjettet Tilskudd til opplæring til barn
og unge som søker opphold i Norge, gjeldende fra  27.5.2015.

Målet med ordningen er  å  bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner slik at
barn og unge som søker opphold i Norge, får grunnskoleopplæring og/eller videregående
opplæring, jf. opplæringsloven §§ 2-1, 4A-1  tredje ledd og 3-1 tolvte ledd. Tilskuddsmottakere
er kommuner og fylkeskommuner med ansvar for barn og ungdom som søker oppholdstillatelse
eller familiegj enforening.

Målgruppen for ordningen er barn og ungdom i alderen  6  —1 8  år med rett og/eller plikt til
grurmskoleopplæring som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og ungdom som
søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening og som har rett til videregående
opplæring. For ungdom  i  alderen  16-18  år gjelder tilskuddsordningen ut det skoleåret eleven
fyller  18  år. Dersom de mellom  16  og 18  år kun deltar på deler av opplæringen, skal det trekkes
en prosentvis andel av satsen etter faktisk opplæring.

Tilskuddet fastsettes på bakgrunn av antall personer i målgruppen som mottar grunnopplæring
organisert av tilskuddsmottaker den første i hver måned. Tilskuddet beregnes etterskuddsvis etter
en sats per måned per barn i 10 måneder per skoleår (4 mnd høst og 6  mnd vår) og utbetales hvert
halvår.

Fylkesmannen i Troms har vurdert Nordreisa kommune sin søknad på grunnlag av kriteriene
i retningslinjene og forutsetningene for ordningen, og kommunen får utbetalt tilskudd som Vist i
tabell under til kommunens kontonr.  4740  05  03954 medio mars  2017.

Utbetalingen merkes ”17 000—210—202”.

Beløp Tilskuddsmåned Antall elever

Søkt Godk'ent
September 6 6

Oktober 6 6

November 3 3

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

utdanningsavdelingen
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Desember 1 0

Sum  undewisnz'ngsmfineder  51 85  04,- kr 16 15

136  064,- Sum  søkt  tilskudd

127 560,- Sum odk'ent  tilskudd

Fylkesmannen har ikke innvilget tilskudd for desember måned for en elev da det ikke er

oppgitt at noen barn i gmnnskolealder har befunnet seg på asylmottak i kommunen i

beboerliste fra UDI.

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

10V av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når

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

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

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

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

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

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

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

regnskapet.

Tildeling eller avslag på tilskudd etter disse retningslinjene er ikke et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven, og kan ikke påklages.

Etter fullmakt

Hilde Bremnes

utdanningsdirektør

Linda Kristin Selnes

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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W. +c ,lest;Nordreisa kommune

v/ rådmann

Deres ref.: Saksbeh.  Bjørn H. Wikasteen Telefon: 77 78 80 43 Dato: 9.3.2017

Vår ref.: 7/17-428.5.5 E-post.: bhwfåk-sekno

KONTROLLUTVALGSAK I NORDREISA KOMMUNE  — ORIENTERING  OM

VEDTAK

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møtet den 3. mars 2017 truffet slikt vedtak:

Sak  08/1 7
REFERATSAKER

Innstilling til v e  d t a  k:

Saken fremmes uten innstilling

Behandling:

Følgende saker ble referert:

A. FORMANNSKAPSSAKER
-  Utskrift av sakslister

-  Utskrift av sak 52/16 Salg av presteboliger

B. ÅRSRAPPORT  FRA  SKATTEOPPKREVEREN

-  Rapport av 20.1.2017.

Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på sak 63/16 og 66/16, og ber sekretariatet kontakte

administrasjonen for innsyn.

For øvrig uttrykker Kontrollutvalget forundring over at sak 52/16 ble unntatt offentlighet. Det

er viktig med full åpenhet rundt saker som gjelder salg av kommunens eiendommer, og kan

utvalget kan ikke se at vilkårene for å unnta saken fra offentlighet forelå.

Forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:

K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen c/o Lenvik kommune 988 064 920

Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ  9479  HARSTAD  9144  SAMUELSBERG  Postboks 602

9296  TROMSØ  Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 9306  FINNSNES
Tlf. 77 87 10 65
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Vedtak:

Sakene tas til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet kontakte administrasjonen for å få

innsyn i sak 63/16 og 66/16  i formannskapet.

***

På bakgrunn av dette vedtak ber sekretariatet på vegne av Kontrollutvalget om innsyn i sak

63/16  og 66/16 i formannskapet.

Eller ber jeg rådmann merke seg Kontrollutvalgets bemerkning vedrørende at sak  52/16  om at

sak vedrørende salg av presteboliger ble unntatt offentlighet.

Jeg imøteser oversendelse av saker.

ed ig. hilse

rn  .  Wikasteen

' orråd giver
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marianne Winther Riise 77 64 20 42 27.12.2016 2016/4942 -3 331 .2

Deres dato Deres ref.

Kommunene  i  Troms

Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i  2017

AV de totale skjønnsmidlene til Troms for  2017  på  112,2  mill.  kr. besluttet Fylkesmannen  å

fordele  10l  ,6  mill.  kr.  i  forbindelse med statsbudsjettet for  2017, og holde tilbake  10,6  mill.

kr. til fordeling i løpet av budsjettåret. Av disse midlene ble det besluttet  å  sette av inntil  5

mill. kr. til prosj ektskjønnsmidler og 5,6  mill.  kr. til kriseskjønnsmidler.

Kriseskjønnsmidler
Intensjonen med ordningen er  å  ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av
vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være  høy, og midlene vil fordeles etter søknad.
Fylkesmannen vil blant annet vurdere  å  tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise
til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsj ettprosessen.

Kommuner som mener seg berettiget til kriseskjønnsmidler må søke Fylkesmannen om dette
innen 1. oktober  2017.  For  å  kunne gjøre en samlet vurdering av hvilke tiltak som evt. skal
tildeles kriseskjønnsmidler vil Fylkesmannen som hovedregel ikke realitetsbehandle
innkomne søknader før etter søknadsfristens utløp. Søknader om kriseskj ønnsmidler skal ikke
sendes via den nye integrert søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD.

Prosjektskjønnsmidler
Fylkesmannen har mulighet til  å  gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og
innovasjonsprosjekrer i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er  å  gi kommunene støtte
til  å  prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal fungere som risikoavlastning
for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være
å  styrke kommunen i rollene som tj enesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk
arena eller som samfunnsutvikler.

Ved fordeling av prosj ektskj ønnsmidler tidligere år har det i hovedsak Vært gitt støtte til
mindre prosjekter.  I  2014  ble det gitt støtte til 56 prosjekter med en gjennomsnittlig støtte på
kr. 125 000 pr. prosjekt, tilsvarende tall for  2013  var 55  prosjekter  og kr.106 545. Det ble ikke
utlyst prosjektskjønnsmidler i  2015  og 2016  blant annet på grunn av arbeidet med
kommunereformen og folkevalgtopplæringen. Erfaringene med tidligere fordelingspraksis er
at mange prosjekter har hatt relativ lav effekt og liten overføringsverdi til andre kommuner.
På bakgrunn av dette ønsker Fylkesmannen i  2017  å  satse på færre og større prosjekter, og
kommunene oppfordres derfor til  å  gå sammen om  å  utvikle felles prosjekter innenfor
satsingsområdet.

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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Fylkesmannens  satsningsområde i  201  7  — Digitalisering

Med utgangspunkt  i  departementets retningslinjer og en vurdering av kommunenes

utfordringer vil Fylkesmannen for 2017 satse spesielt på prosjekter innen digitalisering.

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 digitale tjenester.

Digitalisering handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og

pålitelige. Det 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.

Regjeringen la i 2016 frem Meld. St. 27 (2015—2016) Digital  agenda for Norge. IKT for en

enklere hverdag og økt produktivitet. Meldingen presenterer regjeringens overordnede

politikk for hvordan vi kan utnytte IKT til samfunnets beste. Det vises videre til

Di italiserin srundskrivet (H-09/16) som er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger

vedrørende digitalisering i offentlig sektor og til KS digitaliseringsstrategi som lanseres i

løpet av februar 2017.

Fylkesmannen  ønsker i 2017 å benytte prosjektskjønnsmidlene til å støtte prosjekter i

kommunene som bidrar til å utvikle og implementere løsninger for digitalisering av

kommunale tjenester.

Velferdsteknologi er et eksempel på et område der en ser stort potensiale med digitalisering.

Helse- og omsorgstj enestene i kommunene står overfor store utfordringer i årene som

kommer. Det er derfor nødvendig at kommunene kan tenke nytt, og finne nye løsninger for å

imøtekomme pasientens og brukerens behov for tjenester. Velferdsteknologi åpner et nytt

mulighetsrom. Det vises i denne forbindelse spesielt til St. Meld 29 (2012—2013)

Morgendagens omsorg og NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg.

Helsedirektoratet har drevet et nasjonalt velferdsteknologiprosjekt sammen med KS.

Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2016. Tromsø kommune deltok som eneste kommune

i region Nord. Fylkesmannen anbefaler kommunene å innrette sitt arbeide med å utvikle

velferdsteknologiområdet i tråd med direktoratets anbefalinger, og viser i denne forbindelse til

direktoratets nettside: htt s://helsedirektoratet.no/velferdsteknolo i

Vi viser videre til KS som har utviklet et veikart for tj enesteinnovasj on som er en praktisk

metodikk for å sette kommunene i stand til å endre offentlige tjenester:

htt ://www.samveis.no

Fylkesmannen v/Helse- og omsorgsavdelingen har i 2015 og 2016 allerede støttet en del

prosjektet innenfor velferdsteknologi med kompetanse- og innovasj onstilskudd, og vil også

prioritere dette området fram mot 2020.
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Som annonsert på J anuarmøtet 11. januar 2017 vil Fylkesmannen arrangere et seminar for

kommunene vedrørende digitalisering og velferdsteknologi. Dato for et slikt seminar er satt til

19. -20. april 2017. Nærmere informasjon om konferansen vil bli oversendt kommunene når

dette er klart.

Søknadsfristen for prosjektmidler settes så sent som 19. mai, slik at kommunene kan hente

inspirasjon og kunnskap på konferansen som kan være relevant i eventuelle søknader.

Vi gjør oppmerksom på at søknader om skjønnsmidler vil bli sett i sammenheng med Helse-

og omsorgsavdelingens utlysning av kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2017.

Søknadsfrist for dette tilskuddet er 10. mars og lenke til utlysningen ligger på Fylkesmannens

nettside: htt s://www. lkesmannen.no/Troms/Tilskuddsordnin er/Kom etanse--o  -
innovas'onstilskudd-2017/

I alle søknader om skjønnsmidler må det opplyses om det er søkt støtte fra andre

finansieringskilder utover Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil prioritere søknader der flere kommuner er involvert. Fylkesmannen

oppfordrer kommunene til å inngå samarbeid med utdanningsinstitusj oner og næringsliv for å

utvikle velferdsteknologiområdet med nye digitale løsninger, samt sørge for at nytt

utviklingsarbeid på feltet er forankret i nasjonale teknologiske plattformer.

Digitalisering vil være et satsingsområde for Fylkesmannen i flere år framover, vi åpner

derfor for at kommunene kan søke om fleråri e ros'ekter.

Retningslinjer for søknader

Det vises til vedlagt retningslinjer fra Kommunal— og regionaldepartementet mht. fomyings—

og utviklingsprosjekt, datert 1. juli 2016.

Hovedfokus ved årets tildeling av midler vil være på prosjekter innen digitalisering. Søknader

som ikke tematisk faller inn under dette tema kan ikke påregne støtte.

Søknader må oppfylle følgende krav:

. Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale
driftsoppgaver, eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale
utviklingsarbeidet.

. Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som må
initiere og drive prosjektene.

. For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og
realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til
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klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også
begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.

Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne
overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen.

Med mindre det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidler ikke

benyttes til å støtte interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle

søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet

Alle prosjekter må være forankret på rådmanns—/adminstrasj onssj efsnivå.

For å sikre forankring-og forpliktelse til prosjektet forventes det videre at kommunene

går inn med en egenandel. Som hovedregel vil finansiering gjennom skjønnsmidler

ikke kunne utgjøre mer enn 50 % av prosj ektkostnaden for det enkelte år.

Dersom kommunene mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning

om kommunal egenandel, skal skjønnsmidler ikke benyttes til å dekke denne

egenandelen.

Fylkesmannen er generelt opptatt av at kommunene gjør en grundig vurdering av

hvilke prosjekter de vil søke skjønnsmidler til. Dersom en kommune søker om støtte

til flere prosjekter ber vi om at de settes opp i prioritert rekkefølge.

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal

resultatene av prosjektene dokumenteres. Det er viktig at prosjektene stimulerer til

læring og erfaringsutveksling mellom kommunene.

Kommunen må opplyse om det er søkt/innvilget støtte fra andre fmansieringskilder til

prosjektet.

Søknadsprosedyre og søknadsfrist
Søknad om støtte til prosjekter må oversendes Fylkesmannen i Troms innen 19. mai 2017.

Alle søknader skal sendes i den nye søknads— og rapporteringsdatabasen ISORD. Nærmere

beskrivelse av databasen og inforrnasj on om brukerveiledning følger i avsnittet under.

Vi gjør til slutt oppmerksom på at skj ønnsmidlene til fomyings- og omstillingsprosj ekter er en

del av rammetilskuddet (frie midler) til kommunene som overføres terrninvis 10 ganger i året.
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Ny søknads- og rapporteringsdatabase for fornyingsmidler (ISORD)

På oppdrag fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet har Fylkesmannen i Sogn og

F j ordane utviklet en ny nasjonal løsning for behandling av fornyings- og

innovasjonsprosj ekter (prosjektskjønnsmidler). Den nye integrert søknads- og

rapporteringsdatabase  — ISORD — er nå klar til bruk og alle søknader om midler til fornyings-

og innovasjonsprosjekt og all rapportering, skal heretter gjøres i denne databasen.

Under følger lenke til databasen og en kortfattet beskrivelse av hvordan man opprettes som

bruker. Vi vedlegger i tillegg brukerdokumentasjon for ISORD som gir en detalj ert

beskrivelse av hvordan kommunen søker og rapporterer prosj ekter i databasen. Det gis også

her en beskrivelse av ulike roller i databasen.

Lenke til databasen finner du her:

htt s:// ros'ektsk'onn. lkesmannenno

Databasen fungerer best i nettleseren Chrome, så det er en fordel å bruke denne.

Dersom du likevel må benytte Internet Explorer nettleser, må du benytte versj on 9 eller

oppover. For å sj ekke/endre hvilken versjon av nettleseren du benytter, gjør du slik:

Åpne Internet Explorer og klikk F12.

Du vil då få opp utviklerverktøybildet.

Ing.—'. rqrprc»; 'n'- IA . 7
..>-—

=  "  .  - o- z" :: . «f/FW N
.  - - - HJ". 'Jf'Ju'. [venn,-.," IX»

, .xL, -/
. ' "'N-" '  [.lu-hl.;

Vin)»

wu»

...,-'. «.. ”.nu:  r  ,.,

Velg her versjon 9 eller høyere. For å lukke utviklerverktøybildet, klikker du på X oppe i

høyre hjørne.

Kommunene kan ha flere brukere registrert i denne databasen.

For å få tilgang må søker i kommune (eller andre organisasj oner som kan søke om midler)

benytte Id-porten for å få tilgang, og må legge inn:

Fornavn

Etternavn

E-post adresse i kommunen/organisasj onen

Telefonnummer

Rolle  — søker

Kommune (obligatorisk)

Forespørsel blir da sendt til saksbehandler hos Fylkesmannen for godkjenning. Når bruker er

godkjent vil vedkommende få melding på e—post, og tilgang til prosj ektskjønnsdatabasen.
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Søker kan så fylle ut søknadsskjema og sende inn. Søknadene blir behandlet når
søknadsfristen er ute 19. mai. Dersom det er mangler eller vi har spørsmål til søknaden, vil all
dialog bli ført gjennom dette systemet.

Brev om tildeling eller avslag etter behandling av søknaden, og tidspunkt for rapportering vil
også bli publisert her, med melding til søker. Dersom søker har spørsmål underveis skal også
dette registreres her, slik at all dialog/kommunikasjon rundt prosjektet blir samlet på en plass.

Vedlagt dette brev og på Fylkesmannens nettside vil dere finne brukerdokumentasj on for
ISORD.

Dersom det er spørsmål kan Espen Norby fmtrENO f lkesmannenno eller Marianne
Winther Riise fmtrMWR lkesmannenno kontaktes.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Vedlegg:

Brukerdokumentasj on for ISORD
Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017, ref. vedlegg til brev fra KMD 1. juli 2016.

Dokumentet er elektronisk godlg'ent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Innows“
1 Introduksjon

Dette dokumentet beskriver brukergrensesnittet for Prosjektskjønn, en applikasjon utviklet for

Fylkesmannen for håndtering av søknader om skjønnsmidler.

2  Brukerroller

Det er fire definerte brukerroller i systemet:

. Kommune, eller søker. Denne rollen oppretter og sender inn søknader, og følger opp godkjente

prosjekt ved å rapportere tilbake underveis i prosjektet.

. Fylke, eller saksbehandler. Denne rollen oppretter nye søknads— og rapporteringsfrister, godkjenner

og avslår søknader, evaluerer prosjekt o.l.

KMD har leserettigheter/oversikt over alle prosjekter og søknader.

Systemadministrator kan opprette nye brukere, endre epostmaler og systemtekster.

3  Grensesnitt Kommune/Søker

3.1  Startside

Startside viser to tabeller

V13 Ål”:

velkommen 01 Neste soknads1rlsler30 OB 2015 Opprell ny søknad

SDK

Prosjektnr ' Tmol Kommuner Oppnltet Frist smus søkt bump Pnomu Handling"

12—15-0001 Soknad 1 Bergen Tvedestrand 28.05 2015 0106 2015 Utkast 121 221 1 FDF Rediger

12-15-0005 Soknad 2 Bergen Oslo 08 06 2015 30 06 2015 Ulkas! 150 000 1 For  Redlcel

12—15-0007 501 l Bergen Bergen 09 OG 2015 30 05 2015 Utkast 2 500 FDF Rediger

.  .  . -

Snk

Prosjektnr ‘ Tittel Kommuner Tlldeling Neste  rapponenngsfrist

‘24570002 Folbal! Bergen Bergen Bergen 120 000 30 06 2015

12-15—0003 Sol.nac 3 Bergen Oslo 110 000 30 06 2015

Den første gir oversikt over alle aktive søknader. Dette er søknader som er opprettet av kommunen men

ennå ikke sendt inn til behandling, og søknader som er sendt inn, men ennå ikke innvilget/avslått av fylket.

Handlinger:

. Vise søknadsdokument som PDF.

. Redigere søknader som ikke er sendt inn ennå.

. Gjenåpne en innsendt søknad, helt til søknadsfristen har gått ut.
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Den andre tabellen gir oversikt over alle aktive prosjekter. Dette er prosjekter som er innvilget og aktive.

Her vises blant annet dato for neste rapporteringsfrist.

For begge tabeller vil klikking på rad ta brukeren til en detaljoversikt over prosjektet/søknaden. Se kapittel

3.4.

Dersom det ligger en aktiv søknadsfrist i systemet, vil det alltid være mulig å opprette en ny søknad fra

startsiden ved å trykke knappen «Opprett ny søknad», som beskrevet i Feil! Fant ikke referansekilden..

3.2 Opprette og redigere ny søknad

Opprette ny søknad gjør man fra Startside som beskrevet i 3.1.

For å redigere en søknad må man klikke knappen «Rediger» i søknadsraden i en oversiktstabell (for eks. På

startsiden), eventuelt kan man klikke «Rediger» fra detaljoversikt (se kapittel  3.4).

E  Søknæssoder l. . o  en i - .

Arsrall ror soknad 2015 Belop l sokhaasår Fyll inn soknadsbelop

til fylkesmannen l hele Kroner for del

. . . aktuelle årer2 Soker Fylke Honaland

: Kommune Bergen
3 Samarbeldspannere «' Annen rlnanSlerlng Dersom prOSJektc—ll

, prosjemnavn‘ Soknad Bergen llllegg llnansieres gjennom andre

4 Utfordringer og ordnlhger legenllhahsrerlng kryss av for
målselllnger 3 Belop l soknacsår' 150000 Belcp i hele kroner annen finansrerlng 09 """ """ beløp ' hele

? kroner og oppgi nnansuerlngskllaen

l Annen llnansrerlng Opplell Ny ,

5 Sektorer , , ,  l Dersom prOSJeklel går over llere år må det
PTOSjeK'lpEBHOGE sendes en m soknad for hvert år. men

6 Virkemidler % Fra Daio' ua mm éa'a'z': lldllgere års soknad kan da hehles opp og

*" "” ** '  v' brukes på nytt

7 Radmann l m  Dato" ao mm dddé ProSJeklperloue Fyll Inn planlagt

‘ oppslarls- og avslutningsdalo for

' ' ' ' ' " pmSjeklel

5 lnnsenolng Fell merker med ' er oblrgalorlske

Neste Side  » Lagre og Avslutt

 

Søknadskjemaet vises i midten av bildet.

Til venstre vises en navigasjonsoversikt, i alt er det syv sider man må gjennom før man kan sende inn

søknaden på side åtte. Dersom man klikker på en annen side fra navigasjonsoversikten, vil man navigere til

denne siden i skjemaet. All data som er fylt ut når bruker forlater siden, vil da lagres.

Helt til høyre i bildet er en side—spesifikk hjelpetekst (Denne defineres av systemadministrator).

Under skjemaet er navigasjonsknapper for å gå frem og tilbake i skjemaet, når man trykker på disse vil all

utfylt data lagres.

Knappen «Lagre og Avslutt» vil lagre og navigere til startbildet.

Navigasjonsoversikten, navigasjonsknappene og hjelpetekst er synlig for alle sider i skjemaet.

Noen av feltene vil være merket med en stjerne *. Disse er obligatoriske. Det betyr at de må fylles ut før

man sender inn søknad, men det er ikke nødvendig å fylle ut feltene før en mellomlagring.
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Det er fullt mulig å avslutte redigering av et utkast for så å komme tilbake ved en senere anledning for å

redigere videre. Utkast vil alltid ligge tilgjengelig i oversikten i startbildet.

3.3 lnnsending

Side åtte av søknadsskjemaet er innsending av søknad. Innsending vil være mulig når alle obligatoriske felt

er riktig utfylt.

Skjemaet inneholder en eller flere feil som må korrigeres for skjemaet kan sendes

inn

.  6i "Begrunnelse for valg av Virkemiddellwrkem:dler" er obligatorlSK

.  7 "Jeg bekrefter at rådmann lsokerkommunen er informert om denne

soknaden" er obligatorisk

Felt merket med  '  er obligatoriske

.  0‘ I‘ A** l" .I'O'O'

Knappen «Send Inn» vil ikke være aktiv før alle obligatoriske felt er riktig utfylt. Dersom noe mangler vil

man kunne nå siden dette ligger på ved å trykke lenkene fra feilteksten (blå tekst i bildet over).

Når man trykker knappen «Send inn» kan det ta litt tid siden dette også vil sende en mail med bekreftelse

til bruker og rådmann i kommune.

3.4 Detaljoversikt Søknad

Dersom man trykker på selve raden for søknaden i en oversiktstabell (som på startsiden), vil detaljoversikt

over søknaden vises.
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Org. nr

Navn

Adresse

Kontaktperson

Prosjektnummer

ProSJektnavn

Søknadssum

Fra dato

Til aalo

Priornel

u  .  n' -  u  -

Ulloronnger

u- o... ln.ll'

Prosjektskjønn Søknad

982686636

BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Postboks 7700 tonnskonlorel

5020 BERGEN

Norge

Bergen (soker)  (bergen@kommune  no)

12-15-0004

Soknad  4

320000 kr

01 07 2015

30.06 2016
1

Las! ned PDF

- Myndlghexsorgan

Gv—

Oversikten er  delt i fire  paneler:

.  Forhåndsvisning søknad. Knappen  helt  til venstre  i tittel—bar  gir  mulighet  til  å  laste ned søknad som

pdf.

19s 2015  -  Bergen isoler—

Tost

Fra Kommune

19 06  2015  -  Homa!and  lsaksbehanc:er:

Test

Fra Fylke

;  ' . l '  o  -  l

Rapponenngsmstz

01l0 0'3  2015- 3111) 2015 PDF

Lasl ned evaluenngshl

Rapponenngsmsfi

Fnsl Du OG2015 31072015 PDF

L351I'Ienevamevxngsrz;

n) melding

Rediger

Glenapne

'  Handlinger: Rediger (se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.); Slett søknaden for godt, her vil

det komme opp en dialog for bekreftelse; Gjenåpne som gjenåpner en innsendt søknad. Rediger og

Slett er kun mulig dersom søknaden fortsatt er et utkast. Gjenåpne er kun mulig for innsendte

søknader dersom søknadsfristen ikke er gått ut. Prosjektskjønn-vilkår kan lastes ned fra dette

panelet dersom saksbehandler har lastet opp vilkår.

.  Korrespondanse  — Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til saksbehandler. Her er

det også mulig å  laste opp vedlegg til saksbehandler.

. Rapportering: Se eget avsnittet under.

Rapporteringsfrister vil vises nede til høyre i oversiktsbildet.

lnnovit AS
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Rapporteringsfristz

Frist: 30.09 2015-31 102015 PDF Rediger

Last ned evaluenngsfil '

Rapporteringsfrist1

Frist. 05.00.2015 -31,07.2015 PDF Gjenåpne

Last ned evalueringsfil

For å redigere og sende rapport må man velge «Rediger» fra dette panelet (se Feil! Fant ikke

referansekilden.). En rapport som allerede er sendt inn, kan gjenåpnes dersom rapporteringsfristen ikke

har gått ut. Det er også mulig å laste ned evalueringsfil fra saksbehandler dersom denne er blitt lastet opp.

&5 VksAHe

Viser en oversikt over alle prosjekter for kommunen. Dette inkluderer også eldre prosjekter som er

avsluttet og søknader som er avslått. Det er mulig å filtrere tabellen på status. Det er også et fritekst-filter

oppe til høyre over tabellen.

ålal'lälge »— ' i  '

h---...-u.-.--

Siatusl . ' Sm.

Presluktnr ‘ Titt-l Kommunlr Status Søkt beløp Tlldolmg Handling-r

12-15-0001 Soknad 1 Belden Tvedestrand Urkast 121 221 35 000

12—1540002 Fotball Bergen Bergen Bergen AMI» 2  500 000 120 000

12—150003 Soknad 3 Bergen Oslo Aktiv 150 010 110 000

1245-0006 Soknad 2 Bergen Oslo Utkast 150 000

1245-0007 Soi i Bergen Bergen Utkast 2  500

12—15—0008 Soknad .1 Bergen Utkast

3.6 Rapportering

Rapporteringsskjemaet ligner på søknadsskjema, men er enklere, og kun med en side.

For «Underveisrapportering» kreves det kun at man haker av Måloppnåelse ja/nei, og fyller inn tekstboks

for hvordan det har gått.
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Innowt '

H'.on- l on i  --

Rapportenngstype' Hjelp rapportering

Endelig Rapportering .  Underveisrapportering

måloppnåelse"

'  Ja Ne»

Beskriv kon  hvordan  det har gått med prosyektet'

test rviåloppnåelsel

Felt merket med  '  er obligatoriske

Lagreogmmn %

«Lagre og avslutt» lagrer rapportskjemaet og navigerer deretter til prosjekt-detaljene.

«Send Inn» sender inn skjemaet til saksbehandler og navigerer deretter til prosjekt-detaljene.

Skjema for «Endelig rapportering» er litt mer omfattende. Når man haker av radioknappen «Endelig

Rapportering» vil flere felt vises i tillegg til de nevnt over. Disse feltene er kun relevante for Endelig

Rapportering.
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Rapporteringstype‘

» Endelig Rapportering Underveisrapportering

Måloppnåelse'

. Ja Nei

Beskriv kort hvordan det har gått med prosjektet”

test tr.l'råloppnåelse

Beskriv hvordan prosjektet skal følges opp i den ordinære driften"

test

Si noe kort om gevinslrealisering/okonomi'

" tesd

Nyttige erfaringer/gode råd fra prosjektet*

test

/,

Last opp rapport og lignende'

-  x  i.ozt

Last opp

Alle feltene under «Endelig Rapportering» er obligatoriske.

4  Grensesnitt Fylke/Saksbehandler

Det er fire valg hovedmeny for Fylke/Saksbehandler:
. «Startside>> viser en oversikt over alle søknader for den aktive søknadsfristen.

. «Alle Frister» viser en oversikt over alle tidligere, aktive og fremtidige frister.

. «All Rapportering» viser en oversikt over alle rapporteringsfrister.
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innovr '
. «Brukere» viser en oversikt over alle kommunebrukere under saksbehandlers fylke.

4.1 Startside

—. -- ,i'ø'isz- M  ram., ':n'»; Gulf—:

E'°"'°"""

Frosjoktnr Tmol Anlall Forrige Melding

12-15-0002 Schnaaz 1 1805201516—11

i  ',  : u  s 0 .  =  l Send hl Å'HV Redlgermst  El.sponernl  E—cei

Sek

Pmsjoktnr ‘ Tittel Kommunar Saksblhandlor sakt beløp Tildelt beløp sums  Prlonrol Handllngor

12450002 Søknad 2 Bergen Hordaland (saksbehandler) 65 000 45 000 i.? Utkasy FDF

12-15-0003 Søknad Eergc—n Bergen Hordaland (saksbehandler) 150 000 HD DOD E' Senat 1 PDF

Total 215 000 155 000

Totalramme 2  000 000

Dersom det er nye meldinger på ett eller flere prosjekt, vil disse listes først  i  en tabell. Under denne vises

en oversikt over alle søknader for den aktive søknadsfristen.

Dersom det ikke er nye meldinger vil kun tabell med aktive søknader vises. ldenne tabellen vises også

totalramme for søknadsfristen, og totalbeløp kommunene har søkt om.

Det er mulig for saksbehandler å redigere Tildelt beløp direkte i tabell ved å klikke rediger-ikonet i celle. Det

er også mulig å redigere celle ved å trykke return-/enter—tasten når rediger-ikon har fokus.

Dersom man klikker på raden, vil man navigere til detaljert oversiktsbilde over søknaden (se kapittel Feil!

Fant ikke referansekilden.).

I tillegg kan man laste ned søknadsdokument som pdf ved å klikke knappen i kolonnen lengst til høyre.

Det vises vanligvis tre valg oppe til høyre i tabellen: «Send til Arkiv», «Rediger frist» og «Eksporter til Excel».

Dersom søknadsfristen har gått ut, vil også valget «Endelig Tildeling» vises. Delkapittel under beskriver

disse knappene i detalj.

4.1.1 Eksporter til Excel

Eksporter til Excel eksporterer søknadsdata fra tabellen til en excel-fil. Brukerens filtrering og sortering vil

ikke eksporteres til Excel.

4.1.2 Rediger Frist

l dette bildet kan bruker opprette og redigere frist.
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Fylke

Navn

Årstall for søknad

Fra Dato

Til Dato

Totalramme

Hordaland

Frist Sommer 2015

2015

01 05 2015

01.09 2015

250000

Lagre og Avslutt

Alle feltene  i  dette bildet er obligatoriske bortsett fra Totalramme.

4.1.3 Send til  arkiv

Her vises alle innsendte søknader for søknadsfristen (utkast vises ikke). lkolonnen helt til venstre er en

avkryssingsboks, denne er default haket av for innsendte søknader/rapporter som ikke er arkivert fra før.

5- '  lu'n- -. l -  O Senalnn

50k

Arkiver ‘ Prosjektnr Tittel Kommuner Forrige revisjon Status

12430005 Søknad  5 Bergen 5 Sendt

12-15—0006 Soknad (: Bergen 1 Sendt

./ 12-15-0011 Soknad ll Bergen Sendt

12-15-0012 Sel-.nad12 Bergen, Bærum l Aktiv

Når man trykker på «Send Inn» vil de som er haket av sendes til arkiveringssystem.

4.1.4 Endelig vedtak

Dette valget vises kun dersom søknadsfrist er gått ut. Trykker bruker på denne knappen vil det vises en

dialog.
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II'II'IOVT‘!

?  I'III' I

Ønsker du å sette endelig tildeling For alle søknader For "Frist Sommer

2015"?

Avbryt l '  l l '  l

Kun innsendte søknader som er satt til Innvilget eller avslått vil påvirkes. Endelig tildeling vil aldri bli satt på

søknader som er «Utkast». Innvilget/Avslått kan settes under detaljoversikt (se kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.).

En innvilget søknad vil få prosjektet satt til «Aktivt», som igjen vises på kommunen/søkerens side. En

Avslått søknad vil få prosjektet satt til avslått, som på kommunesiden fjerner søknaden fra aktive søknader

(den finnes fortsatt under «Vis Alle» søknader og prosjekter).

Det sendes ikke ut automatisk mail ved Endelig Tildeling. Dette må gjøres manuelt.

Aktive søknader kan settes til Avslått og Avslåtte søknader kan settes til Aktiv, dersom valget endres og

man setter Endelig Tildeling på nytt.

4.2 Alle Frister

Enkel oversikt over alle fylkets frister sortert fra tidligste til seneste, på fra-dato.

“saris-me  - -  . - All rapprtrnerrn.) Brukere

I  .  . . Opprett ny frist

Navn Fra Dato Til Dato

Prosjektskjonn våren 2015 01 012015 16.08.2015

Frist Sommer 2015 01 062015 3107 2015

Klikker man på en rad vil man vise oversikt over alle søknader for fristen, dette er samme tabell som vises

for aktiv frist på startside, men her kan man også se tabell for inaktive frister, for detaljert beskrivelse se

kapittel Feil! Fant ikke referansekilden..

Man kan opprette ny frist ved å trykke på knappen «Opprett ny frist». Det vil navigere til bildet beskrevet i

Feil! Fant ikke referansekilden..
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Inna i4.3 All rapportering

Enkel oversikt over alle fylkets rapportfrister sortert fra tidligste til seneste, på fra-dato.

>1.:1‘-u::< "d-‘LHR'EI  -  .... - .  Hull—e'?

E ' . l. l -  l Opprett ny rapporlenngsmsi

Navn Fra Dato TlI Dato

Rapponerrngsinsit 06 05 2015 31 07 2015

Klikker man på en rad vil man vise oversikt over alle rapporter for denne rapporteringsfristen.

Man kan opprette ny frist ved å trykke på knappen «Opprett ny frist».

4.3.1 Opprette/Redigere Rapporteringsfrist

For å opprette en ny rapporteringsfrist velger man «All Rapportering» og knappen «Opprett ny

rapporteringsfrist». For å redigere en rapporteringsfrist velger man «All Rapportering», klikker på

rapporteringsfristen man vil redigere, og velger knappen «Rediger rapporteringsfrist».

lbegge tilfeller vises et bilde som under:

Fylke Hordaland

Navn Rapponeringstristt

Fra Dato 01,05 2015

Til Dato 30,06 2015

Søk

Prosjektnr Prosjektnavn *  Kommuner

12-15-0004 Askoy som ny hovedstad 2018 Askoy, Marnardal

,, 12—15—0002 Fotball Bergen Bergen. Bergen

M 12-15-0003 Soknad 3 Bergen Oslo

Lagre og Avslutt

l redigeringsbildet må man legge inn Navn på frist, Fra Dato, og Til Dato. Itillegg må man velge hvilke

prosjekter som rapporteringen skal gjelde for, her får man opp en liste over alle aktive prosjekter. Ved å

hake av i avkryssingsboksen i første kolonne vil man velge å ta med prosjektet. (For gamle

rapporteringsfrister vil prosjektlisten også bestå av ikke-aktive prosjekt dersom disse tidligere var valgt som

del av rapporteringen.)
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""la
4.3.2  Oversikt Rapporter  for  rapporteringsfrist

i  '  :  o  n u  -  . Send bi Aim Rediger ravneneringslrrst

Sek

Frosiektnr  *  Tmol Kommuner Saksbehandlar Tlldelt beløp Status Handlinger

12—15-0002 Fotball Bergen Bergen Bergen 120 (IOU Ull—.asz PDF

1245-0003 Soknad 3 Bergen Oslo 110 000 Urkasv PDF

Dersom man går inn på «All rapportering» og klikker på en rapporteringsfrist-rad vil det vises en tabell med

oversikt over alle prosjekter som skal rapportere innen fristen.

Dersom man klikker på prosjekt-rad vil man komme inn på rapportdetaljer (kapittel 4.6).

Ved å klikke på knappen «PDF» i kolonnen helt til høyre vil rapporten lastes ned som PDF-fil.

ltitteI-bar oppe til høyre er det to knapper:
. «Send til Arkiv» fungerer på samme måte for rapporter som for søknader, beskrivelse i kapittel Feil!

Fant ikke referansekilden..
. «Rediger rapporteringsfrist», se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden..

57Cll1$lllvj Alle F ugler AM mppfvrlenng

Sek

Navn ‘ Epostadresse Telefonnummer Kommune Status

Leikanger (soker) lei- Jrzgerrérltcmmune rm 123 Lewanger [Påvenle

4.4 Bru kere

For å vise brukere velger man menyvalget «Brukere».

Nye kommunebrukere kan registrere seg, men vil ikke kunne bruke systemet før saksbehandler har

godkjent brukeren. Disse vises med status «I Påvente» i brukertabellen.

Dersom man klikker seg inn på en bruker får man mulighet til å endre status. Det er tre mulige statuser:
«Aktiv», «lnaktiv» og «l Påvente». Kun ved status «Aktiv» vil brukeren ha tilgang.
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Leikanger  (søker)

'- I  Pa'vente

t_' Aktiv

lnaktiv

Lagre og Avslutt

Innovr'r

Når man endrer og lagrer  status  til en bruker, vil systemet sende en epost til brukeren.

4.5 Detaljoversikt Søknad

Oversikten er delt i fem paneler:

i  &  o

,  .

Org. nr

Navn

Adresse

Kontaktperson

.

Prosjektnummer

Pmsjektnavn

Søknadssum

Fra dato

Til dato

Prioritet

Oslo

Oslo

test

IE 51

'U‘lQ".

Last ned PDF

Prosjektskjønn Søknad

982686636

BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Postboks 7700 Lonnskontorel

5020 BERGEN

Norge

Bergen (søker) (bergen@kommune.no)

12-15-0007

Sol I Bergen

2500 kr

01.06.2015

31.08.2015

OSLO KOMMUNE Ola Nordmann

RADHUSET posl@postmann.pat

0037 OSLO 234

Norge

- Lokaldemokrallsk arena

.  -  I Vis saksloøg

Saksbehandler Velg saksbehandler

Vedtak Innvilget ., l Avslåll

Tlldel'l beløp

Begrunnelse

Vllkér Last “PD

(Ingen  nl lastet opp)

. , . Ny merknad

15 06 2015  »  Hordaland (saksbehandler)

Merknad. lest.

I -  n o.  ' Nymeldmg

15 06 2015  » Hordaland (saksbehandler)

Melding

Ny melding lil Bergen Kommune

(Ingen rapporter)

. Forhåndsvisning søknad (til venstre). Knappen helt til venstre i tittel-bar gir mulighet til å laste ned

søknad som pdf.

0  Saksbehandling: Se eget avsnitt.

. Merknader: Interne merknader saksbehandler.
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Innovrz  :
. Korrespondanse -Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til søker. Her er det også

mulig å laste opp vedlegg til søker. Ved ny melding sendes det mail til søker for å informere om ny

melding.

. Rapportering: For et aktivt prosjekt vil rapporteringsfrister vises her. Se eget avsnitt.

4.5.1 Saksbehandling

Panel oppe til høyre i detaljoversikt viser saksbehandling.

o‘ . o . Vissakslogg

Hordaland (saksbehandler)

Endre saksbehandler

Saksbehandler

Vedtak .  Innvilget Avslått

Tildell beløp 25000

Begrunnelse

bla bla bla

x'
xx

Vilkår Lastopp

Vilkår Odi

Idette panelet kan saksbehandler:

. Endre saksbehandler. En egen dialog med liste over mulige saksbehandler kommer opp ved trykk

på knappen.

. Sette søknaden til Innvilget eller Avslått. Det vil først vises i kommunens brukergrensesnitt ved

Endelig Tildeling (som beskrevet i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.).

Sette tildelt beløp.

Skrive begrunnelse. Denne er intern, og vises ikke til kommune-bruker.

. Laste opp vilkår. Dokumentet vil umiddelbart deles med kommune, som får tilgang til å laste ned

dokumentet fra kommunens søknads-oversikt (kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.).

I tillegg kan man vise sakslogg ved å trykke knapp til høyre i tittel-bar (kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.)

4.5.2 Rapportering
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=. D
_;  =...  '  !

Rapporteringsfristz

Fnst30092015-31102015 PDF Behanme

Rapporteringsfrisfi

Frist: 06.06.2015-31072015 PDF Behandle

Panelet rapportering viser liste over alle prosjektets aktive rapporteringsfrister. Her er det mulig å laste ned

rapporten som PDF, eller navigere til detaljoversikt for rapport ved å velge «Behandle» (kapittel Feil! Fant

ikke referansekilden.).

4.5.3 Sakslogg

Ved å trykke på knappen «Vis Sakslogg» til høyre i Saksbehandlingens tittel-bar, vil man vise en dialog med

en tabell over prosjektets sakslogg.

.;  . ".

Søk

Tidspunkt * Hendelse

19.06.2015'1'1:33:10

19.06.2015 '1 1:34:54

19.06.2015 'I 1:38:38

'19.06.201511:40:25

19.06.201511:40:30

19.06.201512132:49

19.06.201512:33:14

19.06.201512:40:32

Opprettet ny søknad

Sende Søknad

Soknadinnvnget

Opprettet ny rapport

Opprettet ny rapport

Sende melding

Sende melding

Sende Rapport

Bruker Epost

'0erger-Eflkammuneno

beroenfdilkommuneno

hordadmétlcylldepo

hordadmiåtlfyl'fvzeno

hordedrnté)tyll:e.no

bergenléhkommuneno

hordiicFyllcerro

bergenté'kommuneno

Lukk

Denne tabellen viser dato, brukers epostadresse og en enkel beskrivelse av alle vesentlige hendelser for

prosjektet, for eksempel opprettelse, innsending, innvilget, opprettelse av rapport osv.
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Innow:
4.6  Detaljoversikt Rapport

Man kan navigere til Detaljoversikt for  rapport  på to måter. Enten ved å velge «All Rapportering»  i

hovedmeny, velge en rapporteringsfrist, og deretter velge ønsket rapport; eller man kan velge å gå inn via

detaljoversikt for søknaden, ved å trykke på knappen «Behandle» under panelet «Rapportering».

I  '  a  - LastnedFDF -  :  - -  : -  l VIS sakslogg

H kl [ r1 'l ?Prosjektskjønn Undervelsrapporterlng ar prosye e ove oringsverdl Ilandre kommuner

' Ja Nei

'  '  '  '  '  ' - ' Glen vurdering av presiektet

Org. nr 982686636

Navn BERGEN KOMMUNE BYSTYRE

Adresse Postboks 7700 Lonnskomoret

5020 BERGEN

Norge

Kontakt  arson Ber en (soker (ber en f:)kommuneno)
p 9 )  g  L Las! opp ill Laslopp

-  .  » (ingen m  lastet opp)

Pmslektnummer 12—15—0003

Prospktnavn Soknad 3

Scknadssum kr , - :  c  - H; merknad

Fra dato

Tll dato 15 05 EMS Hordaland :;alsbehanoieri

Pnorilet dras

.

s= .  .  - . .  .
o  -  o  o  o  : - Ny melding

Oslo FOTOGALLERIET Tore Saue

Oslo Møllergata 3-1 loresaue'gjgmall com 03 rm 3015 _  Hordaland .  Saubemmgr

0179 OSLO 123
Test

Norge
lest

.  (JUS. ”13

Rapportdetaljer er delt opp i  fire paneler:

. Forhåndsvisning rapport (til venstre). Knappen helt til høyre i tittel-bar gir mulighet til å laste ned

rapport som PDF.

«Fylkesmannens evaluering»: Se eget avsnitt.

Merknader: Interne merknader saksbehandler.

Korrespondanse -Oppretter man ny melding her vil denne sendes direkte til kommune. Her er det

også mulig å laste opp vedlegg til kommune. Ved ny melding sendes det også mail til kommune for

å informere om ny melding.

Merknader og Korrespondanse vil vise samme data som på søknad og andre rapporter knyttet til samme

prosjektet. Dette er fordi Merknader og Korrespondanse ligger på prosjekt-nivå, ikke per dokument.

Fylkesmannens Evaluering vises som eget panel oppe til høyre i oversikten:
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. . . .  . Vis sakslogg
' '

Har prosjektet overforingsverdi til andre kommuner?

,., Ja  .  Nei

Gi en vurdering av prosjektet

Vurdering av prosjektet.

A’-

Last opp fil 951019?-

005a

ldette panelet kan saksbehandler:

. Hake av om prosjektet har overføringsverdi til andre kommuner

. Gi en vurdering av prosjektet i form av en beskrivelse. Denne er intern.

. Laste opp fil. Dokumentet vil umiddelbart deles med kommune, som får tilgang til å laste ned

dokumentet fra kommunens rapport—oversikt (kapittel  3.4).

I tillegg kan man vise sakslogg ved å trykke knapp til høyre i tittel—bar (se kapittel Feil! Fant ikke

referansekilden.).

5  KMD

For KMD vises en oversikt over alle prosjektene, inkludert utkast, avslåtte og fullførte. For alle prosjekter er

det mulig å laste ned søknad og siste rapport som PDF'er.
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Vis 1C

.  Prosjektnr

12—15-0302

12-15-0007

12-15-0009

12-15—0005

12—1570005

12—15—0003

12-15-0008

12» 1 50004

1245-00l

Viser srue 1 av 1

Tittel

FDtball

Bergen

Sol l Bergen

Tes! xml

Soknad  2

Soknad 3

Soknad  4

Askoy som

")
hovedstad

2018

Soknad I

' rader per side

Kommuner

Bergen

Bergen

Bergen

Bergen. Oslo

Askoy

Bergen Oslo

Bergen Oslo

Bergen

Askoy.

Marnardal

Bergen

Tvedestrand

' Fylkesmannen vurderer dette som e1 godt prostekl

Fylke

Se ktonr

Admtnlslrasmn og styring Kultut

Samterdsel og transport

Kommunehelse sammnnssmkernet

og beredskap

Kommunalteknikk Samlunnsstkkerhet

og beredskap

Kommunalteknikk Samtunnssnkkerhel

og beredskap

Kommunalteknikk Samfunnssikkerhet

og beredskap

Admtmstraslon og styring, Annet

Kommunalteknikk Oppvekst

Samferdsel og transport

Samlunnssikkerhet og beredskap

Søk! beløp

2 500 DOC

2  500

154 000

150 000

14 000

' Status

Tlldult blløp

120 000

110 000

2  323

35 000

Innover

SDK

Status

Utkast

Utkast

Sendt

UlKaSt

Utka st

Aktiv

Utl—.as!

Aktiv

Utkast

 

' Eksporter til Excel

Søknad

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Forrige

Rapport-ung

PDF

- t  »

=D;

PDF

;  L .

T  F-

r; :

1 NBS!!-

Itittel-bar over tabellen kan man filtrere på fylke og status. Det er også en søkeboks under for vanlig

fritekstsøkl-filter.

Under tittelbar helt til venstre er det en nedtrekksliste hvor man kan velge antall prosjekt man skal vise per

side. Under tabellen til høyre, kan man ble frem og tilbake i sidene.

«Eksporter til Excel» vil eksportere alle data til et regneark, eksport vil bruke Fylke-, Status- og fritekst-filter.

6  Systemadministrator

Systemadministratorer har tre valg i hovedmenyen, Brukere, Epostmaler og Systemtekster.

6.1 Brukere
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NV Bruker

Navn

Askoy (soker)

Bergen isøks-ri

Bjørn Tore Ale)

Flell (saker;

Hordaland ladmmlslralor;

Horualana (saksbehanclerl

Jorn Slenehjem

Karl Nordmann

Kl.!D

Leikanger (sel—en

NlLS NORVALD GJERDEVIK

Ola Nordmann

Sogn og Fyordane (admlnlslralor)

Sogn og Fjordane (saksbehandler)

Sogncal (soker)

Svstemadmlnlslralor

Tore Dahl Saue

Tore Saue

A Kommune

Asko)

Bergen

Flå

F yell

Sogndal

Bergen

Lelxanger

Bergen

Bergen

Sogndal

Bergen

Fylke

Buskerud

Hordaland

Hordaland

Sogn og Flcruane

Sogn og Flordane

Sogn og Flordarle

 

II'II'IDV?”-j""
SOK

Rollo

Kommune

Kommune

Kommune

Kommune

Fy Ikesaumlnlsårator

Saksbehandler

Kommune

Kommune

Depanerren!

Kommune

Kommune

Kommune

Fylkesadmlnlslrator

Saksbehandler

Kommune

Sistemadmlmstmtor

Kommune

Administrator kan klikke knappen «Ny Bruker» for å opprette en ny bruker, eller klikke på selve raden for å

redigere bruker.
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Rolle

Fylke

Kommune

ld

Fornanvn

Etternavn

Epostadresse

Telefonnummer

.O‘OI‘

 

Kommune '

Velg Fylke '

Bergen (Hordaland) '

6531 83fc~2009-444b-3949-r’6eff0190728

Bergen

(søker)

bergenrékommuneno

Fornavn, Etternavn, ld, Epostadresse og Rolle er obligatoriske felt.

Navn

Bekreftelse tll soker

Endret status bruker

lnformaslon tll ra'drllann

Ny bruker registrar!

Ny melding m  soker

Rapportbekreftelse tll soker

6.2 Epostmaler

. Beskrivelse

Sendes til saker som  Dekrefielse  på at soknad er mottatt

Sendes tll bruker når brukerens status endres

Sendes tll ra'dmann l kommunen etter at det har blltt sendt Inn en sol—.nad

Sendes (ll administratorer fylke når ny bruker er reglstrert

Sendes tll soker ved n) meldlng tra saksbehandler

5611085 [II soker SOP? Dekrenelse på at rapport er mottatt

«Epostmaler» viser tabell med oversikt over alle epostmaler. Administrator kan klikke på rad for å redigere

epostmal.
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Innovrr

Navn Variabier

Ny melding til ::ker Prosjektnavn Søker Fylke

Beskrivelse Prosjektnr Kontaktperson  Kommune

Sende; til sol-.er ved ny melding Fra saksbehandler Navn Fri“ Fra Dato T" Dato

Emne Prosielv tskionn . nv melding Emne Prasjektskjnnn . ny melding

.. ... _—_

.— z— .:
-_ l. .—Formats' B  I %.

hill

Illil

llill

[fill

IIIII

lllll

lllll

hill

:E s:2Formalsv  B  I  E E

i
Det er kommet en ny melding fra saksbehandler" i prosjektet ,  Det er kome ei ny melding frå sakshandsamar i prosjektet (
[ProjectName]. [ProjectName].

P , P

lagre og Avtlutt

En epostmal har Navn og Beskrivelse som brukes internt, og som ikke vil bli sendt ut eller vist til

epostmottaker. Epostens emne og innhold, må legges inn på begge målformer.

Det er mulig å legge inn variabler i Emne og innhold. En variabel er på formen [VariabelNavn] og vil

erstattes med data før eposten sendes.

Variablene kan skrives inn direkte. Eller, man kan sette markør der man ønsker i skrivefeltet, og trykke på

ønsket variabel-knapp.

Variablene vil ikke kunne brukes i alle epostmaler, kun de som er relatert til et prosjekt:

. Bekreftelse til søker

Rapportbekreftelse til søker

Ny melding til søker

Varsling rapportering

Påminnelse rapportering 1

Påminnelse rapportering 2

6.3  Systemtekster

Systemtekster viser tabell med oversikt over alle systemtekster. Administrator kan klikke på rad for å

redigere systemtekst.
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Navn '

Alle Fnsier

Hii-lp-c-tekst

Fristen Ei 93H U'.

ingen åpne

utlysninger

Koma er låst

Neste søknadsfrist

  Innow— i

Tekst

Hjelp all-:- Seknajsfrlster Her eren Inge over alle soknaasfrisier "*a-(%::- r‘fi man ta rienSyn til Bale. bla ble Det bla bla bla

Søknadsfristen for denne u:l,snmgen fri gått ut ”EI er fortsat". mulig å  S&nCE  Inn soknad men den Vli normalt  IHAE‘ bi! behandlet med mndre TDI sen

Innsendlng er avtar. med saksbehandler

Søknadsskjemaet er stengt
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1. innledning

Formålet  med skjønnsmidlene er å fange opp forhold  som ikke blir  godt  nok  ivaretatt i

inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger. Fylkesmannen har ansvaret for  å

komme fram til en hensiktsmessig fordeling av skjønnsmidlene mellom kommunene i fylket.

Fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte  kommune  er helt avgjørende for en

god fordeling av skjønnsmidlene.

Departementet ønsker likevel en viss grad av samordning og felles struktur i arbeidet.

Retningslinjene redegjør for hvilke forhold fylkesmannen bør vektlegge i skj ønnstildelingen.

Ved tildeling av skjønnsmidler bør fylkesmannen bistå kommunen med oppfølging og

veiledning, slik at midlene brukes på en mest mulig effektiv måte.

Skjønnsmidlene skal kun gå til kommuner, og skal ikke benyttes til å finansiere drift hos

fylkesmannsembetene. Det kan gis støtte til prosjekter i kommunene hvor fylkesmannen selv

er en aktør, men skj ønnsmidlene skal kun benyttes til prosjekter hvor kommunene er den

sentrale part, som initiativtaker, deltaker og/eller utfører. Dette innebærer at det ikke kan gis

skjønnsmidler til prosjekter som både er initiert og utført eller fulgt opp av fylkesmannen,

med liten eller ingen involvering fra kommunene.

Ved søknader om skjønnsmidler som oversendes departementet skal fylkesmannen foreta en

fullstendig behandling av saken, i tråd med disse og andre retningslinjer gitt av

departementet. Fylkesmannen skal gi en vurdering, og komme med sin begrunnede tilrådning

i saken.

Dersom det gis skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter, tilskudd til prosjekt m.m. skal det

som hovedregel legges til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre

statlige tilskudd hvor det er lagt inn forutsetning om kommunal egenandel, skal

skjønnsmidler ikke brukes til å dekke denne egenandelen.

2. Fylkesmannens skjønnsramme

2.1 Kommunens utgiftsbehov

Fylkesmannen bør i skjønnstildelingen ta hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning

som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller

andre faste tilskuddsordninger. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer

langvarig karakter.

Dersom skj ønnstilskuddet gis til kommuner som har midlertidige problemer, bør tildelingen

være kortvarig. Dette innebærer at skjønnstilskuddet avvikles når den opprinnelige årsaken til

tildelingen ikke lenger er til stede.  I  den utstrekning skjønnstilskuddet gis til kommuner som

har problemer av mer langvarig karakter, vil det være rimelig at det er en kontinuitet i

skjønnstildelingen.

Når det gjelder den tidligere kompensasj onen for endringer i differensiert arbeidsgiveravgift

som nå er lagt inn i basisrammen, er det gitt åpning for at denne gradvis kan reduseres.

Departementet legger til grunn at denne reduksjonen fordeles over flere år slik at den ikke gir

for store endringer i den totale skjønnstildelingen fra år til år. Det skal imidlertid foretas en

ny vurdering av behovet for skjønnsmidler hvert år.
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2.2  Fylkesmannens  reservepott

For å kunne ivareta  kommuner  som får uforutsette  økonomiske  utfordringer i løpet av året,

skal  fylkesmannen holde igjen minst fem prosent av basisrammen til fordeling gjennom
budsjettåret. Dette er midler som kan benyttes til alle uforutsette  økonomiske  utfordringer i

løpet av året, inkludert til  kommuner  som rammes av naturskade eller  andre  ekstraordinære

hendelser. KMD vil ikke behandle søknader om naturskade for små beløp, da dette kan

finansieres av fylkesmannens basisramme. Om midlene ikke blir benyttet til uforutsette

utgifter  i  løpet av året, kan de betales ut til andre formål ved årsslutt.

2.2 Oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse

Skjønnsmidler som gis til kommuner i ROBEK og andre kommuner i økonomisk ubalanse

skal alltid knyttes opp til en forpliktende plan for å komme i økonomisk balanse. Denne

planen skal enten være økonomiplan/budsj ett, eller en egen spesifikasj on av

økonomiplan/budsj ett. I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette

økonomisk balanse. Av dette følger det at kommuner som ikke iverksetter tiltak for å

gjenopprette økonomisk balanse ikke kan tildeles skjønnsmidler.

Ved tildeling av skjønn skal fylkesmannen følge opp at vedtatt plan for å gjenopprette

økonomisk balanse blir fulgt, gjerne ved bruk av tilstands- og statusrapportering.

Fylkesmannen skal holde tilbake midler dersom planen ikke blir fulgt, eventuelt utbetale

deler av skj ønnsmidlene, dersom kommunen kun oppfyller deler av den vedtatte planen.

Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette

hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor kravene i

kommuneloven § 48 nr. 4.

2.3. Prosjektmidler

Fylkesmannen har mulighet til å gi en del av skjønnsrammen som støtte til fomyings- og

innovasj onsprosj ekter i kommunene. Formålet med prosj ektmidlene er å gi kommunene

støtte til å prøve ut nye løsninger på sine utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere

som risikoavlastning for kommunene for å kunne jobbe med fornying og innovasjon.

Prosj ektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tj enesteprodusent,

myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler. Prosjektene kan

omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

2.3.1 Krav til tildeling av prosjektmidler

For at fylkesmannen skal kunne tildele prosjektmidler, må innholdet i prosjektene oppfylle

følgende krav:

.  Prosjektmidlene kan benyttes til fomyings- og innovasjonsprosjekter. Det skal ikke

gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver, eller

prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.

.  Prosjektene skal være i kommunal egenregi. Det vil si at det er kommunene selv som

må initiere og drive prosjektene.

.  For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en

gjennomtenkt og realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer

godt, og kunne Vise til klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet.

Kommunen må også begrunne valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i

prosjektet.
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' Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosj ekter da dette vil

kunne overlappe med fylkeskommunens Virkemidler og skape uklarhet om

ansvarsfordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Med mindre det ikke

foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidlene ikke benyttes til å støtte

interne strukturelle omorganiseringer av varig karakter. Alle søknader som må

behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet.

2.3.2 Krav  til fylkesmannens oppfølging av prosjekter

For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av

prosjektene dokumenteres, og fylkesmannen skal gjøre en skriftlig vurdering av prosjektene

og hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner. Fylkesmannens rapportering skal

skje i den integrerte søknads- og rapporteringsdatabasen for prosj ektskjønnet (ISORD).

Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og

stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av

fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.

Fylkesmannen kan vurdere å bruke skjønnsmidler til, i samråd med kommunene, å evaluere

prosjekter kommunene har gjennomført, for eksempel som grunnlag for erfaringsdeling.

3. Departementetstilbakeholdte skjønnsmidler til ekstraordinære

hendeber

Departementet holder tilbake en del av skjønnsmidlene til kommunene for å dekke kostnader

til uforutsette hendelser i løpet av året. Disse midlene skal avhjelpe kommuner som

uforvarende får uforholdsmessige store kostnader.

Departementet kan tildele skjønnsmidler til kommuner som har hatt utgifter til naturskade

eller andre ekstraordinære hendelser. Dette kan være for håndtering av den akutte

krisesituasj onen og/eller til tilbakeføring av kommunal infrastruktur til opprinnelig standard.

Som hovedregel skal skj ønnsmidlene benyttes til tilbakeføring av kritisk kommunal

infrastruktur. Kritisk infrastruktur er f.eks. kommunale veier, vann- og avløpsnett og annen

infrastruktur som kommunen er avhengig av for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene.

Departementet vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt infrastrukturen ansees for å være en

del av den kritiske infrastrukturen.

For å kvalifisere for å motta departementets skjønnsmidler, må de totale utgiftene til

kommunen overstige 250 kroner per innbygger. Hvis kommunen kvalifiserer til å motta

skjønnsmidler legges følgende praksis til grunn: Om utgiftene i sum overstiger 250 kroner

per innbygger gis det en kompensasjon på halvparten av medgåtte utgifter opp til 500 kroner

per innbygger. Kommuner som har hatt utgifter over 500 kroner per innbygger får dekket alt

utover 25 0 kroner per innbygger.

Fylkesmannen skal holde tilbake minst fem prosent av sin egen skj ønnsramme til uforutsette

hendelser gjennom året. Dette medfører blant annet at mindre saker skal løses lokalt uten

behov for midler fra departementet.

Fylkesmannen skal ikke dekke kommunale egenandeler når de mottar andre statlige tilskudd.

Kommunene kan kun få kompensasjon fra ett sted, enten departementet eller fylkesmannen.
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3.1 Krav til søknad fra fylkesmann til  KIVID

Fylkesmannen er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon er innhentet. Fylkesmannen

skal på grunnlag av dokumentasjonen foreta en selvstendig vurdering av søknaden og komme

med en tilrådning til departementet. Om søknaden fra kommunen til fylkesmannen ikke er

tilstrekkelig, må fylkesmannen sørge for  å  innhente den nødvendige dokumentasjonen fra

kommunen. Kommunens søknad til fylkesmannen og evt. dokumentasjon vedlegges brevet

fra fylkesmannen til departementet.

En søknad fra fylkesmannen til departementet skal inneholde:

. En kort beskrivelse av hendelsen som har påført kommunen kostnader. Om søknaden

gjelder kompensasjon for påløpte kostnader i forbindelse med hendelsen, skal disse

beskrives, og tilsvarende en beskrivelse av skader på kommunal infrastruktur.

.  I  tilfeller hvor søknaden gjelder tiltak for å reparere infrastruktur, må søknaden

inneholde en bekreftelse av at dette kun gjelder kommunal infrastruktur, og ikke

infrastruktur eid av staten, fylkeskommunen eller private eiere. Om det er uklare

eierforhold anbefaler departementet å holde tilbake søknaden til eierforholdene er

avklart.

' Skjønnsmidlene skal kun dekke utgifter på kommunal infrastruktur som ikke er

forsikret. Søknaden må derfor bekrefte at alle tiltak som skal gjennomføres er på

kommunal infrastruktur som ikke er forsikret.

. Alle reparasjoner som gjennomføres må være en tilbakeføring til opprinnelig

standard. Reparasjonen skal ikke omfatte en standardheving eller tiltak som oppfattes

som forbyggende. Dette skal kommunen selv finansiere. Det Vil imidlertid bli gitt

kompensasjon for standardheving om nyere byggetekniske forskrifter o.l. fører til at

standarden må heves. Det må gjøres rede for dette i søknaden.

. Alle kostnader, påløpte og estimerte, skal oppgis uten merverdiavgift. Alle søknader

må derfor bekrefte at søknadsbeløpet er uten merverdiavgift.

. Utgiftene skal være ekstraordinære utgifter, og ikke utgifter til normalt vedlikehold

eller til forebyggende tiltak.

0  I  tilfeller hvor søknaden er til tiltak som enda ikke er gjennomført, må søknaden

inneholde et omtrentlig tidspunkt for når tiltakene skal gjennomføres, og en

anbefaling for når sluttrapportering mest sannsynlig vil være klar. Det anbefales å

legge inn romslige rapporteringsfrister. Det er to mulige rapporteringsdatoer, 15. mars

eller 15. oktober, hvert år.

3.2 Rapportering fra fylkesmannen til departementet

I  tilfeller hvor tildeling er gjort på basis av estimerte kostnader, må kommunen rapportere på

bruken av midlene. Rapporteringen sendes til fylkesmannen, som er ansvarlig for å gå

gjennom og godkjenne rapporteringen fra kommunen.

I  tildelingsbrevet fra departementet til fylkesmannen, vil departementet oppgi hvem som er

ansvarlige for den endelige rapporteringen.  I  tilfeller hvor rapporteringsansvaret er delegert til

fylkesmannen, kan fylkesmannen avslutte saker uten godkjenning fra departementet.  I

tilfeller hvor departementet ønsker å motta rapportering, er fylkesmannen ansvarlig for å

sende inn avtalt rapportering innen oppgitt frist.
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Fylkesmannen må i alle tilfeller vurdere om rapporteringen er tilstrekkelig. Fylkesmannen

skal vurdere hvorvidt de har fått tilfredsstillende dokumentasjon over forbruket, og de må

vurdere regnskapet for tiltakene som er gjennomført. Alle utgiftene skal dekke kostnader

beskrevet i søknaden. Om kommunen ønsker å benytte midlene til tiltak som ikke er

beskrevet i søknaden, må kommunen søke særskilt om dette. Fylkesmannen skal vurdere

hvorvidt de har fått tilfredsstillende dokumentasjon over forbruket, og de må se og vurdere

regnskapet for tiltakene som er gjennomført. Videre må fylkesmannen bekrefte at alle

rapporterte utgifter er uten merverdiavgift.

Om tiltakene ikke er ferdigstilte og endelig regnskap ikke er klart, må fylkesmannen i tilfeller

hvor departementet ønsker å godkjenne rapporteringen, informere departementet om dette og

be om en ny rapporteringsfrist. Så langt det er mulig og hensiktsmessig, ønsker departementet

å motta én sluttrapportering fremfor flere rapporteringen underveis.

Om det viser seg at kommunen har brukt et lavere beløp enn det opprinnelig ble søkt om

midler til, må kommunen betale tilbake mindreforbruket. En ny kompensasjon regnes da ut,

ut i fra det faktiske forbruket. Differansen mellom gammel og ny kompensasjon skal betales

tilbake. Departementet vil ikke kreve innbetaling for små beløp. Dette vil vurderes i hvert

enkelt tilfelle. Fylkesmannen er i alle tilfeller ansvarlige for å melde fra om underforbruk til

departementet, som vil vurdere hvorvidt det skal kreves tilbakebetaling.
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N  ord-Troms .la/Regionråd DA
Lam-n Stafford Slum-m Nordan-m hmmm

WW'WWW
PROTOKOLL FRA MØTE

NORD—TROMS REGlONRÅD DA

EMNE: Møte nr 2—201 7

STED: sk e

TIDSPUNKT: 21. 'anuar 2017 kl 0900

DELTAKERE:

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Knutjentoft, Storfjord

Dan—Håvard Johnsen, L n en

Fra adm: Berit F'ellber ,da li leder

Forfall: Svein O. Leiros, Kåf'ord

Merknad til innkallin : ingen

Merknad til sakslisten: det var enighet om følgende saker under eventuelt:

.  Planprogram RTP (regional transportplan) 2018—2029

.  Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU—møte

20.02.17)

.  Orientering om Arctic Race i Lyngen

VEDTAKSSAKER:

Sak 10/17 Godkjenning av referat fra møte 31.01.17

Saksdokumenter:

o  Protokoll fra møte 31.01.17

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 31.01.17

avholdt i Olderdalen.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Adr.: Hovedveien 2, 9757 Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452
E—post: re  ionrad@ntr0ms.n0
www.n0rdtroms  orm/enno . '  I  ' o
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Sak 11/17 Konferanse Nord—Troms 2017, finansiering kommunal egenandel

Saksdokumenter:

.  Sak 50/16 Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms er forankret i «Regional planstrategi for

Troms». Planen har 3 fokusområder; kompetanse, boligutvikling og

entreprenørskap. Det er utarbeidet egne prosjektplaner for alle satsingene og de er

alle finansierte med midler fra Troms fylkeskommune. Arbeidet er forankret i

kommunene underveis i prosessen.

Prosjektene Kompetanseløft Nord—Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskapssatsingen HopplDE er alle kommet godt i gang. For å synliggjøre

satsingen, inspirere, bygge nettverk og gi påfyll til videre arbeid, gjorde regionrådet

i november 2016 vedtak om  å  arrangere en nærings— og utviklingskonferanse for

Nord—Troms i løpet av 1. halvår 2017.

Vurdering:

Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for konferansen med ordfører Eirik L. Mevik

som leder. Søknad om støtte til konferansen er sendt Troms fylkeskommunene.

Fylkeskommunen har gitt positiv tilbakemelding på at de kan bidra til konferansen,

under forutsetning av kommunal medfinansiering.

Kostnader for konferansen:

Koordinering kr 100.000

Kommunikasjon og markedsføring kr 75.000

Leie av teknologisk utstyr kr 100.000

Leie av lokale kr 40.000

Honorar innledere kr 100.000

Honorar møteledelse kr 60.000

Mat og drikke under konferansen kr 50.000

Uforutsett kr 25.000

Totale kostnader kr 550.000

Finansiering:

Adr.: Hovedveien 2, 9757 Storslett
T/f. 77 58 82 79, Org.nr. 979 470 452 .  .  .  .  . . ..  .  .
E—post: re  ionrad@ntroms.no
www.nordtroms orm/an.no ' '  ' ' .
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Billettinntekter (deltakeravg kr 675x1505tk) kr  100.000

Statskog/Troms fylkeskommune kr  225.000

Nord—Troms kommunene kr  75.000

Andre rivate aktører nærin sliv kr  150.000

Sum inntekter kr  550.000

Et slikt Spleiselag betinger at kommunene bidrar med kr12.500 hver til

konferansen, til sammen kr  75.000.  Tidsplan slik først planlagt med konferanse i

løpet av 1. halvår er ikke mulig å realisere. Vi må derfor forskyve tidsperspektivet et

halvt år. Det er viktig at konferansen gjennomføres i løpet av 2017 om den skal

være relevant for de ulike prosjektene.

Nærmere presentasjon av konferansen vil bli gitt i møte.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd ber kommunene bidra med kr  12.500  hver til

nærings— og utviklingskonferanse for Nord—Troms  2017.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak  12/17  Dagsorden møte Tromsbenken 6.4.17

l regionrådsmøte  31.01.17  ble følgende saker diskutert som aktuelle:

o  Serviceavgift — reiseliv

o  Utredning scooterløyper

o  RUP—midler — viktig for distriktskommuner

.  NTP

. Havbruksfond/Arealavgift

Rådsordfører har fått bekreftet tidspunkt for møtet med Tromsbenken. Tidsramma

blir 6. april fra  10.15  til ca.  11.30.  Det er Martin Henriksen som har organisert

møtet på Stortinget da Øyvind Korsberg som er benkeleder er på komitereise. Han

vil invitere Finnmarksbenken også til møte, men det er ikke avklart ennå om noen

møter fra dem. Martin Henriksen vil ta en omvisning på Stortinget etter møtet for de

som ønsker, tidsbruk ca. 1.time.

Tidsrammen er blitt strammere enn det vi ønsket. Det blir derfor viktig å diskutere

hvilke saker som skal prioriteres. Møtet bør også avklare hvem som presenterer de

ulike sakene.

Adr.: Hovedveien 2, 9751  Storslett
Tlf. 7758 82 79, Org. nr. 979 470452 ' l .  n.  I  ..  I  .
E-post: re  ionrad@ntroms.no
www.n0rdtr0m5  orm/enno ' '  '  '  .
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Forsla til vedtak fremmet  i møte:

Styret  i  regionrådet vil ta opp følgende saker i møte med Tromsbenken (evt

Finnmarksbenken) i  møte 6. april kl 1015 på Stortinget:

.  Utredning scooterløyper — innledning ved Eirik L. Mevik/Svein O. Leiros

. NTP  — innledning ved Øyvind Evanger

o  Havbruksfond/Arealavgift — innledning ved Ørjan Albrigtsen

-  Tiltakssonen — innledning ved Svein O. Leiros

.  Kort orientering vedr «Opplysningsvesenets fond» ved Dan—Håvard Johnsen

om tidsramme tillater

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Diskusjons— og orienteringssaker:

Erfarin er fra da ens sk e—møte'

.  Teknologi: fungerte greit (alle oppe med lyd og bilde)

.  Nyttig verktøy for å spare kjøring/tidsbruk

.  Ønsker at minimum annenhvert styremøte avholdes på skype

Strate isk utrednin infrastruktur  — status pr 14.02.17 fra saksbehandler: politisk

behandling av søknad i uke 8 (søknad sendt 01.12.16)

.  Står ikke på sakslisten i dagens fylkesrådsmøte 21.02.17

.  Øyvind har også purret

.  Forventer avklaring i god tid før mars—møte i regionrådet

Eventuelt:

Planprogram RTP (regional transportplan) 2018—2029 — sendt ut 15.02.17 fra

fylkeskommunen. Saken står på agenda i neste møte 28.03.17 — viktig at alle møter

godt forberedt i saken

Orientering om status utredningsarbeid regionalt samarbeid (fra RU—møte

20.02.17), vedtakfra RU ble referert i møte

Orientering om Arctic Race i Lyngen

.  Godt i gang med planlegging av etappen 12. august

o  Skal være barnerace samme lørdag som racet går — på formiddagen

-  Jobber med matfestival — lokal mat fra Nord—Troms (torsdag—søndag) — dette

kan være et godt samarbeidstiltak for regionen. Mer info kommer!

Adr.: Hovedveien 2, 9157 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org.  nr. 979 470 452 .  n  . l .  n  .. o  .

E-post: regionrad@ntrom5.  no
www.nordtroms orm/enno ' '  '  ' .
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Møtet he vet kl 7 005

Rett protokol/utskr/ft be vitnes

2 I. februar 20]  7

Ber/'t Fjellberg

Referent

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: re ionmd@ntr0ms.n0

www.nordtroms orm/enno

A
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt

Til:

Kopi:

Emne:
Vedlegg:

Hei!

Berit Fjellberg

tirsdag 21. februar 2017 11:36

Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros;

Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger

Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset;

Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen

(post@iprevisjonno); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid

Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Hege Liland; Jenny Fyhn Olsen;

Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no);

Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen;

Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig Kjærvik; Anne-Marie Gaino;

Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho

(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond—Roger Larsen

Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 21.02.17

Protokoll fra møte NTRR 21.02.17.docx

Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte.

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob  /  97 56 73 66

tlf/ 77 58 82 79

web /www.nordtroms ortalen.no

1
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PROTOKOLL  FRA  MØTE

NORD—TROMS  REGIONRÅD  DA

EMNE: Møte  nr  1—201 7

STED: Kultursenteret, Olderdalen

TIDSPUNKT: 31. 'anuar  2017  kl  1000

DELTAKERE:

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein O. Leiros, Kåfjord

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Knutjentoft, Storfjord

Dan—Håvard Johnsen, L  n en

Rådmenn: Cissel Samuelsen, Skjervøy

Einar Pedersen, Kåfjord

Leif Lintho, Lyngen

Trond—Roger Larsen, Storfjord

Frank Pedersen, Kvænan en

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder

Ma Britt Simonsen (en as'ement sekretariatet)

Forfall: Anne—Marie Gaino, Nordreisa

Merknad til innkallin : ingen

Merknad til sakslisten: det var enighet om  å  ta opp følgende sak i tillegg til utsendt

saksliste:

Sak  09/17  Uttalelse vedrørende flytting av fagskoletilbudet «kreft og lindrende

pleie» fra Skjervøy til Tromsø

Kommentarer ved møtestart:

.  E—phorte: sist helg var systemet nede fredag—mandag. Oppgradering kjøres i

helgene? Sårbar ordning. Det er viktig å  sikre at min  2  personer har ansvar

var programmet, slik at det «alltid» er kompetanse tilgjengelig i kommunene.

Rådmannsutvalget tar tak i saka.

.  Ønsker om  å  legge flere møter som lyd/bilde—konferanser (det er satt opp

Skype—møter  annen hver  mnd)

Program:

Adr.: Hovedveien 2, 975  7  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452

E-post: re  ionrad@ntroms.no

www.nordtroms orm/an.no I '  .  ' ' '  .  '
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WWWWWW
kl 1000 Møtestart regionrådet — behandling av saker på dagsorden

kl 1100 Felles møte med  NUNT, næringsutviklere i Nord—Troms; (stikkord fra møtet

finnes på slutten av referatet)

Anne Berit Bæhr, Kvænangen

jens Kristian Nilsen, Kåfjord

Sil/'a Kar/sen, Skjervøy

Hilde johnsen, Storfjord

Ida  Wiga’el, Nordreisa

A enda fellesmøte;

Regionale prosjekter, innledning til diskusjon ved Jens Kristian Nilsen

Entreprenørskapssatsingen HopplDE, korte innledninger fra de ulike delprosjektene

ved styringsgrupperepresentanter fra NUNT

Felles satsing; Nord—Troms som bærekraftig reisemål, innledning ved Hildejohnsen

Felles reise til Sametinget (ordførere og næringsutviklere) — formål og agenda —

programkomité? innledning ved Svein O. Leiros

Forventninger til næringskonsulentene  — kommunale vs regionale oppgaver — avklare

felles ambisjoner/roller

Info til NUNT om samferdselsprioriteringer i Nord—Troms ved Øyvind Evanger

Info til NUNT om andre næringssaker regionrådet er opptatt av ved ordførere

Diskusjonene bør ende med en konklusjon som vil danne grunnlag for «handlingsplan

for NUNT 2017» som vedtas i sak 08/17

kl 1400 Orientering om status og veien videre «Boligprosjektet i Nord—Troms», ved

prosjektleder Torbjørn Tuoremaa

kl 1430 Møte i regionrådet fortsetter — behandling av saker

kl 1630 Avslutning

REFERATSAKER:

Kåf'ord kommune: Referat fra møte 5.12.16 med F lkesmannen i Troms

Vedtak: referatsaken tas til orientering.

VEDTAKSSAKER:

SakOl/17 Godkjenning av referat fra møte 10.11.16

Saksdokumenter:

. Protokoll fra møte 10.11.16

Forsla til vedtak:

2
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Styret  i  Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 10.11.16

avholdt  i  Tromsø.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 02/17 Uttalelse: vedrørende behov for utredning av eksisterende løypenett

for snøscooter i Nord—Troms

Saksdokumenter:

o Referat fra møte med Fylkesmannen 5. desember 2016, Olderdalen

Saksbehandler: Eirik Losnegaard Mevik

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Eirik Losnegaard Mevik utarbeider forslag til uttalelse fra regionrådet som

oversendes til godkjenning i styret. Uttalelsen sendes media, departementet,

Statsråd, stortingsrepresentanter fra Troms— og Finnmark og Fylkesmannen i Troms.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt

Sak 03/17 Revisjon retningslinjer mastergradsstipend  — forsøksperiode

Saksdokumenter:

.  Sak 43/16 Revisjon av retningslinjer mastergradsstipend (møte 23.09.16)

. Sak 44/16 Oppnevning av stipendstyre (møte 23.09.16)

0 Forslag til reviderte retningslinjer mastergradsstipend januar 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nord—Troms Regionråd (NTRR) vedtok retningslinjer for mastergradsstipend første

gang i 2013. Dette ble gjort i en felles prosess med de øvrige regionrådene i Troms,

for å bidra til økt forskning innen områder som er relevant for kommunal sektor og

regionen. lperioden fram til 2016 var det ikke avsatt midler på budsjettet, og

dermed ikke lyst ut noen stipend fra regionen.

I 2016 ble det avsatt kr 40.000 på regionrådets budsjett til mastergradsstipend. Da

arbeidsutvalget skulle iverksette ordningen ble mulighetene for en

forsterking/utvidelse av stipendordningen diskutert. Arbeidsutvalget ønsket å

invitere andre regionale aktører i Nord—Troms til samarbeid. Begrunnelsen var at en

styrking av stipendordningen ville kunne gi større oppmerksomhet, og bidra til ny

3
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kunnskap med relevans for regionen, og fondet ville øke i størrelse slik at man

kunne dele ut flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet i regionen

knytter kontakter med studenter som kan være potensielle arbeidstakere etter

studiene.

Følgende regionale aktører ble med på samarbeid:

. Sparebankl Nord—Norge

.  Ymber AS

.  Halti—miljøet (Nasjonalparksenter, Statskog, Nord—Troms Museum, Halti

Kvenkultursenteret og Halti Næringshage)

Det var enighet om å prøve ut ordningen over 2 år med påfølgende evaluering før

evt videreføring. Stipendfondet beløper seg til kr  100.000  som søkbart beløp pr år  i

to år  (2016  og 2017).  Regionrådet bidrar med kr  40.000  pr år.

lseptembermøte 2016 ble retningslinjene (fra 2013)justert til å omfatte

næringsutvikling i tillegg til kommune— og region—perspektivet. Regionrådet

oppnevnte også stipendstyre sammensatt av:

0 Rådsordfører, leder av styre (Øyvind Evanger)

o Regionbanksjef, styremedlem (Hege Olaussen)

o Representant fra UiT, styremedlem (Inger—Ann Hanssen)

Stipendordning ble lyst ut første gang i høst, med søknadsfrist  15.10.16.  Ved

søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader. l stipendstyremøte  14.12.16

ble to av søkerne tildelt stipend. lhenhold til de vedtatte retningslinjene ble

følgende kriteriene lagt til grunn for tildelingen:

1) Relevans for Nord—Troms

2) Ny kunnskap til regionen

3) Problemstilling/prosjektbeskrivelse

4) Andre momenter

Vurdering:

Stipendstyre valgte å evaluere første runde for å oppsummere erfaringer.

Stipendstyre konkluderte med at det er behov for en justering av retningslinjene før

ny tildeling utlyses. Stipendstyre har følgende innspill:

.  Det er behov for å definere hva som legges i begrepet «relevant for Nord—

Troms»

. «Rekrutteringsdimensjonen» bør tas med i retningslinjene

4
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o  Justering stipendbeløp: fjern nedre tildelingssum ogjuster øvre sum til «innti/

kr  40.000,—«

o  For  2017  bør ordningen lyses ut vår og høst

Stipendstyret har diskutert hva som kan legges  i  begrepet «relevant for Nord—

Troms» (relevant=det som har betydning) i denne sammenhengen;

— Det som gagner samfunnet i Nord—Troms

— Relevant i denne sammenhengen er også feltarbeid gjennomført i Nord—

Troms (kan også være sammenlignende studier — feltarbeid flere steder hvor

Nord—Troms inngår)

—  Det er ikke behov for å skille mellom offentlig og privat sektor

—  Skille mellom relevans (det som har betydning) og hva som er ny kunnskap

(noe regionen har bruk for i framtida, forskning/innovasjon)

Saksbehandler mener stipendstyret har gitt gode og relevante innspill til justering av

retningslinjene for stipendordningen. Saksbehandler vurderer derfor at det er riktig

med en justering av retningslinjene, særlig ut i fra at dette er en forsøksordning og

at man bør foreta forbedringer/justeringer så snart behovet for oppstår.

En utdyping av hva som forstås med begrepet relevant for Nord—Troms regionen

kan skrives inn i §l  F0rma°li  retningslinjene.

Innspillet vedrørende rekrutteringsdimensjonen (bla alder) kan skrives inn i

retningslinjenes §4 Søknadsvurdering.

Presisering vedrørende stipendbeløp, endringen tas i  § 2 Tilde/ing hvor ordlyden

«...stipender på mel/om ]  0.  000 kr og 40. 000 kr» erstattes med: «stipend på inntil kr

40.000.»

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd gjør følgende vedtak;

1. Det framlagte forslaget til reviderte retningslinjer for mastergradsstipend

Nord—Troms vedtas.

2. Samarbeidsaktørene orienteres om endringene.

3. Ordningen lyses ut 2 ganger i løpet av  2017, med søknadsfrister i.juni og

i 5. oktober.

5
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Forsla tiltille s unkt fremmetimøte:

4. Korrigering av paragraf 5  i  retningslinjene, tekst endres til: «..minst

karakteren C»

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møte ble enstemmig bifalt

Sak 04/17 Finansering opptrykk kort vedrørende stedskvaliteter Nord—Troms

Saksdokumenter:

. Sluttrapport fra Omdømmeprosjektet 2014

. Sak  49/14  Helhetlig entreprenørskapssatsing Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg/Beate Brostrøm

Saksopplysninger:

Gjennom arbeidet med å fremme Nord—Troms stedskvaliteter har man

kommet frem til et profiluttrykk utviklet for unge av unge, basert på de 3 valgte

stedskvalitetene definert  i  Omdømmeprosjektet;

]. På lag med elementene: naturen som spektakulær, rå og urørt.

2. Samarbeid og sameksistens: eksotiske kultur — tre stammers møte

3. Gjennomføringsevne: gjenoppbygging etter krigen, ujålete og «ekte» folk.

Stedskvalitetene er våre fortrinn og skal integreres i prosjekt HopplDE — helhetlig

entreprenørskapssatsing.

Det har blitt brukt profesjonell fotograf og tekstforfatter, til å skape en

ungdommelig promotering av regionen vår. Det er utviklet fire ulike postkort, som

skal brukes for å fremme stedskvaliteter til alle 5. klassinger i regionen,

videregående elever, unge griindere og en generell del. Her er bildene som skal

 

brukes;
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Postkortene skal vare i prosjektperioden for den helhetlige

entreprenørkapssatsingen 2016—2018, og vil utleveres ved høve. Det er i tillegg

innkjøpt 4 bilder til bruk på web.
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Det er innhentet priser på følgende:

0  2500 postkort kvalitet, med trykk, str l4xl  4  cm, 250 g papir.

.  Kort til 5.klasse: 700 stk

.  Kort til videregående skole: 800 stk

o  Kort til unge Griindere: 500 stk

.  Kort generell informasjon: 500 stk

.  Bilde: Farge, uten ramme

.  Bakside: tekst og logo sorthvit.

.  Konvolutter 2000—2500 stk, 15x15 cm, transparent( Cromatico) hvit, med

logo, plassert nederst til høyre. 100 g tykkelse.

Pristilbud er ikke mottatt pr dd. Hvis man velger en nettbasert løsning

(optimalprint.no) kommer bestillingen på omkring 20 000 kr. Da får man ikke trykk

på konvolutter. Løsning på dette kan være å kjøpe inn klistremerker, som vil gjøre

prisen noe høyere.

Vurdering:

Det bør legges opp til en økonomisk ramme på minimum kr 25 000 til

profilmateriell for formidling av stedskvaliteter i Nord—Troms.

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd bevilger en ramme på inntil kr 30.000 til opptrykk av kort

og konvolutter som skal formidle våre valgte stedskvaliteter. Kostnaden belastes frie

fond.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 05/17 Organisering og finansiering egenandel «regional strategi for

infrastruktur og kommunikasjon Nord—Troms»

Saksdokumenter:

. Sak 04/15 Helhetlig strekningsstrategi Nord—Troms (ref Sak 50/l4)

.  Sak  48/16  Strategisk utredning Nord—Troms — RUP—søknad

. Søknad om RUP—midler til regional strategi for infrastruktur og

kommunikasjon Nord—Troms, sendt 30.11.16

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:
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I løpet av de siste årene har det vært avholdt flere møter i regi av Nord—Troms

Regionråd hvor helhetlige samferdselsløsninger for Nord—Troms har vært tema.

Regionrådet har ønsket en utredning som beskriver og synliggjør behov og

utfordringer for infrastrukturen i regionen. En slik utredning bør favne flere

områder, og både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og

trafikkmønster. Det er også behov for å dokumentere næringstransporter i regionen.

Vi har en raskt voksende sjømatnæring, en etablert industri og en reiselivsbransje

som er i en positiv utvikling. Vi har behov for å se transportnettet i regionen i en

sammenheng.

l2016 var det møter med fylkesråd for samferdsel 3. februar, og med Statens

vegvesen og samferdselsetaten i Troms fylkeskommune 21.06.i6. I begge møtene

var det enighet om å utarbeide en plan for arbeidet og søke Troms fylkeskommune

om RUP—midler for å finansiere en strategisk utredning for Nord—Troms.

Begrunnelsen for å organisere dette som et prosjekt er manglende

utredningskapasitet i regionen pr i dag. Høsten 20i 6 utarbeidet kommunene

innspill som grunnlag for RUP—søknaden.

På grunn av flere store arbeidsoppgaver i sekretariatet høsten 2016, gjorde styret i

regionrådet følgende vedtak i møte 10.11.16:
i . Styret i regionrådet vedtar at det skal utarbeides en søknad om RUP—mid/er snarest (innen

] . i 2. i 6)

2. Det kjøpes inn bistand til utarbeide/se av søknad. Kostnaden dekkes over fondsmidleri

regionrådet.

Konsulent Hilde Sjurelv, BDO, ble engasjert til å utarbeide RUP—søknaden.

Målet for arbeidet er å utvide tilgangen til og bedre vilkårene for arbeid, bosetning,

næringsutvikling og kompetanse i regionen ved en tettere integrering internt og

mellom Midt—Troms, Finland, Barentsregionen og Tromsø.

Prosjektmål:

Nord—Troms Regionråd skal forankre arbeidet og utvikle et beslutningsgrunnlag for

en strategi for framtidig samferdsels— og kommunikasjonsløsninger i regionen.

Delmål:

— Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon

— Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra

sjømatnæringen spesielt, sett i forhold til kapasitetene i dagens infrastruktur

8
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— Mulighetsstudier for en tettere integrert region

— Analysere muligheter innenfor samfunns- og næringsutvikling samt

framtidige behov

— Overordnete beregninger av samfunnsøkonomisk kost/nytte

—  Utarbeide en strategi

— Politisk forankring, lokalt, regionalt og nasjonalt

Søknaden ble sendt 30.11.16. Deter søkt om kr 850.000 i RUP midler, totalrammen

for arbeidet er på kr 1.500.000. Dette forutsetter en egenfinansiering på kr

650.000, som i finansieringsplanen er satt opp med kr 350.000 i eget arbeid

(regionrådet) og 300.000 i tilskudd fra kommunene.

Pr dags dato er det ikke mottatt svar på søknaden fra Troms fylkeskommune.

Saksbehandler i fylkeskommunen antyder at søknaden kan legges fram til politisk

behandling om ca 2 uker (medio feb).

Vurdering:

For å sikre en rask oppstart av arbeidet, under forutsetning av positiv behandling av

søknaden, er det fornuftig å ha gjort avklaringer vedrørende organisering og

finansiering av egenandeler i prosjektet. ltillegg er det viktig at arbeidet forankres

politisk i den enkelte kommune.

Organisering:

Organiseringen av arbeidet er beskrevet på følgende måte i prosjektsøknaden:
«Styringsgruppen:

Styringsgruppen er prosjektets øverste bes/utningsmynd/ghet. Det vil være en bredt

sammensatt styringsgruppe med representanter fra deltakende kommuner, Statens vegvesen,

Troms fylkeskommune samt næringsliv i Nord— Troms.

Prosjektadministrasjon:

Nord— Troms regionråd ved daglig leder Berit Hel/berg

Prosjekt/edelse/prosjektgruppe:

Engasjeres eksternt basert pa" offentlig utlysning»

Prosjekteier (regionrådet) bør tydeliggjøre styringsgruppens ansvar og optimalisere

sammensetningen på best mulig måte slik at man får en effektiv styringsgruppe.

Prosjekteier bør også tydeliggjøre hvilke forventninger man har til medlemmene av

styringsgruppen.

Slik beskrevet i prosjektplanen kan aktuelle medlemmer i styringsgruppen være;

o  Leder av styringsgruppen: saksordfører (oppnevn også vararepr)

.  Representant fra sjømatnæringen (med vara)
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.  Representant fra næringsforeningene  i  Lyngen og Nordreisa (den ene vara)

-  Representant fra NUNT (med vara)

.  Representant fra Norsk Lastebileierforbund, NLF

.  Representant fra Troms fylkeskommune

.  Representant fra Statens vegvesen

Størrelsen på styringsgruppen bør være 5—7 personer. Kompetanse, geografi og

kjønn bør tas med som kriterier ved oppnevnelse av styringsgruppa.

Finansiering:

Sum kostnader for prosjektet er kr  1.500.000.

Finansierin s lan:

Re ionrådets e eninnsats 350.000

Tilskudd fra kommunene 300.000

Tromsf Ikeskommune 850.000

Sum finansierin 1.500.000

Det er ikke sendt søknader til kommunene om medfinansiering, kr  50.000  pr

kommune.

Slik det framgår av prosjektplanen skal arbeidet gjennomføres i  2017, i perioden

1.1.—30.09.  Eventuell oppstart vil bli forskjøvet ettersom søknaden ikke er

behandlet av fylkeskommunen pr dd. ltillegg må kommunene behandle søknader

om medfinansiering før man kan gå i gang med arbeidet.

Forankrin  —  olitisk

For å lykkes med prosjektet hvor næringsliv og kommuner skal komme fram til

felles strategier for kommunikasjon og samferdsel for Nord—Troms, er det

avgjørende med god forankring hos alle parter. Prosjektet må forankres i alle

kommunestyrer og i næringsforeninger/større næringsaktører gjennom hele

prosessen. Fylkeskommunen og vegvesenet blir viktige samarbeidspartnere

underveis i prosjektet. Lokalpolitikerne og næringsliv må ha eierskap til strategiene

for at vi skal få gjennomslagskraft overfor regionale og nasjonale myndigheter.

Fylkespolitikere fra Nord—Troms og Tromsbenken bør orienteres fortløpende om

arbeidet, og ha god kjennskap til strategiene når disse foreligger.

Forsla til vedtak:
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. Nord—Troms Regionråd oppnevner følgende styringsgruppe  i  prosjektet

«strategi for infrastruktur»:

o Leder av styringsgruppen  — fars/ag fremmet  i  møte: ordfører Ørjan

Albrigtsen, vara Dan—Hå vard johnsen

Representant fra næring (med vara)

Representant fra NUNT (med vara)

Representant fra Troms fylkeskommune

o Representant fra Statens vegvesen

o  Referansegrupper kan opprettes etter behov.

-  Nord—Troms Regionråd oppfordrer næringsutvalgene/kommunestyrene til å

gi sin tilslutning til arbeidet, og søker samtidig kommunene om

medfinansiering på kr 50.000,— pr kommune til utredningsarbeidet.

.  Arbeidsinnsats fra regionrådet, kr  350.000, dekkes gjennom møtevirksomhet

(styringsgruppa, kartlegging hvor representanter fra kommunene bidrar,

forankringsarbeid) og daglig leders arbeid.

OOO

Vedtak: Forslag til vedtak (med forslag til leder med vara fremmet i møte) ble

enstemmig bifalt.

Sak  06/16  Regionlisens miljøfyrtårn

Saksdokumenter:

.  referat fra møte i rådmannsutvalget 18.11.16

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Avfallsservice har inngått samarbeidsavtaler med de seks kommunene i Nord—Troms

om å miljøfyrtårn—sertifisere alle skolene (22.06.15). Dette er forankret på ordfører—

nivå og er en oppfølging av Nord—Troms sin vedtatte klima— og energiplan.

For å bli miljøfyrtårn må hver kommune ha kommune—lisens. Per i dag har Kåfjord

og Nordreisa kommune lisens.

«Framtiden i våre hender>>jobber med skoler i Kåfjord, Lyngen og Storfjord

kommune. Flere av disse skolene begynner å bli klare til sertifisering, men får ikke

sluttført dette arbeidet da avklaring vedrørende lisens ikke er gjort (regional vs

kommunal lisens).
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Stiftelsen Miljøfyrtårn har en egen ordning med regionlisens, hvor man betaler 60

prosent av normal lisens. Ordningen med regionlisens er slik at det i regionen skal

være en organisasjon (kan være en kommune, et næringsråd, et frittstående firma

e.l.) som ivaretar regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen. Denne

organisasjonen må disponere minst en person med ansvar for kontakt med

Stiftelsen Miljøfyrtårn, regional koordinering, markedsføring og informasjon.

Det må også være en kontaktperson i hver kommune som kan gi et minimum av

informasjon og som kan henvise til de som har ansvar for Miljøfyrtårn i regionen —

for eksempelet servicetorg, et infokontor, en miljøkonsulent eller en

næringskonsulent.

Kommuner i en region betaler en årlig regionlisens som er 60  %  av hva kommuner

uten regionavtale må betale. Den samlede regionlisens faktureres den som ivaretar

regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen.

Vurdering:

Siden regionlisens vil redusere kostnadene for kommunene til lisens bør man i

Nord—Troms velge ordningen med regionlisens.

På nettsiden til Miljøfyrtårn er prisene pr 2016 oppgitt:

.  Ordinær lisens kr 2.700 pr kommune (dvs kr 16.200 for 6 kommuner)

.  Regionlisens (60  %  av kostnad) utgjør kr 9.720 (dvs kr en besparelse på kr

6.480)

.  Hver kommune «sparer» kr 1.080 pr år med regionlisens

Regionrådet kan ivareta regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen. Slik

situasjonen er pr i dag kan regionrådet forskuttere, og fakturere kommunene i

etterkant for lisensen.

Om ønskelig kan styret i regionrådet legge inn lisenskostnaden i regionrådets

budsjett fra om med 2018. Lisenskostnaden vil da fordeles på samme måte som

driftskostnadene til regionrådet med 40  %  flatt tilskudd og 60  %  etter folketall.

Forsla til vedtak:

1. Nord—Troms Regionråd inngår avtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn om

regionlisens for sine 6 eierkommuner med virkning fra 2017.

2. Regionrådet fakturerer hver kommune for 1/6 av lisenskostnaden i etterkant.

3. Kommunene som har inngått avtaler om lisens sier opp avtalen (Nordreisa og

Kåfjord).
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Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 07/17  Rusfritt  16. mai arrangement  — 2017

Saksdokumenter:

.  Vedtak fra RUST 6.1 .i 7

Saksbehandler: Hege Liland/Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

RUST har behandlet saken  i  møte  i  Olderdalen 06.01.17. Det ble gjort følgende

vedtak  i  saken:

«R 7/i  7  Rustfritt  I  6. mai arrangement

Ungdomskonsu/ent i Nordreisa Eva  C  Pedersen la frem status for årets i 6. mai

arrangement. idrettshallen er booket til annen aktivitet, det vil derfor ikke være

mulig å gjennomføre skumparty på aktuell dato.

Mange ungdom debuterer med rus for første gang i 6. mai. Da formålet med

arrangementet er å ha et rusfritt alternativ til det rusrelaterte som skjer denne

datoen i Nordreisa, ser ikke RUS  T  hensikten med å arrangere et rusfritt arrangement

en annen dato. Eva skal undersøke mulighetene for å arrangere en konsert aktuell

dato. Regional ungdomskonsulent skal bistå administrativt ved behov.

Vedtak:

Det ble vedtatt å utsette skumpartyarrangementet til 20/ 8, da hensikten med å ha

den en annen dato faller bort. Videre skal ungdomsrådet i Nordreisa sørge for at

arbeidet med et skumparty ] 6. mai startes i god tid i forveien slik at det kan la seg

gjennomføres. Tilbudet ønskes vedlikeholdt av det regionale ungdomsrådet. Hvert

enkelt ungdomsråd skal fremover på sine sko/er kartlegge fremtidig interesse for

skumparty.»

letterkant av møte  i  RUST har ungdomskonsulenten  i  Nordreisa Eva Pedersen fulgt
opp saken, status pr 25.01.17 fra regional ungdomskonsulent:

.  «Eva undersøkte muligheten for konsert aktuell dato. Dette var det ikke
interesse for i ungdomsrådet. De har besluttet å ikke gjennomføre et annet
arrangement  16.05.  77

. Nordreisa ungdomsråd har besluttet å gjennomføre skumparty I  2.05. I 7  da
de aller helst ønsket dette

o Eva har løftet til ordfører Øyvind Evanger at dersom ungdomsrådet skal ta på
seg å arrangere et skumparty må NTRR dekke et eventuelt underskudd

.  Eva legger opp til at ungdomsrådet skal planlegge eventet dersom økonomisk
dekning blir innvilget
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Ungdomsrådet vedtar vei videre 02.02.  I  7

.  Eva kart/egger til 26.01 om Produsent Teamet er aktuell for gjennomføring;
hva de vil påta seg, kostnad knyttet til dette og om de har kapasitet

.  Eva ser for seg å innhente midler fra alle kommunene (5000,-),
transportkostnader hos NTRR og sponsormidler»

Vurdering:

«16.—mai  arrangement» i Nordreisa har vært arrangert stort sett alle år siden 2002.

Konseptet har ikke endret seg mye på disse årene, fremdeles er det skumparty og

flere aktiviteter/konkurranser, busser fra alle nabokommuner («voksen reiseleder»),

— og stor vekt på at det skal være rusfritt. Aldersgrensen har vært 14 år (8 kl.). Det

har vært mye positiv tilbakemelding fra ungdom på arrangementet og det kan se ut

som det har befestet seg som en årlig tradisjon, særlig blant de yngste

ungdommene (de som deltar første gang).

Tidligere år har det vært prosjektressurser tilgjengelig i UNIT/RUST  og kommunene

har bidratt med tilskudd. Regionrådet har de siste årene dekt busskostnadene, ca kr

40.000 pr år.

De siste årene har det vært en utfordring å få arrangementet i havn. Det er mye jobb

og stor usikkerhet med hensyn til finansiering. Nordreisa ungdomsråd har hatt

hovedansvaret med støtte fra  RUST  og Nord—Troms ungdomsråd, men frasa seg

ansvaret fra og med 2016. Begrunnelsen var mye arbeid og at de måtte bruke alle

midler som ungdomsrådet disponerte til dette arrangementet.

l2016 kom saken opp i  regionrådet, 3  uker før 16. mai. Styret i regionrådet

bestemte seg for å stille økonomisk garanti for underskuddet, dersom Nordreisa

kunne ta på seg arrangementet. Arrangementet ble gjennomført med  skumparty i

Nordreisa (kjøpt tjeneste fra Produsent—teamet), og regionrådet dekket

underskuddet på ca kr 32.000. Nabo—kommunene bidro med kr 5.000 i tilskudd til

arrangementet.

Arrangementet i 2017 har vært behandlet i Nord—Troms ungdomsråd/RUST og

Nordreisa ungdomsråd, oppsummert;

. RUST  ønsker å holde fast ved den opprinnelige intensjonen med

arrangementet  — å arrangere en rusfri fest 16. mai for ungdom i regionen.

Fortrinnsvis Skumparty i idrettshallen alternativt konsert på Halti

. Skumparty er ikke mulig 16. mai (kun ldrettshall som kan benyttes og denne

er opptatt)
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o Nordreisa ungdomsråd ønsker ikke et alternativt arrangement (konsert) 16.

mai. De ønsker  å  arrangere skumparty fredag 12. mai som rusfritt tiltak.

Slik saksbehandler oppfatter saken er det ikke aktuelt å arrangere et rusfritt

arrangement 16. mai i Nordreisa i 2017. Ungdommen i målgruppen har tidligere gitt

tilbakemelding om at de ønsker arrangementet til Nordreisa, derfor er det lite

aktuelt å legge arrangement til alternativt sted.

Regional ungdomskonsulent i regionrådet har i etterkant av vedtaket i Nordreisa

ungdomsråd om å arrangere skumparty 12. mai, tatt kontakt med Nord—Troms

ungdomsråd/RUST for å få tilbakemelding om det er aktuelt for det regionale

ungdomsrådet å delta 12. mai. Nord—Troms ungdomsråds representanter fra

Storfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord tydelig i sin tilbakemelding; «å arrangere

skumparty12. mai vil ikke være i tråd med opprinnelig målsetting om et rusfritt

alternativ 16. mai». Representantene fra Kvænangen og Lyngen har ikke gitt

tilbakemelding (kort tidsfrist kan være årsaken).

Forsla til vedtak:

Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra RUST/Nord—Troms ungdomsråd vil styret i

regionrådet ikke støtte et arrangement i Nordreisa 12. mai 2017. Det er ønskelig å

få til arrangementet 16. mai i 2018.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 08/17 Handlingsplan NUNT 2017

Basert på innspill og drøftinger i fellesmøte med NUNT (næringsutviklere i Nord—

Troms) skal man komme fram til prioriterte oppgaver som skal gjennomføres i

2017. Dette vil utgjøre grunnlaget for handlingsplan NUNT 2017.

Fellesmøte avholdes 31 . januar 2017 (regionrådsmøte), og forslag til vedtak

fremmes i møte.

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Samarbeidsforumet NUNT skal prioritere følgende saker i 2017:

.  Entreprenørskapssatsingen HopplDE (styringsgrupper, rekruttering/kobling

til næringsaktører)

0  Felles prosjekt «Nord—Troms som bærekraftig reisemål»
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.  Delta  i  styringsgruppa regional infrastrukturutredning Nord—Troms

.  Avklare roller mellom næringsutviklere og Halti næringshage

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak  09/17  Uttalelse vedrørende flytting av fagskoletilbudet «kreft og lindrende

pleie» fra Skjervøy til Tromsø

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Ordfører Ørjan Albrigtsen utarbeider forslag til uttalelse på vegne av regionrådet i

saken.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Orienteringssaker:

Orientering fra møte i RUST 6.1 .1 7

Orientering fra møte med UiT  10.01.17

Orientering fra møte i rådmannsutvalget  30.01.16

Orientering fra AU: forslag rapportering til k—styrene vedrørende regionrådet og

overordnet styrings— og strategidokument  2016—2019

Orientering om status pågående arbeid;

Utredningsarbeid Nord—Troms samarbeidet

Forskningsnode Nord—Troms

Yrkes— og utdanningsmesse Nord—Troms

UNGDATA — felles seminar Nord—Troms

OOO

Orientering vedrørende nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms;

o Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms  2017

0 Kompetanseløft i Nord—Troms

o Boligsatsing —  presentasjon av prosjektet ved prosjektleder Torbjørn

Touremaa

.  PP følger ved.
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Mangel på entreprenører i Nord-Troms til å bygge boliger.

Felles strategi for tomme boliger. Konsesjon og boplikt etter dødsbo, bør ikke

benyttes til fritidshus.

Felles politisk innspill i N—T. Heller legge til rette til hyttebolig.

Se til Fræna kommune på boligsituasjonen.

Interkommunalt boligselskap: ikke aktuelt pr dd.

Eksterne utbyggere tar oppdraget, de kommer, bygger og forvalter. Se til

Sverige og Giellevarre

Konferansen i november  2017  (north business arena)

Notat fra felles møte med NUNT;

o Regionale prosjekter, innledning til diskusjon ved Jens Kristian
Nilsen
Debatt på regionale prosjekt.
Presentasjonen ligger ved.
Kom fram i debatten: Prosjektene skal gi effekt i regionen.
Eiernes engasjement i prosjektarbeidet for å lykkes. Være proaktiv i
eierskap i prosjektene og gjøre evaluere underveis jfr justeringer ny
retning.

Eks HoppIDE. Ungdomsskolene i Kåfjord manglende engasjement,
næringsarbeiderne i N-T må være delaktiv i prosj.

.  Entreprenørskapssatsingen  HoppIDE, korte  innledninger fra de ulike
delprosjektene ved styringsrepresentanter fra NUNT
Presentasjon v/Anne Berit HoppIDE  — grunnskolen. Samarbeid skole  —
næringsliv— lokalsamfunn. Presentasjonen ligger ved.
Skolen og skoleledelsen har ikke tid til å følge opp satsingen i HoppIDE
og UE. Kobling skole og næringsliv problematisk. Det foregår kursing
av lærerne p.t. i regionen. Satsingene er viktig og må tas det med til
sine kommuner for en vellykket satsning.

DEL  B  v/Hilde Johnsen  — Ungdomsskolen
Styrke næringsutvikling og inn i lokale læreplaner. Bli kjent med UE.
Gjennomføre  3  innovasjossamlinger, ordinær skoleundervisning.
Bedriftsbesøk, Styringsgruppa gjøre nå nye grep i prosjektet for å
korrigere kursen. Aldersgruppe inntil 35 år, -kan den økes.

.  Felles satsing; Nord-Troms som bærekraftig reisemål, innledning
ved Hilde Johnsen

Tema Visit Lyngenfjord  — kvalitet og godt omdømme. Pakketering —
søke egne prosjektmidler hos IN. Bli best på naturbaserte aktiviteter.
Hvordan få samarbeid med flere bedrifter. Eks etablere fond
(serviceavgift) et samarb med næringa tilrettelegging og utvikling
infrastruktur.
Forvaltning av fellesressurser i hele regionen vs slitasjen i naturen.
Betaling for bærekraftig turisme. Serviceavgift fra Tromsø kr 10 pr

17

89



N ord-Troms Regionråd DA
hun Sui-"M  K‘Khfll  w— Vain-ls: lei-anal

WWWWWW
overnatting/besøk i bruken av innlandet. Kostnad, slitasje på
naturkvaliteter, behov for å oppruste anleggene i N—T.
Savner nasjonal satsing på reiselivet i Norge.
Visit Lyngen legger fram en modell til NTRR i dette arbeidet.

.  Felles reise til Sametinget (ordførere og næringsutviklere) — formål og

agenda  — programkomité? Innledning ved Svein 0.  Leiros

Jfr forrige regionsmøte. Sametingets forvaltning av penger. Besøke

Sametingen etter valget høsten 2017. Opprette godt samarbeid gjennom

samarbeidsavtale mellom NTRR og Sametinget.

Programkomite ved Svein Leiros og Silja Karlsen

Forventninger til næringskonsulentene  — kommunale vs regionale oppgaver  —
avklare felles ambisjoner/roller/fokus/arbeidsoppgaver
Forventninger og rolleavklaring. Kommunene, NUNT skal være førstelinjetjenesteni
næringslivet og i næringsutvikling. Kommunens ressurs. Kartlegge kompetanse hos
ansatte i kommunene og bruke hverandre i saksutredning.
Felles næringsplan i regionen, se til Midt Troms sitt vedtak. NUNT-samarbeidet
viktig, dra veksel på hverandre. NUNT sin rolle i planarbeid, hva vil kommunene det
skal inneholde, ulike hos kommunene. Ressurs i entreprenørsatsingen i Nord-Troms.
Bærekraftig reisemål er felles for regionen. Høringer til næringssaker, er det viktig
at NUNT behandler sakene, årsak knappe ressurser.
Viktig samarbeid mellom ordfører og næringsutvikler. Næringsutvikler et
samlingspunkt.
Halti næringshage vs næringsutvikler, samarbeid  — ikke konkurranse. Avklares.
FOKUS på hjemmebane.

Info til NUNT om samferdselsprioriteringer i Nord-Troms ved Øyvind Evanger
Innspill Nasjonal transportplan  2018-2  021 fra NTRR. TFK kommer på møte i
regionrådet 28. mars og legger fram info
Framlegg på våre innspill i forrige runde i prioritert rekkefølge. Ordførerne tar
kontakt med sine «folk» for å vite/påvirke hvordan prioriteringene ligger an pr dd
og før 6. april når regionrådet reiser til Oslo.

Info til NUNT om andre næringssaker regionrådet er opptatt av ved ordførere
Skjervøy: sjømatnæringa  — leverandørindustri i oppdrettsnæring, fiskeri som
positiv yrke framover
Storfjord: NVE kartlegginga bør forseres  — skred og bosetting.
Kåfjord: Skredproblematikk marine leire, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen
Landbruksnæringa i nord er nedadgående. Satsing på landbruk i regionen. Største
næring i Kåfjord.
Nasjonale skredsentret i Kåfjord.
Kvænangen: Fiskerisatsing og videreføre næringa, Ønsker landbruk i kommunen.
Mineralnæring, jfr miljø, reindrift  — infrastruktur og konflikter. Reiseliv viktig, hente
ut mer enn det vi får til i dag.
Mangler motorer (større aktører). Opplevelses baserte turisme, Oppdrett viktig.
Leverandørindustrien, se til Alta innenfor nasjonale oppdrettnæring
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Lyngen: Visit Lyngenfjord  — få til fond  — foreslå en løsning.
Nordreisa: Landbruk i vekst med generalsjonsskifte. Fiskeri og unge fiskere vil
jobbes videre med rekruttering.
Reiseliv, avtale m/visit Lvngsfjord, Nasjonalparksatsingen.

Innspill på tema til Oslo  6.4.

Hilde  — Visit Lyngen blir med (serviceavgift)

Utredning scooterløyper

RUP-midler  — viktig for distriktskommuner

NTP

Havbruksfond/Arealavgift

Møtet hevet k/  1600

Rett protokol/utskr/"ft bevitnes

3  I. januar 20]  7

May Britt Simonsen/Berit Fjellberg

Referent
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Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger
Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset;
Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtromsnet); Ingvild Pedersen
(post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid
Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Hege Liland; Jenny Fyhn Olsen;
Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (postGDlyngen.kommune.no);
Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen;
Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig Kjærvik; Anne-Marie Gaino;
Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen

Saksdokumenter skypemøte Nord-Troms Regionråd 21.02.17
Saksliste 21.02.17.docx; Protokoll fra møte NTRR 31.01.17.docx

Det vises til vedlagte saksdokumenter til møte i regionrådet tirsdag 21. februar på skype. (det er sendt egen innkalling
via outlook til alle ordførere —— trykk på link for å koble deg på møte)

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob  /  97 56 73 66

tlf/ 77 58 82 79

web  /  www.nordtroms ortalen.no

1
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N  ord—Troms  Regionråd  DA
Gin-um

men  Smflmfl  Kåfjord Skinn Nurdrdsn human

@VWWW
Sendes styremedlemmer (ordførere) som innkalling

Sendes rådmenn, varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til

orientering

EMNE: Saksliste  o  dokumenter til møte nr 2—201  7

STED: sk e

TIDSPUNKT: 21. 'anuar 2017 kl 0900—1100

VEDTAKSSAKER:

Sak 10/17 Godkjenning av referat fra møte 31.01.17

Saksdokumenter:

.  Protokoll fra møte 31.01.17 (vedlagt)

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 31.01.17

avholdt i Olderdalen.

Sak 11/17 Konferanse Nord—Troms 2017, finansiering kommunal egenandel

Saksdokumenter:

.  Sak 50/16 Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms er forankret i «Regional planstrategi for

Troms». Planen har 3 fokusområder; kompetanse, boligutvikling og

entreprenørskap. Det er utarbeidet egne prosjektplaner for alle satsingene og de er

alle finansierte med midler fra Troms fylkeskommune. Arbeidet er forankret i

kommunene underveis  i  prosessen.

Prosjektene Kompetanseløft Nord—Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskapssatsingen HoppIDE er alle kommet godt i gang. For å synliggjøre

satsingen, inspirere, bygge nettverk og gi påfyll til videre arbeid, gjorde regionrådet

i november 2016 vedtak om å arrangere en nærings— og utviklingskonferanse for

Adr. : Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

I '  A I I I

E-post:  regionrad@ntroms.no .  . . .

www.nordtroms orm/enno . ' l ' o

93



Nord—Troms  i  løpet av 1. halvår 2017.

Vurdering:

Det er oppnevnt en egen styringsgruppe for konferansen med ordfører Eirik L. Mevik

som leder. Søknad om støtte til konferansen er sendt Troms fylkeskommunene.

Fylkeskommunen har gitt positiv tilbakemelding på at de kan bidra til konferansen,

under forutsetning av kommunal medfinansiering.

Kostnader for konferansen:
‘ '" l .i”

"l  ' l Olli.

I . 0 ll  .  'o '; o HI

". ' noe lllll

".  l  .° I'll.
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Finansierin :

: - -  —  .. tu- .  —  u- NIH

co  . -  l ' n  l l  I HI

II  I l " Ull

n'c .' . c- Itil

I.“ '  * .  tll

Et slikt Spleiselag betinger at kommunene bidrar med kr 12.500 hver til

konferansen, til sammen kr 75.000. Tidsplan slik først planlagt med konferanse i

løpet av 1. halvår er ikke mulig å realisere. Vi må derfor forskyve tidsperspektivet et

halvt år. Det er viktig at konferansen gjennomføres i løpet av 2017 om den skal

være relevant for de ulike prosjektene.

Nærmere presentasjon av konferansen vil bli gitt i møte.

Forsla til vedtak:

Adr. .' Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf.  77588279, Org.  nr. 979 470452 .  I  .  I;  I  .I l .
E—post: re  i0nrad@ntroms.no
www.nordtroms orm/an.no .  '  ' ' .
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Styret i Nord—Troms Regionråd ber kommunene bidra med kr 12.500 hver til

nærings— og utviklingskonferanse for Nord—Troms 2017.

Sak 12/17 Dagsorden møte Tromsbenken 6.4.17

l  regionrådsmøte  31.01.17  ble følgende saker diskutert som aktuelle:

o  Serviceavgift — reiseliv

.  Utredning scooterløyper

.  RUP—midler — viktig for distriktskommuner

o  NTP

. Havbruksfond/Arealavgift

Rådsordfører har fått bekreftet tidspunkt for møtet med Tromsbenken. Tidsramma

blir 6. april fra 10.15 til ca. 11.30. Det er Martin Henriksen som har organisert

møtet på Stortinget da Øyvind Korsberg som er benkeleder er på komitereise. Han

vil invitere Finnmarksbenken også til møte, men det er ikke avklart ennå om noen

møter fra dem. Martin Henriksen vil ta en omvisning på Stortinget etter møtet for de

som ønsker, tidsbruk ca. l.time.

Tidsrammen er blitt strammere enn det vi ønsket. Det blir derfor viktig å diskutere

hvilke saker som skal prioriteres. Møtet bør også avklare hvem som presenterer de

ulike sakene.

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Diskusjons— og orienteringssaker:

.  Erfaringer fra dagens Skype—møte

.  Strategisk utredning infrastruktur — status pr 14.02.17 fra saksbehandler:

politisk behandling av søknad i uke  8  (søknad sendt 01.12.16)

.  Eventuelt

Nord-Troms 15.02.17

Øyvind Evanger
Rådsordfører

Adr. .' Hovedveien 2, 97 5] Storslett
Tlf.  77588279, Org. nr. 979  470452 . l .  l. l .I  I  .

E—post: re  ionrad@ntr0ms.no
www.nordtroms orm/enno ' '  l ' .  *
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EMNE:

STED:

TIDSPUNKT:

DELTAKERE:

Ordførere:

Rådmenn:

Fra adm:

Forfall:

Merknad til innkallin

Nord-Troms Regionråd DA
adv—ud

lam sui-nn lun"

WWW
PROTOKOLL FRA MØTE

NORD—TROMS REGIONRÅD DA

Møte nr 1—201 7

Kultursenteret, Olderdalen

31. 'anuar 2017 kl 1000

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein O. Leiros, Kåfjord

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Knutjentoft, Storfjord

Dan—Håvard johnsen, L n en

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Einar Pedersen, Kåfjord

Leif Lintho, Lyngen

Trond—Roger Larsen, Storfjord

Frank Pedersen, Kvænan en

Berit Fjellberg, daglig leder

Ma Britt Simonsen (en as'ement sekretariatet)

Anne—Marie Gaino, Nordreisa

: ingen

Merknad til sakslisten: det var enighet om å ta oppfølgende sak i tillegg til utsendt

saksliste:

Sak 09/17 Uttalelse vedrørende flytting av fagskoletilbudet «kreft og lindrende

pleie» fra Skjervøy til Tromsø

Kommentarer ved møtestart:

.  E—phorte: sist helg var systemet nede fredag—mandag. Oppgradering kjøres i

helgene? Sårbar ordning. Det er viktig å sikre at min 2 personer har ansvar

var programmet, slik at det «alltid» er kompetanse tilgjengelig i kommunene.

Rådmannsutvalget tar tak i saka.

0  Ønsker om å legge flere møter som lyd/bilde-konferanser (det er satt opp

Skype—møter annen hver mnd)

Program:

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org.  m’. 979 470 452

E-post: re  ionrad@ntroms.no
www.nordtroms orm/an.no
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N  ord-Roms  Regionråd  DA
Gan-1w

Lynn  Smflnd  KM SAL-rm  Mud-u  beu-===-

97%???
kl 1000 Møtestart regionrådet — behandling av saker på dagsorden

kl 1100 Felles møte med  NUNT, næringsutviklere i Nord—Troms; (stikkord fra møtet

finnes på slutten av referatet)

Anne Berit Bæhr, Kvænangen

jens Kristian Nilsen, Kåfjord

Silja Kar/sen, Skjervøy

Hilde johnsen, Storfjord

Ida Wigdel, Nordre/sa

A enda fellesmøte;

Regionale prosjekter, innledning til diskusjon ved Jens Kristian Nilsen

Entreprenørskapssatsingen HoppIDE, korte innledninger fra de ulike delprosjektene

ved styringsgrupperepresentanter fra NUNT

Felles satsing; Nord—Troms som bærekraftig reisemål, innledning ved HildeJohnsen

Felles reise til Sametinget (ordførere og næringsutviklere) — formål og agenda —

programkomité? Innledning ved Svein O. Leiros

Forventninger til næringskonsulentene  — kommunale vs regionale oppgaver — avklare

felles ambisjoner/roller

Info til NUNT om samferdselsprioriteringeri Nord—Troms ved Øyvind Evanger

Info til NUNT om andre næringssaker regionrådet er opptatt av ved ordførere

Diskusjonene bør ende med en konklusjon som vil danne grunnlag for «handlingsplan

for NUNT 2017» som vedtas i sak 08/17

kl 1400 Orientering om status og veien videre «Boligprosjektet i Nord—Troms», ved

prosjektleder Torbjørn Tuoremaa

kl 1430 Møte i regionrådet fortsetter — behandling av saker

kl 1630 Avslutning

REFERATSAKER:

Kåf'ord kommune: Referat fra møte 5.12.16 med F lkesmannen iTroms

Vedtak: referatsaken tas til orientering.

VEDTAKSSAKER:

SakOl/l7 Godkjenning av referat fra møte 10.11.16

Saksdokumenter:

o Protokoll fra møte 10.11.16

Forsla til vedtak:

2
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Nord-Troms  Regionråd  DA
("iv-vn]

Lunn Evi-M KM SAL—nn  W  W

ewevwwt: \y/

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 10.11.16

avholdt  i  Tromsø.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 02/17 Uttalelse: vedrørende behov for utredning av eksisterende løypenett

for snøscooter i Nord-Troms

Saksdokumenter:

. Referat fra møte med Fylkesmannen 5. desember 2016, Olderdalen

Saksbehandler: Eirik Losnegaard Mevik

Forsla til vedtak  fremmet i  møte:

Eirik Losnegaard Mevik utarbeider forslag til uttalelse fra regionrådet som

oversendes til godkjenning i styret. Uttalelsen sendes media, departementet,

Statsråd, stortingsrepresentanter fra Troms— og Finnmark og Fylkesmannen i Troms.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt

Sak 03/17 Revisjon retningslinjer mastergradsstipend — forsøksperiode

Saksdokumenter:

.  Sak 43/16 Revisjon av retningslinjer mastergradsstipend (møte 23.09.16)

.  Sak 44/16 Oppnevning av stipendstyre (møte 23.09.16)

o Forslag til reviderte retningslinjer mastergradsstipend januar 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nord—Troms Regionråd (NTRR) vedtok retningslinjer for mastergradsstipend første

gang i 2013. Dette ble gjort i en felles prosess med de øvrige regionrådene i Troms,

for å bidra til økt forskning innen områder som er relevant for kommunal sektor og

regionen. I perioden fram til 2016 var det ikke avsatt midler på budsjettet, og

dermed ikke lyst ut noen stipend fra regionen.

l2016 ble det avsatt kr 40.000 på regionrådets budsjett til mastergradsstipend. Da

arbeidsutvalget skulle iverksette ordningen ble mulighetene for en

forsterking/utvidelse av stipendordningen diskutert. Arbeidsutvalget ønsket å

invitere andre regionale aktører i Nord—Troms til samarbeid. Begrunnelsen var at en

styrking av stipendordningen ville kunne gi større oppmerksomhet, og bidra til ny

3
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N  ord-Troms  Regionråd  DA

ääääää
kunnskap med relevans for regionen, og fondet ville øke  i  størrelse slik at man

kunne dele ut flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet  i  regionen

knytter kontakter med studenter som kan være potensielle arbeidstakere etter

studiene.

Følgende regionale aktører ble med på samarbeid:

. Sparebankl Nord—Norge

. Ymber AS

.  Halti—miljøet (Nasjonalparksenter, Statskog, Nord—Troms Museum, Halti

Kvenkultursenteret og Halti Næringshage)

Det var enighet om å prøve ut ordningen over 2 år med påfølgende evaluering før

evt videreføring. Stipendfondet beløper seg til kr  100.000  som søkbart beløp pr år i

to år  (2016  og 2017).  Regionrådet bidrar med kr  40.000  pr år.

lseptembermøte 2016 ble retningslinjene (fra 201 3)justert til å omfatte

næringsutvikling i tillegg til kommune— og region—perspektivet. Regionrådet

oppnevnte også stipendstyre sammensatt av:

0 Rådsordfører, leder av styre (Øyvind Evanger)

o Regionbanksjef, styremedlem (Hege Olaussen)

o Representant fra UiT, styremedlem (Inger—Ann Hanssen)

Stipendordning ble lyst ut første gang i høst, med søknadsfrist  15.10.16.  Ved

søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader. lstipendstyremøte  14.12.16

ble to av søkerne tildelt stipend. lhenhold til de vedtatte retningslinjene ble

følgende kriteriene lagt til grunn for tildelingen:

1) Relevans for Nord—Troms

2) Ny kunnskap til regionen

3) Problemstilling/prosjektbeskrivelse

4) Andre momenter

Vurdering:

Stipendstyre valgte å evaluere første runde for å oppsummere erfaringer.

Stipendstyre konkluderte med at det er behov for en justering av retningslinjene før

ny tildeling utlyses. Stipendstyre har følgende innspill:

.  Det er behov for å definere hva som legges i begrepet «relevant for Nord—

Troms»

.  «Rekrutteringsdimensjonen» bør tas med i retningslinjene

4
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äääöää
.  Justering stipendbeløp: fjern nedre tildelingssum og juster øvre sum til  «inntil

kr  40.000,—<<

.  For  2017  bør ordningen lyses ut vår og høst

Stipendstyret har diskutert hva som kan legges i begrepet «relevant for Nord—

Troms» (relevant=det som har betydning) i denne sammenhengen;

— Det som gagner samfunnet i Nord—Troms

— Relevant i denne sammenhengen er også feltarbeid gjennomført i Nord—

Troms (kan også være sammenlignende studier — feltarbeid flere steder hvor

Nord—Troms inngår)

— Det er ikke behov for å skille mellom offentlig og privat sektor

—  Skille mellom relevans (det som har betydning) og hva som er ny kunnskap

(noe regionen har bruk for i framtida, forskning/innovasjon)

Saksbehandler mener Stipendstyret har gitt gode og relevante innspill til justering av

retningslinjene for stipendordningen. Saksbehandler vurderer derfor at det er riktig

med en justering av retningslinjene, særlig ut i fra at dette er en forsøksordning og

at man bør foreta forbedringer/justeringer så snart behovet for oppstår.

En utdyping av hva som forstås med begrepet relevant for Nord—Troms regionen

kan skrives inn i 5] Formå/i retningslinjene.

Innspillet vedrørende rekrutteringsdimensjonen (bla alder) kan skrives inn i

retningslinjenes §4 Søknadsvurdering.

Presisering vedrørende stipendbeløp, endringen tas i 52 Tilde/ing hvor ordlyden

«...st/pender på mellom  l 0.  000 kr og 40.000  kr» erstattes med: «stipend på inntil kr

40.000.»

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd gjør følgende vedtak;

1. Det framlagte forslaget til reviderte retningslinjer for mastergradsstipend

Nord—Troms vedtas.

2. Samarbeidsaktørene orienteres om endringene.

3. Ordningen lyses ut 2 ganger  i  løpet av  2017, med søknadsfrister l.juni og

15. oktober.

5
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Forsla til tille  s  unkt fremmetimøte:

4. Korrigering av paragraf 5 i retningslinjene, tekst endres til: «..minst

karakteren C»

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggsforslag fremmet i møte ble enstemmig bifalt

Sak  04/1  7 Finansering opptrykk kort vedrørende stedskvaliteter Nord—Troms

Saksdokumenter:

o Sluttrapport fra Omdømmeprosjektet  2014

. Sak  49/14  Helhetlig entreprenørskapssatsing Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg/Beate Brostrøm

Saksopplysninger:

Gjennom arbeidet med å fremme Nord-Troms stedskvaliteter har man

kommet frem til et profiluttrykk utviklet for unge av unge, basert på de 3 valgte

stedskvalitetene definert i Omdømmeprosjektet;

i. På lag med elementene: naturen som spektakulær, rå og urørt.

2. Samarbeid og sameksistens: eksotiske kultur — tre stammers møte

3. Gjennomføringsevne: gjenoppbygging etter krigen, ujålete og «ekte» folk.

Stedskvalitetene er våre fortrinn og skal integreres i prosjekt HoppIDE  — helhetlig

entreprenørskapssatsing.

Det har blitt brukt profesjonell fotograf og tekstforfatter, til å skape en

ungdommelig promotering av regionen vår. Det er utviklet fire ulike postkort, som

skal brukes for å fremme stedskvaliteter til alle 5. klassinger i regionen,

videregående elever, unge grUndere og en generell del. Her er bildene som skal

brukes;

.. "* **" .—_. Jå —r

””i  r ?:
: : %

'en”

&."-

 

Postkortene skal vare i prosjektperioden for den helhetlige

entreprenørkapssatsingen 2016—2018, og vil utleveres ved høve. Det er i tillegg

innkjøpt  4  bilder til bruk på web.

6
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Deter innhentet priser på følgende:

o  2500 postkort kvalitet, med trykk, str l4xl4 cm, 250 g papir.

.  Kort til 5.klasse: 700 stk

o  Kort til videregående skole: 800 stk

.  Kort til unge GriJndere: 500 stk

0  Kort generell informasjon: 500 stk

.  Bilde: Farge, uten ramme

o  Bakside: tekst og logo sorthvit.

.  Konvolutter 2000—2500 stk, 15x15 cm, transparent( Cromatico) hvit, med

logo, plassert nederst til høyre. 100 g tykkelse.

Pristilbud er ikke mottatt pr dd. Hvis man velger en nettbasert løsning

(optimalprint.no) kommer bestillingen på omkring 20 000 kr. Da får man ikke trykk

på konvolutter. Løsning på dette kan være å kjøpe inn klistremerker, som vil gjøre

prisen noe høyere.

Vurdering:

Det bør legges opp til en økonomisk ramme på minimum kr 25 000 til

profilmateriell for formidling av stedskvaliteter i Nord—Troms.

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd bevilger en ramme på inntil kr 30.000 til opptrykk av kort

og konvolutter som skal formidle våre valgte stedskvaliteter. Kostnaden belastes frie

fond.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 05/l 7 Organisering og finansiering egenandel «regional strategi for

infrastruktur og kommunikasjon Nord—Troms»

Saksdokumenter:

o  Sak 04/15 Helhetlig strekningsstrategi Nord—Troms (ref Sak 50/14)

o  Sak 48/16 Strategisk utredning Nord—Troms — RUP—søknad

.  Søknad om RUP—midler til regional strategi for infrastruktur og

kommunikasjon Nord—Troms, sendt 30.11.16

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

7
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lløpet av de siste årene har det vært avholdt flere møter i regi av Nord—Troms

Regionråd hvor helhetlige samferdselsløsninger for Nord—Troms har vært tema.

Regionrådet har ønsket en utredning som beskriver og synliggjør behov og

utfordringer for infrastrukturen i regionen. En slik utredning bør favne flere

områder, og både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og

trafikkmønster. Det er også behov for å dokumentere næringstransporter i regionen.

Vi har en raskt voksende sjømatnæring, en etablert industri og en reiselivsbransje

som er i en positiv utvikling. Vi har behov for å se transportnettet i regionen i en

sammenheng.

l 2016 var det møter med fylkesråd for samferdsel 3. februar, og med Statens

vegvesen og samferdselsetaten i Troms fylkeskommune 21.06.16. lbegge møtene

var det enighet om å utarbeide en plan for arbeidet og søke Troms fylkeskommune

om RUP—midler for å finansiere en strategisk utredning for Nord—Troms.

Begrunnelsen for å organisere dette som et prosjekt er manglende

utredningskapasitet i regionen pr i dag. Høsten 2016 utarbeidet kommunene

innspill som grunnlag for RUP—søknaden.

På grunn av flere store arbeidsoppgaver i sekretariatet høsten 2016, gjorde styret i

regionrådet følgende vedtak i møte 10.1 i .16:
i . Styret i regionrådet vedtar at det skal utarbeides en søknad om RUP—midier snarest (innen

7 . i 2.  l  6)

2. Det kjøpes inn bistand ti/ utarbeide/se av søknad. Kostnaden dekkes over fondsmidleri

regionrådet.

Konsulent Hilde Sjurelv, BDO, ble engasjert til å utarbeide RUP—søknaden.

Målet for arbeidet er å utvide tilgangen til og bedre vilkårene for arbeid, bosetning,

næringsutvikling og kompetanse i regionen ved en tettere integrering internt og

mellom Midt—Troms, Finland, Barentsregionen og Tromsø.

Prosjektmål:

Nord—Troms Regionråd skal forankre arbeidet og utvikle et beslutningsgrunnlag for

en strategi for framtidig samferdsels— og kommunikasjonsløsninger i regionen.

Delmål:

— Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon

— Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra

sjømatnæringen spesielt, sett i forhold til kapasitetene i dagens infrastruktur

8

103



N  ord Troms  Regionråd  DA
w. mamwhmmwmmæ-

devoww
—  Mulighetsstudier for en tettere integrert region

— Analysere muligheter innenfor samfunns— og næringsutvikling samt

framtidige behov

— Overordnete beregninger av samfunnsøkonomisk kost/nytte

— Utarbeide en strategi

— Politisk forankring, lokalt, regionalt og nasjonalt

Søknaden ble sendt 30] 1.16. Det er søkt om kr 850.000 i RUP midler, totalrammen

for arbeidet er på kr 1.500.000. Dette forutsetter en egenfinansiering på kr

650.000, som i finansieringsplanen er satt opp med kr 350.000 i eget arbeid

(regionrådet) og 300.000 i tilskudd fra kommunene.

Pr dags dato er det ikke mottatt svar på søknaden fra Troms fylkeskommune.

Saksbehandler i fylkeskommunen antyder at søknaden kan legges fram til politisk

behandling om ca 2 uker (medio feb).

Vurdering:

For å sikre en rask oppstart av arbeidet, under forutsetning av positiv behandling av

søknaden, er det fornuftig å ha gjort avklaringer vedrørende organisering og

finansiering av egenandeler  i  prosjektet. ltillegg er det viktig at arbeidet forankres

politisk i den enkelte kommune.

Organisering:

Organiseringen av arbeidet er beskrevet på følgende måte i prosjektsøknaden:
«Styringsgruppen:

Styringsgruppen er prosjektets øverste bes/utningsmyndighet. Det vi/ være en bredt

sammensatt styringsgruppe med representanter fra de/takende kommuner, Statens vegvesen,

Troms fy/keskommune samt nærings/iv i Nord— Troms.

Prosjektadministrasjon:

Nord— Troms regionråd ved dag/ig leder Berit Hel/berg

Prosjekt/edelse/prosjektgruppe:

Engasjeres eksternt basert på offentlig utlysning»

Prosjekteier (regionrådet) bør tydeliggjøre styringsgruppens ansvar og optimalisere

sammensetningen på best mulig måte slik at man får en effektiv styringsgruppe.

Prosjekteier bør også tydeliggjøre hvilke forventninger man har til medlemmene av

styringsgruppen.

Slik beskrevet i prosjektplanen kan aktuelle medlemmer i styringsgruppen være;

.  Leder av styringsgruppen: saksordfører (oppnevn også vararepr)

.  Representant fra sjømatnæringen (med vara)

9

104



N ord-Troms  Regionråd  DA
Lynn Sindhi lån—ud  m  mm..

Wäääww
.  Representant fra næringsforeningene  i  Lyngen og Nordreisa (den ene vara)

o Representant fra NUNT (med vara)

.  Representant fra Norsk Lastebileierforbund, NLF

.  Representant fra Troms fylkeskommune

o Representant fra Statens vegvesen

Størrelsen på styringsgruppen bør være 5—7 personer. Kompetanse, geografi og

kjønn bør tas med som kriterier ved oppnevnelse av styringsgruppa.

Finansiering:

Sum kostnader for prosjektet er kr 1.500.000.

Finansierin s lan:

Re ionrådets e eninnsats 350.000

Tilskudd fra kommunene 300.000

Troms f lkeskommune 850.000

Sum finansierin 1.500.000

Det er ikke sendt søknader til kommunene om medfinansiering, kr 50.000 pr

kommune.

Slik det framgår av prosjektplanen skal arbeidet gjennomføres i 2017, i perioden

1.1 .—30.09. Eventuell oppstart vil bli forskjøvet ettersom søknaden ikke er

behandlet av fylkeskommunen pr dd. ltillegg må kommunene behandle søknader

om medfinansiering før man kan gå i gang med arbeidet.

Forankrin — olitisk

For å lykkes med prosjektet hvor næringsliv og kommuner skal komme fram til

felles strategier for kommunikasjon og samferdsel for Nord—Troms, er det

avgjørende med god forankring hos alle parter. Prosjektet må forankres i alle

kommunestyrer og i næringsforeninger/større næringsaktører gjennom hele

prosessen. Fylkeskommunen og vegvesenet blir viktige samarbeidspartnere

underveis i prosjektet. Lokalpolitikerne og næringsliv må ha eierskap til strategiene

for at vi skal få gjennomslagskraft overfor regionale og nasjonale myndigheter.

Fylkespolitikere fra Nord—Troms og Tromsbenken bør orienteres fortløpende om

arbeidet, og ha god kjennskap til strategiene når disse foreligger.

Forsla til vedtak:

10
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. Nord—Troms Regionråd oppnevner følgende styringsgruppe  i  prosjektet

«strategi for infrastruktur»:

o Leder av styringsgruppen  — forslag fremmet  i  møte: ordfører Ørjan

Albrigtsen, vara Dan—Håvard johnsen

Representant fra næring (med vara)

Representant fra NUNT (med vara)

Representant fra Troms fylkeskommune

o Representant fra Statens vegvesen

.  Referansegrupper kan opprettes etter behov.

.  Nord—Troms Regionråd oppfordrer næringsutvalgene/kommunestyrene til  å

gi sin tilslutning til arbeidet, og søker samtidig kommunene om

medfinansiering på kr 50.000,— pr kommune til utredningsarbeidet.

.  Arbeidsinnsats fra regionrådet, kr 350.000, dekkes gjennom møtevirksomhet

(styringsgruppa, kartlegging hvor representanter fra kommunene bidrar,

forankringsarbeid) og daglig leders arbeid.

OOO

Vedtak: Forslag til vedtak (med forslag til leder med vara fremmet  i  møte) ble

enstemmig bifalt.

Sak 06/16 Regionlisens miljøfyrtårn

Saksdokumenter:

. referat fra møte i rådmannsutvalget 18.11.16

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Avfallsservice har inngått samarbeidsavtaler med de seks kommunene i Nord—Troms

om å miljøfyrtårn—sertifisere alle skolene (22.06.15). Dette er forankret på ordfører—

nivå og er en oppfølging av Nord—Troms sin vedtatte klima— og energiplan.

For å bli miljøfyrtårn må hver kommune ha kommune—lisens. Per i dag har Kåfjord

og Nordreisa kommune lisens.

«Framtiden i våre hender>>jobber med skoler i Kåfjord, Lyngen og Storfjord

kommune. Flere av disse skolene begynner å bli klare til sertifisering, men får ikke

sluttført dette arbeidet da avklaring vedrørende lisens ikke er gjort (regional vs

kommunal lisens).
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Stiftelsen Miljøfyrtårn har en egen ordning med regionlisens, hvor man betaler 60

prosent av normal lisens. Ordningen med regionlisens er slik at det i regionen skal

være en organisasjon (kan være en kommune, et næringsråd, et frittstående firma

e.l.) som ivaretar regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen. Denne

organisasjonen må disponere minst en person med ansvar for kontakt med

Stiftelsen Miljøfyrtårn, regional koordinering, markedsføring og informasjon.

Det må også være en kontaktperson i hver kommune som kan gi et minimum av

informasjon og som kan henvise til de som har ansvar for Miljøfyrtårn i regionen —

for eksempelet servicetorg, et infokontor, en miljøkonsulent eller en

næringskonsulent.

Kommuner i en region betaler en årlig regionlisens som er 60  %  av hva kommuner

uten regionavtale må betale. Den samlede regionlisens faktureres den som ivaretar

regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen.

Vurdering:

Siden regionlisens vil redusere kostnadene for kommunene til lisens bør man i

Nord—Troms velge ordningen med regionlisens.

På nettsiden til Miljøfyrtårn er prisene pr 2016 oppgitt:

.  Ordinær lisens kr 2.700 pr kommune (dvs kr 16.200 for 6 kommuner)

.  Regionlisens (60  %  av kostnad) utgjør kr 9.720 (dvs kr en besparelse på kr

6.480)

.  Hver kommune «sparer» kr 1.080 pr år med regionlisens

Regionrådet kan ivareta regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen. Slik

situasjonen er pr i dag kan regionrådet forskuttere, og fakturere kommunene i

etterkant for lisensen.

Om ønskelig kan styret i regionrådet legge inn lisenskostnaden i regionrådets

budsjett fra om med 2018. Lisenskostnaden vil da fordeles på samme måte som

driftskostnadene til regionrådet med 40  %  flatt tilskudd og 60  %  etter folketall.

Forsla til vedtak:

i. Nord—Troms Regionråd inngår avtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn om

regionlisens for sine 6 eierkommuner med virkning fra 2017.

2. Regionrådet fakturerer hver kommune for 1/6 av lisenskostnaden i etterkant.

3. Kommunene som har inngått avtaler om lisens sier opp avtalen (Nordreisa og

Kåfjord).
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Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 07/17  Rusfritt  16. mai arrangement  — 2017

Saksdokumenter:

o Vedtak fra RUST 6.1 .i 7

Saksbehandler: Hege Liland/Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

RUST har behandlet saken i møte  i  Olderdalen 06.01.17. Det ble gjort følgende

vedtak  i  saken:

«R 7/ i  7  Rustfritt I6. mai  arrangement

Ungdomskonsulent [ Nordreisa Eva  C  Pedersen la frem status for årets i 5. mai

arrangement. idrettshallen er booket til annen aktivitet, det vil derfor ikke være

mulig å gjennomføre Skumparty på aktuell dato.

Mange ungdom debuterer med rus for første gang i 6. mai. Da formålet med

arrangementet er å ha et rusfritt alternativ til det rusrelaterte som skjer denne

datoen i Nordreisa, ser ikke RUS  T  hensikten med å arrangere et rusfritt arrangement

en annen dato. Eva skal undersøke mulighetene for å arrangere en konsert aktuell

dato. Regional ungdomskonsulent skal bistå administrativt ved behov.

Vedtak:

Det ble vedtatt å utsette skumpartyarrangementet til 20i8, da hensikten med å ha

den en annen dato faller bort. Videre skal ungdomsrådet i Nordreisa sørge for at

arbeidet med et Skumparty ] 6. mai startes i god tid i forveien slik at det kan la seg

gjennomføres. Tilbudet ønskes vedlikeholdt av det regionale ungdomsrådet. Hvert

enkelt ungdomsråd skal fremover på sine skoler kartlegge fremtidig interesse for

Skumparty.»

I etterkant av møte  i  RUST har ungdomskonsulenten i Nordreisa Eva Pedersen fulgt
opp saken, status pr 25.01.17 fra regional ungdomskonsulent:

.  «Eva undersøkte muligheten for konsert aktuell dato. Dette var det ikke
interesse for i ungdomsrådet. De har besluttet å ikke gjennomføre et annet
arrangement 76.05. 77

.  Nordreisa ungdomsråd har besluttet å gjennomføre Skumparty 72.05. i  7  da
de aller helst ønsket dette

.  Eva har løftet til ordfører Øyvind Evanger at dersom ungdomsrådet skal ta på
seg å arrangere et Skumparty må  NTRR  dekke et eventuelt underskudd

.  Eva legger opp til at ungdomsrådet skal planlegge eventet dersom økonomisk
dekning blir innvilget
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.  Ungdomsrådet vedtar vei videre 02.02. i  7

.  Eva  kart/egger  til 26.07 om Produsent Teamet er aktuell for gjennomføring;
hva de vil påta seg, kostnad knyttet til dette og om de har kapasitet

.  Eva ser for seg å  innhente midler fra alle kommunene (5000,-),
transportkostnader hos NTRR og sponsormidler»

Vurdering:

«16.—mai arrangement» i Nordreisa har vært arrangert stort sett alle år siden 2002.

Konseptet har ikke endret seg mye på disse årene, fremdeles er det Skumparty og

flere aktiviteter/konkurranser, busser fra alle nabokommuner («voksen reiseleder»),

— og stor vekt på at det skal være rusfritt. Aldersgrensen har vært 14 år (8 kl.). Det

har vært mye positiv tilbakemelding fra ungdom på arrangementet og det kan se ut

som det har befestet seg som en årlig tradisjon, særlig blant de yngste

ungdommene (de som deltar første gang).

Tidligere år har det vært prosjektressurser tilgjengelig i  UNIT/RUST  og kommunene

har bidratt med tilskudd. Regionrådet har de siste årene dekt busskostnadene, ca kr

40.000 pr år.

De siste årene har det vært en utfordring å få arrangementet i havn. Det er mye jobb

og stor usikkerhet med hensyn til finansiering. Nordreisa ungdomsråd har hatt

hovedansvaret med støtte fra  RUST  og Nord—Troms ungdomsråd, men frasa seg

ansvaret fra og med 2016. Begrunnelsen var mye arbeid og at de måtte bruke alle

midler som ungdomsrådet disponerte til dette arrangementet.

I  2016 kom saken opp i regionrådet, 3  uker før 16. mai. Styret i regionrådet

bestemte seg for å stille økonomisk garanti for underskuddet, dersom Nordreisa

kunne ta på seg arrangementet. Arrangementet ble gjennomført med skumparty i

Nordreisa (kjøpt tjeneste fra Produsent—teamet), og regionrådet dekket

underskuddet på ca kr  32.000. Nabo—kommunene bidro  med kr 5.000 i tilskudd til

arrangementet.

Arrangementet i 2017 har vært behandlet i Nord—Troms ungdomsråd/RUST og

Nordreisa ungdomsråd, oppsummert;

.  RUST  ønsker å holde fast ved den opprinnelige intensjonen med

arrangementet  — å arrangere en rusfri fest 16. mai for ungdom i regionen.

Fortrinnsvis Skumparty i idrettshallen alternativt konsert på Halti

.  Skumparty er ikke mulig 16. mai (kun Idrettshall som kan benyttes og denne

er opptatt)
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o  Nordreisa ungdomsråd ønsker ikke et alternativt arrangement (konsert) 16.

mai. De ønsker å arrangere Skumparty fredag 12. mai som rusfritt tiltak.

Slik saksbehandler oppfatter saken er det ikke aktuelt å arrangere et rusfritt

arrangement 16. mai i Nordreisai  2017.  Ungdommen i målgruppen har tidligere gitt

tilbakemelding om at de ønsker arrangementet til Nordreisa, derfor er det lite

aktuelt å legge arrangement til alternativt sted.

Regional ungdomskonsulent i regionrådet har i etterkant av vedtaket i Nordreisa

ungdomsråd om å arrangere Skumparty 12. mai, tatt kontakt med Nord—Troms

ungdomsråd/RUST for å få tilbakemelding om det er aktuelt for det regionale

ungdomsrådet å delta 12. mai. Nord—Troms ungdomsråds representanter fra

Storfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord tydelig i sin tilbakemelding; «å arrangere

Skumparty 12. mai vil ikke være i tråd med opprinnelig målsetting om et rusfritt

alternativ 16. mai». Representantene fra Kvænangen og Lyngen har ikke gitt

tilbakemelding (kort tidsfrist kan være årsaken).

Forsla til vedtak:

Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra RUST/Nord—Troms ungdomsråd vil styret i

regionrådet ikke støtte et arrangement i Nordreisa 12. mai  2017.  Det er ønskelig å

få til arrangementet 16. mai i  2018.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak  08/17  Handlingsplan NUNT 2017

Basert på innspill og drøftinger i fellesmøte med NUNT (næringsutviklere i Nord—

Troms) skal man komme fram til prioriterte oppgaver som skal gjennomføres i

2017.  Dette vil utgjøre grunnlaget for handlingsplan NUNT  2017.

Fellesmøte avholdes 31 . januar 2017 (regionrådsmøte), og forslag til vedtak

fremmes i møte.

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Samarbeidsforumet NUNT skal prioritere følgende saker i  2017:

.  Entreprenørskapssatsingen HopplDE (styringsgrupper, rekruttering/kobling

til næringsaktører)

0 Felles prosjekt «Nord—Troms som bærekraftig reisemål»
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.  Delta  i  styringsgruppa regional infrastrukturutredning Nord—Troms

.  Avklare roller mellom næringsutviklere og Halti næringshage

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak  09/17  Uttalelse vedrørende flytting av fagskoletilbudet «kreft og lindrende

pleie» fra Skjervøy til Tromsø

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Ordfører Ørjan Albrigtsen utarbeider forslag til uttalelse på vegne av regionrådet i

saken.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Orienteringssaker:

Orientering fra møte i RUST 6.1 .1 7

Orientering fra møte med UiT  10.01.17

Orientering fra møte i rådmannsutvalget  30.01.16

Orientering fra AU: forslag rapportering til k—styrene vedrørende regionrådet og

overordnet styrings— og strategidokument  2016—2019

Orientering om status pågående arbeid;

Utredningsarbeid Nord—Troms samarbeidet

Forskningsnode Nord—Troms

Yrkes— og utdanningsmesse Nord—Troms

UNGDATA — felles seminar Nord—Troms

OOO

Orientering vedrørende nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms;

o Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms 2017

0 Kompetanseløft i Nord—Troms

o Boligsatsing —  presentasjon av prosjektet ved prosjektleder Torbjørn

Tou remaa

o PP følger ved.
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Mangel på entreprenører i Nord-Troms til å bygge boliger.

Felles strategi for tomme boliger. Konsesjon og boplikt etter dødsbo, bør ikke

benyttes til fritidshus.

Felles politisk innspill i N—T. Heller legge til rette til hyttebolig.

Se til Fræna kommune på boligsituasjonen.

Interkommunalt boligselskap: ikke aktuelt pr dd.

Eksterne utbyggere tar oppdraget, de kommer, bygger og forvalter. Se til

Sverige og Giellevarre

Konferansen i november 201  7  (north business arena)

Notat fra felles møte med NUNT;

o  Regionale prosjekter, innledning til diskusjon ved Jens Kristian
Nilsen
Debatt på regionale prosjekt.
Presentasjonen ligger ved.
Kom fram i debatten: Prosjektene skal gi effekt i regionen.
Eiernes engasjement i prosjektarbeidet for å lykkes. Være proaktiv i
eierskap i prosjektene og gjøre evaluere underveis jfr justeringer ny
retning.

Eks HoppIDE. Ungdomsskolene i Kåfjord manglende engasjement,
næringsarbeiderne i N-T må være delaktiv i prosj.

o  Entreprenørskapssatsingen  HoppIDE, korte  innledninger fra de ulike
delprosjektene ved styringsrepresentanter fra NUNT
Presentasjon v/Anne Berit HoppIDE  — grunnskolen. Samarbeid skole  —
næringsliv- lokalsamfunn. Presentasjonen ligger ved.
Skolen og skoleledelsen har ikke tid til å følge opp satsingen i HoppIDE
og UE. Kobling skole og næringsliv problematisk. Det foregår kursing
av lærerne p.t. i regionen. Satsingene er Viktig og må tas det med til
sine kommuner for en vellykket satsning.

DEL  B  v/Hilde Johnsen — Ungdomsskolen

Styrke næringsutvikling og inn i lokale læreplaner. Bli kjent med UE.
Gjennomføre  3  innovasjossamlinger, ordinær skoleundervisning.
Bedriftsbesøk, Styringsgruppa gjøre nå nye grep i prosjektet for å
korrigere kursen. Aldersgruppe inntil 35 år, -kan den økes.

o  Felles satsing; Nord-Troms som bærekraftig reisemål, innledning
ved Hilde Johnsen

Tema Visit Lyngenfjord  — kvalitet og godt omdømme. Pakketering -
søke egne prosjektmidler hos IN. Bli best på naturbaserte aktiviteter.
Hvordan få samarbeid med flere bedrifter. Eks etablere fond
(serviceavgift) et samarb med næringa tilrettelegging og utvikling
infrastruktur.
Forvaltning av fellesressurser i hele regionen vs slitasjen i naturen.
Betaling for bærekraftig turisme. Serviceavgift fra Tromsø kr 10 pr
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overnatting/besøk i bruken av innlandet. Kostnad, slitasje på
naturkvaliteter, behov for å oppruste anleggene i N-T.
Savner nasjonal satsing på reiselivet i Norge.
Visit Lyngen legger fram en modell til NTRR i dette arbeidet.

.  Felles reise til Sametinget (ordførere og næringsutviklere) — formål og

agenda  — programkomité? Innledning ved Svein O. Leiros

Jfr forrige regionsmøte. Sametingets forvaltning av penger. Besøke

Sametingen etter valget høsten 2017. Opprette godt samarbeid gjennom

samarbeidsavtale mellom NTRR og Sametinget.

Programkomite ved Svein Leiros og Silja Karlsen

Forventninger til næringskonsulentene  — kommunale vs regionale oppgaver  —
avklare felles ambisjoner/roller/fokus/arbeidsoppgaver
Forventninger og rolleavklaring. Kommunene, NUNT skal være førstelinjetjenesten i
næringslivet og i næringsutvikling. Kommunens ressurs. Kartlegge kompetanse hos

ansatte i kommunene og bruke hverandre i saksutredning.
Felles næringsplan i regionen, se til Midt Troms sitt vedtak. NUNT-samarbeidet
viktig, dra veksel på hverandre. NUNT sin rolle i planarbeid, hva vil kommunene det
skal inneholde, ulike hos kommunene. Ressurs i entreprenørsatsingen i Nord-Troms.
Bærekraftig reisemål er felles for regionen. Høringer til næringssaker, er det viktig
at NUNT behandler sakene, årsak knappe ressurser.
Viktig samarbeid mellom ordfører og næringsutvikler. Næringsutvikler et
samlingspunkt.
Halti næringshage VS naeringsutvikler, samarbeid  — ikke konkurranse. Avklares.
FOKUS på hjemmebane.

Info til NUNT om samferdselsprioriteringer i Nord-Troms ved Øyvind Evanger
Innspill Nasjonal transportplan  2018-2021  fra NTRR. TFK kommer på møte i
regionrådet 28. mars og legger fram info
Framlegg på våre innspill i forrige runde i prioritert rekkefølge. Ordførerne tar
kontakt med sine «folk» for å Vite/ påvirke hvordan prioriteringene ligger an pr dd
og før 6. april når regionrådet reiser til Oslo.

Info til NUNT om andre næringssaker regionrådet er opptatt av ved ordførere
Skjervøy: sjømatnæringa  — leverandørindustri i oppdrettsnæring, fiskeri som
positiv yrke framover
Storfjord: NVE kartlegginga bør forseres  — skred og bosetting.
Kåfjord: Skredproblematikk marine leire, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen
Landbruksnæringa i nord er nedadgående. Satsing på landbruki regionen. Største
næring i Kåfjord.
Nasjonale skredsentret i Kåfjord.
Kvænangen: Fiskerisatsing og videreføre næringa, Ønsker landbruk i kommunen.
Mineralnæring, jfr miljø, reindrift  — infrastruktur og konflikter. Reiseliv Viktig, hente
ut mer enn det Vi får til i dag.
Mangler motorer (større aktører). Opplevelses baserte turisme, Oppdrett viktig.
Leverandørindustrien, se til Alta innenfor nasjonale oppdrettnæring
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Lyngen: Visit Lyngenfjord  — få til fond  — foreslå en løsning.
Nordreisa: Landbruk i vekst med generalsjonsskifte. Fiskeri og unge fiskere vil
jobbes videre med rekruttering.
Reiseliv, avtale m/visit Lyngsfjord, Nasjonalparksatsingen.

Innspill på tema til Oslo  6.4.

Hilde — Visit Lyngen blir med (serviceavgift)

Utredning scooterløyper

RUP-midler  — viktig for distriktskommuner

NTP

Havbruksfond/Arealavgift

Møtet he vet k/  I  600

Rett protokol/utskr/"ft bevitnes

37.januar  2077

May Britt Simonsen/Berit Hel/berg

Referent
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt

Til:

Kopi:

OQEWK

Rat tsk

Emne:

Vedlegg:

Berit Fjellberg

torsdag 26.januar 2017 13:26

Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros;

Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar

Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho (Leif.Lintt)lyngenkommuneno);

Trond—Roger Larsen

Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset;

Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtromsnet); Ingvild Pedersen

(post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin Vatnelid

Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Lisbeth Marianne Holm; Hege

Liland; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune

(post@lyngen.kommune.no); Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord;

Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen;

Stig Kjærvik

saksliste og saksdokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 31.01.17

Saksliste og saksdokumenter 31.01.17.docx; saksutredning møte 31.01.17.doc;

Møte FM 5.12.16.pdf; Protokoll 10.11.16.docx; Forslag reviderte retningslinjer

mastergradsstipend 20.01.17.docx

Det vises til vedlagte saksliste, saksutredning og vedlegg til møte i regionrådet tirsdag 31. januar i Olderdalen.

Vel møtt!

Hilsen

BERIT FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob  /  97 56 73 66

tlf/ 77 58 82 79

web  /  www.nordtroms ortalen.no
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Sendes styremedlemmer  (ordførere) og rådmenn som  innkalling

Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering

Dato: 25.01.17

MØTE l

NORD—TROMS REGIONRÅD DA

Det vises til tidligere innkalling til møte av 19.01.17;

Tid: Tirsdag 31.januar 2017 kl  1000—1630

(Møte i rådmannsutvalget avholdes mandag 30. januar)

Sted: Kultursenteret, Olderdalen

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.

Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.

Vel møtt!

si n. ___________

Øyvind Evanger Berit Fjellberg

rådsordfører daglig leder

Kopi: Revisor

Media

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: re  ionrad@ntr0ms.no
www.nordtroms orm/an.no .  '  I ' o
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EMNE:

STED:

TIDSPUNKT:

Program:

Møte  nr  1—201 7

Kultursenteret, Olderdalen

31. 'anuar  2017  kl  1000

kl  1000  Møtestart regionrådet  — behandling av saker på dagsorden

kl  1100  Felles møte med NUNT, næringsutviklere i Nord—Troms;

Anne Berit Bæhr, Kvænangen

jens Kristian Nilsen, Kåfjord

Silja Kar/sen, Skjervøy

Hilde johnsen, Stor/Yard

ida Wigdel, Nordreisa

Stig Kjærvik, Lyngen

A  enda fellesmøte;

Regionale prosjekter, innledning til diskusjon ved Jens Kristian Nilsen

Entreprenørskapssatsingen HoppIDE, korte innledninger fra de ulike delprosjektene

ved styringsgrupperepresentanter fra  NUNT

Felles satsing; Nord—Troms som bærekraftig reisemål, innledning ved Hilde johnsen

Felles reise til Sametinget (ordførere og næringsutviklere) — formål og agenda  —

programkomité? Innledning ved Svein O. Leiros

Forventninger til næringskonsulentene  — kommunale vs regionale oppgaver  — avklare

felles ambisjoner/roller

Info til  NUNT  om samferdselsprioriteringer i Nord—Troms ved Øyvind Evanger

Info til  NUNT  om andre næringssaker regionrådet er opptatt av ved ordførere

Diskusjonene bør ende med en konklusjon som vil danne grunnlag for «handlingsplan

for  NUNT 2017»  som vedtas i sak  08/17

kl  1400  Orientering om status og veien videre «Boligprosjektet i Nord—Troms», ved

prosjektleder Torbjørn Tuoremaa

kl  1430  Møte i regionrådet fortsetter  —  behandling av saker

kl  1630  Avslutning

REFERATSAKER:

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf.  77588279, Org. nr. 979  470452 . l  .  I; I .I l .

E—post: re  ionrad@ntr0ms.n0
www.nordtr0ms  orm/enno .  '  '  '  '
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Kåfjord kommune: Referat fra møte 5.12.16 med Fylkesmannen i

Troms

VEDTAKSSAKER:

Sak01/17

Sak 02/17

Sak 03/17

Sak 04/17

Sak05/17

Sak 06/17

Sak 07/17

Sak 08/17

Orienteringssaker:

Saksutredning:

Godkjenning av referat fra møte 10.11.16

Uttalelse: vedrørende behov for utredning

av eksisterende løypenett for snøscooter i

Nord—Troms

Revisjon retningslinjer mastergradsstipend

— forsøksperiode

Finansering opptrykk kort vedrørende

stedskvaliteter Nord—Troms

Organisering og finansiering egenandel

«regional strategi for infrastruktur og

kommunikas'on

Re ionlisens mil'øf rtårn

Rusfritt 16. mai arran ement  — 2017

Handlin 5 Ian NUNT 2017

Adr. : Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf.  77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452 '  u  .  n  .

E—post; re  ionrad@ntroms.no
www.nordtroms orm/enno

i‘,A

Møte FM S.12.16.pdf

sa leutredning mate
31.01.17.doc

Protokoll
10.11.16.docx

Forslag reviderte
retningslinjer nasterg
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Orientering fra møte i RUST 6.1 .i 7

Orientering fra møte med UiT 10.01.17

Orientering fra møte i rådmannsutvalget  30.01.16

Orientering fra AU: forslag rapportering til k—styrene vedrørende regionrådet

og overordnet styrings— og strategidokument 201 6—ZOi 9

Orientering om status pågående arbeid;

o Utredningsarbeid Nord—Troms samarbeidet

o Forskningsnode Nord—Troms

o Yrkes— og utdanningsmesse Nord—Troms

o UNGDATA  — felles seminar Nord—Troms

Orientering vedrørende nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms;

o Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms 2017

o Kompetanseløfti Nord—Troms

o Boligsatsing (presentasjon av prosjektet)

Øyvind Evanger
Rådsordfører

Adr.: Hovedveien 2, 97 57 Storslett
T/f.  77588279, Org. nr. 979  470452 '  .  .  I.  I  .n  u  .
E-post: re  ionrad@ntr0m5.no

www.nordtroms orm/an.no '  '  '  ' '
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N ord-Troms  Regionråd  DA
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munnar—Mum

eäevwe
FORSLAG TIL REVIDERTE

RETNINGSLINJER MASTERGRADSTIPEND NORD—TROMS:

(regionrådsmøte 31 .l .1 7)

§1 Formål

Mastergradsstipend Nord—Troms kan etter søknad bevilges til studenter som er tatt

opp ved et mastergradsstudium på studiesteder godkjent av Statens lånekasse.

Masteroppgaven (heretter ”Oppgaven”) skal knyttes til problemstillinger som er

relevant for Nord—Troms regionen. Stipendet skal brukes til utarbeidelsen av

Oppgaven.

Med relevant for Nord—Troms forstås;

— Det som gagner samfunnet i Nord—Troms

— Feltarbeid gjennomført i Nord—Troms (kan også være sammenlignende studier

— feltarbeid flere steder hvor Nord—Troms inngår)

— Skille mellom relevans (det som har betydning) og hva som er ny kunnskap

(noe regionen har bruk for i framtida, forskning/innovasjon)

Stipendet kan søkes av en student alene eller flere studenter i fellesskap (heretter

"Mottakeren'”).

Formålet er å gi Mottakeren et bidrag til arbeidet med å skrive Oppgaven innen et

tema som tilfører regionen ny kunnskap.

§2 Tildeling

Stipendet tildeles av et stipendstyre på tre personer, som oppnevnes av regionrådet.

Stipendstyre bør ha representanter fra regionalt næringsliv og fra Universitetet i

Tromsø og ledes av rådsordfører.

Det kan tildeles stipend på inntil kr 40.000. Maksimal tildelingsramme er avhengig

av fondets størrelse det enkelte år. Antall stipend og størrelsen på disse avhenger av

antall søknader, kostnader forbundet med oppgaven, innhold og utarbeidelse av

Oppgaven. Det kan bare tildeles ett stipend til hver mastergradsoppgave. Stipendet

kan bare utdeles til samme person(er) én gang.

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett . .  . .  .
T/f. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: re  ionrad@ntroms.n0

www.nordtroms orm/enno
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§3  Søknad

Elektronisk Søknadskjema på www.nordtroms ortalen.no skal benyttes.

Søknaden skal inneholde:

.  søker(ne)s navn, adresse, telefonnummer, e—post og fødselsdato

.  en prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider med redegjørelse for

problemstillingen og hvordan den tenkes løst

. opplysning om når Oppgaven etter planen blir levert og sensurert

Tildeling av stipend skjer innen en måned fra dato for søknadsfrist.

§4 Søknadsvurdering

Innkomne stipendsøknader behandles av stipendstyret.

Dersom en søknad vurderes som ufullstendig, kan stipendstyret gi søkeren en kort

frist til å gi flere opplysninger. Dersom søkeren ikke overholder en slik frist, skal

søknaden avslås.

Ved vurdering av søknadene skal også rekrutteringsdimensjonen (bla alder) tillegges

vekt.

Stipendstyret skal informere samarbeidspartene om tildelingen. Stipendstyrets

avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

§5 Utbetaling

Stipendet fordeles på to utbetalinger: 50  %  ved tildelingen og 50% etter ferdigstilling

og avlagt sensur for Oppgaven.

Første utbetaling forutsetter at prosjektbeskrivelsen er blitt godkjent av faglig

veileder og at bekreftelse på dette er sendt til stipendstyre ved sekretær. Siste

utbetaling forutsetter at Mottaker har sendt stipendstyret en kopi av Oppgaven og

kopi av sensuren for denne. Det er en forutsetning for siste utbetaling at Oppgaven

har fått karakteren C (for mastergrad).

Stipendet er oppgavepliktig overfor ligningsmyndighetene, men er ikke trekkpliktig

ved utbetalingen.

§6 Benyttelse av resultatene i Oppgaven

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf.  775882  79, Org.  nr. 979  470452 .  l .  DA  I  .. o  .
E—post:  regionrad@halti.no
www.nordtroms orm/an.no I  '  I  '  l
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Stipendtildeling og resultatene  i  Oppgaven skal kunne presenteres  i  sammenheng

med samarbeidspartenes arbeid, i publikasjoner og nettsteder, i forbindelse med

medieoppslag og til bruk i andre fora.

Stipendiaten forplikter seg til å presentere resultatet/arbeidet under

Forskningsdagene (se www.forsknin sda ene.no) eller andre arrangement i Nord—

Troms etter nærmere avtale med stipendstyret. ltillegg plikter stipendiaten å holde

én presentasjon basert på resultatene fra Oppgaven dersom samarbeidspartnerne

ber om det, mot dekning av reise og oppholdskostnader.

landre presentasjoner av oppgaven skal det  — etter nærmere avtale fremkomme at

den er støttet av stipendordningen i Nord—Troms. Det skal framkomme at

stipendstyret/samarbeidspartnerne ikke står ansvarlig for de metoder som er

anvendt, de resultater som er fremkommet eller de konklusjoner som er

fremkommet i arbeidet.

§7 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene

Der midlene ikke brukes i samsvar med retningslinjene og det formålet og

tidsplanen som er angitt i søknaden, kan stipendstyret kreve hele eller deler av det

utbetalte stipend tilbakeført. Stipendstyret kan imidlertid gjøre unntak fra denne

regelen.

§8 Endringer

Stipendordningen skal prøves uti 2 år med påfølgende evaluering av

samarbeidstiltaket.

Behandles på møte Nord— Troms Regionråd 37.07. i  7

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452 . .  .  o . n .n  I  .

E-post:  regionmd@halti.no
www.nordtroms orm/enno .  '  I ' o
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte 31.01.17

VEDTAKSSAKER:

Sak 01/17 Godkjenning av  referat  fra møte 10.11.16

Saksdokumenter:

.  Protokoll fra møte 10.11.16

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 101 1.16

avholdt  i  Tromsø.

Sak 02/17 Uttalelse: vedrørende behov for utredning av eksisterende løypenett

for snøscooter i Nord—Troms

Saksdokumenter:

.  Referat fra møte med Fylkesmannen 5. desember 2016, Olderdalen

Saksbehandler: Eirik Losnegaard Mevik

Forslag til uttalelse ettersendes.

Sak 03/17 Revisjon retningslinjer mastergradsstipend  — forsøksperiode

Saksdokumenter:

.  Sak 43/16 Revisjon av retningslinjer mastergradsstipend (møte 23.09.16)

. Sak 44/16 Oppnevning av stipendstyre (møte 23.09.16)

.  Forslag til reviderte retningslinjer mastergradsstipend januar 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nord—Troms Regionråd (NTRR) vedtok retningslinjer for mastergradsstipend første

gang i 2013. Dette ble gjort i en felles prosess med de øvrige regionrådene i Troms,

for å bidra til økt forskning innen områder som er relevant for kommunal sektor og

regionen. I perioden fram til 2016 var det ikke avsatt midler på budsjettet, og

dermed ikke lyst ut noen stipend fra regionen.

I 2016 ble det avsatt kr  40.000  på regionrådets budsjett til mastergradsstipend. Da

arbeidsutvalget skulle iverksette ordningen ble mulighetene for en

forsterking/utvidelse av stipendordningen diskutert. Arbeidsutvalget ønsket å

invitere andre regionale aktører i Nord—Troms til samarbeid. Begrunnelsen var at en

styrking av stipendordningen ville kunne gi større oppmerksomhet, og bidra til ny

1
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte  31.01.17

kunnskap med relevans for regionen, og fondet ville øke  i  størrelse slik at man

kunne dele ut flere stipend. En annen effekt kan på sikt bli at arbeidslivet i regionen

knytter kontakter med studenter som kan være potensielle arbeidstakere etter

studiene.

Følgende regionale aktører ble med på samarbeid:

.  Sparebank1 Nord—Norge

.  Ymber AS

0 Halti—miljøet (Nasjonalparksenter, Statskog, Nord—Troms Museum, Halti

Kvenkultursenteret og Halti Næringshage)

Det var enighet om å prøve ut ordningen over 2 år med påfølgende evaluering før

evt videreføring. Stipendfondet beløper seg til kr  100.000  som søkbart beløp pr år i

to år  (2016  og 2017).  Regionrådet bidrar med kr  40.000  pr år.

Iseptembermøte 2016 ble retningslinjene (fra 2013)justert til å omfatte

næringsutvikling i tillegg til kommune— og region—perspektivet. Regionrådet

oppnevnte også stipendstyre sammensatt av:

0 Rådsordfører, leder av styre (Øyvind Evanger)

o Regionbanksjef, styremedlem (Hege Olaussen)

o Representant fra UiT, styremedlem (Inger—Ann Hanssen)

Stipendordning ble lyst ut første gang i høst, med søknadsfrist  15.10.16.  Ved

søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader. lstipendstyremøte  14.12.16

ble to av søkerne tildelt stipend. I henhold til de vedtatte retningslinjene ble

følgende kriteriene lagt til grunn for tildelingen:

1) Relevans for Nord—Troms

2) Ny kunnskap til regionen

3) Problemstilling/prosjektbeskrivelse

4) Andre momenter

Vurdering:

Stipendstyre valgte å evaluere første runde for å oppsummere erfaringer.

Stipendstyre konkluderte med at det er behov for en justering av retningslinjene før

ny tildeling utlyses. Stipendstyre har følgende innspill:

0  Det er behov for å definere hva som legges i begrepet «relevant for Nord—

Troms»

.  «Rekrutteringsdimensjonen» bør tas med i retningslinjene

.  Justering stipendbeløp: fjern nedre tildelingssum og juster øvre sum til «inntil

kr 40.000,—«

2
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte  31.01.17

o  For  2017  bør ordningen lyses ut vår og høst

Stipendstyret har diskutert hva som kan legges  i  begrepet «relevant for Nord—

Troms» (relevant=det som har betydning)  i  denne sammenhengen;

— Det som gagner samfunnet  i  Nord—Troms

— Relevant  i  denne sammenhengen er også feltarbeid gjennomført  i  Nord—

Troms (kan også være sammenlignende studier — feltarbeid flere steder hvor

Nord—Troms inngår)

—  Det er ikke behov for å skille mellom offentlig og privat sektor

— Skille mellom relevans (det som har betydning) og hva som er ny kunnskap

(noe regionen har bruk for  i  framtida, forskning/innovasjon)

Saksbehandler mener Stipendstyret har gitt gode og relevante innspill til justering av

retningslinjene for stipendordningen. Saksbehandler vurderer derfor at det er riktig

med enjustering av retningslinjene, særlig ut i fra at dette er en forsøksordning og

at man bør foreta forbedringer/justeringer så snart behovet for oppstår.

En utdyping av hva som forstås med begrepet relevant for Nord—Troms regionen

kan skrives inn  i  §l Formå/i retningslinjene.

Innspillet vedrørende rekrutteringsdimensjonen (bla alder) kan skrives inn  i

retningslinjenes §4 Søknadsvurdering.

Presisering vedrørende stipendbeløp, endringen tas i  §  2  Tilde/ing hvor ordlyden

«,  .  .stipena'er på mellom i  0.  000 kr og 40.000  kr» erstattes med: «stipend på inntil kr

40.000.»

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd gjør følgende vedtak;

1. Det framlagte forslaget til reviderte retningslinjer for mastergradsstipend

Nord—Troms vedtas.

2. Samarbeidsaktørene orienteres om endringene.

3. Ordningen lyses ut 2 ganger i løpet av  2017, med søknadsfrister l.juni og

i 5. oktober.

Sak  04/17  Finansering opptrykk kort vedrørende stedskvaliteter Nord—Troms

Saksdokumenter:

.  Sluttrapport fra Omdømmeprosjektet  2014

3
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Nord—Troms Re ionråd DA st remøte 31.01.17

o  Sak 49/14 Helhetlig entreprenørskapssatsing Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg/Beate Brostrøm

Saksopplysninger:

Gjennom arbeidet med å fremme Nord—Troms stedskvaliteter har man

kommet frem til et profiluttrykk utviklet for unge av unge, basert på de 3 valgte

stedskvalitetene definert  i  Omdømmeprosjektet;

1. På lag med elementene: naturen som spektakulær, rå og urørt.

2. Samarbeid og sameksistens: eksotiske kultur  — tre stammers møte

3. Gjennomføringsevne: gjenoppbygging etter krigen, ujålete og «ekte» folk.

Stedskvalitetene er våre fortrinn og skal integreres i prosjekt HopplDE  — helhetlig

entreprenørskapssatsing.

Det har blitt brukt profesjonell fotograf og tekstforfatter, til å skape en

ungdommelig promotering av regionen vår. Det er utviklet fire ulike postkort, som

skal brukes for å fremme stedskvaliteter til alle 5. klassinger i regionen,

videregående elever, unge griindere og en generell del. Her er bildene som skal

brukes;
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Postkortene skal vare i prosjektperioden for den helhetlige

entreprenørkapssatsingen 2016—2018, og vil utleveres ved høve. Det er i tillegg

innkjøpt  4  bilder til bruk på web.

Det er innhentet priser på følgende:

.  2500 postkort kvalitet, med trykk, str 14x14 cm, 250 g papir.

. Kort til 5.klasse: 700 stk

.  Kort til videregående skole: 800 stk

.  Kort til unge Griindere: 500 stk

.  Kort generell informasjon: 500 stk

.  Bilde: Farge, uten ramme

.  Bakside: tekst og logo sorthvit.

.  Konvolutter 2000—2500 stk, 15x15 cm, transparent( Cromatico) hvit, med

logo, plassert nederst til høyre. 100 g tykkelse.
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Pristilbud er ikke mottatt pr dd. Hvis man velger en nettbasert løsning

(optimalprint.no) kommer bestillingen på omkring 20 000 kr. Da får man ikke trykk

på konvolutter. Løsning på dette kan være å kjøpe inn klistremerker, som vil gjøre

prisen noe høyere.

Vurdering:

Det bør legges opp til en økonomisk ramme på minimum kr 25 000 til

profilmateriell for formidling av stedskvaliteter i Nord—Troms.

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd bevilger en ramme på inntil kr 30.000 til opptrykk av kort

og konvolutter som skal formidle våre valgte stedskvaliteter. Kostnaden belastes frie

fond.

Sak 05/17 Organisering og finansiering egenandel «regional strategi for

infrastruktur og kommunikasjon Nord—Troms»

Saksdokumenter:

.  Sak 04/15 Helhetlig strekningsstrategi Nord—Troms (ref Sak 50/14)

.  Sak  48/16  Strategisk utredning Nord—Troms — RUP—søknad

.  Søknad om RUP—midler til regional strategi for infrastruktur og

kommunikasjon Nord—Troms, sendt 30.11.16

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

lløpet av de siste årene har det vært avholdt flere møter i regi av Nord—Troms

Regionråd hvor helhetlige samferdselsløsninger for Nord—Troms har vært tema.

Regionrådet har ønsket en utredning som beskriver og synliggjør behov og

utfordringer for infrastrukturen i regionen. En slik utredning bør favne flere

områder, og både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og

trafikkmønster. Det er også behov for å dokumentere næringstransporter i regionen.

Vi har en raskt voksende sjømatnæring, en etablert industri og en reiselivsbransje

som er i en positiv utvikling. Vi har behov for å se transportnettet i regionen i en

sammenheng.

i 2016 var det møter med fylkesråd for samferdsel 3. februar, og med Statens

vegvesen og samferdselsetaten iTroms fylkeskommune Zi .06.16. lbegge møtene

var det enighet om å utarbeide en plan for arbeidet og søke Troms fylkeskommune
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om RUP—midler for å finansiere en strategisk utredning for Nord—Troms.

Begrunnelsen for å organisere dette som et prosjekt er manglende

utredningskapasitet i regionen pr i dag. Høsten 2016 utarbeidet kommunene

innspill som grunnlag for RUP—søknaden.

På grunn av flere store arbeidsoppgaver i sekretariatet høsten 2016, gjorde styret i

regionrådet følgende vedtak i møte 10.11.16:

7. Styret i regionrådet vedtar at det skal utarbeides en søknad om RUP—midier snarest (innen

].  I  2. 76)

2. Det kjøpes inn bistand ti/ utarbeide/se av søknad. Kostnaden dekkes over fondsmidleri

regionrådet.

Konsulent Hilde Sjurelv, BDO, ble engasjert til å utarbeide RUP—søknaden.

Målet for arbeidet er å utvide tilgangen til og bedre vilkårene for arbeid, bosetning,

næringsutvikling og kompetanse i regionen ved en tettere integrering internt og

mellom Midt—Troms, Finland, Barentsregionen og Tromsø.

Prosjektmål:

Nord—Troms Regionråd skal forankre arbeidet og utvikle et beslutningsgrunnlag for

en strategi for framtidig samferdsels— og kommunikasjonsløsninger i regionen.

Delmål:

— Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon

— Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra

sjømatnæringen spesielt, sett i forhold til kapasitetene i dagens infrastruktur

— Mulighetsstudier for en tettere integrert region

—  Analysere muligheter innenfor samfunns— og næringsutvikling samt

framtidige behov

— Overordnete beregninger av samfunnsøkonomisk kost/nytte

— Utarbeide en strategi

— Politisk forankring, lokalt, regionalt og nasjonalt

Søknaden ble sendt 30.11.16. Det er søkt om kr 850.000 i RUP midler, totalrammen

for arbeidet er på kr 1.500.000. Dette forutsetter en egenfinansiering på kr

650.000, som i finansieringsplanen er satt opp med kr 350.000 i eget arbeid

(regionrådet) og 300.000 i tilskudd fra kommunene.

Pr dags dato er det ikke mottatt svar på søknaden fra Troms fylkeskommune.

Saksbehandler i fylkeskommunen antyder at søknaden kan legges fram til politisk

behandling om ca 2 uker (medio feb).
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Vurdering:

For å sikre en rask oppstart av arbeidet, under forutsetning av positiv behandling av

søknaden, er det fornuftig å ha gjort avklaringer vedrørende organisering og

finansiering av egenandeler i prosjektet.  I  tillegg er det viktig at arbeidet forankres

politisk i den enkelte kommune.

Organisering:

Organiseringen av arbeidet er beskrevet på følgende måte i prosjektsøknaden:
«Styringsgruppen:

Styringsgruppen er prosjektets øverste beslutningsmyndighet. Det vil være en bredt

sammensatt styringsgruppe med representanter fra deltakende kommuner, Statens vegvesen,

Troms fylkeskommune samt nærings/i v i Nord— Troms.

Prosjektadministrasjon:

Nord— Troms regionråd ved daglig leder Berit Hellberg

Prosjektledelse/prosjektgruppe:

Engasjeres eksternt basert på offentlig utlysning»

Prosjekteier (regionrådet) bør tydeliggjøre styringsgruppens ansvar og optimalisere

sammensetningen på best mulig måte slik at man får en effektiv styringsgruppe.

Prosjekteier bør også tydeliggjøre hvilke forventninger man har til medlemmene av

styringsgruppen.

Slik beskrevet i prosjektplanen kan aktuelle medlemmer i styringsgruppen være;

o Leder av styringsgruppen: saksordfører (oppnevn også vararepr)

.  Representant fra sjømatnæringen (med vara)

. Representant fra næringsforeningene i Lyngen og Nordreisa (den ene vara)

o Representant fra NUNT (med vara)

.  Representant fra Norsk Lastebileierforbund, NLF

. Representant fra Troms fylkeskommune

. Representant fra Statens vegvesen

Størrelsen på styringsgruppen bør være 5—7 personer. Kompetanse, geografi og

kjønn bør tas med som kriterier ved oppnevnelse av styringsgruppa.

Finansiering:

Sum kostnader for prosjektet er kr 1.500.000.

Finansierin s lan:

Re ionrådets e eninnsats 350.000

Tilskudd fra kommunene 300.000

Troms f lkeskommune 850.000

Sum finansierin 1.500.000

7
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Det er ikke sendt søknader til kommunene om medfinansiering, kr 50.000 pr

kommune.

Slik det framgår av prosjektplanen skal arbeidet gjennomføres i 2017, i perioden

1.1 .—30.09. Eventuell oppstart vil bli forskjøvet ettersom søknaden ikke er

behandlet av fylkeskommunen pr dd. ltillegg må kommunene behandle søknader

om medfinansiering før man kan gå i gang med arbeidet.

Forankrin — olitisk

For å lykkes med prosjektet hvor næringsliv og kommuner skal komme fram til

felles strategier for kommunikasjon og samferdsel for Nord—Troms, er det

avgjørende med god forankring hos alle parter. Prosjektet må forankres i alle

kommunestyrer og i næringsforeninger/større næringsaktører gjennom hele

prosessen. Fylkeskommunen og vegvesenet blir viktige samarbeidspartnere

underveis i prosjektet. Lokalpolitikerne og næringsliv må ha eierskap til strategiene

for at vi skal få gjennomslagskraft overfor regionale og nasjonale myndigheter.

Fylkespolitikere fra Nord—Troms og Tromsbenken bør orienteres fortløpende om

arbeidet, og ha god kjennskap til strategiene når disse foreligger.

Forsla til vedtak:

.  Nord—Troms Regionråd oppnevner følgende styringsgruppe i prosjektet

«strategi for infrastruktur»:

o Leder av styringsgruppen: saksordfører (oppnevn vararepr)

o Representant fra næring (med vara)

o Representant fra NUNT (med vara)

o Representant fra Troms fylkeskommune

o Representant fra Statens vegvesen

.  Referansegrupper kan opprettes etter behov.

.  Nord—Troms Regionråd oppfordrer næringsutvalgene/kommunestyrene til å

gi sin tilslutning til arbeidet, og søker samtidig kommunene om

medfinansiering på kr 50.000,— pr kommune til utredningsarbeidet.

o  Arbeidsinnsats fra regionrådet, kr 350.000, dekkes gjennom møtevirksomhet

(styringsgruppa, kartlegging hvor representanter fra kommunene bidrar,

forankringsarbeid) og daglig leders arbeid.

Sak 06/16 Regionlisens miljøfyrtårn

Saksdokumenter:
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.  referat fra møte  i  rådmannsutvalget 18.11.16

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Avfallsservice har inngått samarbeidsavtaler med de seks kommunene  i  Nord—Troms

om å miljøfyrtårn—sertifisere alle skolene (22.06.15). Dette er forankret på ordfører—

nivå og er en oppfølging av Nord—Troms sin vedtatte klima— og energiplan.

For å bli miljøfyrtårn må hver kommune ha kommune—lisens. Per i dag har Kåfjord

og Nordreisa kommune lisens.

«Framtiden i våre hender>>jobber med skoler i Kåfjord, Lyngen og Storfjord

kommune. Flere av disse skolene begynner å bli klare til sertifisering, men får ikke

sluttført dette arbeidet da avklaring vedrørende lisens ikke er gjort (regional vs

kommunal lisens).

Stiftelsen Miljøfyrtårn har en egen ordning med regionlisens, hvor man betaler 60

prosent av normal lisens. Ordningen med regionlisens er slik at det i regionen skal

være en organisasjon (kan være en kommune, et næringsråd, et frittstående firma

e.l.) som ivaretar regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen. Denne

organisasjonen må disponere minst en person med ansvar for kontakt med

Stiftelsen Miljøfyrtårn, regional koordinering, markedsføring og informasjon.

Det må også være en kontaktperson i hver kommune som kan gi et minimum av

informasjon og som kan henvise til de som har ansvar for Miljøfyrtårn i regionen —

for eksempelet servicetorg, et infokontor, en miljøkonsulent eller en

næringskonsulent.

Kommuner i en region betaler en årlig regionlisens som er 60  %  av hva kommuner

uten re ionavtale må betale. Den samlede regionlisens faktureres den som ivaretar

regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen.

Vurdering:

Siden regionlisens vil redusere kostnadene for kommunene til lisens bør man  i

Nord—Troms velge ordningen med regionlisens.

På nettsiden til Miljøfyrtårn er prisene pr 2016 oppgitt:

o  Ordinær lisens kr 2.700 pr kommune (dvs kr 16.200 for 6 kommuner)

.  Regionlisens (60  %  av kostnad) utgjør kr 9.720 (dvs kr en besparelse på kr

6.480)
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0 Hver kommune «sparer» kr 1.080 pr år med regionlisens

Regionrådet kan ivareta regionansvaret på vegne av alle kommunene i regionen. Slik

situasjonen er pr i dag kan regionrådet forskuttere, og fakturere kommunene i

etterkant for lisensen.

Om ønskelig kan styret i regionrådet legge inn lisenskostnaden i regionrådets

budsjett fra om med 2018. Lisenskostnaden vil da fordeles på samme måte som

driftskostnadene til regionrådet med 40  %  flatt tilskudd og 60  %  etter folketall.

Forsla til vedtak:

1. Nord—Troms Regionråd inngår avtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn om

regionlisens for sine 6 eierkommuner med virkning fra 2017.

2. Regionrådet fakturerer hver kommune for 1/6 av lisenskostnaden i etterkant.

3. Kommunene som har inngått avtaler om lisens sier opp avtalen (Nordreisa og

Kåfjord).

Sak 07/17 Rusfritt 16. mai arrangement  — 2017

Saksdokumenter:

. Vedtak fra RUST 6.1 .1 7

Saksbehandler: Hege Liland/Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

RUST har behandlet saken i møte i Olderdalen 06.01.17. Det ble gjort følgende

vedtak i saken:

«R 7/ I  7 Rustfritt ] 6. mai  arrangement

Ungdomskonsu/ent i Nordreisa Eva  C  Pedersen la frem status for årets 76. mai

arrangement. idrettshallen er booket til annen aktivitet, det vil derfor ikke være

mulig å gjennomføre Skumparty på aktuell dato.

Mange ungdom debuterer med rus for første gang l6. mai. Da formålet med

arrangementet er å ha et rusfritt alternativ til det rusrelaterte som skjer denne

datoen i Nordreisa, ser ikke RUS  T  hensikten med å arrangere et rusfritt arrangement

en annen dato. Eva skal undersøke mulighetene for å arrangere en konsert aktuell

dato. Regional ungdomskonsu/ent skal bistå administrativt ved behov.

Vedtak."

Det ble vedtatt å utsette skumpartyarrangementet til  20/8, da hensikten med å ha

den en annen dato faller bort. Videre skal ungdomsrådet i Nordreisa sørge for at
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arbeidet med et skumparty 7 6. mai startes i god tid i forveien slik at det kan la seg

gjennomføres. Tilbudet ønskes vedlikeholdt av det regionale ungdomsrådet. Hvert

enkelt ungdomsråd skal fremover pa" sine ska/er kartlegge fremtidig interesse for

skumparty. »

I etterkant  av møte i  RUST  har ungdomskonsulenten i Nordreisa Eva Pedersen fulgt
opp saken, status pr 25.01.17 fra  regional ungdomskonsulent:

.  «Eva undersøkte muligheten for konsert aktuell dato. Dette var det ikke
interesse for i ungdomsrådet. De har besluttet å ikke gjennomføre et annet
arrangement 76.05.77

.  Nordreisa ungdomsråd har besluttet å gjennomføre skumparty 72.05. 7 7 da
de aller helst ønsket dette

.  Eva har løftet til ordfører Øyvind Evanger at dersom ungdomsrådet skal ta på
seg å arrangere et skumparty må NTRR dekke et eventuelt underskudd

.  Eva legger opp til at ungdomsrådet skal planlegge eventet dersom økonomisk
dekning blir innvilget

.  Ungdomsrådet vedtar vei videre 02.02. 7 7

.  Eva kartlegger til 26.07 om Produsent Teamet er aktuell for gjennomføring;
hva de vil påta seg, kostnad knyttet til dette og om de har kapasitet

. Eva ser for seg å innhente midler fra alle kommunene (5000,-),
transportkostnader hos NTRR og sponsormidler»

Vurdering:

«16.—mai arrangement» i Nordreisa har vært arrangert stort sett alle år siden 2002.

Konseptet har ikke endret seg mye på disse årene, fremdeles er det skumparty og

flere aktiviteter/konkurranser, busser fra alle nabokommuner («voksen reiseleder»),

— og stor vekt på at det skal være rusfritt. Aldersgrensen har vært 14 år (8 kl.). Det

har vært mye positiv tilbakemelding fra ungdom på arrangementet og det kan se ut

som det har befestet seg som en årlig tradisjon, særlig blant de yngste

ungdommene (de som deltar første gang).

Tidligere år har det vært prosjektressurser tilgjengelig i  UNIT/RUST  og kommunene

har bidratt med tilskudd. Regionrådet har de siste årene dekt busskostnadene, ca kr

40.000 pr år.

De siste årene har det vært en utfordring å få arrangementet i havn. Det er mye jobb

og stor usikkerhet med hensyn til finansiering. Nordreisa ungdomsråd har hatt

hovedansvaret med støtte fra  RUST  og Nord—Troms ungdomsråd, men frasa seg

ansvaret fra og med 2016. Begrunnelsen var mye arbeid og at de måtte bruke alle

midler som ungdomsrådet disponerte til dette arrangementet.

12016 korn saken opp i regionrådet, 3  uker før 16. mai. Styret i regionrådet

bestemte seg for å stille økonomisk garanti for underskuddet, dersom Nordreisa

kunne ta på seg arrangementet. Arrangementet ble gjennomført med skumparty i
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Nordreisa (kjøpt tjeneste fra Produsent—teamet), og regionrådet dekket

underskuddet på ca kr 32.000. Nabo—kommunene bidro med kr 5.000  i  tilskudd til

arrangementet.

Arrangementet i 2017 har vært behandlet i Nord—Troms ungdomsråd/RUST og

Nordreisa ungdomsråd, oppsummert;

.  RUST ønsker å holde fast ved den opprinnelige intensjonen med

arrangementet  — å arrangere en rusfri fest 16. mai for ungdom i regionen.

Fortrinnsvis skumparty i idrettshallen alternativt konsert på Halti

.  Skumparty er ikke mulig 16. mai (kun Idrettshall som kan benyttes og denne

er opptatt)

. Nordreisa ungdomsråd ønsker ikke et alternativt arrangement (konsert) 16.

mai. De ønsker å arrangere skumparty fredag 12. mai som rusfritt tiltak.

Slik saksbehandler oppfatter saken er det ikke aktuelt å arrangere et rusfritt

arrangement 16. mai i Nordreisa i 2017. Ungdommen i målgruppen har tidligere gitt

tilbakemelding om at de ønsker arrangementet til Nordreisa, derfor er det lite

aktuelt å legge arrangement til alternativt sted.

Regional ungdomskonsulent i regionrådet har i etterkant av vedtaket i Nordreisa

ungdomsråd om å arrangere skumparty 12. mai, tatt kontakt med Nord—Troms

ungdomsråd/RUST for å få tilbakemelding om det er aktuelt for det regionale

ungdomsrådet å delta 12. mai. Nord—Troms ungdomsråds representanter fra

Storfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord tydelig i sin tilbakemelding; «å arrangere

skumparty 12. mai vil ikke være i tråd med opprinnelig målsetting om et rusfritt

alternativ 16. mai». Representantene fra Kvænangen og Lyngen har ikke gitt

tilbakemelding (kort tidsfrist kan være årsaken).

Forsla til vedtak:

Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra RUST/Nord—Troms ungdomsråd vil styret i

regionrådet ikke støtte et arrangement i Nordreisa 12. mai 2017. Det er ønskelig å

få til arrangementet 16. mai i 2018.

Sak 08/17 Handlingsplan NUNT 2017
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Basert på innspill og drøftinger  i  fellesmøte med NUNT (næringsutviklere i Nord—

Troms) skal man komme fram til prioriterte oppgaver som skal gjennomføres i

2017. Dette vil utgjøre grunnlaget for handlingsplan NUNT 2017.

Fellesmøte avholdes 31  .  januar 2017 (regionrådsmøte), og forslag til vedtak

fremmes i møte.
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REFERAT MØTE 05.12.16 - FYLKESMANNEN  i  TROMS  OG  NORD TROMS
REGIONRÅD

TILSTEDE:

Fylkesmannen i Troms: Per Elvestad

Evy Jørgensen

Berit Nergård Nyre

Eivind Elvestad

Nordreisa kommune: Øyvind Evanger

Anne—Marie Kaino

Dag Funderud

Hanne Henriksen

Birger Storaas

Lyngen kommune: Dan-Håvard Johnsen

Leif Lintho

Elisabeth Torstad

Kvænangen kommune: Eirik L. Mevik

Åsmund Austarheim

Skjervøy kommune: Ørjan Albrigtsen

Kjell Ove Lehne

Storfjord kommune: Knut Jentoft

Trond Roger Larsen

Kåfjord kommune: Svein O. Leiros

Marte Gerd Lifjeld

Birger Olsen

Kåre Åsmund Pedersen

Karin Karlsen

Regionrådsleder Øyvind Evanger åpnet møtet og ønsket velkommen.

Seniorrådgiver Eivind Elvestad holdt et foredrag om «endringer i motorferdselloven og
forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag», samt «nærmere om
adgangen til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.  »  Hans foredrag er i helhet
lagt som kopi til dette referatet.

Videre refereres de spørsmål, kommentarer som ble stilt til foredragsholder;

. Løypenettet i Nord-Troms må vedtas på nytt og i ny form, med b1. kart og
bestemmelser. Influensornrådet , dvs hele det området som påvirkes av løypene må
konsekvensutredes. En må også merke seg at det er delegeringsforbud til
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administrasjonen. Begrepet «vinterføre» defineres med at hele løypestrekket må være
dekket av snø.

0  Gjelder grunneiers tillatelse som er gitt tidligere? Grunneier må gi samtykke, der hvor
det er flere sameie vil sameieloven være styrende for saksbehandlinga. Det anbefales
ati avtalen med grunneier oppføres hvor lang tid tillatelsen gjelder for.

o  Hvordan måle støy? Måling foretas når løypa er satt, og veiledende normer for måling
av støy finnes i Milj øverndepartemenets retnin slin'e for behandlin av st i
areal lanle in en T- 1442  .  Forenklet kan man forklare dette med at foretas måling
etter en sj ablong-metode, hvor en vurderer hvor langt støyen brer seg under normale
forhold og hvor også lokal topografi etc legges til grunn.

' Kan defineres løyper som næringsløyper (f.eks turisme). Den enkelte kommune kan
definere/begrense bruken av slik løype, så lenge en ikke bryter EØS sitt
diskrimineringsforbud.

'  Ved spørsmål om kjøring etter 5. mai kan dette vurderes av fylkesmannen.

. Kommunene kan vurdere brukerbetaling for kjøring i løypenettet, men utfordringen
her blir løyper som dekker flere kommuner forutsatt at det ikke utarbeides felles
forskrift for kommunene.

.  Kommunene må foreta en helhetlig planlegging i forhold til løypenettet, og vurdere
den samlede belastningen på løyper som går på tvers av kommunegrensene.

. Nord—Troms Regionråd vil fremme et felles krav til myndighetene om at eksisterende
løypenett ikke skal utredes på nytt. Å utrede eksisterende, vedtatte løypenett på nytt,
fordrer unødvendig bruk av resurser, både i forhold til økonomi og personell. Dette
punktet sendes over til sekretariatet for Nord-Troms Regionråd.

mm

Miljødirektør Evy Jørgensen berømmet Nord-Troms kommunene for den innsats som har

vært gjort i forbindelse med Skrotnisseprosjektet. Prosjektet har pågått i  3  år og tilsammen
har det vært gitt 5 mill. i skjønnsmidler til prosjektet, men kommunene har fått mye ut av
pengene.

Det vil ikke bli gitt mer skjønnsmidler til type Skrotnisseprosjekt. Kommunene må ta inn av

forsøpling (avfall og forurensing) som en del av det systematiske arbeidet i forhold til å lage

rutiner for oppføling og unngå ad hoc—avgjørelser. Kommunene er ansvarlig myndighet for

forsøpling, ikke fylkesmannen.

I forhold til ryddeaksjoner som for eksempel strandrydding/opprydding rundt kaianlegg, er

det mulig å søke på midler fra milj ødirektoratet

Er det ønskelig bidrar fylkesmannen kommunene høyne kompetansen/opplæring i
kommunene, f.eks med å komme ut til konununene, veiledningsmateriell etc. Dette gjelder
både i forhold til forurensing og motorferdsel i utmark.

Når deg gjelder motorferdsel i utmark gav kommunene tilbakemelding til fylkesmannen at det
er for lav fokus på ATV kjøring, og ber om at dette f.eks kan tas opp som tema på miljømila.

2
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Miljørnila avholdes 07. —O8.02. 17 og kommunene bes sette av denne datoen.

Foredraget til Evy Jørgensen er i sin helhet lagt som vedlegg til dette referatet.
um

Landbruksdirektør Berit Nergård Nyres' foredrag omhandlet jordvern og landbruk.

Foredraget er i sin helhet lagt som vedlegg til dette referatet.

Når det gjelder direkte avtaler mellom utbygger og grunneier, (om kjøp av eiendom i tilfelle
regulering), er det nå en prosess i forhold til å gjøre regelverket mer transparent, med den
målsetting at slike typer avtaler ikke lengre skal være mulig.

Spørsmål hva som legges til grunn når FM gir tillatelse til omdisponering av jord f.eks til
campingplass? Kommunen bestemmer formålet for bruk av areal. Ved klage til FM tas det
hensyn til f.eks samfunnsmessige forhold (arbeidsplasser) og man vurderer også
muligheten for bytte av areal eller evt andre løsninger.

um:

Plandirektør Per Elvestads” foredrag omhandlet fylkesmannens rolle i areal— PBL
behandlingen, og er i sin helhet lagt som vedlegg til referatet.

Forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer, er under evaluering
men det er ikke tatt stilling om dette videreføres eller ikke.

Fylkesmannen har som kjent overtatt forvaltninga av reindrifta. Dette medfører at i alle
arealsaker skal kommunene forhold seg til fylkesmannen i Troms, men kommunene skal

forholde seg til fylkesmannen i Finnmark i forhold til saker som omhandler reindriftsloven.

På nettsiden til regjeringen ligger en veileder som omhandler PBL og reindrift;
htt s://www.re  'erin en.no/no/dokumenter/temaveileder-reindrift-o  -  Ianle  in  -etfid570670

Karin Karlsen

referent

Vedlegg:

Foredrag Eivind Elvestad
Foredrag Evy Jørgensen
Foredrag Berit Nergård N yre
Foredrag Per Elvestad
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Fylkesmannen i  Troms
Romssa  Fylkkamänni

Endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Nærmere om adgangen til å etablere snøscooterløyper for

fornøyelseskjøring

AV Eivind Elvestad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen  i  Troms

140



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkaménni

Generelt om adgangen til snøscooterkjøring i utmark

Innledning

-  Hovedregelen i motorferdselloven  §  3:

«I  utmark  og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre

annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel  i  loven».

-  lnnført i 1977 pga den stadige økningen av motorisert ferdsel i

utmark.

°  Begrunnet i hensynet til naturmangfold, friluftsinteresser og

næringsinteresser
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamånni

°  I noen tilfeller har snøscooterkjøring i utmark likevel vært tillatt:

Regelverket før lovendringen

Tillatelse kan følge direkte av motorferdselloven §  4  og

forskriften §  3  (politi, ambulanse, redning, transport av ved
fra egen eiendom til fast bopel etc)

—  Kommunen kan også å nærmere vilkår gi tillatelser til
kjøring i konkrete saker, se motorferdselloven § 6 og
forskriften §§ 5, 5a og 6.

— Kjøring ifastsatte løyperi Nord- Troms og Finnmark, jf.

motorferdselloven § 5, tredje ledd og forskriften § 4.

-  lsfiskeløyper, jf. forskriften § 8
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%Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Fram til lovendringen var adgangen til motorferdsel i utmark

begrenset til kjøring som har en allment akseptert nytteverdi.

Ot.prp.nr.60 (1986-87) side 10:

— Formålet har vært å av rense mot «den rene

fornø elsesk'ørin uten å legge hindringeri veien for den

kjøring som har et nyttig og nødvendig formål», jf. ot.prp.nr.60

(1986-87) side 10.

Som utgangspunkt har det ikke har vært tillat med såkalt
fornøyelseskjøring. Unntaket har vært de fastsatte løypene i
Nord-Troms og Finnmark.

Adgangen til persontransport på snøscooter, for eksempel i

reiselivssammenheng, har også vært svært begrenset.
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%Fylkesmannen  i  Troms
Romssa  Fylkkaménni

Bakgrunn for lovendringen

Ønsker fra flere kommuner og fylkeskommuner utenfor Nord-Troms
og Finnmark om å få etablere snøscooterløyper for fornøyelses—

kjøring, både for allmenn rekreasjon og i  reiselivssammenheng.

Sundvollenerklaeringen: «Regjeringen vil la kommunene forvalte

motorisert ferdsel  i  utmark»

Samtidig understrekes det at det av hensyn til friluftsliv og
naturmangfold fortsatt er et mål å begrense motorferdsel i utmark
mest mulig.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

°  Lovendringen trådte  i  kraft 19. juni 2015.

Lovendfingen

°  Kommunene har på nærmere vilkår fått hjemmel til å etablere
snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, (motorferdselloven § 4a

og forskriften  §  4a).

-  Dette er ikke ment som noen generell liberalisering av regelverket:

°  Hovedregelen om forbud etter §  3  i loven gjelder fortsatt

°  Lovendringen gjør bare unntak for kjøring i fastsatte løyper

°  De andre bestemmelsene i loven skal praktiseres like
strengt som tidligere
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Ny hjemmel for etablering av snøscooterløyper

°  Hjemmelen  i  §  43 kan benyttes hvis kommunen ønsker å legge til

rette for:

— allmenn fornøyelseskjøring

- opplevelsesturer eller persontransport i utmarksnæring

-  Dette forutsetter at det etableres konkrete løyper for slike formål.

°  Bestemmelsen gir ikke grunnlag for dispensasjon for å kjøre
utenfor selve løypa, for eksempel mellom løypa og fritidsbolig
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamånni

Tidligere  vedtatte  løyper i Nord-Troms og Finnmark

°  Forskriften  4  min uthevin

«I Finnmark og Nord—Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy og Storfjord kommuner) kan beltemotorsykkel (snøscooter) nyttes
på vinterføre iløyper som etter motorferdsel/oven  §  5 tredje ledd er utlagt

av fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret.

Snøscooterløyper etter første ledd skal om mulig legges på ubrøytede
veger og atskilt fra tradisjonelle skiløyper. Lø ypene må ikke legges inn i
sårbare naturvern-, frilufts— eller viltområder.

Løypene kan ikke nyttes i tiden fra og med 5. mai til og med 30 juni, jfr.  § 9

0  Oppheves  ved forskrift 19 juni  2015  nr. 722 (i kraft 19 juni  2021  ).»

Innebærer at løypene må konverteres til snøscooterløyper med hjemmel i
§  4  a, innen 19. juni 2021, for at det fortsatt skal være lov å kjøre i løypene
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkaménni

-  Forskriften 8  min uthevin

Tidligere  vedtatte  isfiskeløyper

«] avgrensede områder med viktige fiskevann som ligger mer enn 5 km fra

brøytet veg, og som har liten befolkning og ligger utenom hyttegrender og

sårbare naturvern-, frilufts- eller viltområder, kan Miljødirektoratet åpne
mulighet i enkelte deler av landet for bruk av snøscooter. ] slike områder
kan fylkesmannen legge ut løyper for kjøring med snøscooter etter forslag
fra kommunen. Fylkesmannen kan fastsette vilkår for bruken av løypene.
0 Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (ikraft 1 juli 2013). Oppheves ved forskrift 19

juni 2015 nr. 722 (ikraft 1 9  juni 2021 ).»

-  lnnebærer at løypene må konverteres til snøscooterløyper med
hjemmel i  § 4  a, innen 19. juni 2021, for at det fortsatt skal være lov å
kjøre i løypene

-  Gjennom  bestemmelsene kan det fastsettes at bruken av løypene skal
være forbeholdt bestemte formål, for eksempel isfiske.

148



Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkamånni

Hva innebærer dette for Nord-Troms og Finnmark?

Forenkling og liberalisering?

Under høringen av lovforslaget gav mange høringsinstanser uttrykk for «at
forslaget innebærer unødvendig merarbeid og bruk av ressurser for å

beholde et allerede eksisterende løypenett som anses tilstrekkelig utredet

og vurdert i forbindelse med opprettelsen», se Prop. 35 L, pkt 5.6.1.2.

Prop 35 L, pkt 5.6.1.3:

«Departementet mener det bør gjelde samme regler for løypene — og

kommunene  — i Nord- Troms og Finnmark som ellers i landet. Ved å gi

kommunene en frist på seks år mener departementet at kommunene har

god tid på seg til å gjennomføre de prosesser som er nødvendige for å få
fastsatt løypene innenfor de nye reglene.»

«Departementet legger for øvrig til grunn at dersom de eksisterende

løypene er ukontroversie/le og natur- og friluftslivshensyn mv allerede er

godt utredet og ivaretatt, har kommunene i stor grad gjort de forberedelser

som kreves.»
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%Fylkesmannen i  Troms
Romssa  Fylkkamanni

Leder  i  Sagat.no den  29.11.2016

«Lovendringen var ment a" være en oppmyking av et stivbeint lovverk, og

en styrking av det lokale folkestyret i kommunene. Dette har helt klart blitt
effekten sør for Lyngen. Men iNord—Troms og Finnmark medfører den nye
loven det motsatte —— en kraftig innstramning med unødvendig byråkrati og
pengesluk for fattige kommuner»

«Å bruke millionbeløp for  å  opprettholde eksisterende løypenett vil være

sløsing og fullstendig galskap. Man behøver ikke  å  være rakettforsker for  å
skjønne noe så enkelt»

«Det eneste vettuge regjeringa og Stortinget nå kan gjøre, er  å  endre

regelverket, slik at nå værende lovlige løyper i nord ikke trenger ny
behandling. Man kan ikke bruke et nytt lovverk med tilbakevirkende kraft
for eksisterende løyper».
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkaménni

-  Fastsettes i form av en kommunal forskrift

Form og innhold

-  Løypene vedtas av kommunestyret «eller annet folkevalgt organ
som kommunestyret bestemmer»,

-  Det som skal vedtas er et kart som viser løypetraseen og et sett
med bestemmelser som regulerer bruken av løypene
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%Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Saksforberedelse

Det alminnelige kraver til sakens opplysning etter forvaltningsloven

§  37, 1.  ledd  «så  godt  opplyst som mulig»

«Før  kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den

utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i
influensområdet» (§ 4a, 6. ledd)

Videre skal kommunen «kartlegge og verdsette friluftslivsområdene
der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene
opp mot øvrige friluftsområder i kommunen», (§ 4a, 6. ledd)

Sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

Tidlig medvirkning
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkamänni

Nasjonale  og regionale myndigheters rolle

° Det er isk—e adgang til å fremme innsigelse til forsalget

-  Offentlige myndigheter vil imidlertid kunne komme med merknader
og signalisere at det kan bli aktuelt å påklage et evt. vedtak

'  Klageinstansen er Fylkesmannen. Hvor Fylkesmannen er klager og
dermed er part i saken, vil det bli oppnevnt en settefylkesmann.
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Fylkesmannen i  Troms
Romssa Fylkkaménni

Klage

'  Forskriften §  43, 8.  Iedd:

Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til
fylkesmannen. Forvaltningsloven kapittel Vl gjelder, likevel

slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og

rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde,

Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis

interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner

og berørte statlige og regionale organer.
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkamänni

- I  utgangspunktet opp til kommunen, med enkelte nærmere angitte

begrensninger:

Lokaliseringen

«Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder
eller nasjonale villreinområder», (loven § 4 a tredje Iedd, og

forskriften §  4  a fjerde ledd)

«Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for
reindriften eller kreve terrenginngrep»,

Grunneiere kan sette begrensninger (mer om dette senere)

Lokaliseringen skal bygge nærmere angitte hensyn, se neste ark
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aFylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

-  Hensyn som skal tillegges særlig vekt (motorferdselloven §  4  a 3.

ledd og forskriften  § 4  a, 4. og 5. ledd):

-  Reindrift

-Støy og andre ulemper for friluftsliv

—Naturmangfold

— Bolig— og hytteområder

-  Kulturminner og kulturmiljø.

-  Sikkerheten for de som kjører og andre

-  Skredutsatt område

-  Bratt terreng

-  Andre lokale forhold, som kløfter, brattheng, usikker is, sikt mv.

'  Den rettslige betydningen av disse hensynene
-  Politisk kompromiss i stortinget
-  lnnebærer hensynene en begrensning av det kommunale skjønnet?
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aFylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamanni

Forholdet  til grunneier og andre rettighetshavere

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en

eiendom før grunneier har samtykket», forskriften  §  4a, 7. ledd.
'  Følger av grunneiers råderett over egen eiendom.

'  Motorferdselloven § 10 (min utheving): «Denne lov innskrenker ikke den adgang

grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense

motorferdsel på sin eiendom».

Motorferdsel inngår ikke i allemannsretten

Fastsetting av snøscooterløyper gir ikke ekspropriasjonsadgang, se

f.eks. prop. 35 L s. 22.

Ikke krav om innhenting av samtykke fra andre rettighetshavere.
-  Disse bør imidlertid høres i prosessen og vil ha rett til å klage over et eventuelt vedtak.

-  Motorferdselloven gir ikke adgang til inngrep i  rettigheteri privat eiendom
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkaménni

-  Som et minimum må det gis bestemmelser om:

-  Fartsgrenser
-  Alminnelige fartsgrenser for snøscooter følger av vegtrafikkloven og

forskrift av 14. desember  2011  nr.  1412.  i terreng gjelder følgende

fartsgrenser for snøscooter:

Uten slede: 70 km/t

Med slede, uten passasjerer: 60 km/t

Med slede og passasjerer: 40 km/t

Bestemmelser

-  Kommunen må vurdere om det av hensyn til sikkerhet, støypåvirkning
mm, skal settes lavere fartsgrenser i hele eller deler av løypa.

-  Tidspunkter for kjøringen. (Når på døgnet det er tillat å
kjøre)

-  Tidsrom for kjøringen (ukedager, helgedåger, i høytider,

bestemte perioder i sesongen.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

-  Andre bestemmelser kommunen kan gi:

-  Bestemmelser om rasting. (  I  fravær av slike bestemmelser vil

det ikke være lov å kjøre utenfor løypa for å raste)
-  Må ikke overskride 30 meter (300 meteri Nord-Troms og Finnmark)

-  Nærmere om rasting i tilknytning til islagte vann

°  Bestemmelser om at løypene bare kan brukes til bestemte
formål eller av bestemte brukergrupper.

-  Må gå klar av andre rettsregler. Av særlig betydning er diskrimineringsforbudet i

EØS-lovgivningen

-  Begrensninger være begrunnet i et lovlig, allment hensyn

' Begrensningen må dessuten være proporsjonal, det vil si egnet til å

nå det aktuelle hensynet, og ikke gå lengre enn nødvendig for å nå
hensynet

-  Bosted o nas'onalitet kan ikke være av 'ørende for hvem som har
lov til å kjøre i løypene. Vilkår som for eksempel favoriserer
kommunens egne innbyggere og reiselivsaktører kan fort bryte med
dette prinsippet.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Motorferdselloven  §  4 a. andre ledd, andre punktum:

«I kommunene Finnmark og Nord—Troms (kommunene Kvænangen,

Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten

også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann.»

'  Denne adgangen fikk kommunene ved lovendringen i 2015, etter at medlemmer i

energi— og miljøkomiteen ville utvide adgangen til kjøring/rasting på hele islagte

vann, «der disse islagte vassdragene inngår som en del av snøscooterløypene»

' Gjelder bare der løypa går over islagt vann. ikke tilstrekkelig av vannet ligger

innenor radiusen av rastesonen

'  l merknadene skriver departementet at kommunen kan tillate kjøring ut av løypa

på islagt vann for å raste, uavhengig av avstand fra løypa.

'  Vil påvirke løypenes influensområde noe som i sin tur får betydning for de

utredninger som kreves
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f Romssa Fylkkamänni  

Kjøring som vil  være  tillat

Kjøringen må:

Skje innenfor de fastsatte løypetraseene

Skje  i  henhold til de bestemmelser kommunen fastsetter om
kjøretider, fartsgrenser, rasting mv.

Skje  i  henhold til vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter

Skje innenfor de tidsrom hvor kommunen har lov å holde

løypene åpne

Skje på «vinterføre».

Skje på snøscooter. Det er ikke tillat med andre motorkjøretøyer
iløypene
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Fylkesmannen i  Troms
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'  §  43, 2.  ledd, i.f:

Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt etter 5. mai.
] sentrale områder for kalving og flytting av rein skal
løypene være stengt om våren etter 25. april. § 9  unntatt

første ledd første punktum gjelder tilsvarende.
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkaménni

-  Innebaerer dette at det fra og med 2021 ikke vil kunne kjøres i

isfiskeløypene eller løypene i Nord-Troms og Finnmark etter 5.

mai?

'  Dette vil  i  tilfelle innebære at regelverket vil bli strengere i Finnmark

og enkelte steder i Troms

' 9 2. ledd:

«Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i s esielie tilfeller etter begrunnet søknad fra
kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og
fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miijødirektoratet.  »

-  Prop 35 L side 49

«Fornøyelseskjørlng vil imidlertid som utgangspunkt ikke anses som et spesielt tilfelle, og ønske
om forlenging av sesongen for slik kjøring vil derfor ikke gi grunnlag for unntak»
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Fylkesmannen sendte et lovtolkningsspørsmål om isfiskeløypene til
departementet. Spørsmålet var om Fylkesmannen kan gi tillatelse

til å holde løypene åpne etter 5. mai.

Jeg ser da for meg en ordning hvor løypene normalt er åpne fram til 5. mai,
men at det gis tillatelse til å bruke løypene for isfiske fram til 31. mai.  »

Spørsmålet ble besvart i brev fra Klima- og Miljødepartementet
av 9. oktober 2015:

«  Vi mener derfor at Fylkesmannen bør kunne tillegge tidligere åpningstider for en

løype vekti vurderingen av en søknad om sesongforlengelse, i tillegg til den

betydning løypa har tradisjonelt og lokalt for nettopp isfiske sent på våren.  M

andre ord: Dersom en lø  e 'ennom  man 9 år har hatt a' nin stid len re enn

til 5. mai å runn av 5 esielt odt fiske å denne tiden i det aktuelle området

o isfiske i  lø a å denne tiden er en vikti tradis ‘on lokalt o 'erne/helst

har hatt nærin smessi be dnin vil dette være elementer som "ør at

F  lkesmannen kan vurdere å tillate len re å nin stider for lø a».
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Hva med løypene  i  Nord-Troms og Finnmark?

'  Utdrag fra NRK.no/sapmi den 22. januar 2016, (sist o datert kl 14.27) :

Etter  5. mai er  dette  ulovlig
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— Jeg må bare spørre, sier Tana-ordfører  Frank  M. Ingilæ, betyr det der at en
forlenging av løypene som har vært gjort i Finnmark etter 5. mai, etter søknad til
Fylkesmannen ikke vil være mulig lenger?

— Nå kjenner ikke jeg helt hva de spesielle årsakene er for å gi dispensasjon etter

5. mai, svarer Birkeland.

-Vi har fortsatt vinter da, det er årsaken til at vi ønsker en forlengelse skyter Tana—

ordføreren inn.

-Nei, en forlenging av sesongen iden forstand er ikke å anse som en spesiell

grunn idette tilfellet, det er tatt med i bestemmelsen fra 15. juni. 2015 forklarer

Birkeland.

«Det er helt vanvittig, rett og slett! utbrøt Tana-ordføreren Frank Martin Ingilæ da

han hørte om det nye regelverket»

«Det er jo den fineste tiden på Hel/et med isfisking og skuterkjøring, og jeg må

bare si at det lukter Oslo av det her, avsluttet ordføreren i Kautokeino Johan

Vasara».
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°  Utdrag fra Nrk.no/sapmi den 22. januar 2016 (sist oppdatert kl
16.14)

«  Departementet:  —  Blir ikke forbudt med snøskuter»
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%Fylkesmannen i  Troms
Romssa Fyikkamänni

-  Brev  fra  departementet  av 25.01.2016:

Under komitebehandlingen av lovforslaget om snøscooterløyper (Prop. 35

L), uttalte komiteens medlemmer fra Høyre, FrP og Senterpartiet at de la til
grunn at "gjeldende rett vedrørende kjøring etter 5. mai i Nord- Troms og
Finnmark blir videreført. Dette medfører at det ikke blir endring i
dispensasjonsadgangen iNord-Troms og Finnmark" (Innst. 235 L side

10).....

Departementet vil bemerke at merknaden iinnstillingen må legges til grunn

som førende for den praksis som skal gjelde i Nord— Troms og Finnmark
når det gjelder forlenging av løypenes åpningstider. Det betyr at de nye
reglene ikke gir grunnlag for innskjerping av praksis når det gjelder
forlenging av løypenes åpningstid. Uttalelsen kan imidlertid heller ikke
tas til inntekt for en ytterligere liberalisering av praksis.
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Håndheving og sanksjoner

-  Motorferdselloven  12

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i

medhold av loven, straffes med bøter

-  Straffeloven 35 1. ledd 1. unktum

Ting som er frambrakt ved eller har vært gjenstand for en straffbar handling, kan inndras
såframt det finnes påkrevd av hensyn til formålet med den bestemmelse som setter straff for
handlingen

-  Motorferdselloven  12 a tilfø d ved lovendrin en

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i elleri medhold av denne lov blir
overholdt. Reglene inaturoppsynsloven §  3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. i tillegg
til fullmaktene i naturo s nsloven  3  kan 0 s net kreve at fører av snøscooter viser fram
dokumenter som det er åbudt å ha med under k'ørin en.

-  Motorferdselloven  12b.  1  ledd tilfø dved lovendrin en

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelses eb r hvis fører ikke

overholder bestemmelser gitt i elleri medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også

ilegges ved brudd på plikter etter naturoppsynsloven  §  3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll

etter denne Io v.
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Helhetlig planlegging

Kommuner, høringsinstanser og klageinstans må vurdere den

samlede virkningen for naturmangfold, friluftsliv,

sammenhengende villmarksområder, utmarksnæringer, boliger

og fritidsboliger mv.

Vurdere virkning av flere løyper, på tvers av kommunegrenser

Det er ikke bare løypetraseene, men også løypenes
influensområde som vil være relevant.

Private initiativ?
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Rana, Hemnes, Vefsn, Hattfjelldal og Grane i Nordland
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkamänni

-  Høring om behovet for å gi kommunene adgang til å gi tillatelse til
persontransport  i  forbindelse med utmarksnæring.

Andre forslag til lovendringer

Etter gjeldende § 53  i  forskriften kan kommunene gi tillatelse til

transport av materiell o utst r i forbindelse med

utmarksnæring

Høringsforslaget går ut på å utvide denne bestemmelsen til å
gjelde persontransport.

Departementet viser til at ersontrans ort som ledd i
utmarksnaerin vil kunne sk'eifastsatte lø er

Departementet har derfor bedt kommunene om en

tilbakemeldin å om det er behov for en slik bestemmelse
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-  Høringsforslag om å åpne for catskiing, som innebærer å bli
transportert opp på rie/let med tråkkemaskiner eller liknende til
utgangspunkter som er egnet for alpin skikjøring.

Miljødirektoratet foreslår at kommunene gis adgang til å

fastsette løype for slik bruk.

-  Høringsforslag om adgang til bruk av el-sykler  i  utmark.

Forslag om å tillate eI-sykkel på vei og opparbeidet sti

Kommunen skal likevel kunne fastsette at el-sykkel ikke skal
være tillatt i bestemte områder
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Avslutning

Spørsmål?
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Evy Jørgensen

Miljøverndirektør
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni «

( .:",

Kommunens myndighet

,—:ma 1”..”!

!

(*Taunä- '  k;

Hjemmel er gitt  i  fl. § 37

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt, eller
oppbevart avfall  i  strid med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss
frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning
eller opprydding.

Har noen bedt kommunen gi pålegg om opprydding eller betaling av
utgifter, er avgjørelsen enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt.

Forbudet mot forsø lin i 28: «.. Ingen må tømme, etterlate, oppbevare
eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller
ulempe for miljøet. . . »
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Fylkesmannen  i Troms
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Påle omo  rddin 37  o utøvelse  av kommunensm ndi het

«Kommunen  kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i

strid med § 28, skal Herne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke
rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding...»

-  Forsøpling er skjemmende og kan føre til forurensning

Krav om 0 ddin

-  Bedre livskvaliteten for innbyggerne

-  Bedre inntrykket  av  kommunen  ovenfor turister og andre gjester

-  Positiv smitteeffekt — flere ønsker  å  bidra til en renere kommune og unngå ytterligere

forsøpling

S  stematisk arbeid

-  Sikre forutsigbarhet  for  befolkningen

-  Være bevisst og klar på kommunens holdning

-  Ta  stilling til  henvendelser

-  Lage  rutiner for oppfølging og unngå ad hoc- avgjørelser
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Fylkesmannen l Troms
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Kommunens  virkemidler

«Kommunen kan gi  pålegg om at den som har  etterlatt, tømt  eller oppbevart avfalli

strid  med  §  28, skal  tjerne  det, rydde  opp innen en  viss  frist, eller  at han  skal  dekke
rimelige utgifter  som noen har  hatt til  fjerning eller opprydding...»

«  5  74: Gjennomføring ved kommunen
-  Kommunen kan gjennomføre  opprydding og sende regningen  til  den  ansvarlige

dersom  vedtak  om  tiltak  etter  5  7, 4.  ledd eller §  37, 1.  eller  2.  ledd  ikke
etterkommes  »

Tvangsmulkt  5  73: << For å sikre at bestemmelsene i denne  lov eller vedtak  i  medhold

av  loven blir  gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte  vedtak om  tvangsmulkt

til staten.  >>
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fyikkaménni

Hvem  i  kommunen gjør jobben?

N

i'm '
.,  ...—— '  '

x  .
ll x ,

I  & ,'
x

.  *Kommunestyret Q ,
-  Delegeringer videre til annet organ :‘f‘

.,”)

Hvis  myndigheten  skal  utøves av andre organer  i  kommunen enn kommunestyret, må

myndigheten delegeres fra kommunestyret til vedkommende underliggende organ. For
at det ikke skal oppstå tvil om myndigheten er delegert, til hvem og på hvilke vilkår, bør
delegeringen skje skriftlig. Delegeringen bør angi hvilke paragrafer i lowerket som
delegeres

Landsaksjon på tilsyn 2017 —— kommunens myndighet på forsøpling
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Kjørebok

-  Fl tsk'ema mil'okommune

-  Alle trinn i prosessen beskrevet

-  Vedlagt maler på brev
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Romssa Fylkkamänni

Motorferdsel

-  MÅL: l Troms skal det ikke være ulovlig
motorferdsel i utmark

-  Informasjon og veiledning

-  Kommunene får kunnskap og verktøy for å gjøre
lovlige vedtak og kontrollerbare dispensasjoner  =

mindre ulovlig motorferdsel
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Fylkesmannen i Troms
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Eksempler på praksis

0  Det er flere kommuner hvor administrasjon kan

regelverket, og politikere gjør lovlige vedtak

0  Vi har enkelte kommuner hvor adm. kan regelverket,

innstiller til lovlige vedtak, men der politikere ikke følger

faglig råd.

0  Vi har flere kommuner hvor både administrasjon og

politikere har manglende/mangelfull kunnskap om lovverk
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a Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Fylkesmannen i Troms har erfart

Kommunene trenger kunnskap for å gjøre lovlige og kontrollerbare

vedtak

Vi må kjenne dispensasjonspraksisen i kommunene, for å spisse

veiledningen

Vi ønsker å veilede kommunene for å oppnå lovlige vedtak, men også

få en  «  god praksis» innenfor skjønnsrommet

Vi må dokumentere utfordringene i fylket og virkninger det har på

naturmangfoldet, for å kunne gjøre de tiltak som trengs for å hindre

skader.
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Veien videre i Troms

Videreføre Motorforum

Kommuneopplæring:

Veilede og gjøre enkle avklaringer gjennom telefon og e—post.

Årlig veiledning av administrasjon

Gjennomføre veiledning politikere vinter 2017

Klagesaker

Lovlighetskontroll -følge opp saker som er utenfor kommunens skjønnsrom, og
hva regelverket tillater

Veilede gjennom hjemmesiden

Overordnet myndigheter :

Motorferdsel som tema på årlige samlinger hos Miljødirektoratet

Følge opp Miljøkommune angående maler og saksbehandlerverktøy
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkamånni

Miljømila 7. — 8. februar 2017
kommuneopplæring

°  Vannforskriften — miljømål, godt økologisk potensiale

—  Forvaltningsplan Troms fylke

—  Arealplanlegging, vannkraft, fiskeforvaltning, avløp,
vandringshindre, mudre-dumping-utfylling

— midler til tiltak

-  Avløp — kommunenes myndighet

-— Status? .

—— Klager fra innbyggere é
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Jordvern og landbruk.
Nord—Troms regionråd 05.12.2016

Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre
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a Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkamänni

Jordvern

Dyrka mark er en knapp ressurs.

3% av Norges landareal er  i  dag dyrka mark
1 % av arealet i Troms er dyrka mark

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med

mange andre land -— viktig med sterkt jordvern og
bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer

Jordvern handler om å sikre dagens befolkning

samt våre etterkommere muligheten til å dyrke
egen mat på egen jord.
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Nasjonal jordvernstrategi

Stortinget ba regjeringen fremme forslag for
Stortinget om jordvernstrategi (2014)

Regjeringen presenterte strategien  i  vedlegg til

jordbruksforhandlingene 2015

Stortinget behandla strategien i desember 2015

Jordvernet er foreslått ytterligere styrket i to

utredninger fra Landbruksdirektoratet i sept.2016

—- Styrking av vernebestemmelsene ijordloven

— Opsjonsavtaler om utbygging av dyrka og
dyrkbar jord
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ämv'kkamånäegional plan for landbruk i Troms 2014-2025
Kapittel:  4.4.  Eiendoms-, areal- og boligpolitikk

Planen er vedtatt av Troms fylkesting 15.10.14.

-  Fylkesmannens landbruksavdeling og planavdeling har vært sentrale.

—  Jordvern er et sentralt anliggende i planen.

Regional planretningslinje (jfr. pbl § 8-5 Regional planbestemmelse)

Landbrukets kjerneområder skal innarbeides i kommunens samfunns— og

arealplan. Kjerneområdene innarbeides i kommuneplanens arealdel som

hensynsone landbruk når det utarbeides ny arealdel til kommuneplanen.

Det anbefales at kjerneområdene har en viss størrelse og sammenheng.

Aktuelle kriterier kan være:

-— Arealkvalitet av dyrket mark, basert på jordsmonn og produksjonsevne.

—  Terrengets hellingsgrad og egnethet for morderne driftsformer

—  Arealets størrelse og arrondering

—  Dyrkingsreserver i skogsmark

Manglende kartfesting av landbrukets kjerneområder fører til innsigelse fra FM
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Hva  betyr landbruket  for Troms?

Matproduksjon

Energiproduksjon

Tjenesteproduksjon

KuHunandskap

Miljø

Klima

Bosetting i distriktene

i
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%Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamånni

't;

Landbruket

Langsiktig næring

Helhetstenking viktig

Krevende å kartfeste landbrukets kjerneområder

Landbrukskontoret må brukes i arbeidet med planer for eksempel
kpl areal med hensynssone landbruk, kpl samfunnsdel med

beskrivelse av landbruksnæringen

Viktig med kunnskap og oversikt over landbruksinteressene i

kommune

Viktig med klar holdning til jordvern som speiler nasjonale
forventninger

' +=; ',
i?!" !,

' ' a?”
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Utfordringer

°  Jordsmonnet er  i  praksis en ikke-fornybar ressurs

°  Store arealbehov rundt tettsteder og byer

°  Store samferdselstiltak

°  Her er det også mye god dyrkingsjord

°  Kjerneområde landbruk — dyrka mark, beitegrunn

°  Småbruksstruktur  i  Troms —- eiendomsgrenser og

arrondering kan spille rolle for helheten
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%Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

Prioriterte forventninger til kommunene

Arealplaner med kjerneområder og
benesonen

Samfunnsplaner med Iandbruk som
en del av kommunenes
næringsgrunnlag og —utvikling

Gårdskart/ARS ajourført

Motivere og støtte bønder og

skogeiere til å delta  i  faglige aktiviteter.

lntensivert kontroll av
tilskuddsordninger

'
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Jh-
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkamånni

Gårdskart /AR5 -status i Troms

°  Troms har relativt dårlig
«gårdskartstatus».

°  Alle kommunene er satt

ferdig med 1. gangs
periodisk ajourhold

- 2. gangs periodisk .. "'a-*”;-
ajourhold er planlagt til =  '—
neste år for de fleste

kommunene.
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aFylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkaménni

Kontinuerlig ajourhold  i
år —— 4  kommuner hittil.

6  kommuner leverte i

2015.

Alle kommuner skal

levere kontinuerlig
ajourhold hvert år.

Miljøplankontroll:
mange
forbedringspunkter!

:  -;~.\

:1
”år. '

.7

3,.

Jff-fff '
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am]"gmmgringiE-J":isvorfor er det  viktig med  oppdaterte
kart  i  Iandbruksforvaltningen?

-  Kartene er et viktig 2 mm". Mame. m..
var nummer 20-4-11 35 lig/drm 67 kg

ve rkt  Ø  y ! 3  Nybeile Belle (fulldyrka), l.. 7,8 dna

Vh Fullmodsef 20—4-ll 35 kgldnn 27-! kg

.  O p  pd t  rt g  .  kt I  g 4 Anja stykke Eng. 8+ år, 1 .Jlslåll 7,5 du

a e e O  rl l G Vår Fullgjødsef  ZO—I-I l 60 kg./dun 450 kg

k  rt . rt t. d 5 Skille  3 Eng, 8+ år, 2  gi./2  sulter 22,7 dna

a g ' r  S  p a I ' Vår Slorl'e. "unike.-hl. blant 3  mim/dun 68,1 Ionn

VA.- OPTl-NS': 32-2—3 (45) 3‘5) tazi, jeg: :g
.  J  d S k 9 g 9 d Ener l. hmlmg Fullyodse  -. -- - u .  g

O r  ve rn ' O O O 6  Skille  3  opp! Eng. 3+ år, 2  gi./2 sliuer 14,7 m
' ' ' Hus! I  [jor Slorfe. mjølkeku. blnul 2 mun/dan 29.4 larmmatjord er ve rd [full bllr vi, Sunfampmmnm 3d "...m

7 Vår ovn-NST" :')-0.0 (45) 25 Its—”dan 368 kg
Ener l hosting. Fullgcdscf 25-2-6 10 lig/dna 294 kg

den  nedbygd, er den 7 mm.. M.,” m...
umulig eller vanskelig å
ta  tilbake.
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Fylkesmannen  i Troms
Romssa Fylkkaménni

):.  i  ,

PA-
7‘;

": "**,

°  Tilskuddsforvaltning. Det ble utbetalt vel 90 mill kri
arealtilskudd etter søknadsomgangen august 2015!

Korrekt kartgrunnlag gir mindre manuelt arbeid,

sparer tid og gir redusert fare for feilutbetalinger
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aFylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkaménni

Utfordringer for landbruket  i  Troms

Opprettholde produksjon og produsentmiljø

-—— Kjøttproduksjon på sau, storfe, gris
-— Kumelkproduksjon, geitmelkproduksjon

Leiejord og strukturendring
Rekruttering og kompetanse
Utmark -beitebruk —kulturlandskap —
rovviltforvaltning
Klimatilpassing
Kapasitet og kompetanse i kommunene

Utnytte alle landbrukets ressurser
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a Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkaménni

Utviklingsarbeid

St.mld «Garden som ressurs —

marknaden som mål»

Kommunalt initiativ

Arktisk matregion

Grønt reiseliv

Det grønne skiftet

Grovfor og beitebruk

Klima

Skogressurser
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Nordnorsk arktisk matregionFylkesmannen  l  Troms
Romssa  Fylkkamänni
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f Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkaménni

.a’.¢ _
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Å Fylkesmannennmms Fylkesmannens rolle  i Areal -  PBL behandlingen
Romssa Fylkkamänni

 

lvareta nasjonale og regionale interesser innenfor:

'  Miljø

— Naturmangfoldloven

— Biologisk mangfold

—  Forurensning: støv, støy og andre forurensningskilder.

— Strandsone —  fl__

-— Bolig, transport og miljø S&m

—  Landskap Mmm—n..

— Verneområder WMM

°  Landbruk

—  Jordvern :- —- -————-r ,, :  , ;  J  fl € — —

'  Reindrift Mamas; (S&W ää :mfi'f': um ,  13357533 ”92.22.23;

—  arealer iné'figcfi"°w2wr.l gm Vfimm-KWT‘WWmfizfiw;
: > "1 f ‘

    

'  Barn og unge

-  Folkehelse

'  Samfunnssikkerhet

°  Bolig, transport og miljø

'  Klima
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ääl'äääällåäæäls Det kommunale plansystemet

NaSjonale forventninger Regional planstrategi

\
Kommunal planstrategi  .

Kommuneplan Reguleringsplan

j  ________________
Arealdelen å '

Kommuneplanens ;  Område— .
samfunnsdel ”Grovmasket" å regulering E

Kommuneplankart L-__-_-___________:

Kommunedelplaner

Gjennomføring
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Fylkesmannen  !  Troms
Romssa  Fylkkamänni

@nvwmm'mmigm _  .. .tv-”Dlpv 6  o <. GMM ' '

.,  o  Imp—www.m-Mmo—Pl. a'cwmnmunaMBowmmdu-m- a'mm-tm-vj. G Gm-GemniNaø-n-  a  Tmmrm-uoqpmm- ”wu—nm dwm

NOR'IHERN RESEARCH INSTIIUTF
DOFUta

RAPPORT

1112016
ISBN  978-82-7492-333-1
ISSN  1890-5226

SAMORDNING  AV  STATLIGE INNSIGELSER

Evaluering av forsøket med  samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
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fiammcraz'mmws PLAN SYSTEMET

Langsiktighet — 4-årshjul Handlingsorientert  -  l-årshjul)
Visjon, strategier og mål Virkemidler og gjennomføring

Kommunal ° _ ”
planstrategi Arsbudslett

" ”Ks

Kommuneplan  " ,. _
Samfunnsdel Årsmelding

Arealdel xx

Kommunedelplaner

Reguleringsplaner

Byggesaksbehandling
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Samfunnsplanstatus Troms
O 53 1mm

Kommuner med og uten samfunn splan  I Troms.  Årstall
for  opprinnelig utarbeidet etler revidert samfunnsplan I sort skritt.
Tall på gul bakgrunn viser kommune  i  planprosess.
Kartet er utarbeidet hos Fylkesmannen lTroms.

Kommunerl Trams

 

Arstall_samfunnsplan

I  i  Ingen vedtatt samfunnsplan

E:]zmoogeldre '   . -  "

[:::] 2011-2015 :  " ' ; ;  .W

   

utf?

Kommunelplanprosess 2°00 ‘ _ ,  :  Gao E35; ,. -  :  2015

Kart produsert: ,, ;  ; . 2011 ,V "i?/”""
6-  sept- 2016- o »  , "  "' J "; ; *—

' '  i"."" ; a ' '  2011
M .

'Å ,,2013 : «

”71539 w " ,å» ? 201s
11] . "'-1995— V  __ a
” . ca» »;

flå? *  9. & zo1z.f»

*  * 0 h '.. '  -t- \  *t";

l-.

r)  '  12-. \_ vl” *

 

z

x:  —
Nå,/l:

\
\

2013
[.,/'

v‘x

/

j—"*j1as1
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Arealplanstatus Troms
D 53 1mm

Kommuner med og uten arealplan  i  Troms. Årstall 2M“
for opprinnelig utarbeidet eller revidert arealplan i blå skrift. , "; .

 

Tall på gul bakgrunn viser kommune i planprosess. .! *  . . .
Kartet er utarbeidet hos Fylkesmannen i Troms. fl" nj “ ' ,

Kommuner  I  Trams x..) ;

Arstall arealplan .  .j ’_ ”Rx/”Vi]
,_ {3.1- lngen vedtatt arealplan ,  LVN"', ;.--

l:l 1993-2010 _  2011 I

 

[:1 2011-2016

Kommune i planprosess

Kart produsert:
6. sept. 2016.

2014 "**/"" \. x"

0 ' ' «\' """

2010 ; vr].
rem )' \

 

N

A » - 't ‘4’" *1 '. =. ..,.- "NM ]  1993 as; *-..rx./"'°*«'

 

fra. , \
- r

2°12 lin.—1171; M

5

 

'\ x.
x,;(s.
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; ‘- x.—  x .

l—b'e \Vh... . k,
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Planstatus Troms .. »  ,. ,  Hfavi
D so 1mm     

  

 

  

 

  

 

Kombinasjon av samfunnsplan og arealplan. Alta
Kartet er utarbeidet hos Fylkesmannen  i  Troms.

Kommunerl Tl'oms

Samfunnsutvlkler Iht. Intensjoner I PBL

E] 0-4år

5-8 år

[WW7 9  år og mer
w

Kart produsert:

3-2- seP*-.?.915:,,._J

 

'. Kauto kelno

   
Andøy

N

A
Øksnes

X
3.
'.

m »  _  Soraalnd

Hadsel

Lndln gen

\__  '

].
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Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni

’0 wwm-cm'nhmrwmfi-hmammm’m  p  .  6  . «". 'em-option: * '
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NOR'IHERN RESEARCH lNSTllUTE
norut än

RAPPORT

11J2016
ISBN  978-82-7492-333-1
ISSN 1890-5226

SAMORDNING AV  STATLIGE  INNSIGELSER

Evaluering av  forsøket  med samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
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Fylkesmannen i Troms
- Romssa Fylkkamänni

NORUT rapport

Pålegge samtlige sektordepartementer og direktorater å utarbeide
klare retningslinjer for hva som er sektorens regionale og nasjonale
interesser slik at innslagspunktet for innsigelser blir tydeligere. Det
statlige sektorsystemet er fortsatt sterkt og gir generelt liten støtte til

samordning (Difi 2014:4). De statlige sektordepartementene med sine
direktorater må tydeliggjøre sine interesser. Jernbaneverket har gjort
en jobb her, og andre er i gang med slikt arbeid. Samtlige
sektorer/etater må følge etter. Det vil gjøre arbeidet med samordning
av statlige innsigelser på regionalt nivå enklere, mer forutsigbart og mer
legitimt.
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%Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkaménni

NORUT rapport

Tydeligere rolle for KMD. For å styrke legitimiteten til
innsigelsesinstituttet er det nødvendig at innsigelser som er forankret i
viktige regionale og nasjonale interesser opprettholdes om de ankes til
nasjonalt nivå. Den praksis som har utviklet seg i enkelte kommuner
med at de forventer at KMD vil gi kommunene medhold i at innsigelser
ikke skal tas til følge, er uheldig for hele instituttets legitimitet. Våre data
tyder også på at enkelte innsigelsesmyndigheter av og til vegrer seg for
å sende en innsigelse som de vet kommunen vil anke til
departementet. Å tape en innsigelse medfører tap av legitimitet og
anseelse for fagmyndigheten, det kan skape presedens, og kan i verste
fall føre til at senere innsigelser som burde vært fremmet ikke blir det,

med de konsekvenser det kan få for viktige samfunnsområder og
hensyn i planleggingen.
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Retningslinjer for  bruk  av  innsigelse  og klage  på kommunal arealdisponering
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. Fylkesmannen l Troms TO fOrSkjellige  beSIUtningSprosesser
9:3t
, ,,
Jff Romssa Fylkkamänni   

Kunnskapsbasert iorvaltning??

'  Arealplaner, '  Dispensasjoner
områderegulering (spndra)
og reguleringsplan

°  Kystsoneplaner

'  Bruk av innsigelse Klagebehandlin .
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N  ord-Troms  Regionråd  DA
mm  Smifl‘nrd  Kåfjord Shkrm Nordreisa hmmm

@VW'W
PROTOKOLL FRA MØTE

NORD—TROMS  REGIONRÅD  DA

EMNE: Møte nr 06—201 6

STED: Grand  hotell, Tromsø

TIDSPUNKT: 10. november 2016 kl 1500

DELTAKERE:

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein O. Leiros, Kåfjord

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Knutjentoft, Storfjord

Dan—Håvard johnsen, L n en

Fra adm: Berit F'ellber ,da Ii leder

Merknad til innkallin  :  ingen

Merknad til sakslisten: ingen merknad til dagens saksliste.

Møte i regionrådet kombineres med møte med Tromsbenken og Tromsø—områdets

regionråd fredag 11.11.16. Egen saksliste og notat fra dette møtet.

Ved møtestart ble tidligere henvendelse fra Fylkesmannen i Troms av 12.08.16 tatt

opp. Arbeidsutvalget har tidligere diskutert saken, og gitt tilbakemelding om at

disse tema burde tas opp i et eget møte, grunngitt med få møter i regionrådet i

2016. Ordfører Leiros forslo at regionrådet tar initiativ til et eget møte med

Fylkesmannen i Troms til et eget møte i begynnelsen av desember 2016.

Henvendelse fra Fylkesmannen:
Fylkesmannen ber om ca to timer av møtet til  å  orientere om følgende hovedtema:

. Planavdelingen:

Samordningsprosjektet (lnnsigelsesprosjektet) hvor Fylkesmannen skal samordne uttalelser fra statlige

sektormyndigheter til arealplaner, eventuelt avskjære innsigelser.

. Landbruksavdelingen:
Landbruksnæringen i Troms og statlige forven tninger til jordvern.

'  Miligvernavdelingen:

Opprettelse av nye snøcooterløyper.

Dersom det er andre problemstillinger innenfor ressursforvaltningen som er ønskelig å  ta opp, er vi åpnefor innspill og

tilpasning til det enkelte regionråd

Adr.: Hovedveien 2, 9757  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452 .  ,  .  ,  , , ., ,  .
E-post: re ionradéöntromsno
www.nordtroms orm/enno .  '  I  '  I
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REFERATSAKER:

Fra Kvaenan en kommune: «Kommunal Ianstrate i — 2016—2019»

Fra Storfjord kommune: »Samarbeidsavtale med Nord—Troms Studiesenter om

studiebibliotek»

Fra Nordreisa kommune: «Kommunal lanstrate i 2016—2019»

Vedtak: referatsaker tas til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 46/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Saksdokumenter:

. Protokoll fra møte 22.—23.09.i 6

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 22. og 23.

september 2016 på Skjervøy.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 47/16 Høring struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt

Saksdokumenter:

o Protokoll fra møte i Nord—Troms Regionråd 29.03.16 (Møte med politisjef og

prosjektledere for reformarbeidet)

.  Henvendelse fra Troms Politidistrikt: Invitasjon til oppnevning av 2

medlemmer til styringsgruppen prosjekt nye politidistrikter

.  Særutskrift sak 26/16 «Oppnevning av representanter til styringsgruppen  —

prosjekt nye politidistrikter Troms» 26.04.16

.  Høringsbrev og «politimesteren i Troms sitt forslag til tjenestesteds— og

tjenesteenhetsstruktur for det nye Troms politidistrikt” 10.10.16

Saksopplysninger:

I forbindelse med «Prosjekt nye politidistrikter i Troms» hadde

regionrådet i møte 29. mars i år besøk av politimesteren i Troms, regionlensmenn

og prosjektansvarlige for reformarbeidet i Troms. Politiet avholdt lignende møter

med alle regionrådene i Troms.

Nord—Troms Regionråd mottok 19. april henvendelse fra Troms politidistrikt om å

2
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oppnevne 2 representanter til styringsgruppen for prosjektet nye politidistrikter i

Troms. Regionrådet oppnevnte følgende deltakere til styringsgruppen for prosjektet

nye politidistrikter  i  Troms:

o  Dan—Håvardjohnsen (Lyngen) med Knutjentoft som vararepr (Storfjord)

o  Ørjan Albrigtsen (Skjervøy) med Eirik L. Mevik som vararepr (Kvænangen)

Det har vært avholdt flere møter i styringsgruppen.

Politimesteren har 10.10.16 sendt forslaget til ny struktur for Troms politidistrikt ut

på høring med innspillsfrist 25. november 2016.

Vurdering:

Ordfører Albrigtsen orienterte om arbeidet med reformen i regionrådsmøte i slutten

av september på Skjervøy. Ordføreren i Skjervøy opplyste at representantene i

styringsgruppen fra Nord—Troms har hatt ulikt syn når det gjelder lokalisering av

tjenestesteder, dette har også kommet fram i lokal media.

På grunn av ulike oppfatninger i styret i regionrådet er det lite hensiktsmessig å avgi

en felles høringsuttalelse når man ikke får til et enstemmig innspill. lsaker hvor det

ikke oppnås konsensus er det en bedre løsning at hver enkelt kommune avgir

høringsuttalelse i saken. Saken er også diskutert i arbeidsutvalget.

Forsla til vedtak fra arbeidsutval et:

Nord—Troms Regionråd DA velger å ikke avgi høringsuttalelse vedrørende forslaget

til tjenestesteds— og tjenesteenhetsstruktur for det nye Troms politidistrikt.

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Ordfører Ørjan Albrigtsen utarbeider et forslag til uttalelse fra Nord—Troms

Regionråd DA til tjenestesteds— og tjenesteenhetsstruktur for det nye Troms

politidistrikt. Forslaget sendes til godkjenning pr e—post til resten av styret før det

oversendes høringsinstansen.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 48/16 Utsettelse  — strategisk utredning Nord-Troms  — RUP—søknad

Saksdokumenter:

o  Skisse til strategisk utredning

o  Protokoll fra møte Nord—Troms Regionråd 21.06.16
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Saksopplysninger:

lløpet av de siste årene har det vært avholdt flere møter i regi av Nord—Troms

Regionråd hvor helhetlige samferdselsløsninger for Nord—Troms har vært tema.

Regionrådet har ønsket en utredning som beskriver og synliggjør behov og

utfordringer for infrastrukturen i regionen. En slik utredning bør favne flere

områder, og både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og

trafikkmønster. Det er også behov for å dokumentere næringstransporter i

regionen. Vi har en raskt voksende sjømatnæring, en etablert industri og en

reiselivsbransje som er i en positiv utvikling. Vi har behov for å se transportnettet i

regionen i en sammenheng.

l 2016 har det vært møte med fylkesråd for samferdsel 3. februar og møte med

Statens vegvesen og samferdselsetaten i Troms fylkeskommune 21 .06.i 6. I begge

møtene har det vært enighet om å utarbeide en plan for arbeidet og søke Troms

fylkeskommune om RUP—midler for å finansiere en strategisk utredning for Nord—

Troms. Begrunnelsen for å organisere dette som et prosjekt er manglende

utredningskapasitet i regionen pr i dag.

På regionrådsmøte i 21.06.16 var styret enige om:

«,. å utarbeide en søknad om RUP—midler ti/ utredningen. Kommunene bes komme med innspi// (en

kort utredning fra hver kommune) ut fra fø/gende;

Det ska/ gis et «bi/de av dagens» Nord— Troms og det skal utformes et scenario som beskriver  N  T  2036

— tema som ma" belyses,"

— 6’0— og arbeidsmarkedsregion

— Nærings/iv

— Beredskap/samfunnssikkerbet

— Transportkorridorer (eksisterende — nye)

— Statistikk — trafikkmønster

—  Kart—materiale (transportårer)»

Frist for innspill ble satt til 20.08.16. Da det var kommet få innspill ved fristens

utløp ble denne forlenget til 30.09.16 på regionrådsmøte i september. Pr i dag har 5

av 6 kommuner gitt innspill (Lyngen mangler).

Vurdering:

Alle kommuner bør ha et eierforhold til et slikt arbeid, og lokal forankring er

avgjørende for å lykkes. Det er derfor behov for en nærmere avklaring før man går

videre med saken.

Da saken ble diskutert i regionrådet tidligere har det vært uttrykt ønske om å koble

næringskonsulentene (NUNT) på dette arbeidet. NUNT har ikke hatt aktivitet det
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siste året grunnet flere vakante stillinger og nytilsettinger. Planen er å ta opp

aktiviteten i NUNT i oktober 2016.

Saken ble derfor diskutert i møte i arbeidsutvalget 18.10.16, som var enige om å

legge fram et forslag om utsettelse av arbeidet.

Forsla til vedtak fra arbeidsutval et:

Nord—Troms Regionråd DA utsetter oppstart av arbeidet med RUP—søknad

«strategisk utredning Nord—Troms» til 1. kvartal 2017. Saken tas opp igjen i

fellesmøte mellom ordførere (styret i regionrådet) og næringsutviklere (NUNT).

Forsla til vedtak fremmet i møte:

1. Styret i regionrådet vedtar at det skal utarbeides en søknad om RUP—midler

snarest (innen 1.12.16)

2. Det kjøpes inn bistand til utarbeidelse av søknad. Kostnaden dekkes over

fondsmidler i regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 49/16 Yrkes— og utdanningsmesse Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Yrkes— og utdanningsmesse i Nord—Troms har vært arrangert av Halti næringshage i

samarbeid med Regionkontoret, Nord—Troms videregående skole, Ungt

Entreprenørskap og Nord—Troms Regionråd i perioden 2008—2014. Messa har vært

en integrert del av Forskningsdagene i Nord—Troms i denne perioden, og har vært

finansiert med tilskudd fra Troms fylkeskommune. Fylkesmannen i Troms har

enkelte år bidratt med tilskudd til å dekke busskostnader.

Målgruppa for yrkes— og utdanningsmessa har vært 10 kl i Nord—Troms og elever på

VG1 og VG2. Målet har vært at ungdom fra regionen skal bli kjent med næringsliv i

regionen og få informasjon om ulike utdanningsvalg. Klipp fra tidligere rapport;

«Opplæringskontorene, utdanningsinstitusjonene, kommunene og næringslivet deltok med

stands inne i Idrettshallen og utendørs med kjøretøy, sto/pek/atring, naturbasert reiseliv.

Standene var  i  hovedsak tiltalende og utstyrt med spennende effekter og god informasjon til

elevene. Ferd/gutdannet ungdom fra Nord— Troms fortalte om sine yrkesva/g og hvilke

valgmuligheter det har gitt dem i yrkeslivet. Her ble det vektlagt viktigheten å sta" på og satse

høyt for a" nå sine drømmer.  /  kantina var det salg av internasjonal mat. Skolene hadde på

forhånd fått tilsendt arbeidsoppgaver for forberedelse og spørsmål pa" messa.
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I 2014 konkluderte Halti næringshage med at de ikke lenger hadde ressurser i form

av økonomi eller personale til å arrangere yrkes— og utdanningsmessa videre.

Yrkes— og utdanningsmessa var arrangert som en del av Forskningsdagene som

avholdes hvert år i uke 39 (slutten av september). Tidspunktet var heller ikke så

gunstig da skolene som regel har høstferie samme uka, og i forhold til

utdanningsvalg burde messa legges en annen tid på året. Arrangementet er

omfattende og krever mye planlegging og koordinering av mange parter for en god

gjennomføring.

Vurdering:

Den siste tiden har det vært flere som har tatt opp behovet for å få yrkes— og

utdanningsmessa arrangert i Nord—Troms. Blant annet kom signalene fra skolene

og arrangementskomiteen etter sjømatseminaret på Skjervøy 6.9.16, da det ble gitt

et tilbud til ungdom i regionen som ble veldig godt mottatt av elever og lærere. l

etterkant ble det uttrykt ønske om å vise en større bredde av arbeidslivet i regionen

for elevene. Nord—Troms ungdomsråd/RUST har også gitt innspill om behovet for en

yrkes— og utdanningsmesse i regionen, og gjerne også vise fram handverksyrkene,

og ikke bare de «store» virksomhetene (bedrifter og kommuner).

Pr i dag har elevene fra Nord—Troms muligheten for å delta på den store

utdanningsmessen som arrangeres årlig iTromsø i februar, mens det ikke er noe

tilbud om å delta på «yrkesmesse», så vidt saksbehandler kjenner til.

lMidt—Troms arrangeres årlig yrkes— og utdanningsmesse, hvor Midt—Troms

Regionråd eier messa og søker midler mens pedagogisk senter Midt—Troms er

teknisk arrangør og tilrettelegger. l Vest—Finnmark arrangeres det yrkesmesser i

Alta og Hammerfest ijanuar. l Alta er det Alta naeringsforening som arrangerer

Yrkesorienteringsmessa med Alta videregående skole som teknisk arrangør, på

denne messa har også elever fra Kvænangen deltatt.

Slik saksbehandler oppfatter situasjonen er det behov for å presentere utdannings—

og karrieremuligheter som finnes i vår region. Dette bør gjøres i samarbeid med

bedrifter, videregående skoler og kommunene. Dette kan bidra til at ungdommen

velger rett utdanning og yrkesvei, og øke muligheten for at flere velger å bosette

seg i regionen etter endt utdanning.

Dette er særlig viktig sett i relasjon til de utfordringene Nord—Troms står overfor

med hensyn til demografi og kompetanse.

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd DA ved rådsordfører inviterer videregående skoler i
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regionen, Regionkontoret og representanter fra NUNT (næringsutviklere Nord—

Troms) til møte for å diskutere mulige løsninger. Saken følges opp i neste

regionrådsmøte.

Forslag til endring:

«Representanter fra NUNT» erstattes med «representanter fra kommunene».

Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig bifalt.

Sak 50/16 Nærings— og utviklingskonferanse Nord—Troms

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms er forankret i «Regional planstrategi for

Troms». Planen har 3 fokusområder; kompetanse, boligutvikling og

entreprenørskap. Det er utarbeidet egne prosjektplaner for alle satsingene og de er

alle finansierte med midler fra Troms fylkeskommune. Arbeidet er forankret i

kommunene underveis i prosessen.

Prosjektene Kompetanseløft Nord—Troms, Boligutvikling og den helhetlige

entreprenørskapssatsingen HopplDE er alle kommet godt  i  gang. For å synliggjøre

satsingen, inspirere, bygge nettverk og gi påfyll til videre arbeid, er det aktuelt å

arrangere en nærings— og utviklingskonferanse for Nord—Troms i løpet av 1. halvår

2017.

Vurdering:

Flere av prosjektene har arenabygging og seminarer som tiltak i sine satsinger. Om

man slår sammen disse kan man løfte i lag og få større kraft, og ikke minst møtes

på tvers av ulike miljø for å bli inspirert, lære, utveksle ideer og finne løsninger

sammen.

Flere av prosjektene som er i gang retter seg mot unge mennesker i regionen. Det

ville derfor være noe nytt i Nord—Troms å innrette konferansen mot aldersgruppen

20 til 40 år. For å bringe nye elementer inn i måten å arrangere konferanser på i

regionen kan man også vektlegge å ta i bruk teknologi i større grad enn tidligere. l

forhold til våre satsinger er det naturlig å fokusere på hvilke drivere som fremmer

vekst i regioner (f.eks. entreprenørskap, nytenking, kompetanse, kultur,

infrastruktur)
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For å sette sammen et godt program og sikre gode innledere er det behov for å

starte planleggingen så tidlig som mulig. Konferansen bør være relevant og

inspirere til nytenking.

Det bør oppnevnes en komite som får ansvaret for hele konferansen. Komiteen bør

settes sammen av representanter fra de ulike satsingene Kompetanseløft (næring)

og Entreprenørskapssatsingen HopplDE. ltillegg er det naturlig å koble på

ungdomssatsingen RUST for å sikre at de unge stemmene blir hørt,

næringsutviklerne i NUNT, og representasjon fra næringslivet.

Forsla til vedtak:

i. Nord—Troms Regionråd DA ønsker å arrangere en nærings— og

utviklingskonferanse for å inspirere, fylle på ny kunnskap og bygge

nettverk for å utvikle regionen videre.

2. Konferansen skal inngå i arbeidet med nærings— og utviklingsplan for

Nord—Troms.

3. Komiteens møter dekkes over driftsbudsjettet i regionrådet, mens

konferansen må finansieres med midler fra prosjekt

4. Det oppnevnes følgende komite som får et helhetlig ansvar for

planlegging, gjennomføring og etterarbeid av konferansen;

.  Representant fra ordførerne (leder)

Representant fra Kompetanseløft næring

Representant fra Entreprenørskapssatsingen HopplDE

Representant fra NUNT

Representant fra RUST

Representant fra næringsliv

Forslag til nytt punkt 4:

Følgende styringsgruppe oppnevnes:

o  Representant fra ordførerne (leder) Eirik L. Mevik

Representant fra Entreprenørskapssatsingen HopplDE Rune Steinsvik

Representant fra NUNTJens—Kristian Nilsen (ikke forespurt)

Representant fra næringsliv banksjef Hege Olaussen (ikke forespurt)

Vedtak: forslag til vedtak med nytt punkt  4  fremmet i møte ble enstemmig bifalt.

Sak 51/16 Møteplan og års—hjul 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg
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Saksopplysninger:

Tidligere år har regionrådet lagt opp møteplan med ett møte  i  hver av

eierkommunene  i  løpet av året, til sammen seks møter. Fast møtedag har vært siste

tirsdag i  måneden. Rådmannsutvalget har lagt sine møter mandag i  forkant av

regionrådsmøte tirsdag.

På siste regionrådsmøte i september var det flere av ordførerne som ønsket en

endring i denne måten å awikle møtene på.

Vurdering:

Ved å legge møter i tilknytning til seminarer/møter utenfor regionen, vil vi få nye

kontakter og forsterke det «utenrikspolitiske» arbeidet til regionrådet. Dette gir

også mulighet til å løfte fram aktuelle saker i fellesskap fra regionen.

Regionrådsmøtene kan avvikles i tilknytning til valgte møter/seminarer. Der hvor det

er naturlig/aktuelt bør også rådmenn delta, i tillegg til å avvikle egne møter i

rådmannsutvalget.

Alle kommunene har tilgang til verktøyet «skype for business». Dette har vært lite

brukt både av ordførere og rådmenn. Dette digitale møteverktøyet kan med fordel

tas meri bruk for å awikle møter. Dette vil medføre besparelser både i tid og

penger. ltillegg finnes et intranett som kan tas i bruk til å lagre alle felles

dokumenter i det regionale samarbeidet. Lyngen er ikke lenger med i lT—

samarbeidet, derfor må det sjekkes ut hvordan Lyngen kan kobles på den digitale

møteplassen.

Det vil også være aktuelt å innføre bruk av digitale møter og bruke intranettet i flere

interkommunale samarbeid, for eksempel RUST, NUNT, ledernettverk for helse— og

omsorgsledere osv.

Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke møteplasser som er

interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. For å vise aktiviteten

gjennom året bør det også utarbeides et eget års—hjul for regionrådet, slik at vi har

en god oversikt over helheten.

Aktuelle møteplasser/møtetid — grunnlag for års—hjul 2017:

Januar:

.  Fredag 6. tur ungdom og ordførere

.  lO.—12. Fylkesmannens januarmøte i Tromsø

o Mandag 30. Rådmannsmøte NT (Nord—Troms)

0 Tirsdag 31. Regionrådsmøte NT — møte NUNT (tema: næringsutvikling)

Februar:
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o  Digitale møter rådmannsutvalg og regionråd

Mars:

0  Onsdag 29. Regionråd (saker: regnskap, årsrapport, framtidig organisering av

regionrådet)

0  Torsdag 30. (?) «Nord—Troms konferanse» (nærings— og utviklingsplan —

invitere fylkesråd/ting og Tromsbenken — avholde egne politiske møter? — ses

i sammenheng med møte april)

April:

.  Møte med Tromsbenken (og Finnmarksbenken) i Oslo/regionrådsmøte

.  Tirsdag 25. representantskapsmøte og rådsforsamling NT (tema: framtidig

organisering av regionrådet)

Mai:

.  KS kommuneprop/regionrådsmøte i Tromsø (møte med

fylkesråd/fylkestingsrepr NT?)

. Møte med Sametinget  — plenumssamling —  Karasjok  — sammen med NUNT?

(29.05.—02.06.)

Juni:

.  Digitale møter rådmannsutvalg og regionråd

September:

. Mandag 4. Rådmannsmøte

.  Tirsdag 5. Regionrådsmøte (saker; budsjett og plan for 2018)

.  Uke 39 forskningsdagene

Oktober:

.  Digitale møter rådmannsutvalg og regionråd

o KS høstkonferanse (etter SB er lagt fram)

November:

.  Tromskonferansen iTromsø/regionrådsmøte  +  NUNT

Saken legges fram til diskusjon uten innstilling.

Forsla til vedtak fremmet  i  møtet:

1. Styret i Nord—Troms Regionråd vil legge større fokus på det «utenrikspolitiske

arbeidet»

2. Det framlagte forslaget til årshjul—møtekalender godkjennes. I tillegg bør det

planlegges møte med Tromsbenken i november i Oslo

3. Kommunene oppfordres til å legge formannskaps— og kommunestyremøter

til onsdager eller torsdager som faste møtedager

4. Styret i Nord—Troms Regionråd vil planlegge en studietur til Oulo i løpet av

2017. Det må søkes egne midler til en slik studietur

5. Møtekalender  — sendes i outlook til alle ordførere
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Vedtak: forslag til vedtak fremmet  i  møte ble enstemmig bifalt.

Sak 52/16 Prosessplan framtidig organisering

Saksdokumenter:

.  Forslag til prosessplan framtidig organisering av Nord—Troms Regionråd

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

l regionrådsmøte på Skjervøy 22.09.16 ble samarbeidet i Nord—Troms drøftet. Det

ble gjort følgende enstemmige vedtak:
«Styret i Nord— Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen:

i . Administrasjonen får i oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet

2. Rådmannsutva/get får i oppga ve a" gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye

samarbeidsområder

3. Forslagene presenteres for styret i regionrådet i mars—møte neste år. Saken legges også fram

represen tan tskapsmøte april 20 i 7»

Administrasjonen i regionrådet er i stilling (daglig leder), og det vil ikke være mulig

å gjøre en utredning i hht pkt 1 i vedtaket på toppen av dagens oppgaver. Det vil

derfor være nødvendig med noe frikjøp av tid i utredningsperioden.

Pkt 2 i vedtaket blir fulgt opp i et eget rådmannsmøte i7.—i 8. 11.16.

Vurdering:

Slik det går fram av vedlagte prosessplan tenkes utredningen gjennomført i 4 faser;

Fasei: Kartleggingsfase  — innsamling av materiale (fra andre

regionråd/samarbeidsløsninger, forskningsrapporter mm)

Fase 2: Bearbeiding og analyse av innsamlet materiale

Fase 3: Modellutvikling — konsekvensvurderinger  — anbefaling

Fase 4: Behandling av forslag i regionrådets styre og representantskap

Arbeidet er beregnet til å ta 4 mnd, og oppstart erforeslått 14.11.16 2016.

Ressursbruken er kalkulert til ca SO  %  stilling, med en kostnadsramme med inntil kr

100.000.

Arbeidsutvalget  i  regionrådet forslås som ressursgruppe.

Det er et moment at utredningen er ferdig og kan presenteres på regionrådets

representantskapsmøte i slutten av april 2017. Utredningsarbeidet er lagt opp
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parallelt med behandling av kommunereformen  i  Stortinget, da dette synes

hensiktsmessig.

Forsla til vedtak:

1. Nord—Troms Regionråd DA godkjenner forslaget til prosessplan for

utredningen av framtidig organisering av Nord—Troms Regionråd.

2. Arbeidsutvalget  i  regionrådet er ressursgruppe.

3. Daglig leder kjøpes fri i 50  %  stilling i 4 mnd for å gjennomføre

utredningen. Det må kjøpes inn bistand til å utføre deler av daglig leders

oppgaver i perioden.

4. Kostnadsrammen for arbeidet settes til kr 100.000. Kostnaden dekkes av

frie fond.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Orienteringssaker:

Orientering vedrørende «prosjekt kompetanseutvikling som utfordring i  kommunal

sektor», initiert av Gunnar Grepperud, UiT

o Regionrådet har gitt støtte til søknaden/prosjektet

. Kåfjord kommune har signert avtale om deltakelse

Orientering fra ungdomssatsingen RUST:

o Revitalisering av prøv—sjøl ordningen (samarbeid med NUNT og

entreprenørskapssatsingen HopplDE)

o RUST—konferansen 21 .10.1 6 (ca 30 ungdommer deltok, ungdom fra

alle Nord— Troms kommunene)

o Engasjement av vikar 2017 (grunnet omsorgspermisjon)

Oppfølgingssaker:

Kompetanseløft i Nord—Troms (presentasjon på konferanser, felles saksutredning til

k—styre r)

.  Arbeidet er i rute, planen skal behandles i k—styrer i desember

.  Deltar på stands på konferanser i november KSS/Fylkesmannen og UNN
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Boligsatsing — veien videre 2017

.  Mang/er finansiering fra Husbanken i207  7

. Styret i regionrådet ønsker orientering om saken ineste regionrådsmøte i

januar 20/ 7

HopplDE — entreprenørskapssatsing

—  Orientering om status og fremdrift

Finansiering av Nord—Troms Studiesenter  — utforming av nasjonal og regional

kompetansepolitikk  — hvordan bør vi arbeide?

.  Saken tas opp med Tromsbenken på møte imorgen (notat sendes

utdanningskomite på Stortinget)

.  Det legges opp til et møte med rektor på Ui T sammen med fylkesråds/eder

like over nyttår

Eierskapsmeldinger — behandlet i alle kommuner?

.  Nordreisa, Lyngen, Skjervøy og Kåfjord har behandlet saken

Møtet hevet k/  I840

Rett protoko/lutskrift bevitnes

] 0. november 207 6

Berit Fjellberg

Referent

13
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NORDREISA KOMMUNE
Postboks 174
9156 STORSLETT

Tildeling av startlån, tilskudd til  etablering og tilskudd til
tilpasning av bolig for 2017

Husbanken viser til søknad om videretildelingsmidler for 2017.

Kommuner med de største boligsosiale utfordringer blir prioritert når Husbanken behandler
søknaden om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig. Rammen for tilskudd
til etablering og tilskudd til tilpasning er begrenset, og kommuner med de største boligsosiale
utfordringene blir prioritert.

Husbankens vedtak
Husbanken har bevilget kommunen:

0  5 000 000,- kr i startlånsmidler

. 250 000,- kr i tilskudd til etablering

.  100 000,- kr i tilskudd til tilpasning

Nytt av 2017 er at Husbanken tildeler hele søknadsbeløpet for startlån med en gang, i stedet for å
holde igjen deler av midlene til andre tildelingsrunde. Dere vil med dette få en mer forutsigbar
tilgang til startlånsmidlene, samt økt handlingsrom til å målrette bruken av midlene overfor
innbyggerne deres. Hvis behovet for midler endrer seg i løpet av året kan dere søke om ytterligere
startlånmidler. Søknadsfristen er 15.september.

Hva må dere gjøre for å få midlene utbetalt?
Startlån vil bli utbetalt innen kort tid, forutsatt at Husbanken har mottatt:

.  underskrevet låneavtale

o  bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak

Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens
godkjenning legges ved som dokumentasjon. Dokumentene sendes til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ

Dere har tre måneders frist fra bevilgningen er gitt. Etter dette bortfaller bevilgningen.

Kunngjøring
Kommunene skal kunngjøre tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. Hvordan dere kunngjør
ordningene finner dere på side 21 i «Veileder fra Finansdepartementet -om etablering og
forvaltning av tilskuddsordninger i staten". Vi ønsker også at startlånet kunngjøres, slik at denne
ordningen blir bedre kjent blant kommunens innbyggere.

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr.

L. Alejandro Vargas Moleres Sjøgata 6, Hammerfest 22 96 16 00 6345.05.03594
Tlf. Org.nr.
alejandro.vargas@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184238
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Overføring mellom formålene
Fra 2016 kan kommunene overføre mellom tildelte midler på tilskudd til etablering og tilskudd til
tilpasning. Kommunene får dermed økt handlingsrom i forvaltningen av disse tilskuddene. Dette gir
kommunene god anledning til  å  målrette tilskuddsbruken til lokale behov.

Kommunen kan ikke overføre ubrukte tilskuddsmidler som ble bevilget før  2016.  Disse midlene må
dere benytte til det opprinnelige formålet de ble gitt til. Det er derfor svært viktig at kommunene har
oversikt over hva som ble overført til  2016  på de forskjellige formålene.

Husbanken vil følge nøye med på årsrapporteringen, slik at kommuner som har overført midler fra
tidligere år, faktisk bruker disse tilskuddene til opprinnelige formål.

Hva skal startlånet og tilskudd til etablering brukes til?
Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne
eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen
bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil
bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån og tilskudd brukt i retinansiering er gode
virkemidler for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter.

Startlån og tilskudd til etablering er også viktige virkemidler for å bosette flyktninger. Flyktninger
som leier bolig og som har en stabil økonomisk situasjon, bør få muligheten til å kjøpe sin egen
bolig. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet, og skal prioriteres ved tildeling av
startlån og tilskudd.

Det konkrete målet for  2017  er at kommunene skal gi minst 50 prosent av alle startlån og tilskudd
til etablering til barnefamilier.

Fra  2017  kan tilskudd til etablering også gis til utbedring av bolig som er nødvendig for at boligen
fortsatt skal være beboelig og egnet for beboer over tid. Målrettet bruk av startlån, tilskudd og
bostøtte, der virkemidlene ses i sammenheng, er viktig for å utnytte potensialet i ordningene. Dere
bør utnytte muligheten for lang nedbetalingstid på startlånet ved utmåling av tilskudd. Ved risiko for
redusert inntekt i kortere eller lengre perioder i framtiden, vil bostøtte være et risikodempende
virkemiddel sammen med mulighet for forlenget nedbetalingstid og/eller avdragsfrihet i en periode.
Mer informasjon finner dere i «veileder for saksbehandlin av startlån i kommunene» (HB 7.C.17).

Hva skal tilskudd til tilpasning brukes til?
Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til dette, samt øke
tilgjengeligheten i boligmassen. Det skal legges vekt på at behovet for tilpasningen er
hensiktsmessig og av varig karakter. Tilskuddet kan helt eller delvis dekke godkjente kostnader
ved tilpasningen, og kan gis både til nye og eksisterende boliger.

Familier med funksjonshemmet barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd. Det er videre
klart at søkere som har et dokumentert behov skal prioriteres foran de som ønsker å tilrettelegge
for et fremtidig behov. De som har størst behov skal prioriteres. For mer informasjon om hvordan
dere skal prioritere tilskuddet, se «veileder for tilskudd til til assin . for saksbehandlere i
kommunen» (HB 8.527).

Det konkrete målet for  2017  er at kommunene skal tildele minst  40  prosent av tilsagnsrammen til
barnefamilier.

Rente- og avdragsvilkår
Startlån er gitt med flytende rente, jamfør vedlagte betalingsplan. Hvis kommunen ønsker
fastrente, ta kontakt med Husbanken etter utbetaling.
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Avsetning til tapsfond
l2017  kan det kun unntaksvis settes av  midler  til et  tapsfond. Husbanken  vil gå grundig gjennom
kommunens låneportefølje før en søknad blir innvilget. Kommuner som har behov for  å  sette av
midler i et tapsfond må søke Husbanken om dette innen 01.09.17.

Rapportering og kontroll
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån og tilskudd.

. Kommuner som bruker StartSak:
Alle søknader som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir
automatisk rapportert til Husbanken.

.  Kommuner som ikke bruker StartSak:
Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal rapporteres forløpende som enkeltsaker i
rapporteringsmodulen StartRap.

. Alle kommuner må sende inn årsrapportering for  2017  i StartRap i januar  2018.

Rapporten skal også inneholde opplysninger om tap, tapsfond, rentepåslag og gebyrer.

Dere som er usikre på hvordan dere rapporterer i StartRap, finner informasjon  om  dette i
veilederen «Veileder  for ra orterin å startlån o tilskudd til til asnin o etablerin » (HB
7.019).

Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan kontrollere at kommunene tildeler
og forvalter midlene i henhold til forskrift om startlån, og forskrift om tilskudd til etablering og
tilpasning av bolig med mer.

Klageadgang
Husbankens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og dere kan derfor ikke klage på dette vedtaket.

Informasjon
Ta gjerne kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker mer informasjon. Dere kan også lese
mer om ordningene på www.husbanken.no.

Aktuelt regelverk
.  Startlån skal videretildeles i samsvar med forskrift om startlån.

. Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente— o avdra svilkår for lån  i
Husbanken  og utfyllende bestemmelseri retnin slin'er om rente- o avdra svilkår (HB
4.B.5).

. Tilskuddene skal videretildeles i  samsvar  med forskrift om tilskudd til etablerin 0
til asnin av boli med mer.

0  Retnin  slin'er om tilskudd til til asnin av boli med mer (HB 8.B.28).

Retnin slin'erfortilskudd til etablerin ie enboli (HB 8.B.29).

Med hilsen

HUSBANKEN

Bente Bergheim L. Alejandro Vargas Moleres
Avdelingsdirektør Rådgiver
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å"
båt?  Husbanken Låneavtale  -  Alminnelige  vilkår

Kommune  -  Videretildeling

Saksnr.: 16717471 Utskriftsdato: 02.03.2017

Undertegnede Nordreisa kommune, org.nr. 943350833,

erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 5 000 000 ,- femmillionerkroner.

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer

vedtatt av Stortinget. Fortiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre

retningslinjene.

Rentevilkår

Flytende rente - nominell rente 1,564  %  pr. år.  -  effektiv rente 1,573  %  pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.

Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. ] beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv

rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller

Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6

uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på

www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår

Lånet gis som serielån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan

nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte

betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid

innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer

Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader

eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst  6  uker før iverksettelse.

Forsinket betaling

lnnbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,

skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis

o låntaker vesentlig misligholder låneavtalen

' det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha

vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden

(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Utbetalingsfullmakt

Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4740.05.03954.

Postadresse Org.nr.

Postboks 1404 942 114 184
8002 BODØ
post@husbanken.no www.husbanken.no241



Aksept  av lånevilkår

Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette

vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Date)

(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen. skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte

kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:

Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert .................... , sak nr ....................

Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert , hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er

oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

Vedlegg: Betalingsplan
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Nordreisa Kommune

9156 STORSLETT

— SERIELÅN  —  FLYT

Lånebeløp i  kr 5,000,000

Løpetid  i  år 25
Avdragsfri periode  i  år O
Terminer pr år 2

Dato: 02.03.2017

Effektiv rente i %
Gebyr pr. termin  i  kr
Totalkostnad
Herav renter og gebyrer

HHEE

Saksnr
00000000 0

1.573
30.00

6,005,055.10
1,005,055.10

For tiden er den flytende renten 1,564%. Denne betalingsplanen
forutsetter uendret rente resten av lånets løpetid.
Rente— og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken
etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet.

Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved
utbetaling av lånet.

Tabellen nedenfor viser hva som må betales  i  renter,
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.

TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR

01.10.2017 45,664
01.04.2018 38,243
01.10.2018 37,668
01.04.2019 36,683
01.10.2019 36,100
01.04.2020 35,268
01.10.2020 34,437
01.04.2021 33,51?
01.10.2021 32,963
01.04.2022 32,004
01.10.2022 31,395
01.04.2023 30,444
01.10.2023 29,827
01.04.2024 29,003
01.10.2024 28,181
01.04.2025 27,287
01.10.2025 26,690
01.04.2026 25,765
01.10.2026 25,122
01.04.2027

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

136,683
136,100
135,268
134,437
133,517
132,963
132,004
131,395
130,444
129,827
129,003
128,181
127,287
126,690
125,765
125,122
124,205

avdrag og evt.

RESTGJELD

4,900,000
4,800,000
4,700,000
4,600,000
4,500,000
4,400,000
4,300,000
4,200,000
4,100,000
4,000,000
3,900,000
3,800,000
3,700,000
3,600,000
3,500,000
3,400,000
3,300,000
3,200,000
3,100,000
3,000,000
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SIDE 2

TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR AVDRAG A  BETALE RESTGJELD

01 10 2027 23,554 100,000 123,554 2,900,000
01 04.2028 22,739 100,000 122,739 2,800,000
01 10.2028 21,925 100,000 121,925 2,700,000
01 04.2029 21,057 100,000 121,057 2,600,000
01  10.2029 20,417 100,000 120,41? 2,500,000
01 04 2030 19,526 100,000 119,526 2,400,000
01 10 2030 18,849 100,000 118,849 2,300,000
01 04 2031 17,966 100,000 117,966 2,200,000
01 10.2031 17,281 100,000 117,281 2,100,000
01 04.2032 16,474 100,000 116,474 2,000,000
01 10.2032 15,669 100,000 115,669 1,900,000
01 04 2033 14,826 100,000 114,826 1,800,000
01 10.2033 14,144 100,000 114,144 1,700,000
01 04.2034 13,287 100,000 113,287 1,600,000
01 10 2034 12,576 100,000 112,576 1,500,000
01 04 2035 11,72? 100,000 111,727 1,400,000
01 10.2035 11,00? 100,000 111,00? 1,300,000
01 04 2036 10,209 100,000 110,209 1,200,000
01 10 2036 9,413 100,000 109,413 1,100,000
01 04.203? 8,596 100,000 108,596 1,000,000
01 10.203? 7,871 100,000 107,871 900,000
01 04.2038 7,048 100,000 107,048 800,000
01 10.2038 6,303 100,000 106,303 700,000
01 04.2039 5,488 100,000 105,488 600,000
01 10 2039 4,734 100,000 104,734 500,000
01 04.2040 3,945 100,000 103,945 400,000
01 10 2040 3,15? 100,000 103,15? 300,000
01 04.2041 2,366 100,000 102,366 200,000
01 10.2041 1,598 100,000 101,598 100,000
01 04 2042 809 100,000 100,809 0

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra
6 til  7  måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det
forsinkelsesrente.

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 22961600
Org. nr: 942 114 184 Fax: 78427410
firmapost.hammerfest@husbanken.no

Postboks 480
9615 HAMMERFEST

Besøk: Sjøgata 6

Post:
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SpareBank  @
NORD-NORGE

Nordreisa Kommune

Økonomisjef Rita Toresen

9156 Storslett

Hammerfest, 26. Januar 2017

Tilsagn om forlengelse av kassekreditt  — Deres ref:  2016/581-17

Vi takker for henvendelsen og har gleden av å kunne tilby forlengelse av kassekreditt som
følgende:

Rammelån kr 20 mill. er innvilget med forlengelse til  01.02.2017, med bakgrunn i gyldig
kommunestyrevedtak og godkjenning fra fylkesmannen i Troms.

Betingelser ihht løpende rammeavtale, til følgende betingelser:
Rente: 3 mnd nibor  +  margin på l,45%.
Bevilgningsprovisjon: O%
Fornyelse av kreditt, kr. 3.500,-

Etableringsomkostninger på kr 3.500,- vil bli belastet konto 4740.05.03954

Med vennlig hilsen
for SpareBank l  Nord-Norge

/L/€7e  C? /c«»———/ . [£
L M W‘

Hege Olaussen Ove Eivind Hagen
Banksjef Kundeansvarlig offentlig sektor

Troms og Finnmark

AKSEPT:
Tilsagnet om forlengelse av
kassekreditt aksepteres;

Sted/dato /?927/?

om
ører i Nordreisa mmune

SpareBank 1  Nord-Norge

PostadressczPostboksA, 8002 Bodø  -  Besoksadresse: Storgata40  '  Direktenummer:(+47) 95911044  -  Telefon:  (+47915)  02244

Org,nr:NO952 706 365  '  Swif't:SNOWN022  -  Hjemmeside:wmv.snn.no  ' E-post:odd.holmvaag@snn.no
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

,  ' [’1' staaer Ingdal
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wk
Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

Deres  ref: Vår  ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:

SSS/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 92.17

edTkomrevnordno

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  VEDRØRENDE  KOMPENSASJONSOPPGAVE
FOR MERVERDIAVGIFT

Konklusjon
Vi har revidert Nordreisa kommunes kompensasjonsoppgave for 6. termin 2016 som viser et
kompensasjonsberettiget beløp på kr  2  548 593,-. Oppstillingen er utarbeidet av ledelsen på bakgrunn
av lov om kompensasjon av merverdiavgifi for kommuner, fylkeskommuner og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er Nordreisa kommune omfattet av kompensasjonsordningen og det oppgitte beløpet
kompensasjonsberettiget i henhold til lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner,
fylkeskommuner og tilhørende forskrift.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har .ennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av kompensasjonsoppgaven. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift,
og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for oppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av kompensasjonsoppgaven i samsvar med lov om
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og tilhørende forskrift, og for slik
intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en oppstilling som
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av kompensasjonsoppgaven
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at kompensasjonsoppgaven som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder lSA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinfonnasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. F eilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på kompensasjonsopp gaven.

Besøks- o  stadresse: Avdelin  skontor: Telefon: Or anlsas'onsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689

9405  HARSTAD Sjøvegan

postar komrevnordno www.komrevnord.no
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. ltillegg:

.  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i kompensasjonsoppgaven, enten
det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Begrenset distribusjon
Kompensasjonsoppgaven er utarbeidet for å hjelpe kompensasjonsberettigede enheter med å oppfylle
Skatteetatens krav. Som et resultat av dette anses ikke kompensasjonsoppgaven nødvendigvis å være
egnet til andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Nordreisa kommune og Skatteetaten.

Emely Bertelsen
revisor

Side 2 av  2
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Post Nordreisa

Fra: Emely Bertelsen <emely.bertelsen@komrevnord.no>

Sendt: tirsdag 14. februar 2017 08:51

Til: Post Nordreisa

Kopi: Marion Heidenberg; Rita Toresen

Emne: Oversendelse revisors beretning for momskompensasjon 6. termin 2016

Vedlegg: Utg 555 Revisors beretning til kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 6.

termin 2016.pdf

Vedlagt sendes revisors beretning for kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 6. termin 2016. Denne sendes kun pr

e-post til dere.

Med hilsen

Emely Bertelsen

Revisor

KomRev Nord IKS

E-post: eb komrevnord.no

Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76

Internett: www.komrevnord.no

1

248



1 
 

 

 

Mars 2017 

 

 

Skatteinngangen pr. januar 2017 

 

 Skatteinngangen pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. 

Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016.  

 

 Skatteinngangen for kommunene i Troms pr. januar er 559,406 mill. kr. Dette er en økning 

på 10,7 pst. i forhold til januar 2016. Utviklingen i skatteinngangen for kommunene i Troms 

er litt bedre enn gjennomsnittet for landet, men kommunene i Troms er skattesvake og 

ligger samlet sett under landsgjennomsnittet pr. innbygger. 

 

 Kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre 152,082 mrd. kr. i 

statsbudsjettet for 2017. Dette utgjør en vekst på 1,5 pst i forhold til regnskapsførte 

skatteinntekter i 2016. Økningen er moderat på grunn av de betydelige 

merskatteinntektene i 2016, et forhold som er av engangskarakter knyttet til uttak av 

ekstraordinært store utbytter til personlige skatteytere. 

 

 I Kommuneproposisjonen 2017 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes 
ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede 
inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2017 holdes uendret på 11,8 %.  

 

Om inntektssystemet 

De frie inntektene til kommunene består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2017 er de frie 

inntektene til kommunene (eks. fylkeskommuner) anslått til 291,578 mrd. kr. Skatteinntektene utgjør 

52 pst. og rammetilskudd utgjør 48 pst. av frie inntekter, og sammen med momskompensasjon 

utgjør dette nær 80 pst. av kommunens samlede inntekter. 

 

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

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

forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av 
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rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) 

og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning).  

 

Skatteutjevning 

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

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

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

 

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

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

samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 

pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.  

 

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

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

landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver 

kommune trekkes med et likt beløp per innbygger. 

 

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

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

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

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

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

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

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

landsbasis påvirker størrelsen på skatteinntektene. 

 

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

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

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

kommunene som har mest betydning.  

 

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

landsgjennomsnittet.  

 

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

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

likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne skatteinntekter.  

 

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

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

en reduksjon i skatteinntektene.  
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Skatteinngangen pr. januar 2017 

 

Tabellen under viser akkumulert skatteinngang pr. januar 2017 for kommunene i Troms og for landet 

som helhet. 

 
 

Skatteinngangen pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er 

9,6 pst. mer enn i januar 2016. Skatteinngangen for Tromskommunene var på 559,406 mill. kr. som 

er 10,7 % høyere enn på samme tidspunkt i 2016.  Vi minner om at skatteinngangen i januar 2016 

relativt sett var svak, da skattøret ble oppjustert først i mars 2016. 

 

 

 

Kommune

Innbyggertall 

1.1.2017

Skatteinngang  

pr. jan 2017 

(1000 kr.)

Skatteinngang 

pr. jan 2016 

(1000 kr.)

Prosentvis 

endring 

skatteinngang 

pr. jan 2016-

2017

Skatteinngang  

jan 2017 pr. 

innbygger

Skatteinngang pr. 

innbygger pr. jan. 

2017 i % av 

landsgj.snittet

Tromsø 74 541                           277 163 249 266 11,2 % 3 718                   106,2 %

Harstad 24 845                             82 581 73 761 12,0 % 3 324                   94,9 %

Kvæfjord 2 986                                  8 158 7 790 4,7 % 2 732                   78,0 %

Skånland 3 048                                  8 935 8 058 10,9 % 2 931                   83,7 %

Ibestad 1 394                                  4 219 4 080 3,4 % 3 027                   86,5 %

Gratangen 1 121                                  2 748 2 951 -6,9 % 2 452                   70,0 %

Lavangen 1 076                                  2 539 2 186 16,1 % 2 360                   67,4 %

Bardu 3 994                               15 088 13 127 14,9 % 3 778                   107,9 %

Salangen 2 220                                  6 109 5 487 11,3 % 2 752                   78,6 %

Målselv 6 781                               24 247 21 236 14,2 % 3 576                   102,1 %

Sørreisa 3 496                               10 790 10 007 7,8 % 3 087                   88,2 %

Dyrøy 1 138                                  3 146 2 792 12,7 % 2 765                   79,0 %

Tranøy 1 540                                  4 635 4 027 15,1 % 3 010                   86,0 %

Torsken 921                                     2 593 2 452 5,7 % 2 815                   80,4 %

Berg 914                                     3 192 2 873 11,1 % 3 492                   99,7 %

Lenvik 11 697                             37 341 34 107 9,5 % 3 192                   91,2 %

Balsfjord 5 685                               15 194 13 809 10,0 % 2 673                   76,3 %

Karlsøy 2 273                                  5 843 5 920 -1,3 % 2 571                   73,4 %

Lyngen 2 876                                  8 339 7 397 12,7 % 2 899                   82,8 %

Storfjord 1 890                                  5 703 4 999 14,1 % 3 018                   86,2 %

Kåfjord 2 132                                  5 572 5 389 3,4 % 2 614                   74,7 %

Skjervøy 2 912                                  8 030 7 879 1,9 % 2 758                   78,8 %

Nordreisa 4 919                               14 066 12 760 10,2 % 2 860                   81,7 %

Kvænangen 1 233                   3 174 2 926 8,5 % 2 574                   73,5 %

Troms 165 632           559 406 505 279 10,7 % 3 377                   96,5 %

Troms u/ Tromsø 91 091              282 243             256 013              10,2 % 3 098                   88,5 %

Landet 5 258 317        18 409 333 16 799 193 9,6 % 3 501 100,0 %

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr. januar 2017 - kommunene i 

Troms

251



4 
 

Det nasjonale skatteanslaget  

Iht. vedtatt statsbudsjett for 2017 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 152,082 mrd. kr., 

hvilket innebærer en vekst i skatteinntektene på 1,5 pst. målt mot regnskapsførte skatteinntekter for 

hele 2016.  Dette er 182 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2016 – 2017) og kommer som 

følge av endringer i skatteopplegget. Rammetilskuddet nedjusteres tilsvarende.  

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2017 bygger blant annet på 0,7 pst. 

sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 2,7 pst. lønnsvekst fra 2016 til 2017. 

I kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra 

en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. 

Skattørene holdes uendret på 11,8 pst. som i forslaget. 

 

Tabellen under viser ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter for kommunene samlet for 

årene 2012-2017.  
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Figuren under viser nasjonal utvikling i akkumulert skatteinngang pr. måned i 2016 sammenlignet 

med tilsvarende måned forrige år. 

 

Skatteinngangen for landet viser en vekst på 9,6 pst. målt mot januar 2016. Anslaget i statsbudsjettet 

for 2017 er en vekst på 1,5 pst. for hele året målt mot inntektsførte skatteinntekter for hele 2016. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/271-2 

Arkiv:                L83  

Saksbehandler:  Torgeir 
Amund Lunde 

 Dato:                 02.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/17 Nordreisa formannskap 23.03.2017 

 

Forespørsel  om opsjonsavtale for en del av 47/145 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Kart 1 
2 Kart 2 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Handelsbygg om opsjonsavtale på eiendommen 
47/145 og godkjenner avtale på inntil 1 år med mulighet for å søke forlengelse. 
 
Pris for arealet settes til 305 kr pr m2 + omkostninger. 
 
Nordreisa kommune er åpen for å inngå en tilbakekjøpsavtale til samme pris. Endelig avtale må 
forelegges Formannskapet før undertegning. 
 
 

Saksopplysninger 
Handelsbygg har sent en forespørsel om opsjonsavtale for en del av gnr 47 bnr 145 i område 
Sørkjosen. Området ligger nærmere bestemt ved veien inn til flyplassen og mot E6 og har en 
størrelse på 6634 m2. Området er i kommuneplanens arealdel foreslått til forretningsområde. 
Arbeidet med reguleringsplan ble startet opp i 2015, men stoppet opp grunnet andre plan-
oppgaver. Arbeidet starter opp igjen i år.  
 
Handelsbygg driver med eiendomshandel og utleie og er landsomfattende, har sitt hovedkontor i 
Halden. Handelsbygg ønsker å presentere det aktuelle området for sine samarbeidspartene og 
kjedene de jobber med.  
 
I første omgang ønsker de en opsjonsavtale med 2 års varighet. Ved senere kjøpekontrakt, hvor 
de spør om det kan innarbeides at Nordreisa kommune har en tilbakekjøpsrett på like vilkår, om 
det for eksempel ikke er søkt om rammetillatelse innen 3 år. De er fremmer gjerne forslag til 
avtalen. 
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Kommunale forretnings- og eller industriområder 
Kommunen har pr nå følgende ledig forretnings- og eller industriareal i Sørkjosen, se vedlagte 
kart. Det omfatter dette omsøkte området avsatt til forretning og areal langs industrivegen avsatt 
til industri. Industriområdet rundt Betongservice er i hovedsak solgt, et lite område som gjenstår 
har opsjon og vil bli solgt med det første.  
 
Gjennom prosessen med arealplanen ble det jobbet mye for å finne arealer til forretning og 
industri. Det omsøkte arealet ble satt av til forretningsareal i den prosessen. Videre har/hadde 
kommunen industriareal langs industrivegen og ved Betongservice, men endel av dette arealet er 
solgt de siste to åra. Pr nå har vi igjen ca 16 daa avsatt til industri. Andre arealer finnes ikke i 
Sørkjosen. I arealplanen er det avsatt arealer til forretning og industri på Storslett og på Hjellnes, 
men for alle disse arealene gjenstår detaljregulering evt oppkjøp av areal.   
 
Priser 
I forbindelse med salg av et tidligere areal vedtok formannskapet i sak 21/07 en pris på kr 50. 
Den er i ettertid prisjustert til kr 62 pr 2016 ved salg av nye tomter. Dette er pris på arealer som 
har vært regulert, men ikke opparbeidet. 
 
I forhold til pris for andre tomter, så ble det i 2016 solgt tomt til ambulansestasjon på Storslett. 
Dette var ei tomt som var ryddet og fylt opp med tunellmasser. Pris for denne tomta var 305 pr 
m2. Omsøkte tomt er ryddet og fylt på samme måte. 
 
Vurdering 
Opsjon og salg av parseller i den størrelsen som her er omsøkt, skal etter delegasjonsreglementet 
legges fram for formannskapet.  
 
Den omsøkte parsellen har et areal er på omtrentlig 6634 m2. Omliggende forretningstomter i 
nærheten har et areal på omtrentlig 4000 m2 til 5000 m2. 
 
Nordreisa kommune har pr i dag ingen andre forespørsler i forhold til dette området. Salg av 
arealet kan gi kommunen ny næringsvirksomhet gjennom etablering av nye forretninger. 
Samtidig vil det være slik at vi selger det siste arealet avsatt til forretning og at vi derved må 
avslå senere henvendelser.   
 
Henvendelsen forespør om to års opsjon på området. Dette er lenger enn den praksis kommunen 
har i forhold til opsjoner. Den er på inntil ett år, med mulighet for å søke forlengelse.  
 
Oppsummert så mener vi denne henvendelsen kan gi en positiv næringsetablering og anbefaler 
at det gis opsjon, men at det i første omgang gis for ett år, med mulighet for å søke forlengelse.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/279-1 

Arkiv:                520  

Saksbehandler:  Marion 
Heidenberg 

 Dato:                 09.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/17 Nordreisa formannskap 23.03.2017 

 

Statusrapport lønnskostnader per januar og februar 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Statusrapporten tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en statuskontroll på lønnskostnadene per januar og februar 2017.     
Regnskap og budsjett for denne perioden er hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Per februar 2017 skal forbruket ligge på 18,2 % for lønn 
inkl. ref. sykelønn og 16,7 % for sosial utgifter for å være innenfor budsjettet. Denne oversikten 
viser regnskapsførte lønnsutgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet til og med februar. Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 
 
PP-tjenesten er holdt utenfor da de er interkommunale samarbeid. Prosjekter holdes også utenfor 
da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med diverse tilskudd. Det gjøres 
heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne sektoren er selvfinansiert.  
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Total oversikt sektor 1-6 til og med februar 2017 
 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 2 102 630 11 960 220 17,58 -74 130
Sosiale utgifter 350 430 2 107 770 16,63 -1 567
Innsparing kompetansemidler 0 -26 000 0,00 4 732
Totalt avvik sektor 1 2 453 061 14 067 990 17,44 -70 965

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 16 164 742 88 792 724 18,21 4 466
Sosiale utgifter 2 289 971 12 651 526 18,10 177 166
Innsparing kompetansemidler 0 -177 000 0 32 214
Totalt avvik for sektor 2 18 454 713 101 444 250 18,19 213 846

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 19 612 371 109 448 033 17,92 -307 171
Bemanning Guleng III 0 2 500 000 0,00 0
Sosiale utgifter 3 352 906 21 074 649 15,91 -166 561
Innsparing kompetansemidler 0 -239 000 0,00 43 498
Kjøp av tjenester 137 548 100 494 136,87 120 765
Totalt avvik for sektor 3 23 102 824 132 884 176 17,39 -309 469

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 4 460 928 24 773 002 18,01 -47 758
Innsparing kompetansemidler 0 -58 000 0,00 10 556
Endring budsjettramme 0 -700 000 0,00 0
Sosiale utgifter 777 644 4 758 818 16,34 -17 079
Totalt avvik sektor 6 5 238 571 28 773 820 18,21 -54 282

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 42 340 670 234 973 979 18,02 -424 594
Innsparing kompetansmidler 0 -500 000 0,00 91 000
Bemanning Guleng III 0 2 500 000 0,00 0
Endring budsjettramme 0 -700 000 0,00 0
Sosiale utgifter 6 770 950 40 592 763 16,68 -8 041
Kjøp av private tjenester 137 548 100 494 136,87 120 765
Totalt avvik sektor 1-6 49 111 621 276 967 236 17,73 -220 870  
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1 Sektor for administrasjon 
 

Oversikt for sektoren:  
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 2 102 630 11 960 220 17,58 -74 130
Sosiale utgifter 350 430 2 107 770 16,63 -1 567
Innsparing kompetansemidler 0 -26 000 0,00 4 732
Totalt avvik sektor 1 2 453 061 14 067 990 17,44 -70 965  
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                 

kr. 0.071 mill.  
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.058 mill., ingen kostnader på lønn sykevikar. 

 
 
 

2 Sektor for oppvekst 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 16 164 742 88 792 724 18,21 4 466
Sosiale utgifter 2 289 971 12 651 526 18,10 177 166
Innsparing kompetansemidler 0 -177 000 0 32 214
Totalt avvik for sektor 2 18 454 713 101 444 250 18,19 213 846
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Merforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                

kr. 0.214 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.951 mill., kostnadene utgjør kr. 0.964 mill. 
o Mindreforbruk på introduksjonsstønad kr. 0.389 mill., introduksjonsstønad 

gir et lavere merforbruk på lønn men påvirker ikke sosiale utgifter. 
o Merforbruk på bokollektiv for enslige mindreårige flyktninger på                 

kr. 0.210 mill. 
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3 Sektor for helse og sosial 
 
Oversikt for sektoren:  
3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 19 612 371 109 448 033 17,92 -307 171
Bemanning Guleng III 0 2 500 000 0,00 0
Sosiale utgifter 3 352 906 21 074 649 15,91 -166 561
Innsparing kompetansemidler 0 -239 000 0,00 43 498
Kjøp av tjenester 137 548 100 494 136,87 120 765
Totalt avvik for sektor 3 23 102 824 132 884 176 17,39 -309 469
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                  

kr 0.309 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 1.016 mill., kostnadene utgjør kr. 1.080 mill. 
o Mindreforbruk på kvalifiseringsstønad kr. 0.083 mill. 
o Guleng III er ikke startet opp ennå 
o Kjøp av tjenester gjelder 2016 som er betalt i mars 2017. 

 
 
 

6 Sektor for drift og utvikling 
 
Oversikt for sektoren:  
6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 4 460 928 24 773 002 18,01 -47 758
Innsparing kompetansemidler 0 -58 000 0,00 10 556
Endring budsjettramme 0 -700 000 0,00 0
Sosiale utgifter 777 644 4 758 818 16,34 -17 079
Totalt avvik sektor 6 5 238 571 28 773 820 18,21 -54 282
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                  

kr 0.054 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.210 mill., kostnadene utgjør kr. 0.197 mill. 
o Endring budsjettramme skal budsjettreguleres til byggdrift og Guleng III 
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Total  
Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 42 340 670 234 973 979 18,02 -424 594
Innsparing kompetansmidler 0 -500 000 0,00 91 000
Bemanning Guleng III 0 2 500 000 0,00 0
Endring budsjettramme 0 -700 000 0,00 0
Sosiale utgifter 6 770 950 40 592 763 16,68 -8 041
Kjøp av private tjenester 137 548 100 494 136,87 120 765
Totalt avvik sektor 1-6 49 111 621 276 967 236 17,73 -220 870
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per januar og februar 2017 et mindreforbruk på kr 0.221 mill.  
 
Sektor for oppvekst har merforbruk på kr. 0.214 mill. Merforbruket ligger i hovedsak på 
bokollektiv for enslige mindreårige flyktninger.  
De andre sektorene har mindreforbruk, som totalt gir kommunen et mindreforbruk. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/31-2 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 02.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Nordreisa formannskap 23.03.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om overtagelse av Storvik skole 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Anmodning om overdragelse av Storvik skole 
2 Leieavtale Storvik skole 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune selger Storvik skole til Storvik grendelag til en pris kr 1,-.  

Salgssummen forutsetter at ikke igangsettes privat skolevirksomhet i bygget.  
Denne forutsetningen tinglyses som en heftelse. 

 
2. Kjøper dekker kjøper alle omkostninger ved overdragelsen. 

 
3. Nordreisa kommune forbeholder seg retten til å bruke lokalet som valgting under 

kommune,- fylkestings- og Stortingsvalg kostnadsfritt.  
 

4. Kommunen forbeholder seg fortrinnsrett for tilbakekjøp for samme pris ved eventuelt 
senere videresalg, med tillegg av evt påkostninger/standardheving. 

 
 

Saksopplysninger 
Storvik grendelag søker i brev datert 08.12.2016 om overtakelse av eiendommen 
gnr 2 bnr 16 – Storvik  skole. 
 
De skriver følgende i brevet: 
Storvik Grendelag har siden 1. januar 2003 leid Storvik skole av kommunen. Skolen har vært 
brukt som grendehus til stor tilfredshet for bygdas befolking. Spesielt har barn og unge hatt 
jevnlig møter og aktiviteter i lokalene. 
 
Grendelaget har forestått alle kostnader ved drift og vedlikehold av skolen i alle år. Som 
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grendehus har det vært ønske om en del bygningsmessige ombygginger slik at lokalene ble mer 
tilpasset dagens bruk, og ikke som skole. Bygget har i en kort periode vært brukt som 
barnehage, i forståelse og samarbeid med Grendelaget. 
 
Storvik grendelag kan ikke foreta bygningsmessige tiltak uten at kommunen som eier gir sin 
samtykke, jfr. Kontrakten pkt. 7. Forståelig nok, finner Grendelaget det lite gunstig å foreta 
større investering (utenom vedlikehold) i bygg som en ikke eier. 
 
Vi ønsker derfor forhandling med kommunen om overtakelse av Storvik skole. Vi ser det lite 
sannsynlig at det noen gang blir skole i denne bygningen mer. 
Skolen som benyttes som grendehus og bygdas storstue, er svært viktig for trivsel og samhold 
blant bygdefolket. Vi tror også dette har hatt betydning når flere yngre folk har valgt å 
etablere seg her med nye boliger, hyttebebyggelse mv. 
 
Vi håper Nordreisa kommune ser nytten i at Storvik skole fortsatt kan være bygdas grendehus, 
og dermed gi oss mulighet til å utvikle bygget slik at det er tilpasset bruken. 
 
Vi ber om møte med kommunen hvor temaet kan være overdragelse av Storvik skole til bygdas 
befolkning, evt. vedtak om overdragelse i tråd med kontrakten pkt. 6 
 

Vurdering 
Storvik skole er leid ut til Storvik grendelag siden 2013 som grendehus. 
Etter det en kjenner til benyttes lokalene i samsvar med ovennevnte. I søknaden opplyses det at 
grendelaget ønsker å pusse opp lokalet og derfor ønsker å stå som eier. 
 
Nordreisa kommune har tidligere avhendet følgende skolebygninger: 

 Vest-Uløy skole overdratt til Havnnes – og Uløy Bygdelag i 1997 for kr 1,-. 
 Bakkeby skole overdratt til Bakkeby Idrettslag i 1979 for kr 1,-. 
 Straumfjord skole / Straumfjordheimen overdratt Nordreisa Privatskole/ Straumfjordnes 
 skole for kr 500.000,- 
 Sappen skole overdratt til Sappen Friluftssenter i 2014 for 20.000. 
 Snemyr skole overdratt til Snemyr og Kjelleren grendelag i 2011 for kr 1,-. 

 
Bygningene i Vest-Uløy og Bakkeby brukes som grendehus, mens Straumfjordnes skole og 
Snemyr skole benyttes som privatskoler. Sappen skole brukes i turistnæring. 
 
Storvik skole er leid ut til grendelaget og har i hele perioden vært brukt til grendehus, samt at det 
i 2010/2011 delvis ble benyttet som privat barnehage. 
 
Administrasjonen mener en må legge likhetsprinsippet til grunn og anbefaler at Storvik skole 
selges til Storvik grendelag for kr 1,-. 
 
Salgssummen er satt med utgangspunkt i at bygget skal ha grendehus som formål.   
Det må derfor tinglyses at bygget ikke kan brukes til privat skolevirksomhet. 
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Storvik Grendelog

Storvikvegen 128

9151 STORSLETT 08.12.2016

Nordreisa kommune

v/Ordføreren

Anmodning om overdragelse av Storvik skole

Storvik Grendelag har siden 1.januar 2003 leid Storvik skole av kommunen. Skolen har vært

brukt som grendehus til stor tilfredshet for bygdas befolking. Spesielt har barn og unge hatt

jevnlig møter og aktiviteter i lokalene.

Grendelaget har forestått alle kostnader ved drift og vedlikehold av skolen i alle år. Som

grendehus har det vært ønske om en del bygningsmessige ombygginger slik at lokalene ble mer

tilpasset clogens bruk, og ikke som skole. Bygget har i en kort periode vært brukt som barnehage,

i forståelse og samarbeid med Grendelaget.

Storvik grendelag kan ikke foreta bygningsmessige tiltak uten at kommunen som eier gir sin

samtykke, jfr. Kontrakten pkt. 7. Forståelig nok, finner Grendelaget det lite gunstig å foreta

større investering (utenom vedlikehold) i bygg som en ikke eier.

Vi ønsker derfor forhandling med kommunen om overtakelse av Storvik skole. Vi ser det lite

sannsynlig at det noengang blir skole i denne bygningenmer.

Skolen som benyttes som grendehus og bygdas storstue, er svært viktig for trivsel og samhold

blant bygdefolket. Vi tror også dette har hatt betydning når flere yngre folk har valgt å

etablere seg her med nye boliger, hyttebebyggelse mv.

Vi håper Nordreisa kommune ser nytten i at Storvik skole fortsatt kan være bygdas grendehus,

og dermed gi ossmulighet til å utvikle bygget slik at det er tilpasset bruken.

Vi ber om møte med kommunen hvor temaet kan være overdragelse av Storvik skole til bygdas

befolkning, evt. vedtak om overdragelse i tråd med kontrakten pkt. 6

Med hilsen

Storvik Grendelag

Nancy Jørgen

leder
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