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Fra  2020  må alle søke elektronisk om startlån og tilskudd

Vi faser ut papirutgaven av våre søknader, og fjerner dem helt fra 1. januar 2020.

ldag har hele 87 prosent av Norges befolkning smarttelefoner. Myndighetene forventer at den digitale
modenheten i befolkningen vil øke frem mot  2020  (Di ital A enda. 2015). Husbanken har også gjort
seg gode erfaringer med elektroniske søknader de siste årene. Dette er grunnene til at vi nå har
bestemt oss for å hel-digitalisere søkeprosessene våre.

Viktig å tilby veiledning
l overgangen til digitale løsninger vil det det alltid være noen som trenger veiledning og støtte. For at
kommunene skal oppnå gode søknadsprosesser, og høste gevinster av digitaliseringen, må dere
legge til rette for at søkerne kan benytte seg av elektroniske søknader.

Kommuner og bydeler som mottar mange e—søknader i dag, har både tilrettelagt sine lokaler, og
tilbudt veiledning til søkerne. Søkerne kan i dag fortsatt søke på papir, men først etter at kommunen
har informert dem om fordelene og sikkerheten ved å søke elektronisk.

Nytt saksbehandlingssystem blir obligatorisk fra 2020
ldet nye saksbehandlingssystemet for startlån og tilskudd, StartSkudd, er det kun lagt opp til
behandling av elektroniske søknader. I perioden frem til 01.01.2020 kan kommunen benytte sitt eget
saksbehandlingssystem, eller StartSak, for å behandle manuelle søknader. Men fra 2020 skal alle
landets kommuner som tilbyr startlån og tilskudd kun benytte StartSkudd.

Vennlig hilsen

Osmund Kaldheim

administrerende direktør

Postadresse: Organisasjonsnr: Telefon:

Postboks 1404 942 114 184 22 96 16 00
8002 Bodø
e-post: QostQhusbankenno www.husbankenho
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' . Fylkesmannen i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. rw—«Arkivkggdg»
Kjetil Trygve  Larsen 776  42143 20.04.2017 2017/444 13:3)? . "f 737.0. - ' ‘ "

Deres  dato Deres  ref.—' '  f  " " ' ' ii= ,

27031711;

Nordreisa  kommune ; ‘ .. ,  ..
V/ Rådmann F 4.2, 7, .,
Postboks  174 ;?— ;———A .,  _
9156 STORSLETT egen..—N,-—

Innvilget  tilskudd  innrettet mot kommunalt rusarbeid i 2017

Fylkesmannen viser til søknad datert 14.2.2017 fra Nordreisa kommune, på tilskudd
innrettet mot kommunalt rusarbeid.

Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms oversteg beløpet Fylkesmannen fikk
til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet foreta strenge
prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier.

Fylkesmannen innvilger tilskudd til Nordreisa kommune til 1,0 årsverk ved Rus— og
psykisk helsetjenesten. Tilskuddet gis over kapittel  765, post 62 på statsbudsjettet
for 2017, og utgjør kr 450.000 inkl. kr. 10.000 i kompetanseutviklingsmidler.

Kommunen har Ubenyttede midler på kr. 101.839 fra tildeling til kommunalt rusarbeid
2016 som kommer til fratrekk i beløpet.

Samlet utbetaling for 2016 blir dermed kr. 348.161.

Fylkesmannens merknad til tildelingen:

o  Tilskuddet er plassert i år 2 etter regelverkets beregningsregler pkt. 7, selv om
kommunen har mottatt tilskudd til tiltaket i 2 år.

0  Kommunen har  i  sin søknad beskrevet at tiltaket videreføres som en varig stilling
innenfor egne rammer fra 2018.

0  Det forventes at kommunene benytter sine økte rammeoverføringer gjennom
opptrappingsplan rus 2016-2020, til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen. HOD
oppgir at økning i rammeoverføring til Nordreisa kommune for 2017, følger
delkostnadsnøkkel for sosialhjelp, og utgjør kr. 239.457. Hvordan ramme-
overføringen er benyttet må tydeliggjøres i rapportering for tilskuddet gitt i 2017,
og i ny søknad for 2018.

.  Brukerplan er et velegnet verktøy til å kartlegge omfanget og karakteren av rus-
og psykisk helseproblematikk i kommunene. Brukernes livsvilkår, tjenestetilbud
og -behov tydeliggjøres gjennom kartlegging med Brukerplan, og kan bidra til

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

omsorgsavdelingen
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kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. Fylkesmannen stiller seg
svært positiv til at Nordreisa kommune har gjennomført Brukerplan kartlegging.

o Nordreisa kommune har gjennom rapporteringen lS-24/8 en registrert reduksjon i
ant. årsverk innen rus- og psykiske helsetjenester voksne, barn og unge. Dette er
ikke i tråd med tilskuddsordningens og opptrappingsplanens intensjoner om
kapasitetsvekst.

Vi ber Nordreisa kommune ved rådmann o ansvarli t'enesteleder sette se odt

inn i vilkårene fortildelin en.

Vilkår for tildelin en

Mål for tilskuddsordningen
Målet med tildelingen er at den skal bidra til økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i
kommunens tjenester, slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et
helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Tilskuddet skal bidra til
varig kapasitetsvekst i tjenesten og er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter.
Nordreisa kommune er innvilget tilskudd til styrking av Rus— og psykisk helsetjeneste
med 1,0 årsverk.

Brukermedvirkning
Brukerorganisasjonene Rio og Marborg samarbeider med Fylkesmennene i
Nordland, Troms og Finnmark om prosjektet «Brukerstemmen i Nord». Prosjektet tar
sikte på å styrke systematisk brukermedvirkning på rusfeltet i kommunene, og bidra
til å styrke lokale brukermedvirkere. Kommuner som ønsker mer informasjon om/
bistand fra prosjektet, se: htt ://www.marbor .no/brukerstemmen—i—nord/

Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres.
Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
Regelverket finnes på Helsedirektoratets nettside:
htt s://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Kommunalt%20rusarbeid re elverk

2017.Qdf

Tilskuddet skal disponeres til årsverk, og skal brukes til lønn til stillinger. Tilskuddet
kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra Fylkesmannen.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen.

Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen. Aksept av vilkår må returneres i utfylt og signert stand innen fristen på  3

uker etter mottatt tilskuddsbrev.

Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til
Fylkesmannen med referanse til kapittel, post og ordning.
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Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringeri mottakers
adresse, kontonummer og kontaktperson.

Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes
fullt ut, finnes det følgende alternativer:

1. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet .
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.

2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2018.
Tilskudd som overføres til 2018 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.

Fylkesmannen må få søknad om overføring av midler som ikke vil bli benyttet dette
år innen 30. november 2017.

Rapportering på måloppnåelse
Kriteriene for måloppnåelse er fastsatt i regelverket for tilskuddet (se.pkt. 3).

Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er
nådd. Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal
settes opp mot målsettinger i egen prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering
av brukertilfredshet.

Kommunen ben tere et ra orterin ssk'ema for tilskuddet som lastes ned fra

Helsedirektoratets h'emmeside.

Frist for årsrapportering
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene beskrevet i dette brevet.
For prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
kommunen mottar tilskudd.

Frist for årsrapport/sluttrapport pr. 31.12.2017 er 1. februar 2018.

Regnskapsrapportering og revisorkontroll
Det skal føres se arat re nska fortilskuddet i kommunens økonomis stem skilt fra

det øvri e re nska et med for eksem el en ros'ektkode.

Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være
atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre.

Regnskapet skal vise utgifter, inntekter og resultat (differansen mellom utgifter og
inntekter) for regnskapsåret. Utgifter og inntekter skal vises per konto og totalt.
Ubrukte midler fra foregående år samt overføring av midler til påfølgende år skal
også fremgå av regnskapet.
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Side /i av 5

Eksempel på regnskapsoppsettet:
Beløp

Ubrukte midler fra året for -60

Utgifter

Lønn 100

Pensjon 12

Arbeidsgiveravgift 15

Sum utgifter 127

inntekter

inntekterfra staten -90

Andre inntekter -10

Sum inntekter -100

Resultat 27

Ubrukte midlertil neste år -33

Revisor skal motta en ko i av dette brevet ved revis'on eller avtalte

kontrollhandlin er kn et til dette tilskuddet.

Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard
ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og
spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”.

Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen
tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder
ikke for tilskudd mindre enn kr 100 000.

Frist for regnskapsrapportering og revisorattest
Frist for oversendelse av regnskap pr. 31.12.2017 er 1. februar 2018.

Revisorkontroll og attestasjon skal oversendes Fylkesmannen så snart som mulig
etter lukket regnskap, og senest innen 1. mars 2018.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf §
10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene.
Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.

Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for
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Side  5  av  H

eventuell kontroll  i  5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring
(bokføringsloven) § 13.)

Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige
forføyninger.

Klagerett
Avgjørelsen om tilskuddet og vilkåri brevet er ikke å regne som et enkeltvedtak. I
henhold til forvaltningsloven  §  2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.

Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år vil bli publisert på
hjemmesiden til Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms. Det tas forbehold om
Stortingets bevilgning kommende år.

Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2017/444—33.

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen

Cathrine Ditlefsen e.f.
kst. fylkeslege

Anette M. Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg:
Bekreftelse  /  aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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AKSEPT  AV VILKÅR

Akseptbrevet må signeres og returneres så snart som  mulig, senest innen 3 uker etter
at tilskuddsbrevet ble mottatt. Akseptbrevet skal sendes  i  retur til:

Fylkesmannen  i  Troms Eller  i  skannet versjon til
Postboks 6105 fmtr ostmottak f lkesmannen.no
9291 TROMSØ

Vår referanse: 2017/444-33

Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune

Rus- og psykisk helsetjenesten
Adresse: Postboks 174

9156 Storslett

Organisasjonsnummer

Kontonummer

Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig

Utbetalingen til mottaker bes merket med

Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 765 post 62 for budsjettåret 2017;
Kommunalt rusarbeid. Tilsagnet er på inntil kr.  450.000.

Kommunen har fått innvilget overføring av Ubenyttede midler fra 2016, som kommer til
fratrekk fra tilskuddet.

Samlet tilsa n Overført fra 2016 Til utbetalin i2017

450.000 101.839 348.161

Utbetalingen for 2017 blir kr. 348.161.

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og
rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2017/444-33.

Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer.

Sted, dato og signatur

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

i
Fra: Postmottak UKE <postmottak@uke oslo. kommune. hå»
Sendt: mandag 24 april 2017 11 :05 3 '
Emne: Sak 201700111dok 2 med 2 vedlegg jr— 7——
Vedlegg: 201700111 -2. brev. pdf, 201700111 —.2 betmgelser pdf ., M (4‘1? ««,

201700111 T.ilslutningserklaering. doc "  '  '
i

i ".",”

i

Vedlagt følger brev fra Utviklings- og kompetanseetaten. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i

PDF- format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan

lastes ned gratis fra www.adobe.no

Med vennlig hilsen

U 5 Utviklings- og
kompetanseetaten

Økonomi- og administrasjonsavdelingen
Oslo kommune

e-post: ostmottak uke.oslo.kommune.no

Telefon Sentralbord: 21802180

Postadresse: Postboks 6588 Etterstad, 0606 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 102, Helsfyr, Oslo

,gTe—nk på miljøet  — trenger du virkelig a printe denne e-posten?

1
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Oslo kommune
Utviklings- og kompetanseetaten

 

Avdeling for konseminnkj øp

Offentlige  oppdragsgivere

Dato:  21.04.2017

Deres ref: Vår ref  (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

201700111-2 Cecilie Trehjørningen,  23  49 17 37 100.4 PERS

INVITASJON TIL DELTAKELSE PÅ RAMMEAVTALE -OPPFØLGING AV
SOSIALE- OG MILJØKRAV  I  LEVERANDØRKJEDER FOR VARER

Offentlige oppdragsgivere er gjennom lov om offentlige anskaffelser pålagt  å  ha egnede rutiner
for  å  fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner ved
offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Oppdragsgivere skal
også innrette sin anskaffelsespraksis slik at den  bidrar  til å redusere skadelig miljøpåvirkning
og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 480 milliarder
kroner i  2015. Mange  av varene produseres i lavkostland under forhold som kan skade både
mennesker og miljø. Offentlige anskaffelser kan således bidra til negative sosiale og
miljømessige konsekvenser. Norske samfunnsaktører er i økende grad opptatt av hvordan varer
er produsert og hvordan det offentlige ivaretar sitt samfunnsansvar med tanke på etisk handel
og miljøhensyn i globale leverandørkjeder. Offentlige virksomheter har ansvar for og mulighet
til å minimere negative konsekvenser.

Få offentlige oppdragsgivere har kapasitet og/eller kompetanse til å følge opp at ILOs
kjernekonvensjoner, grunnleggende menneskerettigheter og miljøkrav blir overholdt i
komplekse leverandørkjeder, og det er derfor viktig at slik bistand kan kjøpes ved behov.

Oslo kommune inngår ny rammeavtale for kontraktsoppfølging av leverandørkjeder for
varer. Hvorfor ikke samarbeide om kontraktsoppfølging av krav til samfunnsansvar?

. Samfunnsøkonomisk for oppdragsgiveme, da informasjonen fra leverandører deles med
andre offentlige virksomheter som er med på rammeavtalen

0 Enklere for offentlige oppdragsgivere å kjøpe bistand til kontraktsoppfølging av sosiale- og
miljøkrav i leverandørkjedene, både i Norge og utlandet

' Alle deltakerne på rammeavtalen får tilgang til minikonkurransene som ligger på Oslo
kommunes minikonkurranseportal. Disse kan brukes ved utarbeidelse av egne
minikonkurranser

0 Rapportene distribueres gjennom minikonkurranseportalen (rapportene skal ikke inneholde

Utviklings- og Postadresse: Besøksadresse: Org.nr:

kompetanseetaten
Postboks  6538  Etterstad Strømsveien  102 971 183 675

0606  OSLO
Telefon: +47 21 30 21 80

E-post: postmottakQukeoslo.kommune.no Telefaks:  23  49 15 20
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taushetsbelagt informasjon)

. Enklere og billigere for leverandørene dersom de kan rapportere samme informasjon til
flere oppdragsgivere

Bistand til kontraktsoppfølging vil kunne omfatte følgende tjenester:

. Rådgivning i forbindelse med oppbygging av rutiner og systemer for
kontraktsoppfølging på samfunnsansvar (sosiale og/eller miljø)

Rådgivning vedrørende kontraktsoppfølging av krav til samfunnsansvar

Bistand vedrørende leverandørens egenrapportering

Bistand ved leverandørmøter

Revisjoner av leverandørens systemer

lnspeksjoner på produksjonssteder i Norge

lnspeksjoner på produksjonssteder utenfor Norge

Dersom noen kommuner eller virksomheter allerede har avtale på området, kan man åpne for å
forplikte seg til å delta på rammeavtalen når deres egen avtale utgår.

De som bestemmer seg for å delta på rammeavtalen må signere en tilslutningserklæring, se
vedlegg. Ved å signere tilslutningserklæringen forplikter kommune/virksomheten seg til å
benytte rammeavtalen når den foreligger.

Tilslutningserklæring må være signert og returnert til Oslo kommunes kontaktperson for
rammeavtalen før konkurransen utlyses. Påmeldingsfristen er 12. mai  2017.

Rammeavtalene forventes å være inngått i løpet av september 2017.

Kontaktperson for rammeavtalen i Oslo kommune:
Cecilie Trehjørningen
Tlf. 23 49 17 37/400 65 274
cecilietreh'orn inuen((fzi=uke.oslo.kommune—.no

Vedlagt følger betingelser for samarbeid på rammeavtalen samt tilslutningserklæring.

Med hilsen

Gunnar Wedde Fredrik Herbern Schjelle
avdelingsdirektør seksjonsleder

Godkjent og signert elektronisk
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Oslo kommune
Utviklings- og kompetanseetaten

 

Vedlegg til  T ilslutningserklæring

BETINGELSER FOR SAMARBEID I FORBINDELSE MED SAMKJØPSAVTALER

1) Bakgrunn for invitasjon til samarbeid
Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er i byrådssak  1295/03  delegert fullmakt til  å  inngå
konsernovergripende rammeavtaler, såkalt samkjøpsavtaler for Oslo kommune. Det er også
besluttet at private virksomheter som drifter tjenestetilbud for Oslo kommune skal kunne
tilslutte seg de samkjøpsavtalene som er relevante for disse tjenestene.

På enkelte samkjøpsavtaler ønsker Oslo kommune også å invitere omliggende kommuner og
kommunalt eide aksjeselskap til å delta. Disse kommunene og Virksomhetene benevnes heretter
samarbeidsparter. Samarbeidet vurderes fra samkjøpsavtale til samkjøpsavtale på bakgrunn av
flere  faktorer som blant annet hva som skal anskaffes, totalt volum, kontraktens kompleksitet
og markedssituasjonen.

Potensielle samarbeidsparter er kommuner i Akershus fylke, Akershus fylkeskommune,
kommunalt eide aksjeselskaper og private virksomheter som drifter tjenestetilbud for Oslo
kommune. På enkelte samkjøpsavtaler kan det også være aktuelt å samarbeide med andre
kommuner og virksomheter.

2) Organisering av samarbeidet
Oslo kommune gjennomfører anskaffelsesprosessen på vegne av  alle samarbeidsparter.  Hver
samarbeidspart, eventuelt gruppe av  samarbeidsparter, skal signere egen kontrakt med valgte
leverandør, og har selv ansvar for oppfølging av samkjøpsavtalen i kontraktsperioden.

Samarbeidet inngås per samkjøpsavtale, og etter en vurdering av Oslo kommune om
samkjøpsavtalen er egnet for slikt samarbeid. Andre samkjøpsavtaler eller rammeavtaler som
UKE eller andre etater i Oslo kommune inngår, er ikke omfattet av samarbeidet med mindre
dette er særskilt avtalt på forhånd.

For å delta på samkjøpsavtalen må den enkelte samarbeidspart signere en tilslutningserklæring
som bekrefter at samarbeidsparten forplikter seg til å bruke samkjøpsavtalen når den foreligger.
Hver samarbeidspart har ansvar for at tiltredelseserklæring sendes til Oslo kommune innenfor
den frist som Oslo kommune setter. Dersom slik skriftlig tiltredelse ikke foreligger innenfor

fristen, vil rett til å delta i samkjøpsavtalen bortfalle. Når skriftlig tiltredelse er gitt, er
samarbeidspart forpliktet til å signere kontrakt med den leverandør som Oslo kommune velger
å inngå samkjøpsavtale med.

Tilslutningserklæringen inneholder en fullmakt hvor den enkelte samarbeidspart gir Oslo
kommune fullmakt til å gjennomføre anskaffelsesprosessen og velge leverandør.

Utviklings- og Postadresse: Telefon: 02 180

kompetanseetaten

Boks  6538  Etterstad Ekspedisjonen:  (234) 91700

0606 OSLO Telefaks: 23 49 15 20
Besøksadresse: Epost:postm0ttak@uke.0510.

kommune.no
Strømsv. 102 Org.nr: 971 183 675
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3) Ansvarsforhold i anskaffelsesprosessen

Både Oslo kommune og samarbeidspartene plikter å informere hverandre om forhold som kan
ha betydning for gjennomføringen av anbudsprosessen.

Oslo kommune står ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen med mindre noe
annet er spesielt avtalt. Oslo kommune har ansvar for at anskaffelsesprosessen gjennomføres i
henhold til det regelverk for offentlige anskaffelser som til enhver tid er gjeldende.

Samarbeidsparter er ansvarlig for å utnevne en fast kontaktperson for samkjøpsavtalen. Denne
kontaktpersonen har plikt til å skaffe de opplysninger som Oslo kommune trenger for å kunne
gjennomføre anskaffelsesprosessen. Kontaktpersonen har videre ansvar for å videreformidle
relevant informasjon om anskaffelsesprosessen og samkjøpsavtalen for øvrig til egen
virksomhet.

Dersom noen av samarbeidspartene har spesielle politiske vedtak som må tas hensyn til, for
eksempel krav til etisk handel, elektronisk fakturering, e-handel eller tilsvarende, er de selv

ansvarlig for å formulere disse kravene og formidle dette til avtaleansvarlig i Oslo kommune.
Oslo kommune forbeholder seg retten til å selvstendig vurdere hvorvidt slike særskilte forhold
kan tilpasses øvrige forhold i anbudsdokumentene.

Eventuelle klagesaker i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) eller krav om
erstatning for negativ kontraktsinteresse som gjelder Oslo kommunes håndtering av
anskaffelsesprosessen er Oslo kommunes ansvar. Ved eventuelle krav om erstatning for positiv
kontraktsinteresse hefter hver samarbeidspart for sin del av kontraktens verdi.

4) Kontrakt og kontraktsoppfølging

a. Organisering

Hver samarbeidspart, eventuelt gruppe av samarbeidsparter, skal signere egen kontrakt med
valgte leverandør, og har selv ansvar for oppfølging av samkjøpsavtalen i kontraktsperioden.

b. Ansvarsforhold
Både Oslo kommune og samarbeidspartene plikter å informere hverandre om forhold som kan
ha betydning for samkjøpsavtalen generelt.

Oslo kommune sender ut kontraktsdokumentene elektronisk til samarbeidspartene etter
klagefristens utløp. Alle samarbeidspartene signerer likelydende kontrakter, med mindre
eventuelle endringer er avtalt før konkurransen ble lyst ut. Hver samarbeidspart har selv ansvar
for å fylle ut riktig informasjon om kontraktspart og signerer egen kontrakt med leverandøren
innen vedståelsesfristens utløp.

Hver samarbeidspart er selv ansvarlig for å følge opp sin kontrakt. Avgjørelser i forbindelse
med prisjusteringer, evaluering av avtalen, prolongeringer og annet vedrørende kontrakten
avgjøres av den enkelte samarbeidspart. Hver samarbeidspart må selv sørge for at kontrakten
blir overholdt og har ansvar for det enkelte avrop på samkjøpsavtalen.
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c. Mislighold
Eventuelle mislighold reguleres mellom kontraktspartene. Eventuelle erstatningskrav skal
sendes til de aktuelle kontraktspartene det gjelder.

Avgjørelse om terminering av kontrakten på grunn av leverandørens mislighold gjøres av den
enkelte samarbeidspart. Dersom en samarbeidspart sier opp kontrakten påvirker det ikke de
øvrige kontraktene i samkjøpsavtalen.

3
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Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

°  o Avdeling for konserninnkjøp

TILSLUTNINGSERKLZERING OG  FULLMAKT  FOR  OFFENTLIGE
OPPDRAGSGIVERE

Gjelder anskaffelsesprosess og samkjøpsavtale for konsulenttjenester til

kontraktsoppfølging av sosiale- og miljøkrav krav  i leverandørkjedene.

Samkjøpsavtalen omfatter bistand til oppfølging av sosiale— og miljøkrav krav i

leverandørkjeden, både i Norge og i utlandet, og omfatter følgende tjenester:

. Rådgivning i forbindelse med oppbygging av rutiner og systemer for

kontraktsoppfølging på samfunnsansvar (sosiale og/eller miljø)

. Rådgivning vedrørende kontraktsoppfølging av krav til samfunnsansvar

. Bistand vedrørende leverandørens egenrapportering

. Bistand ved leverandørmøter

' Revisjoner av leverandørens systemer

. Inspeksjoner på produksjonssteder i Norge

. Inspeksjoner på produksjonssteder utenfor Norge

( Dette avsnittet strykes dersom tilslz[tningserklærin gen kun gjelder én organisasjon.)

[Samarbeidspart] har fullmakt til å signere på vegne av følgende organisasjoner:

[Virksomhet og organisasjonsnummer]

[Virksomhet og organisasjonsnummer] osv. ..

[Samarbeidspart] (heretter kalt Samarbeidspart) tilslutter seg herved ovennevnte

anskaffelsesprosess som skal gjennomføres av Oslo kommune ved Utviklings— og

kompetanseetaten.

Samarbeidspart gir med dette Oslo kommune fullmakt til å gjennomføre anskaffelsesprosessen

og velge leverandør.

Samarbeidspart signerer egen kontrakt med de leverandører som velges av Oslo kommune, og

har ansvar for oppfølging av egen kontrakt gjennom hele kontraktsperioden. Samkjøpsavtalen

er forpliktende og obligatorisk ved kjøp av de varer/tjenester som samkjøpsavtalen omfatter.

Samarbeidspart bekrefter med dette at betingelser for samarbeidet (se vedlegg) er lest og

akseptert.

Kontaktperson hos Samarbeidspart:

Navn: [Navn:]

Stilling: [Stilling:]

Telefonnummer/mobil: [Telefonnummer/mobil:]

E-postadresse: [E—postadressez]

Utviklings- og Postadresse: Telefon: 02 180

kompetanseetaten

Boks 6538 Etterstad Ekspedisjonen: (234) 91700

0606 OSLO Telefaks: 23 49 15 20
Besøksadresse: Epostzpostmotmk@uke.oslo.

kommune.no

Strømsv. 102 Org.nr: 971 183 67517



Estimert årlig omsetning/volum på ovennevnte avtaleområde i kr ekskl. mva: [Sum]

Sted  &  dato: Signatur:

[Fornavn Etternavn]

[Tittel]

Denne tiltredelseserklæringen skal returneres til Oslo kommune ved Cecilie Trehjørningen,

per e—post cecilietreh'orninoen(Øukeoslokommuneno

eller per post: UKE, Postboks 6538 Etterstad, 0606  Oslo innen 12. mai 2017.

Vedlegg: Betingelser for samarbeid på samkjøpsavtaler
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Næringsetaten 
 

 
 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

 

Nordreisa kommune  

Postboks 174 

 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

17/5596-1 Katja M. Hansen 243 SAKSARKIV 

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

23814/17 77 78 80 64   07.04.2017 

 

 

KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2017 

 

Fylkesrådet i Troms har i møte 13.03.2017 vedtatt å bevilge totalt kr 16 800 000 til 

kommunale næringsfond over post 550.64 – Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, 

fordelt flatt med kr 700 000 til hver kommune. Omstillingskommunene i Troms vil ikke få 

tildelt kommunalt næringsfond.  

 

Bevilgningen blir overført til deres konto i løpet av 10 virkedager. Vennligst kontroller at 

kontonummer er korrekt. 

 

Kommune Beløp Kontonummer 

Balsfjord kommune 700 000 4710.04.00126 

Bardu kommune 700 000 4770.07.00131 

Berg kommune 700 000 4808.07.00469 

Harstad kommune 700 000 1503.88.00008 

Ibestad kommune 700 000 4790.07.90011 

Karlsøy kommune 700 000 4708.04.00035 

Kvæfjord kommune 700 000 4760.16.28313 

Kåfjord kommune 700 000 4785.07.00024 

Lavangen kommune 700 000 1503.38.87008 

Lenvik kommune 700 000 4776.05.02614 

Lyngen kommune 700 000 4785.07.00059 

Målselv kommune 700 000 4715.02.00373 

Nordreisa kommune 700 000 4740.05.03954 

Salangen kommune 700 000 7878.06.50752 

Skjervøy kommune 700 000 4740.05.04578 

Skånland kommune 700 000 4760.02.02134 

Storfjord kommune 700 000 4785.07.00016 

Sørreisa kommune 700 000 4705.02.00147 

Torsken kommune 700 000 4808.07.00191 

Tranøy kommune 700 000 4811.09.00433 

Tromsø kommune 700 000 4750.05.08236 
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 2 

SUM 14 700 000  

Restbeløp* 2 100 000  
*Restbeløpet på 2,1 mill. kroner tilbakeføres til post 550.64 - Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. 

 

KMD retningslinjer og forskrifter 

I kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) retningslinjer for distriks- og 

regionalpolitiske virkemidler, åpnes det for at fylkeskommunen kan delegere 

forvaltningsoppgaver til kommuner og regionråd. I Troms er dette gjort i form av at 

kommunene får tildelt årlige næringsfond, som forvaltes på fylkeskommunens vegne. Selv 

om forvaltningen delegeres, er fylkeskommunen allikevel ansvarlig overfor KMD for at 

midlene forvaltes i tråd med retningslinjer og forskrifter fra departementet. I tillegg har 

fylkeskommunen, v/ næringsetaten, ansvaret for å kvalitetssikre den årlige rapporteringen fra 

kommunene før rapporten blir videresendt. 

 

Ny målstruktur 

KMD har endret målene for programkategori 13.50. Kommunale næringsfond bevilges fra 

programkategori 550.64 - Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Vi ber kommunene 

setter seg inn i nye retningslinger, nye KMD kategorier og oppdatert forskrift. 

 

Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene 

1. Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet, 

ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll.  

2. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts og- regionalpolitiske 

virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, Stortingets 

budsjettvedtak, oppdragsbrevet fra KMD og gjeldende lover/regelverk, herunder blant 

annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige anskaffelser. 

Retningslinjer og forskrift er vedlagt. 

3. Kunngjøring: Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på  

regionalforvaltning.no (RF), forvalterens nettside og på en slik måte at målgruppen nås. 

Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, alle 

opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell 

søknadsfrist. Navnet på støtteordningen skal være «Kommunalt næringsfond». 

4. Søknader: Det er obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond å bruke 

søknadsmodulen regionalforvaltning.no.  

5. Administrasjonskostnader: Alle forvaltere kan bruke inntil 5 % av midlene de forvalter 

selv, til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. Dersom kommunen 

velger å benytte seg av dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og 

midlene må forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra 

næringsfondet. Bruk «Administrasjon» og kommunens navn som prosjektnavn. (Se 

vedlagte retningslinjer kapittel 2.1 for definisjon av administrasjonskostnader). 

6. Renter: Kommunalt næringsfond skal plasseres på en rentebærende konto, renter fra 

fondet skal tilfalle ordningen. 

7. Kontroll: Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes 

etter forutsetningene.  

 

Rapportering  

8. Kommunen skal rapportere via regionalforvaltning.no på bruken av kommunale 

næringsfond innen 1.2.2018. Dersom kommunen ikke rapporterer innen fristen, vil ikke 

nye midler bli tildelt i 2018. 
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Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering  

9. Ved manglende rapportering, feil forvaltning og/eller bruk av midlene kan tilskuddet 

påfølgende år reduseres eller bortfalle.  

 

Generell informasjon: 

Navn på budsjettområde 

På regionalforvaltning.no skal navnet på budsjettområdet være «Kommunalt næringsfond 

2017». 

 

Publisering av støtteordning i RF 

Navn på støtteordning: For å gjøre det lettere for søkere å finne frem til riktig støtteordning på 

regionalforvaltning.no skal navnet på støtteordningen være «Kommunalt Næringsfond». Dette 

er den mest brukte betegnelsen av øvrige kommuner i landet. Det er ikke nødvendig å 

inkludere kommunenavnet i støtteordningen, da dette kommer opp automatisk.  

 

Søknadsfrist: Det anbefales at man har en støtteordning uten søknadsfrister i 

regionalforvaltning.no, og at man har en tekst der man skriver «løpende saksbehandling». 

Man kan allikevel behandle saker ved gitte tidsintervall i kommunen, så lenge man skriver 

dette i publiseringsteksten. Dette anbefales fordi støtteordningen forsvinner fra systemet ved 

utløp av fristen, og man vil ikke klare å finne den igjen med mindre ny søknadsfrist settes.  

 

Forvaltning av kommunale næringsfond 

Vedlagte retningslinjer gir en god forklaring på hvilke generelle krav som må følges ved 

forvaltning av kommunale næringsfond. I tillegg er forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler vedlagt, da den regulerer forholdet mellom kommunen og støttemottakerne. I 

disse dokumentene finnes blant annet krav til publisering av støtteordning, krav til hva som 

må være med i et tilskuddsbrev, hva man kan støtte, hva man ikke kan støtte, informasjon om 

statsstøtteregelverket og prosesskrav ved tildeling av bagatellstøtte. 

 

Bagatellmessig støtte 

Kommunene har anledning til å gi tilskudd til bl.a bedrifter, men da under forutsetning av at 

det gis i samsvar med EØS avtalen (jfr. retningslinjene kap. 2.2). Å gi offentlige tilskudd til 

bedrifter er normalt sett ikke lov, men bagatellstøtteregelverket gjør det mulig å gjøre unntak 

fra dette – under visse forutsetninger. Det følger noen prosesskrav og begrensninger tilknyttet 

det å gi bagatellstøtte, disse er detaljert beskrevet i retningslinjene kapittel 7.5. 

 

Hva kan ikke støttes? 

Det presiseres særskilt at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra 

kommunalt næringsfond (listen er ikke uttømmende, ser retningslinger og forskrift for 

ytterligere informasjon):  

 

 Lønn til personell fast ansatt i kommunen (administrasjonsmidlene til 

virkemiddelordningen er unntaket fra dette – 5 %).  

 Politikkforberedende aktiviteter internt i kommunen eller i regi av kommunen, herunder 

kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte 

plan- og strategiprosesser.  

 Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som 

kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre 

samarbeidsselskap.  

 Drift av, eller investering i, kommunale lovpålagte oppgaver utført av kommunen eller 

andre.  
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 Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i 

eller eneeier av.  

 

Vedlegg: 

1. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Tore Østgård 

avdelingsleder Katja M. Hansen 

 rådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

Side 1 

Bokmål 

Innledning  

 

Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det årlige 

oppdragsbrevet til fylkeskommunene regulerer forvaltningen og bruken av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets  

 

- kapittel 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene  

o post 62 Bedriftsrettede lån- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes 

under kap. 550 post 64,  

o post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under kap. 550 

post 62,  

- kapittel 553 Omstillingsdyktige regioner  

o post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til 

kompetanse, kan nyttes under kap. 553 post 63 og 65,  

o post 63 Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under kap. 553 post 60 

og 65,  

o post 65 Omstillingsprogrammer under akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan 

nyttes under kap. 553 post 60 og 63. 

 

Statsbudsjettet og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene setter de overordnede 

politiske føringer og rammer for bruken av virkemidlene.  

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler regulerer forholdet mellom forvalter 

og søker. Forskriften fastsetter hovedsakelig søkers rettigheter og plikter.  

Retningslinjene retter seg mot forvalterne og fastsetter bestemmelser for forvaltningen og 

bruken av midlene.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler øremerket ramme til fylkeskommunene 

gjennom årlig oppdragsbrev. Fylkeskommunen skal påse at forvaltningen organiseres på en 

effektiv, forsvarlig og hensiktsmessig måte.  

 

Fylkeskommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for at 

midlene forvaltes og brukes i tråd med de overnevnte regelverkene og under enhver tid 

gjeldende lover og regler. 

 

Retningslinjene er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og trer i kraft 

1.1.2017. 
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Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler  

Side 4 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR DISTRIKTS- OG REGIONALPOLITIS(445744) 

Bokmål 

1.1 Formål 

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene skal bidra til å realisere nasjonale 

og fylkeskommunale mål for regional utvikling tilpasset regionale forutsetninger.  

1.2 Geografisk virkeområde 

Kap. 550, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene skal 

brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte1.  

Kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn skal brukes i 

områder med særlige distriktsutfordringer. Det er fylkeskommunenes ansvar å 

vurdere hvilke områder som har særlige distriktsutfordringer i sitt fylke jf. 

distriktsindeksen. Disse områdene kan være utenfor virkeområdet for 

distriktsrettet investeringsstøtte.  

 

Kap. 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til 

kompetanse kan brukes i hele landet.  

Kap. 553, post 63 Grenseregionale Interreg-program skal brukes i 

programområdene gitt for det enkelte program.  

Kap. 553, post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet 

kan brukes i hele landet.  

 

1.3 Regionalt samarbeid og partnerskap 

Fylkeskommunene tar som folkevalgt organ den endelige avgjørelsen om 

prioriteringen av virkemidlene. Fylkeskommunene skal legge til rette for 

prosesser som sikrer god dialog med regionale og lokale aktører om mål, 

utfordringer og strategier som bidrar til samarbeid om tiltak og bruk av ressurser 

og legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat. Det skal sikres 

god forankring av fylkeskommunenes prioriteringer i regionale partnerskap hvor 

kommuner, næringsliv, virkemiddelaktører, private organisasjoner, FoU- og 

utdanningsinstitusjoner, Sametinget og samiske næringsorganisasjoner samt 

eventuelt andre aktører der dette er formålstjenlig, er representert. Roller og 

mandat innenfor de enkelte samarbeidsforumene må avklares, inkludert 

forståelsen av partnerskapsbegrepet i de konkrete situasjonene. 

Fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge må avklare en passende 

                                                 
1 Jf. Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte 

(FOR-2014-06-17-807.  
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ansvarsfordeling og samordning i de tilfeller flere kan støtte samme tiltak i tråd 

med gjeldende regelverk.  

1.4 Fylkeskommunene  

Fylkeskommunen har fullmakt til å: 

a) Bestemme i hvilket år tilsagnet skal gis.  

b) Avgjøre hvor lenge tilsagnet skal gjelde. 

c) Behandle søknader om forlengelse.  

d) Bevilge ubenyttede midler til nye tiltak i tråd med de målene som er satt 

for bevilgningene.  

 

Fylkeskommunene kan gjøre følgende med midlene: 

1. Forvalte midlene selv ved å utarbeide tilskuddsordninger.2 Unntaksvis kan 

fylkeskommunen tildele enkelttilskudd ved særskilt å navngi mottakeren i 

budsjettvedtak fattet av fylkestinget. 

2. Delegere forvaltningen til kommuner, regionråd, Innovasjon Norge, Siva, 

Forskningsrådet, andre offentlige forvaltere og unntaksvis til ikke offentlig 

heleide aktører3.  

3. Finansiere utviklingsprosjekter/programmer i regi av fylkeskommunen. 

4. Medfinansiere nasjonale programmer og satsinger dersom dette er i tråd 

med gjeldende nasjonale føringer. 

 

Renteinntekter skal ikke brukes til andre formål.  

 

1.5 Konsekvenser ved feil bruk av midlene 

Dersom departementet oppdager feil forvaltning eller bruk av midlene vil 

fylkeskommunen dette gjelder bli varslet i eget brev. Fylkeskommunen har 

mulighet til å komme med sin vurdering av saken før departementet konkluderer.  

Alle fylkeskommunene vil bli varslet ved feil bruk av midlene i andre 

fylkeskommuner, slik at de kan korrigere tilsvarende bruk av midler. Gjentatt 

feilbruk kan medføre krav om tilbakebetaling ved en reduksjon av bevilgningen 

på tilsvarende beløp det påfølgende budsjettår.  

 

Dersom fylkeskommunene oppdager gal forvaltning eller feil bruk av midlene hos 

andre forvaltere gjelder punkt. 3.2 nr. 6 i retningslinjene eller bestemmelser 

fastsatt i kontrakten som regulerer delegasjonen.  

 

                                                 
2 Se punkt 4 for etablering av tilskuddsordninger.  
3 Se punkt 3 for delegasjon av forvaltningen.  
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2. BRUK AV MIDLENE 

2.1 Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver 

Alle4 forvaltere kan bruke inntil fem prosent av midlene de forvalter selv, til å 

dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader. For Technical 

Assistance i gjennomføringen av Interreg VA over kap. 553, post 63 kan inntil 10 

prosent av administrasjons- og gjennomføringskostnadene dekkes (jf. reglene i det 

enkelte program). I tillegg kan midlene dekke kostnader ved eventuell evaluering 

av forvaltningen og tilskuddsordningene.  

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnadene skal være tilknyttet de ansatte hos 

tilskuddsforvalteren som utfører følgende oppgaver:  

a) fordeling av midler til innsatsområder, herunder tildeling og oppfølging av 

rammer til Innovasjon Norge, kommuner og regioner  

b) forvaltning av tilskuddsordninger, herunder kunngjøring, registrering av 

faste data, søknadsbehandling, registrering av gitte tilsagn, utbetalinger, 

registrering i regnskapet, behandling av dokumentasjon, veiledning, 

prosjektoppfølging, rapportering, kontroll og eventuell klagebehandling  

 

Administrasjons- og gjennomføringskostnader er følgende: 

 

Personalkostnader:  lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og lignende 

Overhead:   indirekte kostnader tilknyttet medarbeidere, IT,     

kontorutgifter og tilhørende administrative tjenester. 

Reisekostnader:  midlene kan brukes til å kompensere for utgifter hos 

aktører fra næringslivet, herunder tapt arbeidsfortjeneste, 

møtegodtgjørelse og reiseutgifter i forbindelse med 

deltakelse i partnerskapsarbeid ved forvaltningen av 

midlene, innenfor statens reiseregulativ5 

2.1.1 Innovasjon Norge 

Fylkeskommunene skal dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader for 

oppdrag de gir Innovasjon Norge og som blir finansiert over kap. 550 og kap 553, 

dersom disse ikke er dekket av departementet.  

2.1.2 Ungt entreprenørskap 

For Ungt Entreprenørskap i hvert fylke kan fylkeskommunen dekke samtlige 

kostnader tilknyttet drift og aktiviteter i programperioden.  

 

                                                 
4 Dette gjelder ikke for de nasjonale virkemiddelaktørene, Innovasjon Norge, Siva og Norges 

Forskningsråd.  
5 Godtgjørelsen kan også dekke utgifter hos aktører fra næringslivet innenfor rammene statens 

reiseregulativ fastsetter, se: Statens reiseregulativ 
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2.2 Hva midlene kan brukes til  

Fylkeskommunene og kommunene kan tildele tilskudd til prosjekt/tiltak med 

hjemmel i forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Tilskuddet skal 

ha utløsende effekt.  

 

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak: 

a) prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som 

kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet 

b) prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer 

attraktive å bo i og flytte til  

 

Tilskudd under a) og b) over kan også tildeles til virksomheter, så framt tilskuddet 

er innenfor gruppeunntakene i lov om offentlig støtte og tjenestene ikke blir 

tilbudt av Innovasjon Norge.  

 

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som: 

1. er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har 

lenger varighet 

2. har fokus på utprøving, initiering og oppstart  

3. har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet 

prosjektets/tiltakets formål 

4. skal lede frem til et bestemt resultat  

 

Tilskudd til nasjonale program for nærings- og samfunnsutvikling, som for 

eksempel NCE, ARENA, Næringshageprogrammet, VRI og 

Inkubatorprogrammet kan tildeles på de samme vilkårene som de notifiserte 

ordningene, og gå utover tidsbegrensingen på fem år.  

 

Fylkeskommunene skal ikke gi støtte til investerings- og utviklingsprosjekt i 

enkeltbedrifter eller til etablerere, men har et strategisk ansvar for bruk av midlene 

til dette formål. Fylkeskommunene skal bruke Innovasjon Norge som operatør.  

Kommunene kan med de kommunale og regionale næringsfondene gi tilskudd til 

bedrifter, næringshager og inkubatorer. Samtlige tilskudd/støtte må tildeles i 

samsvar med EØS-avtalen. Se kapittel 7.  

 

Innovasjon Norge forvalter følgende bedriftsrettede tilskudd: 

1. distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til 

enkeltbedrifter og til etablerere 

2. risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån 

3. garantier for investeringslån og driftskreditter 

 

Ytterligere tildelingskriterier er beskrevet i tilknyting til den enkelte post i  

oppdragsbrevet om tilskudd til fylkeskommunene under programkategori 13.50 

Distrikts og regionalpolitikk. 
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2.3 Avgrensning av virkemiddelbruken 

Fylkeskommunen eller andre forvaltere skal ikke bruke midlene til eller tildele 

midler til følgende: 

1. drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 

2. kausjon eller annen økonomisk garanti 

3. direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital 

4. renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter 

5. drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale 

lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre 

6. å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og 

regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond 

7. politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av 

forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye 

tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser 

 

Punkt 1, 2 og 3 gjelder ikke for Innovasjon Norge.  

 

3. DELEGERING AV FORVALTNINGEN 

3.1 Delegering av forvaltningsoppgaver 

Fylkeskommunen er ansvarlig ovenfor Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for de midlene som er delegert til andre forvaltere 

og at forvaltningen skjer i henhold til forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler og disse retningslinjene. 

Fylkeskommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til: 

1.  kommunene, regionråd og Innovasjon Norge  

2.  andre offentlig heleide forvaltere6  

3.  unntaksvis til ikke offentlig heleide forvaltere. 7 Det skal gis skriftlig 

beskjed til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om slik 

delegasjon.8 Delegasjonen skal skje i samsvar med reglene om 

offentlig anskaffelser.  

 

Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver jf. punkt 2.1. 

 

3.2 Stadfestelse av delegasjon 

Delegasjon skal fastsettes i oppdragsbrev eller kontrakt som: 

 

                                                 
6 Ved delegasjon til offentlig heleide virksomheter skal fylkeskommunen og/eller kommunen å 

vurdere om tilskuddsforvaltningen kan delegeres direkte etter regelen om utvidet egenregi eller om 

delegasjonen er å anse som en anskaffelse. 
7 Eksempelvis aksjeselskap, stiftelser, privat virksomhet, selvstendige rettssubjekt som staten eier 

delvis, mv. 
8 Når det ikke er aktuelle offentlige instanser å overlate forvaltningsansvaret til kan 

fylkeskommunene og kommunene unntaksvis delegere hele eller deler av forvaltningen til ikke 

offentlig heleide forvaltere., jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.2.2.4. 
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1. fastsetter hvilke forvaltningsoppgaver som er delegert. Det er viktig at det 

fremgår tydelig hvem som har bevilgningsmyndighet, ansvar for 

kunngjøring, saksbehandling, oppfølging og kontroll  

2. fastsetter hvilken del av midlene som skal dekke kostnader tilknyttet 

tilskuddsforvaltningen og hvilken del av midlene som det skal lages 

tilskuddsordning for  

3. gir vilkår om at midlene skal forvaltes i samsvar med disse retningslinjene, 

forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende 

lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven 

og regelverk for offentlig anskaffelser 

4. informerer om at Riksrevisjonen, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, fylkeskommunen eller kommunen kan føre 

kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter angitte forutsetninger  

5. vilkår om at tilskuddsforvaltningen ikke kan videredelegeres til andre9 

6. fastsetter reaksjoner for feil forvaltning og/eller bruk av midlene 

 

Retningslinjene og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler skal 

legges ved oppdragsbrevet eller kontrakten.  

 

Relevante lenker:  

- Veileder til reglene om offentlig anskaffelser  

- Forskrift om offentlig anskaffelser  

- Håndhevelse av offentlig anskaffelser (NOU 2010:2) 

 

4. ETABLERING AV TILSKUDDSORDNINGER 

Tilskuddsforvalterens oppgave er å ivareta formålet med tilskuddsordningen og 

følge opp at de konkrete mål som er fastsatt oppnås. 

Den som har forvaltningsansvaret for midler gitt over post 60 og 61 skal som 

hovedregel etablere tilskuddsordninger med hjemmel i forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler. Et regelverk for tilskuddsordning skal inneholde 

følgende hovedelementer: 

 

1. mål for ordningen 

2. kriterier for måloppnåelse 

3. tildelingskriterier, herunder beregningsregler 

4. oppfølging og kontroll  

5. evaluering 

 

Punkt 1-3 skal uformes i samsvar med retningslinjene 2.2 og 2.3 og forskriftens § 

6-9.  

 
Relevante lenker: 

Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten 

                                                 
9 Dette punktet gjelder ikke for kommunene.  
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Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten”, veileder 

utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring 

Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen 

4.1 Kunngjøring  

Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på 

regionalforvaltning.no,10 forvalterens nettside og på en slik måte at hele 

målgruppen nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, 

tildelingskriterier, alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i 

søknaden og eventuell søknadsfrist. 

4.2 Søknadsbehandling 

Forvaltningslovens11 alminnelige regler om saksbehandling gjelder alle faser av 

saksbehandlingsprosessen. 

4.2.1 Veiledningsplikt 

Tilskuddsforvalterne har alminnelig veiledningsplikt ovenfor alle som ønsker å 

søke om tilskudd.12  

4.2.2 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 

Forvalteren skal forbrede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal gis 

foreløpig svar dersom en søknad ikke kan besvares i løpet av en måned etter at 

den er mottatt.13  

4.2.3 Habilitet 

I behandlingen av enkeltsøknader skal beslutningstakere og saksbehandlere 

vurdere sin habilitet.14  

4.2.4 Vedtak om avslag 

Vedtak om tildeling eller avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde 

følgende:15  

1. en begrunnelse for vedtaket med en henvisning til hjemmelsgrunnlaget 

vedtaket bygger på 

2. informasjon om søkerens rettigheter: 

a) rett til innsyn i sakens dokumenter 

b) klageadgang, hvor klagen skal sendes og klagefrist 

                                                 
10 Dette gjelder ikke for tilskuddsordninger som forvaltes av de nasjonale virkemiddelaktørene.  
11 Jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven).  
12 Jf. forvaltningsloven kap. III § 11 og forvaltningsforskriften av 15.12.2006 kap. 2. 
13 Jf. forvaltningsloven § 11 a.  
14 Jf. forvaltningsloven kap. II, etiske retningslinjer i staten og bestemmelser for økonomistyring i 

staten punkt 6.3.3 tredje ledd. 
15 Jf. forvaltningsloven kap. V, gir utfyllende informasjon om krav til vedtakets innhold.  
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4.2.5 Vedtak om tildeling  

Vedtak om innvilgelse av tilskudd skal stadfestes med et tilskuddsbrev. 

Tilskuddsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker, eller den instans som er 

legitimert til å formidle opplysninger om tilsagn videre.  

Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal inneholde: 

1. formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke  

2. tilskuddsbeløp og utbetalingsplan 

3. eventuelt andre vilkår for bruken av midlene  

4. frist for at mottakeren aksepterer vilkårene 

5. krav til rapportering 

6. informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt, med henvisning til 

bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler § 14  

 

Det er mulig å stille krav om tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker 

tilskuddet i samsvar med angitte forutsetninger 

 

Tilskuddsbrev skal undertegnes av en person med budsjettdisponeringsmyndighet 

eller bemyndiget medarbeider for den aktuelle tilskuddsbevilgningen.16  

 

Alle anmodninger om utbetalinger skal være attestert før utbetaling kan skje. Den 

som attesterer skal kontrollere at utbetalingsforslaget er i samsvar med vedtaket 

om tilskuddet17 og at tilskuddsmottaker har sendt inn dokumentasjon som fastsatt 

i tilskuddsbrevet. 

 

For tilskuddsordninger der det inngås kontrakt med den enkelte 

tilskuddsmottaker, kan hele eller deler av innholdet i et tilskuddsbrev omtalt 

ovenfor, i stedet tas inn i kontrakten.  

4.2.6 Registrering av tilsagn 

Tilsagn om tilskudd skal registreres elektronisk slik at tilskuddsforvalteren til 

enhver tid har oversikt over alle inngåtte forpliktelser. 

4.2.7 Utbetaling 

Utbetalingen skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis.18 Minst 25 prosent av 

tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og 

tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i 

regionalforvaltning.no og /eller rapport.  

 

Relevant lenke: 

   Forvaltningsloven 

Reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten 

                                                 
16 Jf. bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.3 andre avsnitt. 
17 Tilskuddsbrevet. 
18 Jf. bestemmelser for økonomistyring i staten punkt 6.3.5. 
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Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

4.2.8 Innsyn 

Tilskuddsforvalteren skal praktisere partsinnsyn19 og stor grad av åpenhet. 

Reglene om innsynsrett gjelder for alle saksbehandlingens faser, også i 

oppfølging. 

 

Relevant lenke: 

Rettleier til offentlighetlova (2010) 

4.2.9 Klage 

Tilskuddsforvalteren skal etablere rutiner for klagebehandling. Det skal gis klar og 

oppdatert informasjon om klageadgang- og behandling til søkeren. Dette omfatter 

hvordan klagen skal leveres, hvilke opplysninger klager må gi og 

kontaktinformasjon til riktig klageorgan som klagen skal sendes til. 

Klager skal også få informasjon om forventet behandlingstid holdes informert om 

den videre behandlingen av klagen. Forvalteren må svare klager uten unødig 

opphold og redegjøre for avgjørelsen. Avgjørelsen må være skriftlig. 

 

4.3 Oppfølging, kontroll og evaluering 

4.3.1 Oppfølging og kontroll 

Den som har budsjettdisponeringsfullmakt er ansvarlig for oppfølging og kontroll 

som skal sikre at tilskuddet er brukt i henhold til tilskuddsbrevet.  

Dette innebærer følgende: 

1. påse at avtalte rapporter faktisk kommer inn  

2. å gi tilbakemelding og treffe eventuelle tiltak dersom rapporteringen eller 

eventuell kontrollen avdekker forhold som ikke er tilfredsstillende  

3. å dokumentere gjennomførte kontrolltiltak på en etterprøvbar måte 
 

Oppfølging og eventuell kontroll må tilpasses den enkelte tilskuddsordning og ha 

et rimelig omfang i forhold til nytten og kostnadene ved kontrollen.  

Departementet kan eventuelt fastsette ytterligere krav til oppfølgings- og 

kontrollaktiviteter i det årlige oppdragsbrevet t til fylkeskommunene. 

 

Relevant lenke: 

 

- Veileder; ”Om etablering og forvaltning av tilskuddordninger i staten”  

4.3.2 Evaluering av tilskuddsordningene 

Departementet, fylkeskommunene og kommunene skal med visse mellomrom 

evaluere tilskuddsordningene de forvalter og/eller andre forvalter på vegne av det 

offentlige.  

 

                                                 
19 Jf. forvaltningsloven kap. IV §§ 18 og 19, offentlighetsloven. 
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Relevant lenke: 

 

- Veileder; Evaluering av statlige tilskuddsordninger 

5. INNOVASJON NORGE 

5.1.1 Risikolån 

Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, kan gis på vilkår. 

For risikolån kan det avtales rett til konvertering til aksjekapital. Renten på nye 

risikolån skal settes høyere enn renten på nye lavrisikolån med tilsvarende 

rentebindingsperiode. Tilsvarende gjelder renteregulering av allerede opprettede 

risikolån. Nye pantelån kan sikres med prioritet etter langsiktige pantelån fra 

andre kredittinstitusjoner. Rentemarginen på risikolånene skal dekke 

administrasjonskostnadene for forvaltningen. Det eventuelle gjenværende 

nettobeløpet skal tilbakeføres til fylkeskommunene. Det eventuelle negative 

nettobeløpet skal dekkes av tilsagnet fra fylkeskommunene eller ved overføring 

fra fylkeskommunene.  

5.1.2 Garantier 

Garantiordningen skal sikre finansiering av prosjekt med høy risiko, med 

realistisk mål for å kunne oppnå lønnsomhet. Garanti stilles som simpel 

tapsgaranti der Innovasjon Norge og andre finansieringsinstitusjoner deler 

risikoen.  

5.1.3 Tapsfond 

Innovasjon Norge skal opprette og forvalte et felles tapsfond for distriktsrettede 

risikolån og garantier for alle årganger innenfor tilskuddsordningen.  

Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet med midler fra 

fylkeskommunene. Tapsfondet skal reflektere den reelle risikoen for 

utlånsporteføljen til tilskuddsmottakeren og de samlede tapene som kan oppstå, 

ved at det blir satt av midler til forventede fremtidige tap. Midler som blir avsatt 

til tapsfond skal normalt svare til vurdert risiko i hver enkelt låne- og 

garantiordning. Innovasjon Norge skal årlig vurdere størrelsen på tapsfondet mot 

vurdert risiko i låne- og garantiporteføljen. Dersom det er et negativt avvik på 5 % 

skal fylkeskommunen og departementet varsles. Dersom det er et negativt avvik 

på over 10 % fra porteføljerisikoen skal tapsfondet etterfylles. Dette skal skje etter 

en fordelingsnøkkel der den delen fylkeskommunene har av risikolån og 

garantiporteføljen per 1. januar skal legges til grunn, uavhengig av hvor tapet har 

oppstått.  

 

35

https://dfo.no/Documents%2FFOA%2Fpublikasjoner%2Fveiledere%2FEvaluering_av_statlige_tilskuddsordninger.pdf
https://dfo.no/Documents%2FFOA%2Fpublikasjoner%2Fveiledere%2FEvaluering_av_statlige_tilskuddsordninger.pdf


Side 14  

6. KRAV TIL INTERNKONTROLL20 

Alle forvaltere skal etablere internkontroll. For å sikre korrekt saksbehandling ved 

tildeling og utbetaling av tilskudd, skal alle tilskuddsforvaltere etablere systemer, 

rutiner og tiltak som blant annet har som formål å forebygge, avdekke og 

korrigere feil og mangler. Tilskuddsforvalterens ledelse bør tilpasse 

internkontrollen til lokale forhold, virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. Internkontrollen skal dokumenteres. Dokumentasjonskrav bør ikke 

føre til unødig byråkratisering. 

 

Den interne kontrollen har til formål å forhindre styringssvikt, feil og mangler slik 

at: 

a) beløpsmessige rammer ikke overskrides 

b) måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål 

og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og 

korrigeres i nødvendig utstrekning 

c) ressursbruken er effektiv 

d) regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig 

e) at midlene forvaltes på en forsvarlig måte 

f) økonomistyringen er organisert forsvarlig og utføres i samsvar med 

gjeldende lover og regler  

g) misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes 

 

Tiltakene skal bidra til å sikre korrekt: 

a) registrering av faste data 

b) søknadsbehandling 

c) registrering av gitte tilsagn om tilskudd 

d) utbetaling av tilskudd til rett mottaker til rett tid 

e) registrering i regnskapet. 

f) behandling av dokumentasjon fra tilskuddsmottaker 

 

For å kunne utøve den nødvendige internkontrollen skal det rettes fokus mot 

følgende: 

a) ledelsens og tilsattes kompetanse og holdninger til resultatoppfølgning og 

kontroll 

b) identifisering av risikofaktorer som kan medvirke til at virkemidlenes mål 

ikke nås, og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere 

sannsynligheten for manglende måloppnåelse. 

c) sikring av kvaliteten av den interne styringen, herunder forsvarlig 

arbeidsdeling og effektivitet i arbeidsprosessene. 

d) informasjonsrutiner som sikrer at relevant informasjon av betydning for 

måloppnåelse kommuniseres på en effektiv måte. 

e) rutiner for behandling og lagring av vesentlig informasjon som sikrer 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

 

Relevant veiledning/lenke: 

                                                 
20 Jf. bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.8.1 og punkt 2.4. 
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- Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten 

- Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i staten 

- Regionalforvaltning 

 

7. TILSKUDD OG REGLENE OM OFFENTLIG STØTTE  

7.1 Generelt  

Alle tilskuddsforvaltere er ansvarlige for at tilskudd tildeles i samsvar med reglene 

om offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61 (1). Dersom tilskuddet ikke tildeles i 

tråd med reglene, er det en risiko for at tilskuddet utgjør ulovlig støtte og at 

mottakeren må tilbakebetale tilskuddet. Tilskuddsforvalteren må derfor: 

- foreta en konkret vurdering av om reglene om offentlig støtte får anvendelse på 

tilskuddet før det fattes vedtak om tildeling, og ev.  

- vurdere hvordan tilskuddet kan tildeles i tråd med støttereglene. 

 

Relevante lenker: 

   Generell innføring i reglene om offentlig støtte  

   Veileder: EØS-avtalens regler om offentlig støtte  

   Lov om offentlig støtte 

 

7.2 Hva er offentlig støtte?  

Det er seks kumulative vilkår som må være oppfylt for at reglene om offentlig 

støtte i EØS-avtalen artikkel 61 (1) får anvendelse. 

1. Tilskuddet må innebære en økonomisk fordel for mottakeren21 

2. Tilskuddet må være gitt av det offentlige, offentlige midler eller 

beslutningen om tildelingen må kunne tilregnes det offentlige 22 

3. Tilskuddet må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte 

varer eller tjenester (selektivitet) 

4. Mottaker må være et foretak som driver økonomisk aktivitet.  

5. Tilskuddet må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen 

6. Tilskuddet må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene 

 

Ved tildeling av tilskudd under forskrift/retningslinjene for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler er vilkårene 1-3 og 5 alltid oppfylt. 

Tilskuddsforvalteren må vurdere om vilkårene 4 og 6 er oppfylt.  

 

                                                 
21 Tilskudd er offentlig støtte og omfatter en hver økonomisk fordel og/eller fritak for økonomisk 

byrde, som begunstiger bestemte foretak eller bransjer. Også ytelser på vanlige kommersielle 

vilkår kan omfattes, f.eks. lån til markedsrente, dersom mottakeren har en så svak økonomisk 

stilling at han ikke ville oppnådd en slik ytelse i det vanlige markedet. 
22 Enhver støtte som tildeles i henhold til retningslinjene er å anse som ”offentlige midler”. 

Uavhengig av om støtten tildeles av kommuner, fylkeskommuner, de nasjonale 

virkemiddelaktørene eller via ikke-offentlig heleide virksomheter. Det avgjørende er om støtten fra 

de offentlige midler er mottatt som resultat av en adferd som kan tilskrives det offentlige, jf. sak C-

305/89, Italia mot Kommisjonen, 
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http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/okstyring/Reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
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Vilkår 4: Er tilskuddsmottakeren et foretak? 

Et foretak er en enhet som driver økonomisk aktivitet. Dette innebærer at foretaket 

leverer varer eller tjenester på markedet, i konkurranse med andre markedsaktører.  

Dette gjelder uavhengig av hvordan foretaket er organisert, hvem som eier 

foretaket eller hvordan foretaket er finansiert23. Det er heller ikke avgjørende om 

foretaket har profitt som formål. Dette betyr blant annet at ideelle aktører og andre 

som driver etter selvkostprinsippet kan være å anse som et foretak.  

 

For eksempel: En butikk er et foretak, fordi den selger varer til kunder mot 

vederlag, i konkurranse med andre butikker. Butikken vil være et foretak, 

uavhengig av om butikken er drevet av kommunen selv i eget rettssubjekt, utskilt i 

et kommunalt foretak eller drevet av en privat aktør. Selv om butikken ikke har 

som formål å tjene penger eller å gå med overskudd er butikken fortsatt et foretak.  

 

Dersom støttegiver, etter en vurdering, har kommet frem til at støttemottager ikke 

driver økonomisk aktivitet, kan tilskuddet tildeles uten at reglene om offentlig 

støtte får anvendelse.  

 

Vilkår 6: Er tilskuddet egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene?  

I løpet av de siste årene har det kommet en rekke avgjørelser der EU-

kommisjonen har kommet frem til at samhandelsvilkåret ikke er oppfylt. Dette 

gjelder for eksempel der hvor mottakeren: 

- kun leverer varer eller tjenester til et begrenset lokalt område i en 

medlemsstat  

- det er usannsynlig at mottakerens virksomhet vil tiltrekke seg kunder fra 

andre medlemsstater 

- tiltaket har ingen - eller marginale forventede effekter på investeringer på 

tvers av landegrensene innenfor sektoren, eller på muligheten for bedrifter 

til å etablere seg i EUs indre marked 

 

Dersom støttegiver, etter en vurdering, har kommet frem til at tilskuddet ikke er 

egnet til å påvirke samhandelen, kan tilskuddet tildeles uten at reglene om 

offentlig støtte får anvendelse. 

  

7.3 Registreringssplikt 

Norske myndigheter innførte, i samsvar med EØS-rettslige forpliktelser, 1.7.2016 

Register for offentlig støtte i Brønnøysundregistrene. Støttegiver er pålagt å føre 

opplysninger om offentlig støtte i dette registeret jf. lov om offentlig støtte. 

Nærings- og fiskeridepartementet har også gitt en forskrift om registrering av 

offentlig støtte, som nærmere detaljerer registreringspliktens omfang, innhold og 

på hvilket tidspunkt registreringsplikten inntrer. Støtte som ikke føres inn i 

registeret, vil ikke være forenlig med reglene for offentlig støtte.  

                                                 
23 Se Communication from the Commission; Commission Notice of the Notion of State aid as 

referred to in Article 107(1) TFUE, s. 5, flg.  
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Opprettelsen av det nasjonale registeret innebærer ikke at den årlige 

rapporteringsforpliktelsen forsvinner, ettersom opplysningene støttegiverne er 

pålagt å melde inn til registeret ikke er like omfattende som de som sendes inn til 

ESA i forbindelse med den årlige rapporteringen. 

 

Lenke: 

Brønnøysundregistrene: registeret for offentlig støtte 

Lov om offentlig støtte 

Forskrift om registrering av offentlig støtte 

 

7.4 Om offentlig støtte 

Dersom tilskuddet er offentlig støtte er tilskuddsforvalteren ansvarlig for at 

tilskuddet gis i samsvar med en av unntaksbestemmelsene i EØS-avtalen.   

 

 

I det følgende blir det redegjort for de mest relevante unntaksbestemmelsene. 

 

7.5 Bagatellstøtte (de minimis) 

Tilskudd kan tildeles som bagatellstøtte.  Et foretak24 kan kun motta bagatellstøtte 

på inntil 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.25  

 

Lenke: 

Bagatellstøtte  

 

7.5.1 Fremgangsmåte ved tildeling av bagatellstøtte 

Nedenfor følger forslag til fremgangsmåte ved tildeling av bagatellstøtte.  

Forslaget er utformet med sikte på å sikre at alle vilkårene i forordningen om 

bagatellstøtte blir oppfylt. 

 

1. Opprett en egen mappe el. hvor all korrespondanse med søkeren lagres. 

 

                                                 
24 Hva er ett foretak? 

Ettersom støttetaket på 200 000 euro gjelder per foretak, er definisjonen av hva som er ett foretak 

av avgjørende betydning for om støttetaket er overholdt. Definisjonen finnes i Forordningen 

artikkel 2 nr.2. 

Forordningen bestemmer at dersom to eller flere foretak kan regnes som tilknyttet hverandre, så 

må de når støttegiver skal vurdere om støttetaket er overskredet anses som ett og samme foretak (a 

single undertaking). For mer om denne vurderingen, se Forordningen artikkel 2 nr. 2. 
25 Den relevante treårsperioden er ”flytende”. Det innebærer at for hver tildeling av bagatellmessig 

støtte må det tas hensyn til støtte tildelt i de to foregående kalenderårene samt inneværende år.  
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2. Send e-post eller brev til søkeren for å få nødvendig informasjon. Forordningen 

stiller visse krav til tilbakemeldingen. Derfor har NFD laget et forslag til hvordan 

anmodningen om informasjon kan utformes.  

Lenke:  

Forslaget til brev om anmodning om informasjon 

 

3. Støttegiver foretar en vurdering på bakgrunn av innhentet og øvrig tilgjengelig 

informasjon om de materielle vilkårene for å gi bagatellstøtte er oppfylt: 

 Er en innenfor virkeområdet til forordningen, jfr. artikkel 1? 

 Er støttebeløpet under 200 000 euro til foretaket for en periode på tre 

regnskapsår (100 000 euro for veitransport), jfr. artikkel 3 nr. 2?  

 Er det mulig å angi presist hva som er tilskuddets/støttens verdi 

(”transparent støtte”), jfr. artikkel 4? 

 

4. Dersom støttegiver kommer frem til at de materielle vilkårene er oppfylt og en 

ønsker å gi støtte, må støttegiver sende et skriftlig tildelingsbrev til støttemottaker. 

Forordningen stiller visse krav til tildelingsbrevet, derfor har NFD laget et forslag 

til hvordan tildelingsbrevet kan utformes.  

 

Lenke: 

Forslaget til tildelingsbrev offentlig støtte 

 

5. Støttegiver bør ha en samlet oversikt over all støtte de gir med grunnlag i 

forordningen om bagatellmessig støtte. Nye tildelinger bør føres inn i oversikten 

fortløpende. Dette vil gjøre det mulig å etterkomme eventuelle krav fra ESA om 

informasjon om støttetildelinger. 

  

Tilskuddsforvalteren skal lagre denne informasjonen i ti år og ved anmodning 

kunne gi den nødvendige informasjonen til ESA innen 20 arbeidsdager. 

Tilskudd som gis som bagatellstøtte skal ikke meldes til ESA.  

 

7.5.2 Kumulasjon 

Det er ikke adgang til å tildele bagatellstøtte på en slik måte at man går utover de 

maksimale støttesatsene som følger av andre EØS-rettslige grunnlag for å tildele 

støtte, som for eksempel Kommisjonsforordning nr. 651/2014 (det alminnelige 

gruppeunntaket) eller godkjennelsesvedtak fra ESA (ved notifisert støtte).  

 

For eksempel:  

Det alminnelige gruppeunntaket tillater at et foretak kan motta 50% av 

investeringskostnadene i en maskin. Foretaket mottar tilskudd tilsvarende 50% av 

kostnadene til investeringen under gruppeunntaket. Foretaket kan ikke motta 

ytterligere støtte som bagatellstøtte til investeringen. 
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Dersom den maksimale støtteintensiteten ikke er utnyttet, kan det tildeles støtte 

inntil taket i gruppeunntaket eller ESAs vedtak er oppnådd.  

 

For eksempel:  

Det alminnelige gruppeunntaket tillater at et foretak kan motta 50% av 

investeringskostnadene i en maskin. Foretaket mottar tilskudd tilsvarende 30% av 

kostnadene til investeringen under gruppeunntaket. Foretaket kan motta tilskudd 

tilsvarende inntil 20% av kostnadene som bagatellstøtte til investeringen i 

maskinen.  

 

Støtte som er gitt under godkjente ordninger eller andre gruppeunntak skal ikke 

tas med i beregningen av om taket i reglene om bagatellmessig støtte er nådd.  

 

For eksempel: 

Foretaket mottar støtte under gruppeunntaket til en investering i en maskin. 

Foretaket kan motta bagatellstøtte til andre investeringer eller aktiviteter som 

bagatellstøtte.  

 

7.5.3 Beregning av beløpsgrense 

Dersom støtten gis på en annen måte enn ved kontanttilskudd skal støttens verdi 

omregnes til verdien i brutto kontanttilskudd. Dersom støtten utbetales i flere 

rater, skal støtten diskonteres26 til sin verdi på det tidspunktet støtten blir gitt. Det 

er ESAs referanserente som skal benyttes ved diskontering.  

 

Lenke til: 

- ESAs referanserente 

7.5.4 Lån som bagatellmessig støtte  

Lån kan gis som bagatellmessig støtte dersom tilskuddsekvivalenten er beregnet 

med grunnlag i gjeldende markedsrente på det tidspunktet støtten tildeles. Avviket 

fra markedsrenten utgjør støtteelementet. 

 

7.6 Det alminnelige gruppeunntaket 

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER) er en forskrift som fastsetter detaljerte 

regler for når visse typer offentlig støtte anses forenlig med EØS-avtalen.  

GEBR omfatter forskjellige typer støtte, herunder:  

1. Regional investeringsstøtte 

2. Investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) 

3. Støtte til SMB-ers tilgang til finansiering 

4. Støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI) 

                                                 
26 Å diskontere menes her å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn 

betalingstidspunktet, for å beregne nåverdien av støtten/tilskuddet.  
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5. Opplæringsstøtte 

6. Støtte til beskyttelse av miljøet 

7. Støtteordninger for å reparere og utbedre skader forårsaket av 

naturkatastrofer 

8. Regional transportstøtte 

9. Støtte til bredbåndsinfrastruktur 

10. Støtte til kulturformål 

11. Støtte til idrettsinfrastruktur 

12. Støtte til lokal infrastruktur 

13. Støtte til sysselsetting av dårlig stilte arbeidstakere og arbeidstakere med 

funksjonshemning 

7.6.1 Meldeplikt ved bruk av gruppeunntak 

Støttegiver er ansvarlig for at støtte som er tildelt under gruppeunntaket, meldes til 

ESA innen 20 dager etter at støttetiltaket har trådt i kraft. 

ESA har utformet et skjema for meldingen. Skjemaet skal fylles ut når en ny 

støtteordning eller et enkelttilskudd skal meldes inn. Støttegiver må i tillegg sikre 

at alle vilkårene for å benytte gruppeunntaket er oppfylt, ettersom ESA ikke fører 

noen forhåndskontroll med dette. Det vil si at man kan risikere at ESA ved en 

etterhåndskontroll kommer til at vilkårene ikke var oppfylt. Da vil støtten bli 

ansett som ulovlig, og må kreves tilbake fra støttemottager.  

I tillegg til skjemaet ber derfor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om at det 

vedlegges et følgenotat, fortrinnsvis utformet på engelsk. Følgenotatet skal gi 

informasjon om støttetiltaket som viser at tiltaket oppfyller kravene i 

gruppeunntaket. 

Ferdigstilt notat og skjema sendes til ESA via NFD: postmottak@nfd.dep.no . 

NFD anbefaler imidlertid at et utkast først sendes til NFD for kvalitetssikring via 

postmottak@nfd.dep.no 

Relevante lenker: 

- Om gruppeunntak, inkl skjema for forenklet melding av gruppeunntatt 

støtte  

- Gruppeunntaket på engelsk 
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7.7 Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning  

Tjenester av allmenn økonomisk27 (SGEI)28 betydning omfatter visse økonomiske 

tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke 

vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene. For å kunne tilby slike 

tjenester, kan myndighetene pålegge foretak visse forpliktelser mot økonomisk 

kompensasjon. 

I noen tilfeller vil slik kompensasjon ikke regnes for å gi leverandør av tjenesten 

en økonomisk fordel. Det vil si at kjøp av tjenester i disse tilfellene ikke anses 

som støtte, og dermed faller kjøpet utenfor EØS-avtalen artikkel 61 (1) sitt 

virkeområde. Fire kriterium må være oppfylt for at kompensasjonen for tjenesten 

ikke skal regnes som en økonomisk fordel 29 

1. foretaket må være pålagt å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk 

betydning, og disse forpliktelsene må være klart definerte 

2. kriteriene for beregningen av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd 

på en objektiv og gjennomsiktig måte 

3. kompensasjonen må ikke overstige de nødvendige utgiftene til 

oppfyllelsen av forpliktelsen 

4. kompensasjonens størrelse må bestemmes enten etter en offentlig 

anbudsprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene som et 

typisk veldrevet foretak vil ha 

 

Dersom kriteriene over ikke er oppfylte, kan det ytes offentlig støtte til noen typer 

tjenester av allmenn økonomisk betydning i tråd med Kommisjonsvedtaket om 

tjenester av allmenn økonomisk betydning av 20. desember 2011.30 Følgende 

vilkår må være oppfylt:  

1. virksomheten må være gitt oppdraget og forpliktelsene må være tydelig 

definert 

2. beregningen av kompensasjonen må være fastsatt på forhånd på en 

objektiv og åpen måte 

3. kompensasjonen kan ikke overstige kostnadene ved utførelsen av tjenesten 

4. kompensasjonen faller innenfor én av følgende kategorier 

a. kompensasjonen overstiger ikke 15 mill euro årlig, og tjenesten 

gjelder ikke transport eller transportinfrastruktur. 

b. kompensasjon til sykehus som gir "medical care" 

                                                 
27 Definisjonen av tjenester av allmenn økonomisk betydning er ikke legaldefinert. I 

utgangspunktet er det opptil det offentlige selv å definere hva en slik tjeneste er. ESA og EFTA-

domstolen vil kun gripe inn dersom forvalteren foretar en åpenbar feiltolkning eller misbruker 

begrepet.  
28 Services of General Economic Interest. 
29 Jf Altmark-dommen, C-280/00 av 23. juli 2000 
30 Commission Decision of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty 

on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation 

granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic 

interest (notified under document C(2011) 9380) 
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c. kompensasjon til sosiale tjenester innenfor helse og langvarig 

omsorg, barnevern, tilgang til og re-integrasjon i arbeidsmarkedet, 

sosial boligbygging, omsorg og sosial inkludering av sårbare 

grupper 

d. kompensasjon til luft- eller maritimforbindelser til øyer, der 

gjennomsnittlig passasjertrafikk ikke overstiger 300.000 

passasjerer 

e. kompensasjon til lufthavner og havner der gjennomsnittlig 

passasjertrafikk ikke overstiger 200.000 passasjerer for lufthavner 

og 300.000 passasjerer for havner. 

Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning skal ikke meldes til ESA.  

Relevante lenker: 

- Kommisjonsvedtaket om støtte til tjenester av allmenn økonomisk 

betydning 

- Tjenester av allmennøkonomisk betydning  
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Kapitteloversikt:

Kapittel I. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 3)

Kapittel II. Forvaltningsstruktur (§§ 4 - 5)

Kapittel III. Om tildeling av tilskudd (§§ 6 - 12)

Kapittel IV. Om oppfølging og kontroll av tilskuddet (§§ 13 - 1 6)

Kapittel V. Øvrige Bestemmelser (§§ 17 - 19)
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moderniseringsdepartementet) 1 1. desembe r 2013 med hjemmel i Stortingets årlige

budsjettvedtak.

Endringer: Endret ved forskrift 22 des 201 6 nr. 1902.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1 . Formål

Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts - og regionalpolitiske

virkemidl ene over de kapitlene i statsbudsjettet som er nevnt i andre og tredje ledd.

Virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsli v og lokalsamfunn i distriktene

a)
post 62 Bedriftsrettede lån - og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under kap. 550
post 64

b) post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn kan nyttes under kap. 550 post 62.

Virkemidlene over kap. 553 Omstillingsdyktige regioner

a)
post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan
nyttes under kap. 553 post 63 og 65

b) post 63 Grenseregionale Interreg - program, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 65

c) post 65 Omstillingsprogrammer under akutte endringer arbeidsmarkedet, kan nyttes
under kap. 553 post 60 og 63.
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Den regionale - og distri ktspolitiske innsatsen er målrettet mot å gjøre omstilling for bedrifter

lettere på kort sikt og å bygge evne til omstilling i bedrifter, næringsmiljøer og lokalsamfunn

på lang sikt.

Midlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets budsjettvedtak , denne forskriften

med retningslinjer og oppdragsbrevet fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Forskriften regulerer forholdet mellom tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker og får

anvendelse for alle tilskuddsforvaltere som forvalter midler over k apitlene nevnt i andre og

tredje ledd.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

§ 2. Geografisk virkeområde

Virkemidlene over kap. 550, post 62 Bedriftsrettede låne - og tilskuddsordninger i distriktene

skal brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte.

Virkemidlene over kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn skal brukes

i områder med særlige distriktsutfordringer. Det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere

hvilke områder som har sær lige distriktsutfordringer i sitt fylke.

Virkemidlene over kap. 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og

tilgang til kompetanse kan brukes i hele landet.

Virkemidlene over kap. 553, post 63 Grenseregionale Interreg - program skal bruk es i

programområdene gitt for det enkelte program.

Virkemidlene over kap. 553, post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i

arbeidsmarkedet kan brukes i hele landet.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

§ 3. Definisjoner

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften:

1. Kunngjøring:1 En offentliggjøring av hovedelementene i en tilskuddsordning.
2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

3.
Tilskudd: Er offentlig2 og omfatter enhver fordel som har de samme økonomiske
virkningene som rene pengeoverføringer.

4. Tilskuddsbrev: Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes
med et tilskuddsbrev.3

5. Tilskuddsforvalter: Den som forvalter tilskudd i henhold til denne forskriften.

6. Tilskuddsordning:4 Administrativt system der tilskudd kan tildeles et bestemt formål og
som inneholder følgende hovedelementer:

- Målet med ordningen
- Kriterier for måloppnåelse
- Tildelingskriterier, herunder støtteandel og beregningsregler
- Oppfølging og kontroll
- Evaluering.
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1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 201 3 nr. 11 04, punkt 6.3.2.

2 Jf. lov 27. november 1 992 nr. 1 09 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS - loven), kapittel 2 Statsstøtte.

3 Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 1 8. september 201 3 nr. 11 04, punkt 6.3.3.

4
Jf. bestemmelser 12. desember 2013 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 201 3 nr. 11 04, 6.2.1.1.

Kapittel II. Forvaltningsstruktur

§ 4. Forvaltere

Kommunal - og moderniseringsdepartementet gir øremerkede rammer til fylkeskommunene

gjennom årlige oppdragsbrev.

Fylkeskommunene kan videredelegere1 hele eller deler av forvaltningen til kommuner,

regionråd, de nasjonale virkemiddelaktørene og unntaksvis til andre rettssubjekter.2

Alle forvaltere skal kunngjøre tilskuddsordningene gjennom

http://www.r egionalforvaltning.no/ og på en slik måte at målgruppen nås.

De nasjonale virkemiddelaktørene er ikke pålagt å bruke departementets forvaltningsportal.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1 939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 201 3 nr. 11 04, punkt 6.2.2.4.

2 Jf. lov 1 0. februar 1 967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 1
siste setning.

§ 5. Forvaltning av bedriftsrettede virkemidle r

Innovasjon Norge1 forvalter følgende bedriftsrettede midler:

a)Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og til
etablerere.

b)
Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, garantier for
investeringslån og driftskreditter.

Fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere skal ikke gi støtte til tiltakene over.

Kommuner og regionråd kan gjennom kommunale og regionale næringsfond gi tilskudd i

henhold til bokstav a.

1 Jf. lov 1 9. desember 2003 nr. 1 30 om Innovasjon Norge, kapittel 3 Selskapets virksomhet.

Kapittel III. Om tildeling av tilskudd

§ 6. Hvem kan søke

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke

dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.

§ 7. Overordnede tildelingskriterier
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Det kan søkes om tilskudd til prosjekter/tiltak som oppfyller følgende kriterier:

a) Er i tråd med fylkeskommunens mål og strategier for distrikts - og regionalpolitikk.
b) Kan sannsynliggjøre di strikts - og regionalpolitisk virkning.
c) Har god kvalitet og hvor søker har god gjennomføringsevne.

d)Tilskuddet har utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å
opprettholde et tilbud.

Fylkeskommunen og andre forvaltere er ansvarlig for at det fastsettes ytterligere

tildelingskriterier i relevant omfang når det etableres konkrete tilskuddsordninger.

§ 8. Hvilke kostnader kan tilskuddet dekke

Tilskuddet kan dekke de deler av kostnadene som er direkte tilknyttet realisering en av

prosjektet/tiltaket.

Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har en lenger varighet. Unntak

er tilskudd under programmer eller ordninger i regi av de nasjonale virkemiddelaktørene,

Kommunal - og moderniseringsdepartementet, Ungt Entreprenørskap og Merkur der støtte

kan gis i tråd med programmenes/tiltakenes varighet.

§ 9. Hvilke kostnader kan tilskuddet ikke dekke

Tilskuddet kan ikke dekke:

a) Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
b) Kausjon eller annen økonomisk garanti.
c) Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
d) Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

e)Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver
utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

f)
Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd,
eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.

g)
Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp
av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan -
og strategiprosesser.

Bokstav a, b og c gjelder ikke for tilskudd In novasjon Norge tildeler.

§ 10. Krav til søknaden

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no .

Dette gjelder ikke søknader til de nasjonale virkemiddelaktørene.

Søknaden skal inn eholde:

a)En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og
relevans for formålet med tilskuddsordningen.

b)
Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og
samarbeidspartnere.

c) Forventede resultater.
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d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e) Søknadssum.

f)
Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger
som er spesifisert i kunngjøringen.

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og

eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

§ 11. Vedtak

Vedtak1 om tildeling av tilskudd eller avslag er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2

første ledd bokstav b. Unntaket er enkeltvedtak truffet av Innovasjon Norge.2 Melding om

vedtak skal være skriftlig begrunnet og gis innen rimelig tid. Vedtak om tilskudd gis i et

tilskuddsbrev.3 Vedtak om avslag på søknaden gis i et avslagsbrev.

Avsla g på søknaden gis dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

a) Søknaden tilfredsstiller ikke tildelingskriteriene eller formålet faller utenfor ordningen.
b) Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysninger etter anmodning.

c)
Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra tildelingskriteriene sett i forhold til andre
søknader.

d) Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene.
0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

1 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven),
kapittel IV.

2 Forvaltningsloven gjelder ikke for selskapet, heller ikke når det treffer enkeltvedtak på
vegne av staten. Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.

3
Jf. definisj onen § 5 (4), bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i
staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.3.

§ 12. Aksept av vilkårene for tilskuddet

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet er akse ptert på de vilkår

tilskuddsbrevet angir.

Kapittel IV. Om oppfølging og kontroll av tilskuddet

§ 13. Vilkår for tilskuddet

Tilskuddsmottakeren er ansvarlig ovenfor tilskuddsforvalteren og Kommunal - og

moderniseringsdepartementet for at følgende vilkår for tilskuddet overholdes:1

a) Tilskuddsmottaker skal føre separat prosjektregnskap for bruken av midlene.

b)Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med budsjette t og
inneholde en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til prosjektet.

Tilskuddsmottakeren skal gi tilskuddsforvalteren melding dersom det inntrer forhold som

innebærer endringer i forhold til de forutsetninger som fremgår av søknaden.

Tilsk uddsmottakeren kan bli gjort kjent med andre særskilte vilkår i forbindelse med

kunngjøringen av midlene eller i tilskuddsbrevet.
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1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 2013 nr. 1104, pu nkt 6.3.8.2.

§ 14. Oppfølging og kontroll

Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal - og moderniseringsdepartementet har

adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene.1

Tilskuddsmottaker og tilskuddsforvalter plikter å medvirke i kontrollen.

1

Jf. Stortingets vedtak 26. mai 2005 nr. 876 (Stortingets bevilgningsreglement) § 10 (2) og
lov 7. mai 2004 nr. 21 Riksrevisjonsloven § 12 (3) og bestemmelser 12. desember 2003 nr.
1939 om økonomistyring i staten, med endringer sen est 18. september 2013 nr. 1104
punkt 6.3.8.2.

§ 15. Utbetaling

Tilskuddsbeløpet utbetales i hovedsak etterskuddsvis.

Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og

tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i regionalforvaltning.no

og/eller rapport.1

For tilskudd over kr 100 000 skal det i tillegg sendes inn revidert prosjektregnskap som er

bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er

revisjonspliktig.

1
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 2013 nr. 1104 punkt 6.3.5.

§ 16. Omgjøring og krav om tilbakebetaling

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom:

a)Det fremkommer at tilskuddsmottaker har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke
før tilsagnet er innvilget.

b)Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for i nnvilgelsen ikke
lenger er til stede.

c) Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet.
d) Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker.
e) Tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering.
f) Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.

g)Prosjektet/tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt i budsjettet tildelingen
bygger på.

h)Departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i
strid med EØS - avtalen.1

Ved tilbakebetaling etter disse reglene skal det legges til renter og renters renter fastsatt av

ESA, gjeldene fra den dagen støtten ble mottatt til tidspunktet for tilbakebetalingen.

Den enkelte tilskuddsforvalter kan fastsette egne vilkår utover de overnevnte.

Omgjøring av vedtak om tilskudd kan skje ved at tilskudd helt eller delvis ikke utbetales eller

ved krav om tilbakebetaling.
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1 Jf. forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte § 5.

Kapittel V. Øvrige Bestemmelser

§ 17. Klageadgang

Vedtak truffet av fylkeskommunen kan påklages til fylkestinget eller den fylkestinget har gitt

fullmakt til.

Vedtak truffet av kommunen kan påklages til kommunestyret eller den kommunestyret har

gitt fullmakt til.

Vedtak truffet av andre tilsku ddsforvaltere kan påklages til den som har delegert

tilskuddsforvaltningen til denne.1

Vedtak truffet av Innovasjon Norge i medhold av denne forskriften kan ikke påklages.2

1 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslov en)
Kapittel VI. Om klage og omgjøring.

2 Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.

§ 18. Dispensasjon

Kommunal - og moderniseringsdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne

forskriften.1

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017), tidligere § 19.
1 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 40.

§ 19. Ikrafttredelse

Forskriften med tilhørende retningslinjer trer i kraft 1. januar 2014.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017), tidligere § 20.
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Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein O. Leiros, Kåfjord
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Merknad til sakslisten: det var enighet om  å  ta opp følgende saker i tillegg til

utsendt saksliste:

.  Sak 21/17 Uttalelse til St.meld. 20 (2016—201 7) Pliktsystemet for

torsketrålere

. Orienterings— og diskusjonssaker:

o Presentasjonen av Nordkalottens Grensetjeneste ved Riitta Leinonen

og Ellen Rydningen

o Henvendelse fra samordningsenheten ved UNN vedr regionalt møte

Tema: Regionalt samarbeid Nord—Troms
Adr.: Hovedveien 2, 97  5 7  Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
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lregionrådsmøte på  Skjervøy 22.09.16  ble det  gjort følgende enstemmige  vedtak:
«Styret i Nord— Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen:

Administrasjonen fåri oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet

Rådmannsutvalget fåri oppga ve å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale

samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye

samarbeidsområder

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

represen tantskapsmøte april 20 l 7»

Dokumenter  i  saken:

Oversikt over regionalt samarbeid i Nord—Troms

Notat  — oversikt over innsamlet bakgrunnsmateriale

Diskusjonsnotat  — regionalt samarbeid Nord—Troms (politisk og administrativ

dimensjon)

Daglig leder orienterte om status i utredningsarbeidet;

Samarbeidet i et historisk perspektiv1.

2.

3.

Oversikt over samarbeid  (regionrådet, tjenestesamarbeid, prosjekter,

samarbeid gjennom egne rettssubjekt med driftstilskudd fra kommunene)

Presentasjon av diskusjonsnotat

Samarbeidet i et historisk perspektiv;

Fra NUG til Nord—Troms Regionråd  1989  — 2017  (ikke utfyllende med alle detaljer)

— oversikt basert på dokumentet «Nord—Troms samarbeidet. lnnsam/et grunn/agsmateriale»

Arstall  E  et  utrednin  sarbeid
1989

1990

1994

1996

1997

Stiftelse av NUG AS (Nord—Troms

Utviklingsgruppe AS) — 4

eierkommuner

«Hærfører uten hær»  — en analyse

av strategier for utvikling av det

regionale samarbeidet i Nord-

Troms (4) NUG

Regional strategisk næringsplan

for Nord-Troms  1994 — 1997

(NUG—kommunene)

Behandlet i alle K-styrer

Fast sekretariat etablert

Prosjekt «Ny organisering av NT  —

samarbeidet (ferdig 99)

13.11.97  Nord-Troms Regionråd

Grunnla  0 data

Avklaringskonferanses  «diagnose»:

. Manglende forpliktelse mellom

kommunene /kommunene og NUG

. Mistenksomhet og manglende

åpenhet mellom kommunen

. Sekretariatsfunksjonen

Befolkning NT4: 12  3999  (13 100  i  1983)

Off/privat  tjenesteyting: 38%

Primærnæring: 16%

Varehandel/hotell: 13%

Mål for arbeidet:

Bedre oversikt gjennom samordning

Bedre ressursutnyttelse

(personellmessig og økonomisk)

Bedre Utviklingsmiljø (samlokalisering —

samordning)

Eksterne åvirkere
HVPU—reformen komi  1991

Tiltakssonen etablert  1989

Nord-Troms Reiseliv etablert

1998

Reform  -94  (rett til utdanning

på videregående nivå)

Evaluering av tiltakssonen for

2
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1999

2000

2002

2003

2005 -06

2010

2011

2012

Nord-Troms Regionråd  DA
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DA stiftet (6  kommuner)

Konsekvensanalyse «Bosetting,

arbeidsmarked og sysselsetting i

Nord-Troms, Troms

Fylkeskommune

Handlingsplan for Nord-Troms

2000 —2003

vedtatt; Politisk — administrativt —

prosjekter

Mobilisering via 4 samlinger; 370

deltakere

Satsing på ungdomsprosjektet

vedtatt

Senterstrategi — utarbeidet på

bestilling fra Troms

Fylkeskommune

Moderniseringsprosjektet 2003-

2005  — Kommunene i Nord-Troms

ser på flere muligheter for

samarbeid og

konkurranseutsetting.

Nord—Troms strategier 2006—10,

vedtatt 2006

Handlingsplan rulleres hvert

andre år

Oppdatering av plangrunnlaget i

forbindelse med rullering av NT—

strategier

Omdømmeprosjektet iverksettes

(2011-2014)
Beskrivelse og vurdering av alle

interkommunale samarbeid  —

rapport v/ Kjetil Hallen

Kommunene  i  Nord-Troms har et

omfattende samarbeid, ofte med

ulike kommuner, ulike

samarbeidsformer og ulike

kostnadsfordelinger.

De mange og ulike

samarbeidstiltakene gir liten

oversikt som vanskeliggjør både

administrativ og ikke minst

politisk styring.

Data fra «Evaluering av tiltakssonen i

Nord-Troms og Finnmark (1997) ga

bakgrunn for dette arbeidet:

Regionen er ikke attraktiv nok -store

flyttetall

'  Sysselsetting: Fiskeri og landbruk

dominerer primær og

sekundærnæringene lforhold til

Troms: lavest sysselsetting i

offentlig sektor

'  Arbeidsmarked  —  høyest

arbeidsledighet i Troms

.  Befolkning — kvinneunderskudd

.  Kommunaløkonomi—stram

økonomi /krav til nedskjæringer

Styret  i  Nord-Troms Regionråd er

oppdragsgiver, med Troms

Fylkeskommune som prosjektledelse

Fokus: Kvinner, ungdom og næring

Troms Fylkeskommune /plan og næring

som regional utviklingsaktør— ber

regionrådene iTroms å utrede

hensiktsmessig regional inndeling

Skjervøy kommune invitert til å delta,

kobler på de andre Nord-

Tromskommunene

Strategiarbeid med fokus på:

Kompetanse -Regional utvikling-

Infrastruktur—Tjenestetilbud-Profilering

Utfordringer i regionen:

-  befolknings- og demografiutvikling

-  kompetansenivå på grunnskolen

-  høy andel barn med

spesialundervisning

'  lav andel av befolkningen med

høyere utdanning

'  få store næringsaktører i regionen

'  mange små og bitte små bedrifter

Nord-Troms kommunene har store

utfordringer med demografiutviklingen,

da vi får 1500 færre arbeidstakere og

1200 flere pensjonister fram mot 2030

Nord-Troms og Finnmark

Statlig omstillingsordning i regi

av KRD (ensidig

næringsgrunnlag)

Fram til 2002 hadde KRD

ansvaret for

prosjektbevilgninger over

kapittel 551.60 i SB  — Robuste

regioner  -  Senterstrategi og

lokalsamfunn.

Moderniseringsprosjektet

igangsatt av staten

Reform 97 (($-åringer inni

skolen)

Framtidas kommunestruktur

(KS Troms)

NAV-reform

Kunnskapsløftet

Forvaltningsreformen

Pensjonsreformen

Samhandlingsreformen

Høgskolereformen (fusjon

universitet/høgskoler

3
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2013 Nærings — og utviklingsplan for

Nord-Troms

Startsamling 2.0g 3.0ktober 2013

2014 Strategisk del av NT Strategier

oppdateres med nye tall for

Handlingsplanen 2014 — 15

lmøte med TFK/regionrådets

styre prioriteres følgende

områder:

Studiesenteret  —  Bolyst -

Næringsutvikling

2015 Alle prosjektplanene i «Nærings  —

og utviklingsplan for Nord—Troms»

iverksettes (siste finansiert

5.1.2016)

2016 Overordnet styrings — og

strategidokument 2016-19

2017 Gjennomgang interkommunalt

samarbeid og organisering av

regionrådet

N  ord-Troms Regionråd DA
(Ev—w

«mum Mum non-=-

ääääwiä
Satsing på Nord-Troms av Troms

Fylkeskommune grunnet særlige

utfordringer på demografi, utdanning,

næringsutvikling

7,5 mill bevilget til arbeidet.

Troms Fylkeskommune bevilger 5 mill

over 5 år (2014-19) til Nord—Troms

Studiesenter på bakgrunn av eget

strategidokument

Arbeid med full finansiering av

«Nærings — og utviklingsplan for NT»

«Nærings  — og utviklingsplan for Nord—

Troms» skrevet inn.

Fylkesmannens januarmøte

med rapport over situasjonen i

Troms, med særlig fokus på

demografiutviklingen.

Barnevern

Politireform

Kommunereform

Fritt behandlingsvalg

Privatskoleloven

Etter en gjennomgang av historikken, ble status/evaluering av de ulike tiltakene

gjennomgått (utsendt i forkant). Dokumentet skal ferdigstilles til rådsforsamling i

april.

Det utarbeidede diskusjonsnotatet ble presentert før det ble åpnet for diskusjon.

Konklusjoner fra drøftingene og fastsetting av videre prosess i arbeidet, se sak

14/17.

Møtet hevet k/ 18/ 0.

Ber/t  Hel/berg

referent

Tirsdag 28. mars:

kl 0830 Møtestart regionrådet — behandling av saker på dagsorden

4
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KI 1130 Informasjon om Nordkalottens grensetjenester ved Rittaa Leinonen og

Ellen Rydningen

Presentasjon utdelt  i  møte. PP vedlagt protokollen

KI 1230 Møte med Troms fylkeskommune — tema samferdsel/infrastruktur

Hovedsaker:

1. Presentasjon og innspill til planprogram Regional transportplan

2018—2029 (se sak 20/17)

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

mer info under diskusjonssaker)

VEDTAKSSAKER:

Sak 13/17 Godkjenning av referat fra møte 21.02.17

Saksdokumenter:

.  Protokoll fra Skype—møte 21.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Kommentar til referatet:

! etterkant av styremøte er totalrammen for «Konferanse Nord—Troms» sak 11/17

endret, grunnet signaler om mindre tilskudd fra fylkeskommunen. Revidert

budsjettramme er kr 500.000.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra Skype—møte

21.02.17.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 14/17 Regionalt samarbeid Nord—Troms

Saksdokumenter:

o Oversikt samarbeid i Nord—Troms

.  Notat innsamlet bakgrunnsmateriale (utredninger, forskning, historikk

samarbeid Nord—Troms)

o Prosessplan framtidig organisering av NTRR datert 10.11.16

o Eierskapsmeldinger (behandlet i kommunestyrene i regionen 2016)

.  Vedtak: Regionrådsmøtet 22.09.16, 10.11.16 og orienteringssak 31.01.17

.  Vedtak: Rådmannsutvalget (RU) 17.—18.1 1.16 og 20.02.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

5
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Saksopplysninger:

lmøte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet  i  Nord—Troms og gjorde

vedtak om å utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget ble bedt om å gjøre

en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til

endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder. lmøte den

iO.november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser for arbeidet videre.

Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging

og bearbeiding av innsamlet materiale er gjennomført parallelt for begge

dimensjoner. Å velge ut samarbeidsområder og skape modeller for interkommunale

tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU. Regional samhandling

på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets styre

(ordførerne i de 6 kommunene).

Daglig leder for regionrådet ble kjøpt fri for å gjennomføre utredningen. Lisbeth

Holm er engasjert til å bistå daglig leder i arbeidet.

Saken vil bli presentert styret i møte og det legges opp til drøftinger med bakgrunn i

utarbeidet diskusjonsnotat. Konklusjoner fra drøftingene og fastsetting av videre

prosess gjøres i eget vedtak som fremmes i møtet.

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Styret i regionrådet mener utredningsarbeidet som ble presentert og diskutert på

møte idag er en god start på arbeidet. Styret er enige om følgende videre prosess:

i . Sekretariatet og rådmannsutvalget arbeider videre med arbeidet utfra signaler

gitt i dagens møte. (Sluttføre oversikt over regionalt samarbeid og utarbeide

forslag til ny organisering av regionrådet). Arbeidet skal være klart til

representantskapsmøte/rådsforsamling 25. april på Skjervøy.

2. For å sikre god deltakelse og et aktivt politisk verksted på rådsforsamlingen

inviterer ordførere sine representanter til et formøte med tema regionalt

samarbeid, hvor man diskuterer tema med bakgrunn i de utarbeidede

dokumenter.

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

Sak 15/17 Regnskap 2016

Saksdokumenter:

6
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.  Totalregnskap 2016

0  Delregnskaper 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Totalregnskapet  i  Nord—Troms Regionråd består av 3 avdelings—regnskap; drift inkl

ungdomssatsinga RUST, Nord—Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord—Troms.

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:

.  «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms», prosjekter:

o Kompetanseløft Nord—Troms  — inngår i totalregnskapet (egen avd)

0 Boligutvikling Nord—Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for

rapport og regnskap)

o Helhetlig entreprenørskapssatsing HopplDE gjennom 3 delprosjekt,

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;

-  Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport).

Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk  i

regnskap 2017.

-  Unge griindere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og

rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til

uttrykk i regnskap 2017.

.  Forskningsnode Nord—Troms  — samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT

.  Mastergradstipend Nord—Troms  — samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Regionråd har økonomisk ansvar.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40  %  «flatt» og 60  %  etter folketall i den

enkelte kommunene.

Delre nska Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp

med et overskudd på kr 132.746 for 2016. Overskuddet skyldes i hovedsak at

følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2016 (dette er aktiviteter som er utsatt og

vil bli gjennomført i 2017):

.  Kr 50.000 til data- og arkivsystem

.  Kr 10.000 til kjøp av datautstyr

0  Kr 40.000 til mastergradsstipend (er utlyst, bør avsettes til fond)

Kommentarer til awik på kostnadssiden;

7
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0 «Regnskap og revisjon» — regnskapsfører har vært ansatt  i  regionrådet  i  2016,

kostnaden kommer derfor til uttrykk  i  posten «lønn og personal»

o «Møtekostnader» — overforbruk skyldes flere 2—dagers møter enn budsjettert.

Kostnaden har økt de siste årene grunnet endring i møtetidspunkt for

rådmannsutvalget, som har innført fast møtedag mandag i forkant av

regionrådsmøte. Dette medfører overnattingskostnader.

Delre nska Nord—Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 68.462 for

2016. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som

Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike

kurs, awikling av eksamen o.l.

Det arbeides fortsatt med å få en forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.

Delre nska Korn etanseløft i Nord—Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord—Troms» er gjort opp i balanse for 2016.

Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord—Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;

. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

o  Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter

.  Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA—midler fra Troms

fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %).

Totalre nska et:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for

regnskapsåret 2016 på kr 64.284.

Forsla til vedtak:

1. Styret i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2016,

med et overskudd på kr 64.284.

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres og

fordeles slik;

a. «Mastergradsstipend fond» kr 40.000

b. ”Frie fond" kr 24.284

3. Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

8
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Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 16/17 Styrets årsberetning 2016

Saksdokumenter:

.  forslag til styrets årsberetning for 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav  i  Regnskapsloven og sendes sammen

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i

Brønnøysund.

Forsla til vedtak:

Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2016.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 17/17 Årsrapport 2016

Saksdokumenter:

.  Forslag til Årsrapport for 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2016 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord—

Troms ungdomsråd/RUST og Nord—Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet

«Kompetanseløft i Nord—Troms 2014—2018». «Kompetanseløft Nord—Troms» inngår

i  satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms» som

også omfatter «Boligutvikling» og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDE», som

begge hadde oppstart i 2016, disse er også omtalt i årsrapporten. 12016 ble det

iverksatt satsinger på «Mastergradsstipend Nord—Troms og Forskningsnode Nord—

Troms», begge er omtalt i rapporten.

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2016 er også tatt med i årsrapporten.

9
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Det er  i  tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forsla til vedtak:

Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2016, og legges

frem for representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 18/17 Tema rådsforsamling 2017

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Rådsforsamling avholdes årlig i etterkant av representantskapsmøte i regionrådet.

Representantskapet er regionrådets øverste organ og består av 18 medlemmer (3

kommunestyremedlemmer fra hver av eierkommunene). Representantskapet og

styret (ordførerne) utgjør til sammen rådsforsamlingen, som skal være et politisk

verksted for utviklingen av regionen.

l2016 ble den «nye» rådsforsamlingen orientert om regionrådets virksomhet, og

styret presenterte sitt overordnede styrings— og strategidokument for 2016—2019.

Vurdering:

Høsten 2016 valgte styret i regionrådet å iverksette prosessen med «regionalt

samarbeid Nord—Troms», se sak 14/17. Ivedtak fra september 2016 går det fram at

dette bør være tema for rådsforsamling 2017.

Forsla til vedtak:

Styret i Nord—Troms Regionråd vil sette «Regionalt samarbeid Nord-Troms» som

tema for årets rådsforsamling. Det er viktig at alle styringsorganer i regionrådet

involveres og deltar i drøftinger vedrørende status og veien videre for samarbeidet i

regionen. Fastsetting av videre prosess i arbeidet bør også vedtas i

rådsforsamlingen. (Det vises også til vedtak i sak 14/17).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 19/17 Nytt fra kommunene

10
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Saksopplysninger:

«Nytt fra kommunene» settes på sakskartet ca en gang pr år. Under denne saken

orienterer ordfører om aktuelle saker fra egen kommune, ca 5 min pr kommune.

Dette er en grei måte å holde hverandre orientert om enkeltsaker, og en mulighet til

å gjøre koblinger/opprette samarbeid/diskutere og utveksle erfaringer.

Informasjon om hva som skjer i nabokommunene bidrar også til å bygge under

samarbeidet og øke kunnskapen om hva som skjer i regionen. Ordførerne orienterer

i møtet.

Kåfjord."

. Helsesenter — utfordring med ulike saksbehandlere i Husbanken

.  Skredutfordringer

o Trollvik skole legges sannsynligvis ned fra høsten

Storfjord:

.  5kredutfordringer  — sliter med a° finne handlingsrom for a” utvikle kommunen

.  Sliter også med Husbanken — radikal nedgang i bevilgning, fri for penger

allerede for 20/  7

o  Trafikksikkerhet Oteren  (E6/E8  Balstj'ordeidet) — Storlj'ord ferdig med

reguleringsplan, mens Balsfjord ikke har behandla saken — frustrerende a° ikke

komme videre

Skjervøy:

.  Landa mye fiski vinter

jobber med flere fisker/prosjekt

o Marin Harvest skal gjøre endelig vedtak vedr smo/tan/eggsp/aner mai

0 Barnehager — ma” opprette  2  nye avdelinger til høsten

. Stor etterspørsel etter boliger

.  «K ostbart» for kommunen at befolkningstall ikke blir fortløpende oppdatert

(etterslep) — skal sjekke ut mer hva dette skyldes

o Langbakken ma" ut på nytt anbud

K  vænangen:

.  Også høy aktivitet i kommunen

0  /  gang med å bygge 10 boliger etter Hamarøymodellen

.  Vente/iste på kommunale boliger

.  Ønsker a° fa° dag/ig bussa vgang til Alta

1  1
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istartgropa med å bygge ny skole

Ligger an til å bli «omstillingskommune»

jobber mye med plan

Næringsutvikling — jobber med flere aktuelle saker. Ellers er reise/iv et

satsingsområde  — samarbeid mot Finnmark

L yngen:

Bygger to kaier

Bygger ny skole

Ligger høyt på lånegje/d pr innbygger etter store investeringer de siste årene

Spritfabrikken høster stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt

Unge reise/ivsgrändere etablerer seg i kommunen, veldig positivt

Opp/e ver interesse utenfra for å investere

Utfordringer; dårlig vei, Pol/fjelltunnel og tilgjengelige boliger

Nordreisa."

Inns

Landsbysatsing — påske/andsbyen introduseres, få til enhet/ig profilering

Omsorgsboliger utredes

Skredprob/ematikk Reisadalen

Sørkjosij'e/let  — ferdigstilles til årsskiftet

Rekruttering — utfordring med å rekruttere ledere (he/se)

Enslige mindreårige flyktninger  — bokollektiv — må gjøre nye vurdering da

antal/et er redusert

Positivt i landbruket  -  unge folk som overtar

Sliter med rekruttering til fiskeryrket  — mulig samarbeid med Skjervøy.?

Store utbygginger  — gjør at man er helt sprengt på overnatting. Nordland/a

hotell på Storslett er til salgs

Sprengt på area/er

ill under denne saken i møtet."

Ordfører sin rolle ved kriser (for eksempel raset i Lyngen hvor en omkom)

Viktig å være forberedt som beredskaps/eder

Viktig å ha alt på ste/l

Budskapet ut er kjempe viktig

Medie—handtering ved krise  — felles opplæring/sette på dagsorden

Mange interesser som skal ivaretas  — mediehandteringskurs

12
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o Skjervøy skal ha temadag med: john Grimsby (?) — kommunikasjon i

forbindelse med krise

Forsla til vedtak fremmet i møte:

«Nytt  fra kommunene» tas til orientering. Forslag om  å  sette mediehandtering ved

kriser på dagsorden følges opp av arbeidsutvalget, og settes opp som tema for et

regionrådsmøte.

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

Sak  20/17  Høring planprogram Regional transportplan  2018—2029

Saksdokumenter:

. Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag planprogram for regional

transportplan  2018—2029

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Fylkesrådet har vedtatt at planprogram for regional transportplan for Troms  2018—

2029  skal sendes på høring med høringsfrist 29. mars 2017.

Gjeldende, og første, regional transportplan for Troms ble vedtatt av Fylkestinget

mars 2014, med planperiode  2014  — 2023.  Det ble  Iagt  opp til at  planen rulleres

hvert  4. år, på samme måte som nasjonal transportplan. l regional planstrategi for

Troms  2016 — 2019, som ble vedtatt av Fylkestinget oktober 2016, går det frem at

det i perioden legges opp til å rullere regional transportplan.

Fylkesrådet vil gjerne ha tilbakemelding på følgende spørsmål:

.  Dekker planprogrammet de tema som bør behandles i Regional

transportplan?

.  Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet og hvor og hvordan man kan

finne informasjon?

.  Er høringspartens interesser tilstrekkelig representert/ivaretatt i arbeidet?

.  Er det andre utredningsbehov, eller annen relevant kunnskap som ikke

dekkes i forslaget?

i forbindelse med høring av planprogrammet deltok fylkesråd Ivar B. Prestbakmo,

Bjørn Kavli, Øystein Olav Miland og Signe Stoll fra samferdselsetaten og

ungdomskonsulent Hanne Sofie Roaldsen fra Troms Fylkeskommune, Edel M.
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Austlid fra Statens vegvesen ogJens Kristian Nilsen på vegne av næringsutviklerne  i

Nord—Troms.

Fylkesrådens innledning/presentasjon holdt  i  møte er vedlagt.

Viktige spørsmål som fylkesråden ønsker tilbakemelding på:

0 Hva er de viktige strategier?

o Hva har hovedprioritet på fylkesveg?

.  Er det mulig å stå sammen med andre regionråd? På tvers av fylkesgrenser?

Stikkord fra diskusjonen/innspill fra ordførerne:

0 Er det gjort vurdering av hydrogen som drivstoff? Dette er fraværende tema i

samfunnsdebatten

.  Fornuftig å tenke helhetlige infrastrukturløsninger

o Spesielt fokus E8 Tromsø—Kilpis. Er det mulighet å få drahjelp med

veistrekningen over Balsfjordeidet?

.  Verdien av industriproduksjon i Lyngen - hvor oppdatert er tall fra industri i

rapporten fra «Kyst til marked»?

.  Trygghet for folk, ras—problematikk — ofte stengt i flere dager i regionen

o Økning av trailertrafikk på E6 gjennom regionen. Utfordring med beredskap

og sikkerhet

. Viktig å bli involvert i prosessen med planarbeid i fylkeskommunen

.  Korrespondanse viktig å ha fokus på

0 Skredsikring Mettevoll  —  bør ses i sammenheng med planene for

Kvænangsfjellet. Dette samme gjelder veien opp Reisadalen — stor belastning

på veien i forbindelse med statnettutbygging

Svar fra fylkesråden;

.  Korridor Tromsø—Kilpis — drahjelp (Balsfjord—Hatteng) denne strekningen

begynner å bli kritisk

.  FV 868 — veien er ikke så god. Utfordring skredoverbygg og Pollfjelltunnelen

.  Fra «kyst til marked»  — godstransport  — tall fra 2015 for sjømat, landbruk,

varehandel, avfall og forsvar. Lyser ut anbud i vår på å få oppdaterte tall «fra

kyst til marked»

o Bør være korrespondanse der det er mulig

o Skredsikring i NTP— ramme er avgjørende for skredtiltak i RTP

14
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. Hydrogen/miljøvennlig teknologi; Valg av teknologier nr 2 —

funksjon/tilfredsstille krav nr 1 i forhold til dette. Satses stort på

elektrifisering. FK med i nettverk, driver noe utprøving

Andre momenter;

o Utfordrende situasjon med trafikksikkerhetssituasjon på Oteren, Storfjord har

alt på stell, mens Balsfjord ikke er ferdig

.  Reisetid på ferge må med i anbud når dette skal ut (sist runde gikk reisetiden

over Lyngenfjorden opp og ikke ned)

.  Interessant å få innspill på de tre spørsmålene som ble reist av fylkesråden

o Behovsprøving drosje — endringer forespeilet, viktig å følge med

. «Hjem for en 50—lapp» — ordning for ungdom i Troms. Oppfordre ungdom til

å bruke ordningen

. Korrespondanse  — buss  — hurtigrute fra Skjervøy — ikke mulig med dagens

ruter

Oppfordring til kommunene:

.  Ta kontakt tidlig med fylkeskommunen i planarbeidsprosesser for å få kobla

på kollektivtransport

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Innspill gitt i møte tas med i den videre planprosessen. Det er ønskelig med

lignende møter i høringsrunden for regional transportplan og handlingsplanen til

høsten.

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

Sak 21/17 Uttalelse til St.meld. 20 (2016—2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Saksdokumenter:

.  St.meld. 20 (2016—201 7) Pliktsystemet for torsketrålere

Forsla til vedtak fremmet i møte:

Ørjan Albrigtsen og Øyvind Evanger utarbeider et forslag til uttalelse fra Nord—

Troms Regionråd som sendes til godkjenning hos øvrige styremedlemmer før den

sendes Nærings— og fiskeridepartementet.

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

Møte med Troms fylkeskommune  — tema samferdsel/infrastruktur (deltakere samme

som under sak 20/17)

Diskus'on vedrørende omsøkt ros'ekt:

Regional strategi for infrastruktur i Nord—Troms — hvordan kan vi realisere dette

arbeidet sammen?

Godstrømanalyse — SVV og FK kan bidra med input (får oppdaterte tall før

sommeren 2017)

En del av arbeidet er å sy sammen kjent kunnskap fra ulike eksisterende

rapporter

SVV kan bidra med informasjon — rutevise analyser (disse er også tilgjengelig

på nett —NTP)

o Tatt for seg parsell for parsell

o Konkrete prosjekt er omtalt

Interessant med fokus på bo— og arbeidsmarked/forstørra regioner

Næringsutvikling i et fremtidsperspektiv

Signaler fra fylkesråden; — er positiv til en slik utredning, ramma kan tas ned

da noe kunnskap allerede er tilgjengelig (ikke behov for å gjøre

dobbeltarbeid). Signaler gis til fylkesråd for næring som er ansvarlig for

behandling av saken

Samferdselsetaten oversender ekstisterende godstrømsanalyse sammen med

dagens presentasjon holdt i møtet

Henvendelse fra Magne Nicolaisen — samhandlingsenheten ved UNN
Til regionrådene i Troms og Ofoten.
Det er nå flere tiltak på gang, hvor det foreslås at regionrådene spiller en aktiv rolle.

I  denne e-posten gir jeg en kort beskrivelse av de mest sentrale, og håper vi sammen kan drøfte hvor/når vi kan

følge opp disse tiltakene.

A) Vedtaki  OSO.
OSO (overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene i Troms/Ofoten) har nylig fattet følgende vedtak;

(teksten nedenfor er utdrag av vedtaket. Hele ordlyden er i vedlagte dokument).

OSO oppfordrer regionrådene og UNN til å arrangere møter med tema «framtidens helse- og

omsorgsmfordringer — hvordan møte de demografiske endringene?»

Til møtet inviteres også helse- og omsorgspolitikere, kommunens administrasjon samt bruker-representant.

Tema på møtet bør være

0 beredskaps- og koordineringsplanerfor  å  møte framtidens helse- og omsorgsutfordringer,

o etablering av møteplasser på beslutningsnivå mellom UNN og kommunen, hvor målet er å

kvalitetssikre utskrivningsprosessen og koordinere kapasitetsntnyttelsen i regionen.

o tiltak for bruk av KAD-sengene i tråd med intensjonene.
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B) Nye prosedyrer for de 6 tidskritiske pasientgruppene

Kommuneoverleger fra hver av regionene samt UNN er i gang med et arbeid for  å  lage omforente prosedyrer for de
6 tidskritiske pasientgrupper (hjertestans, akutte brystsmerter, hjerneslag, traume, pustevansker, sepsis).
Når disse er ferdig planlegges regionale møter hvor prosedyrene presenteres og øving gjennomføres.

C) Fylkesmannen i Troms  — oppfølgning av samling for ordførere og rådmenn.

Fylkesmannen i Troms arrangerer seminar for ordførere, rådmenn og helsesjefer den 19. og 20. april. Tema for
samlingen er velferdsteknologi og digitalisering. I programmet heter det;

En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer kombinert med mangel på helsepersonell, gjør
det nødvendig å  tenke nytt om organisering av lzelse- og omsorgssektoren.

I  gruppesesjonene presenteres ulike tema; fra faktakunnskap om dagens situasjon til nye måter  å  tenke

organisering og bruk av teknologi. Vi har delt deltakerne inn geografisk, og alle gruppene skal innom alle tre tema.
I  grupperte vil det legges opp til diskusjon og innspill, målet er at dette skal gi grunnlag for prosjekter kommunene
kan jobbe videre med etter samlingen.

Det er altså flere sammenfallende initiativ fra ulike hold, hvor regionene / regionrådene pekes på. Det hadde derfor
vært flott om vi kunne drøfte en felles mal for å gjennomføre dette. samt datofeste slike møter  — forhåpentligvis kan
vi klare det i løpet av høsten?

Diskusjon i møte;

. Regionrådet kan bidra med å legge til rette for en slik helsedag for Nord—

Troms

o Aktuelt tidspunkt: høsten  2017

.  Avklare spørsmål vedrørende kostnader (samme signaler som Midt—Troms

har sendt)

ORIENTERINGSSAKER:

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Helsefak vedrørende praksisplasser

. Ønske om å få dette på plass

.  Vil komme forslag til samarbeidsavtaler til kommunene om ikke lenge

Masterutdanning lærere Nord—Troms

.  Prekva/ifisering matte og norsk

.  Rekrutteringsmøter alle kommuner gjennomført

.  Eget rekrutteringsopplegg mot Nord— Troms videregående skole gjennomført

. Møter med UiT, Nord Universitet og departement  i  Alta og møte med

kunnskapsministeren  -  tema rekruttering av lærere i Nord—Norge

Informasjon til kommunestyrene

.  Årsrapport  — legges som referatsak til kommunestyrene

o  Kommentar i møte:

0 «Politikerti/passet info»  — ønskelig med korte nyhetsbrev om de ulike

tiltakene som foregår i regionen, for eksempel velferdstekno/ogi
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Stedskvaliteter  Nord—Troms

.  Kort bestilt — kommer

o Ska/ brukes i entreprenørskapssatsingen Hopp/DE

Konferanse  Nord—Troms

. Orientering om status

o Ordførere som vertskap

o Styringsgruppe, Eirik L. Me vik leder

. Tidspunkt  — s/utten september

Forberedelse møte Tromsbenken

. Hotel/, reise mm  — ok

. Nærmere forde/ing av oppga ver tas opp på kaffeskype for ordførerne siste

fredag i mars, tidligere vedtak;

«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

o  NTP  — innledning ved Øyvind Evanger

o  Havbruksfond/Arealavgift  — innledning ved Ørjan Albrigtsen

.  Tiltakssonen — innledning ved Svein O.  Leiros

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

tidsramme tillater»

Regionrådsmøte  i  mai ble  i  møtekalender kombinert med møte med Sametinget.

Dette møte er vedtatt utsatt. Regionrådsmøte i mai kan kombineres med

Komm.prop.—møte iTromsø 16. mai, eller det kan avtales eget Skype—møte

.  Det ble avtalt Skype—møte mandag 15. mai kl  10—12

.  Det innføres fast møtet/d for «ordførerkaffe på skype»  — siste fredag hver

måned k/ I 200  — første gang mars./!!

Regionrådsmøte 28. november kolliderer med Samhandlingskonferansen. Er det

aktuelt  å  avtale ny dato for regionrådsmøte i november?

.  Avk/ares senere

Møtet hevet kl  7530

Rett protokol/utskrift be vitnes

Berit Hel/berg

Referent
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Nordkalottens Grensetjeneste

Storfjord kommune gjennomførte  i  perioden 2006-2010 en utredning av
muligheter for etablering av et Nordkalottsenter i Skibotn. lløpet av
prosjektet ble de raskt avdekket et behov for en grenseoverskridende
informasjonstjeneste. Både arbeidsgivere, arbeidstakere og organisasjoner
har behov for praktisk bistand, veiledning og tilrettelegging i forbindelse
med mobilitet i arbeidsmarkedet på Nordkalotten.

l 2010 fikk Nordkalottrådet  i  oppdrag fra Nordisk Ministerråd å etablere
Nordkalottens Grensetjeneste, og høsten 2011 var virksomheten igang.
Det er Nordkalottrådet som har ansvaret for tjenesten, og koordinerer
virksomheten i et samarbeid med et styre. Styret består av representanter
fra Nordisk Ministerråd, Nordkalottrådet, næringslivet,
Arbetsförmedlingen, grensekomiteer og regionale myndigheter.

Nordkalottens Grensetjeneste finansieres av Nordisk Ministerråd, NAV og
Troms Fylkeskommune fra norsk side.

&  Nordisk y
ministerråd [all [,

.!f
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Nordkalottens Grensetjeneste

'  Nordkalottens
Grensetjeneste er en av
flere nordiske
informasjonstjenester.

'  Den eneste

informasjonstjenesten
som betjener 3 land;
Norge, Sverige og Finland.

'  2 kontorer;

—  TornioHaparanda

—  Skibotn

&  Nordisk
ministerråd

Polllolslmlofln

Rain-nemnt-

-\  Skibotn
'  n-NO-SE

.  Pohlokhloth

;  .Mkneuvonh

Fl-SE
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Nordkalottens Grensetjeneste
Mål:

'  legge  til rette for grenseoverskridende aktiviteter for

arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og

myndigheter

'  økt mobilitet på tvers av landegrensene.

°  veiledning, informasjon, rådgivning, tilrettelegging

og kontaktformidling, % gi den enkelte bedre

forutsetninger for å kunne fungere på begge sider av

grensene.

'  fjerne grensehindre

[@I/
,1

f  I
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Grenserelaterte spørsmål - privatpersoner

°  Arbeidsmarked

'  Ytelser fra NAV

'  Familierelaterte forhold

°  Arbeidsforhold

'  Flytting

'  Skatt-grensegjengere

'  Toll

'  Sosialforsikring/medlemskap

'  Samarbeid med fagorganisasjoner og myndigheter

[@H /

'  Grensehindre
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Grenserelaterte spørsmål -næringsliv

Toll, moms og skatt

Arbeidsgiver: arbeidstakerspørsmål

Oppdrag innen bygg & anlegg

Oppstart av virksomhet

Kontaktformidling — f.eks. arbeidsgivere som

Ønsker å rekruttere på tvers av landegrensene.

Samarbeid med næringslivsorganisasjoner

'w ,/

I
IJ
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Fagoranisasjoner og myndigheter

'  Et tett samarbeid med flere fagorganisasjoner.

'  Arrangert felles seminar med Fellesforbundet og

Rakennusliitto (det finske bygningsforbundet).

'  Kontakt med myndigheter  —  blir brukt som

ressurs i grenserelaterte problemstillinger.

[@1/ /
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Aktivitet  i  2016
1852 kundekontakter

—  52  %  privatpersoner

—  14  %  bedrifter

—  34  %  var organisasjoner/ myndigheter

Arrangert 3 seminarer/infotreff

—  167 personer

Deltatt på 34 seminarer/nettverksmøter

— 1563 personer

Nettsider

430 følgere på Facebook

[@1/ '
/I
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Grensehindre

Nordkalottens Grensetjeneste bidrar til å fjerne

grensehindre.

Grensehindre identifiseres, dokumenteres og

rapporteres til Nordisk Ministerråds

Grensehinderråd, som ved behov løfter problemene

til politisk nivå.

Grensehinderdatabasen

Deltakelse i Nordisk IVIinisterråds

informasjonsnettverk.

Deltakelse i Förenklingsgruppen Norge-Sverige.

l/ /
(J
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Grensehindre

°  Grensehinderrådet ble opprettet av de nordiske samarbeidsministerne etter

initiativ fra de nordiske statsministerne.

—  (Island, Norge (Svein Ludvigsen), Sverige, Finland, Danmark, Åland, Færøyene,

Grønland, Nordisk ministerråd, Nordisk råd)

— l2017 har Norge formannskapet

Grensehinderrådets mål:

°  Prioritere grensehindre som oppstår innen arbeidsmarkeds-, sosialforsikrings—, og

utdanningsområdet, og som er mulig å endre gjennom avtaler og/eller

regelendringer hos myndigheter og departetment. Både fjerne eksisterende hindre,

og forebygge slik at nye hindre ikke oppstår.

°  Arbeide med grensehindre som kommer inn via blant annet de grenseregionale

informasjonstjenestene (Nordkalottens Grensetjeneste, Grensetjänsten Morokulien

(Norge—Sverige), öresundDirekt og Hallo Norden.

°  Målet er eliminere 5-10 nordiske grensehinder hvert år.

°  12 stk grensehindre ble løst i 2016.

[wil 5’
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Grensehindre

'  Akutt grensehinder  i  2015 — passivt kjøretøy i

Finland

Elektrikerutdanning

Norsk mva. ved innførsel av arbeidsmaskiner

Pasientreiser

Fed re kvoten

w,, ,
fj/j
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”  ; Nordkalottens  Gränstjänst no l .‘
Nordkalottens Grensetjeneste U  ? \\ /.

Utvikling av Nordkalottens Grensetjeneste  -
naeringslivsveiledning
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Juni 2016 — Mai 2019

ll uer  l  33
Pohjoinen
Euroupan aluekehitysrahasto EUROOPAN UNIONI
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Nordkalottens Gränstjänst % \ !

Nordkalottens Grensetjeneste " \  1/XIX/,

Utvikling av Nordkalottens Grensetjeneste-

næringslivsveiledning

'  Lead Partner: Lapplands förbund/Nordkalottrådet

'  Norsk partner: Storfjord kommune

'  Prosjektperiod: 01.06.16  —31.05.19

'  Budsjett: 1083 353 €

— EU-budsjet 500 000 € (bevilget EU—finansiering 325 000 €)

—  Norsk budsjett 583 353 € (bevilget lR-finansiering) 291 678 €) Cirka 4,8 mill.

— Offentlig medfinansiering 466 675 € (Nordkalottrådet, Lapplands förbund,

Storfjord kommune og Finnmark, Nordland ogTroms fylkeskommune)

'  5 medarbeidere

u  uer  I  ”r.-9
Pohjoinen
Euroopan  aluekehitysrahæsto EUROOPAN UNION!
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Nordkalottens Gränstjänst % i j'
Nordkalottens Grensetjeneste ][ XX /

"x/

Prosjektets  hovedmål

Skape et velfungerende nettverk med aktører 9 kan raskt bistå de

bedriftene som vil utvikle sin virksomhet over grenser

Gjennom effektiv kommunikasjon forebygge og unngå grensehindre

Gjennomføres i tett samarbeid med næringslivsorganisasjoner

Skape forutsetninger for at regionens SMBs skal kunne øke export og

samhandling med bedrifter i andre land

Sikre permanent drift av NK—GT-næringsliv

ll ILBI  I  e5
Pohjoinen
Euroopan aluekehytysrahasto EUROOPAN UNIONl
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Pohjoiskalotin Rajaneuvonta A a
' Nordkalottens Gränstjänst % k  .  !

Nordkalottens Grensetjeneste ”  [l V

I  ",J

Samkjøring med  Gränsmöjligheter

%fiféffég GRÅNS
Sverige-Norge MOJ LIGHETER
Furno—luka Iowa-uh Mbit—quiche.» Unai-rm 010l

Emérreg
. l l - - Pohjoinen

Eurnopan aluekehitysrahasto EUROOPAN  UNION!

'- - .  o . I  - . . I  .  o
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Pohjoiskalotin Rajaneuvonta ”  å"... , '
J, Nordkalottens Gränstjänst V» K 3‘

Nordkalottens Grensetjeneste Il —. ,/

Styringsgruppe

Ekdahl Päivi, Lapplands förbund — leder av styringsgruppen

Blomster Tomas, Företagarna Norrbotten Service AB

Wallin Susanne, Norrbottens Handelskammare

Heinonen Mirja, Lapplands företagare

Rautajoki Timo, Lapplands handelskammare

Kujala Jukka, Team Botnia Oy

Andresen Anita, Bedriftskompetanse A/S

Sabbasen Elin, Samisk nærings— og utredningssenter (SEG), Tana

Greta Johansen, Nordland fylkeskommune

I I  “.6  [  [leg
Pohjoinen
Euroopan aluekehitysrahasto EUROOPAN UNIONl
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA tylkkasuohkan

Regional transportplan 2018  —2029
Bakgrunn

° Helhetlig og langsiktig samferdselspolitikk for å ivareta behov og krav til
et effektivt transportsystem i Troms. Derfor har fylkestinget vedtatt  å
utarbeide Regional Transportplan for Troms.

' RTP Troms 2018—29 er en rullering av gjeldende RTP (2014-23)

° Rullering av RTP fremgår i regional planstrategi, vedtatt av fylkestinget
oktober 2016

' Plan for 12 år for  å  følge Nasjonal transportplanperioden
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Regional transportplan 2018  —2029
Prosess/fremdrift

Det blir lagt opp til en framdrift  i  planarbeidet
som sikrer et vedtak  i  fylkestinget oktober
2017

Planprogram  —  høringsfrist 29.mars

Planforslag (strategidokument) på høring
23.mai — 21 .august

Bred høring, møter med kommuner, NHO,
Sjømatrådet, organisasjoner, regionale
statsetater

Samarbeid med Statens vegvesen

Behandles på fylkestinget oktober 2017

HP for fylkesveg 2018-2021 behandles på
fylkestinget i desember 2017

høring i oktober 2017

Planprogram
plandokumcm
RTPHandlingsplan

for f» lines» eg

20 1 7

Planprogram til høring

Merlmadsbehandling

Vedtak planprogram

Utredningsarbeidf
utarbeidin  RTP
RTP til høring

L'Ierknadsbehandling

Fylkestingets
behandlin  RTP

Utredningsarbeidf
utarbeidin HP
HP for fv. til hmin
Merlmadsbehandling

Vedtak HP for fv.

I F A M J J A S N D
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TROMS fylkeskommune

ROMSSA  fyikkasuohkan

Regional transportplan 2018  —2029
Plantema i planprogram

° Tverrsektorielt:

° Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

' Universell utforming

- Bo- og arbeidsmarkedsregioner

' Klimautslipp, miljøvennlig transport og klimatilpasning

' Trafikksikkerhet

' Samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedtema som skal dekkes:

Fylkesveg

Aktiv transport (gang, sykkel og folkehelse)

Kollektivtransport

Statlig infrastruktur

Næringslivets transportbehov

Transportsektorens samlede miljøpåvirkning
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

NTP 2018-29 avgjørende for  regionalt  handlingsrom

' Ny NTP legges fram før påske  i  år

' NTP vil gi føringer for hvor mye penger som allokeres til en del viktige
satsinger som har direkte og indirekte effekt på regional
transportutvikling.

%

' Rassikring

' Fylkesvegportefølje (evt. omklassifisering)

' Etterslepet og fornying av fylkesveger
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NTP  2018-29  og føringer for  klima- og miljø

° Nye ferger og hurtigbåter skal bruke biodrivstoff, lav- eller
nullutslippsteknologi

- Inntil nullutslippskjøretøyene tar over skal bensin- og dieselbilene som
selges vare ladbare hybrider

' Etter  2025  skal nye privatbiler, bybusser og varebiler være
nullutslippskjøretøy

' Innen  2030  skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye
Iangdistansebusser, 50 prosent av nye lastebiler vare
nullutslippskjæretøy

° l2050  skal transporten være tilnærmet utslippsfri/ klimanøytral
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan U tfo rd ri n 9 er — fylkesveg n ettet

Kritisk høyt forfall — Vedlikeholdsetterslep på 6—8 milliarder kroner bare  i  Troms.

Vårt aller største hinder for en moderne samfunnsutvikling.

Mangelfull vegstandard vil medføre redusert fremkommelighet og i ytterste konsekvens
vegbrudd og stengning

Vi ønsker å utbedre særs viktige og dårlj e fylkesve strekninger for næringsliv og vår
befolkning, men VI mangler midlene for a unne dek e behovet.

Gapet mellom standard på fylkesvegene og riksvegene øker.

Inntektssystemet slik vedtatt i  2914  av Stortinget gir betydelige utfordringer for ferge produksjonen,
noe som selvfølgelig ogsa VII paVIrke fylkets øvrige økonomi.

Strategiene i NTP må i sterkere grad se hele transportkjeden i sammenheng for viktige næringer og
vekstregloner, uavhengig av hvem som eier vegen.

Troms fylke mangler jernbaneforlbindelse og forbindelser som tar med containergods sjøvegen. Dette
skaper en svært veg-avhengig SituaSJon.

Viktige strekninger på riksvegnettet og fylkesvegnettet i Troms har dårlig bæreevne med behov for
oppgradering.

'  Blant annet må veger tilpasses modulvogntog langs fylkets tungt trafikkerte godsstrekninger.
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Kjennetegn ved vårt fylke  — verdiskaping som krever god logistikk

' Et fylke med høy verdiskapning og positiv samfunnsutvikling — Vi har
en  styrket nasjonal  betydning for Norge.

0 Dette krever et transportnettverk prioritert med høy kvalitet og
fremkommelighet for befolkning og næringsliv.

0 Nord-Norge står sammen om en felles strategisk satsing; «Fra kyst
til marked» for  å  få fram vårt hovedbudskap i NTP  2018-29.
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Felles strategisk

satsing —  FRA  KYST

TIL  MARKED

5<Kyst til marked» strategien ser helheten
l  transportkjeden o ldentrfrserer behovet
for koordrnerrng meolom staten l NTP og
fylkeskommunen pa:

°  Farleder/fiskerihavner

°  Fylkesveger og ferger

°  E6/mellomriksveger og
utenlandskorrldorer

°  Ofotbanen/Nordlandsbanen

°  Skredsikring

°  Lufthavnstruktur og flytilbud

Strategien omfatter 9 så bolyst o veksti
byer, tettsteder og drs rlkter, der 0 entlrg
kollektlvtransport er avgjørende.
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Vi kreve  statlig oppfylling av  «  kyst til marked» strategien  gjennom

Ekstra nordområdesatsing i  NTP 2018-29 på:

°  Prioriterte «kyst til marked» korridorer på riksveg

°  Prioritering av fiskerihavntiltakene og farledsutbedringene i nord

Fylkesveger må prioriteres gjennom egen «fylkesvegpakke» i NTP

°  Etterslepet må ned i hovedkorridorene for sjømattransporten

°  Særskilt satsing på E8 (E8/E6)korridoren mellom Tromsø og
Finskegrensen
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Fokus: Troms fylke arbeider for bedret transportvilkår for
sjømat og for Skjervøy

Flere av våre regionale utredningsarbeid, strategier og planprosesser får fram
fiskeri- og havbruksnæringens transportbehov. Kunnskapsbasert forvaltning og
politikk står sentralt i sjømatfylket Troms og fylkeskommunen tar vårt ansvaret på
alvor!

Pros'ekt Lan bakken  å  Sk'ervø - Fv 866

- Høyt prioritert og stor regularitetshinder for næringsliv og innbyggere på Skjervøy

-  Byggestart nå (høsten 2016) innenfor en kostnadsramme på 100 mill. kroner

-Denne vinteren blir den siste med problemene vi i dag kjenner på Langbakken

"  ——  *  ' >....

, .. M.;-;;?"
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Andre eksem ler  å  konkrete tiltak som er vikti for fiskeri- o havbruksnærin a  i
Nord-Troms

Ekstra skilt på fergen til Arnøya: Storstein  —  Lauksundskaret (fra  2-3) bidrar til  å
ivareta de utfordringer som har vært med  å  få innsatsfaktorer til Arnøy og
sjømatprodukter ut.

FV 866  — Tunnelvedlikehold  -  Kågentunnelen og Maursund

Kompensasjonsmidler til E  6  Kvænangsfjellet og langsiktig arbeid for
tunnelløsninger

Post 60-midler til kommunale fiskerihavntiltak samt statlige
fiskerihavnetiltak/farleder

Påvirkningsarbeid NTP kommuneproposisjon og statsbudsjett,
handlingsprogrammer Kystverket, Avmor, kommuner, interesseorganisasjoner,
bransje mv.

'  Eks. Sikre Sørkjosen som regional flyplass, Sørkjosfjellet, streknings
E8 mv.

f:?

l  —. 1
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@ Kollektivtransport

' Helhetlig billettsystem for Troms —
'  ,' T=," ? V Tromskortet og mobillett på alle busser,

. ,. > — bater o ferger... ogsa Lyngen og
' Ullsor -fergene.

' -- , ° Strategi for kollektivtilbudet i distriktet:
"%: ä °  holdeplassrevisjon i løpet av ett års tid

'  kartleggin og plan for opprustning av
knutepunk er

' Har startet arbeidet med forenklin av
takstsonesystemet for buss l  hele ord-

'— Norge — samarbeid med Finnmark og
» - Nor land

\ ' Det er 0 så et °mål å kunne bruke
reiseko ene pa tvers av alle fylkene

n.-.___ .. '  Summen av de to siste jør det lettere å
h:- ., °; :  ' . - ' ' "'t" finne billettprisen og be re produktutvikling
1% i”" '' for turister/reiseliv.
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Kollektivtransport — nye anbud (Nord-Troms):

Følgende kontrakter skal ut på anbud  i  Nord-Troms i tiden fremover:

BUSS:

Ruteområdet

Nord—Troms

Skolebil Lyngen

Skolebil Nordreisa

Skolebil Storfjord

FERGE:

Ruteområdet

Rotsund -Havnnes

Storstein  — Lauksundskaret

Stornes  -  Bjørnerå

Breivikeidet  -  Svendsby

Lyngseidet  — Olderdalen

Hurtigbåt:

Rute 8 og 9

Kontraktslutt  +

maks opsjon Anbud utlsyt Oppstart av ny kontrakt

01.08.2019 okt.17

01.08.2019 okt.17

01.08.2019 okt.17

01.08.2019 okt.17

Kontra ktslutt

eksisterende

kontrakt

31.12.2019

30.04.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

30.04.2018

Opsjon

5

HHUJUJ

1

01.08.2019

01.08.2019

01.08.2019

01.08.2019

Kontraktslutt

eksisterende

kontrakt +opsjon

31.12.2024

30.04.2023

31.12.2022

31.12.2020

31.12.2020

30.04.2019

Anbud utlsyt

aug.21

sep.20

mar.18

jan.18

jan.18

sep.17

Oppstart av ny kontrakt

01.01.2025

01.05.2023

01.01.2023

01.01.2021

01.01.2021

01.05.2019
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Utfordringer og økonomiske rammer

Mål Strategi Tiltak
Kommunikasjon og infrastruktur i  Arbeide for å øke de økonomiske Fylkesrådet legger inn de økte

Troms skal forvaltes og utvikles på en rammene for transportnettet  i  Troms. fornyingsmidlene fullt ut og vil jobbe

bærekraftig måte for å gi samfunns— og for å få på plass et nasjonalt
næringsliv gode vilkår og *  '  '
markedstilgang. Fordeling vedlikehold fylkesveier og

kapitalutgifter  2016  -  2020  og 2025 12017-kr

Hovedut ordrin er
"N'7*— ,... .

Økende grad av forfall på veiene i  kombinasjon med økte kapitalulgifter.

 

80  000 38 000 faae
50 mo 38 000 "

76 38 000
40 000

38 000

70  000
20 815

2016 2017 2018 2019 2020 2025

I Dekkelegging Annet vedlikehold f? Kapitalutgifter

BucLejettallenejbr dekkelegging og annet vedlikeholdfor  2016  er i tabellen oppjustert med 2,5
prosent prisvekst til  2017-krf0r  sammenligningens skyld.
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Investeringer  2017

Samlet  investeringsbudsjett for  2017

er på 546 746 000  (inkl mva)

Bj arkøyforbindelsene

Langsundforbindelsen

Langbakken

Harstadpakken

Tenk Tromsø

Belønningsordningen Tromsø

Skredsikring fv  2  Aun

Skredsikring fv  243  Røynesbukt

Fv 86 G/S-veg Tømmervik -Grunnreis

Fv  848  Ura

Fv 848 Seglsten

Fv 263 Kvalsundtunnelen

Fv 847 Nordlibekken og Strømsør bruer

FV 102 Flesnes bru

Planlegging

Planlegging Ullsfi ordforbindelsen

Kollektivinfrastmktur

Milj ø- og servicetiltak

Sum prosjekter

Ballesvikskaret/Grylletj ordbotn

Sum investeringsramme

142 640

4 000

68 000

61 800

24 000

15 950

17 000

5  200

9  200

55 200

2  300

24 500

3  500

16 000

4  500

3  000

1 000

457  790

88 974

546  764
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Regionale utfordringer  — Samling rundt prioriteringer?

Det økonomiske handlingsrommet for RTP-perioden og
handlingsplan for fylkesveg 2018-21 er sterkt redusert og vil gi en
tøff prioriteringssituasjon allerede fra 2018.

Reduksjon av handlingsrom er dels en konsekvens av bindinger til
investering på store prosjekter og til øremerkede tiltak som
rassikring og for å oppfylle krav til opprusting av bruer og tunneler.

Samarbeid med kommunene for å utvikle et best mulig
kollektivtransporttilbud innenfor begrensete økonomiske rammer
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TROMS  fylkesk mmmmmm

ROMSSA  fylkkasuohkan

S ørsmål

' Hvilke strategier ønsker regionrådet og næringslivet å løfte
fram som den viktigste?

' Hvilken veginfrastruktur er hovedprioritet på fylkesveg?

' Er det mulig å stå sammen med andre regionråd/næringsliv på
tvers av kommunegrenser/evt. fylkesgrenser?
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Orallar”
Wim

Post  Nordreisa

Fra:

Sendt

Til:

Kopi:

Emne:

Vedlegg:

God dag!

Det vises til vedlagte protokoll.

Hilsen

BERIT  FJELLBERG

DAGLIG LEDER

Nord-Troms Regionråd DA

mob /97 56 73 66

tlf/77 58 82 79

web  /  www.nordtroms ortalen.no

035. lsk+usb

Berit Fjellberg

torsdag 30. mars 201710:11
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@lyngen.kommune.no);
Trond-Roger Larsen

Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset;
Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); 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;
lda Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig Kjærvik; Tonny Mathiassen;
Laila Lanes
Protokoll møte Nord-Troms Regionråd 27.-28.03.17
Protokoll fra møte NTRR 27.—28.03.17.docx; NTRR—Nordkalottens

Grensetjeneste vinter 2017 (002).pptx; RTP  — Dialogmøter med regionråd  -

Fylkesråd Ivar B Prestbakmo -Nord-Troms regionråd.pptx

1
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Post Nordreisa

 

Kopi:

Emne:

Vedlegg:

Berit Fjellberg
onsdag 26. april 2017 13:39
Even Steinlien; Fagforbundet Nordreisa; Bente Bech; lrene Toresen; Jenny Fyhn
Olsen; Johnny Hansen; Karl-Arvid Brose; Magne Monsen; Marian Mathisen
Myrseth; Morten Pettersen; Ole Markus Leiros; Per Sverre Moen; Reidar
Eilertsen-Wassnes; Stine J. Strømsø; Tone Iversen; Torgeir Johnsen; Trude

Indrebø (trude.indrebo@haItinh.no); Tryggve Enoksen; Trygve Paulsen; Ann
Sofie Fagereng; Anne Kristin Korsfur; Arne Nilssen; Bernt Eirik isaksen Lyngstad;
Cecilie Midttun; Eirik Kristiansen; Hilde Nyvoll (hilde.nyvoll@haltinh.no); Ingrid

Lønhaug; Jensen, Sølvi Gunn; knutiskogvold@gmail.com; Kåre Eriksen; Lars N.
Nilsen Marakatt; Maria Andersen; Marius Johansen; Monica Mathisen; Olaug

Anne Rønsen; Steinar Tingstad; Svein Eriksen; Trine Kaasen; Valter Olsen; Vidar
Langeland; Åshild Hansen; 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.LinthnDlyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen; Hanne Braathen; lrene
Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen
Hege Liland; Daniel Vollstad Johnsen; Kristin Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære;

Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtromsnet);

Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Tom Eirik Jensen; Ole Rødum; Post

Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (postölyngen.kommune.no); Post
Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen; Ida
Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig Kjærvik
fra møte i Nord—Troms Regionråd 25.04.17
Protokoll repskap 25.04.17 sign.pdf; Notat fra rådsforsamling 25.04.17.docx

Til representantskap, styre, varaordførere og rådmenn

Det vises til vedlagte protokoll fra representantskapsmøte og notat fra politisk verksted med tema  — regionalt

samarbeid Nord-Troms.

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
[gnu-n Srl-Ami KM  skim“  Nordrdm ”mange.

W'fäww
NOTAT RÅDSFORSAMLING 201 7— REGIONALT SAMARBEID
Tid: 25.04. 17 kl 1330 (avholdt etter representantskapsmøte)

Sted: Skjervøy rådhus

Deltakere: samme som representantskapsmøte (21 deltakere)

Møteleder: rådsordfører Øyvind Evanger

Rådsforsamling avholdes årlig i etterkant av representantskapsmøte i regionrådet.

Representantskapet er regionrådets øverste organ og består av 18 medlemmer (3

kommunestyremedlemmer fra hver av eierkommunene). Representantskapet og

styret (ordførerne) utgjør til sammen rådsforsamlingen, som skal være et politisk

verksted for utviklingen av regionen.

Høsten 2016 valgte styret i regionrådet å iverksette prosessen med «regionalt

samarbeid Nord—Troms». Vedtak fra september 2016;

«Styret i Nord— Troms Regionråd vedtar følgende for den videre prosessen:

I  .  Administrasjonen fa°ri oppga ve a” utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet

2. Rådmannsutva/get får i oppgave 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 i 7»

Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus

(færre saker av administrativ karakter). Regionrådet kan ses på som arena for

samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig

å ha en felles holdning utad  — stå sterkere. Drøfting av hvilke arbeidsformer som

styrker et slikt regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i

posisjon /være i forkant i de politiske prosessene for å vinne fram må tas. Videre

bør man diskutere hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte

kommune — og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet.

Til rådsforsamlingen er det utarbeidet et eget diskusjonsnotat som i siste kapittel

løfter fram noen problemstillinger til drøfting. Dette ble sendt ut i forkant av møtet.

Ved møtestart ble det holdt en kort innledning ved rådsordfører og daglig leder hvor

bakteppe og utredningsarbeidet ble gjennomgått.
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Å en rundei lenum til tema" stikkord
Kommunikasjon/informasjon mellom regionråd og k—styrer fungerer

ikke/svikter

Regionrådets arbeid må sidestilles med det som skjer i kommunene

Mange samarbeid som pågår — politikerne har ikke oversikten

Tydelig—gjøring av hvem som vil være med i samarbeidet var viktig å få på

plass

Samarbeidet går i bølgedaler — opp og ned

Ønske om  å  bli mere politikere i regionrådet

Møteref fra regionrådet som refsaker til k—styrene i dag

Det er et ønske fra ordførerne å se på organiseringen

Opplever ofte å være på etterskudd i enkeltsaker — kommer ikke på banen før

det foreligger forslag — bør være tidligere i prosessen

Burde hatt faste møter med Sameting, fylkesting og Storting

Alle samarbeidstiltak er forankret i politiske vedtak ved oppstart

Bra diskusjonsnotat

Hvordan klare å forankre arbeidet?

Hvordan mobilisere?

Viktig å skille mellom politikk og administrasjon

Bakteppe fra regionrådsmøte i sept 2016, å få avklart Nord—Troms

samarbeidet, det var det viktigste (alle 6 med videre). Må å ha færre saker slik

at man kan konsentrere seg, mer slagkraft, bruke media sterkere. Fokus på

aktuelle enkeltsaker som engasjerer både politikere og mening mann for

eksempel snøscooterløyper og Fjelloven

Til drøfting - 3 spørsmål fra diskusjonsnotatet;

l .

2.

Regional politikk på dagsorden  —  politisk lederskap

Hvordan kan regionrådet bidra til å sette samfunnsmessige utfordringer på

dagsorden, og hvordan forstå problemene i et regionalt perspektiv? Kan

administrasjonen i større grad samle opp og bearbeide kunnskap som

politikerne kan nyttiggjøre seg for å sette agenda og utvikle nye løsninger?

Hvilke andre aktører kan man knytte til seg?

Synliggjøring av den regionale politikken

Politikernes arbeid med å finne nye politiske løsninger på tidens problem og

utfordringer, er ofte ikke synlig for befolkningen. Dette gjelder

kommunalpolitikken og kanskje i enda større grad arbeidet med regional

politikk. Hva skal til for å endre dette?
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3. Folkevalgte roller defineres ofte  som lederrollen -styr/ngsro/len  —

representasjonsro/len  — arbeidsgiverrol/en.  Hvordan  følge opp disse når

virksomheter  legges utenom kommunenes egen driftsorganisasjon?

Rådsforsamlingen jobbet med Spørsmålene  i  grupper, en ordfører pr gruppe.

Innspill fra gruppene ble gitt i plenum;

Gru e «Svein»: s ørsmål ]

.  Regionrådet bør være en utagerende organisasjon  — være der det skjer

o Være reiselysten  — være i forkant

Finne de viktige satsingene; for eksempel reiselivssatsing

Daglig leders rolle må omdefineres, desentralisere oppgaver, mange høringer

som kommer/fordele arbeidet mellom kommunene

Tror det er rett å organisere regionrådet på en slik måte at

repskap=formannskapet. Vil gi bedre forankring (kommunestyre på siden av

regionrådet med dagens løsning)

Gruppe «Eirik»:

.  Til spmåll: Bruke media  — avisinnlegg som er felles politikk

. Enkel informasjon på kommunenes hjemmesider (litt kortinfo om

regionrådet)

Regionrådet må gjøre seg aktuell  — ta opp saker som angår

Til spmål 2: svarja. Avhengig av gode fagfolk  — viktig å forstå dynamikk

mellom det administrative og politiske (adm må legge til rette)

Viktig med nettverk (politisk) — viktig å være tilstede på ulike arena, kanskje

man ikke trenger å være tilstede på samme arrangement, fordele mellom

seg?

Til spmål 3:  Viktig med  gode planer  og rapporteringsrutiner

Gru e «Knut»: s ørsmål i

-  Administrasjon må frigjøres, politisk vaktbikkje

. Må tidlig inn i prosessene, være i forkant

.  Mindre detaljer, fokus på større viktige saker

.  God media—strategi, bruke media på en annen måte

.  Bruke skype som verktøy

Årshjul  — god ide

Kontaktnett  — alle politiske<<ting» og næringslivet

Politisk verksted sammen med næringsliv  — gjerne alle formannskap og

næringslivet

Eierskap — viktig med gode eierskapsstrategiser

Repskap bør være formannskapet, får en forankring i det politiske arbeidet
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Gru e «Ø ind»: s ørsmål l

. Veldig få saker fra kommunestyrene hvor man opplever at «denne saken»

skal/bør frontes av regionrådet

.  Års—hjul kan være et godt verktøy
-  Må til en kultur—endring også blant lokalpolitikeren

.  Representantskap=formannskap (enig i mye i diskusjonsnotatet)

.  Tørre  å  velge og prioritere politikkområder er viktig

.  Hvordan gjøre dette framover i en prosess?

.  Må lage en form for modell  — som kan presenteres i k—styrene

.  Må settes en milepælsplan for arbeidet videre (k—styrer, regionråd og tilbake

til regionrådet)

Debatt:

Forslag/innspill:

.  Politikkområder; reiselivssatsing. Hvordan bygge den infrastrukturen som

kreves for å være et godt vertskap? Turistskatt — dette bør være en sak å

jobbe politisk med i det videre med

Videre prosess:

.  Hvordan ta dette videre?

o  Kan ta lang tid om man skal gå flere runder i k—styrene før man har dette på

plass

Hvordan få regionrådet til å bli mer synlig?

.  Vanskelig med dagens organisasjon

Organisasjonsendringer;

.  Viktig med prosess, skal bygge organisasjon for framtiden (endra

organisering)

.  Viktig at det kommer en klar innstilling fra dette representantskapet til

kommunestyrene

.  Aktuelt å velge (for eksempel 3) representanter fra f—skapene?

.  Antall representanter — diskusjoner

.  Det som er avgjørende er måten man organiserer arbeidet i møter

.  Godt lokalt eierskap er viktig. Forslag; styret i regionrådet må lage en modell

som presenteres i k—styrene

o  Enighet om at representantskapet ønsker et sterkere politisk fokus

o  Det gjøres mye, men hvordan få dette forankret og synliggjort

.  Vurder dagens selskapsform vs §27 med eget styre
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Konklusjon  fra rådsforsamlingen:

Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet og er  enig i  intensjonene som er trekt

opp i dokumentet. Rådsforsamlingen ber styret i regionrådet om åjobbe videre med

saken på følgende måte:

1. Ta med innspill fra dagen møte i det videre arbeidet

2.  Utarbeide  en milepælsplan for videre prosess

3. Lage en felles saksutredning til alle k—styrene med forslag til modell for

endra organisering av regionrådet. Saken skal behandles i alle k—styret i løpet

av året.

Møtet hevet k/  I 600.

Ber/t  He/lberg

referent

5
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Nord—Troms Re ionråd DA M  re resentantska smøte 25.04.I7

Nord- Troms  Regionråd  DA
wwyampummwu

Wä'WØW
PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET

TID: 25. april 2017 kl IIOO

STED: Skjervøy rådhus, kommunestyresalen

TILSTEDE:

Fra re resentantska et:

Fra Kvænangen:

.  Valter Olsen

Fra Nordreisa:

.  Trude Indrebø

o Knut Ivar Skogvold

. Marius Johansen

Fra Skjervøy:

.  Irene Toresen

.  Trygve Paulsen

. Åshild Hansen

Fra Kåfjord:

o Magne Monsen

o  Even Steinlien med fullmakt

Fra Storfjord:

.  Kåre Eriksen

Fra Lyngen:

. Karl Arvid Brose

. Cecilie Sigvaldsen

.  Sølvijensen

Fra st ret ordførere :

Knutjentoft, Storfjord

Øyvind Evanger, Nordreisa

Svein O. Leiros, Kåfjord

Eirik L. Mevik, Kvænangen

Fra rådmannsutval et:

Cissel Samuelsen, Skjervøy

Frank Pedersen, Kvænangen

Leif Lintho, Lyngen
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Nord—Troms Re ionråd DA re resentantska smøte 25.04.17

Fra administras'onen:

Berit Fjellberg, daglig leder

Åpning og orientering om dagens møte v/ rådsordfører Øyvind Evanger

SAK 01/17 Valg av møteleder

Forsla fremmet i møte:

Som møteleder velges leder av representantskapet Irene Toresen.

Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.

SAK 02/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter

Merknader:

ingen merknad.

Fullmakt: Even Steinlien fra Kåfjord møter med fullmakt.

Vedtak: ingen merknad til innkalling og saksliste. Fullmakt for Even Steinlien

godkjennes.

SAK 03/17 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Forsla fremmet i møte:

Som protokollunderskrivere velges:

.  Valter Olsen

.  Åshild Hansen

Vedtak: forslag fremmet i møte ble enst. bifalt.

SAK 04/17 Regnskap 2016

Saksdokumenter:

.  Totalregnskap 2016

. Delregnskaper 2016
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Nord—Troms Re ionråd DA re resentantska smøte 25.04.17

Saksopplysninger:

Totalregnskapet  i  Nord—Troms Regionråd består av 3 avdelings—regnskap; drift inkl

ungdomssatsinga RUST, Nord—Troms Studiesenter og Kompetanseløft Nord—Troms.

Andre satsinger/prosjekter i regionrådet:

. «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms», prosjekter:

o Kompetanseløft Nord—Troms — inngår i totalregnskapet (egen avd)

0 Boligutvikling Nord—Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for

rapport og regnskap)

o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDE gjennom 3 delprosjekt,

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;

-  Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport).

Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til uttrykk i

regnskap 2017.

- Unge griJndere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og

rapport). Tilskudd utbetales til regionrådet og vil komme til

uttrykk i regnskap 2017.

.  Forskningsnode Nord—Troms — samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT

.  Mastergradstipend Nord—Troms  — samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Regionråd har økonomisk ansvar.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40  %  «flatt» og 60  %  etter folketall i den

enkelte kommunene.

Delre nska Drift:

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort opp

med et overskudd på kr 132.746 for 2016. Overskuddet skyldes i hovedsak at

følgende budsjettposter ikke er benyttet i 2016 (dette er aktiviteter som er utsatt og

vil bli gjennomført i 2017):

.  Kr 50.000 til data— og arkivsystem

.  Kr 10.000 til kjøp av datautstyr

.  Kr 40.000 til mastergradsstipend (er utlyst, bør avsettes til fond)

Kommentarer til awik på kostnadssiden;

o «Regnskap og revisjon» — regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2016,

kostnaden kommer derfor til uttrykk  i  posten «lønn og personal»

o «Møtekostnader»  — overforbruk skyldes flere 2—dagers møter enn budsjettert.

Kostnaden har økt de siste årene grunnet endring i møtetidspunkt for

rådmannsutvalget, som har innført fast møtedag mandag i forkant av

regionrådsmøte. Dette medfører overnattingskostnader.
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Nord—Troms Re ionråd DA re resentantska smøte 25.04.17

Delre nska Nord—Troms Studiesenter:

Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 68.462 for

2016. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som

Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike

kurs, avvikling av eksamen o.l.

Det arbeides fortsatt med å få en forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.

Delre nska Kom etanseløft i Nord—Troms:

Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord—Troms» er gjort oppi balanse for 2016.

Dette utviklingsprosjekteti regi av Nord—Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger;

-  Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

.  Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter

.  Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass

Prosjektet startet oppi 2014, og er finansiert med RDA—midler fra Troms

fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %).

Totalre nska et:

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for

regnskapsåret 2016 på kr 64.284.

S rets forsla til vedtaki sak 15 17  :

1. Representantskapet i Nord—Troms Regionråd DA godkjenner selskapets

regnskap for 2016, med et overskudd på kr 64.284.

2. Overskuddet overføres og fordeles slik;

a. «Mastergradsstipend fond» kr 40.000

b. "Frie fond" kr 24.284

Vedtak: styrets forslag til vedtak ble enst. bifalt.

SAK 05/17 Revisjonsberetning 2016

Saksdokumenter: Revisjonsberetning 2016

Forsla til vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning av 05.04.1 7 til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.
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Nord—Troms Re ionråd DA re resentantska smøte 25.04.17

SAK 06/17 Styrets årsberetning 2016

Saksdokumenter: styrets årsberetning for 2016 (vedlagt)

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen

med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i

Brønnøysund.

Forsla til vedtak:

Styrets årsberetning for 2016 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

SAK 07/17 Årsrapport 2016
Saksdokumenter:

o Årsrapport for 2016

Saksopplysninger:

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser

årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2016 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord—

Troms ungdomsråd/RUST og Nord—Troms Studiesenter med utviklingsprosjektet

«Kompetanseløft i Nord—Troms 2014—2018». «Kompetanseløft Nord—Troms» inngår

i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings— og utviklingsplan for Nord—Troms» som

også omfatter «Boligutvikling» og «Entreprenørskapssatsingen HopplDl-i», som

begge hadde oppstart i 2016, disse er også omtalt i årsrapporten. l 2016 ble det

iverksatt satsinger på «Mastergradsstipend Nord—Troms og Forskningsnode Nord—

Troms», begge er omtalt i rapporten.

Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor

rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2016 er også tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forsla til vedtak:

Styrets årsrapport for 2016 godkjennes.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.
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Nord—Troms Re ionråd DA re resentantska smøte 25.04.17

SAK 08/17 Valg av revisor

Nord—Troms Regionråd har de siste årene benyttet lP Revisjon AS som sin revisor.

Forsla til vedtak:

Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2017.

Vedtak: forslag til vedtak ble enst. bifalt.

Møte hevet k/  I  225

Ber/'t Hel/berg

referent

Protokollunderskrivere: /‘ '

0475lidä76imw ! -.
Ash/Id Hansen er  O/sen

Skjervøy Kvænangen
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REVISORS  BERETNING F” '  '
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Uttalelse  om  årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for P. B. Lunds legat, som består av balanse per 31. desember 2015,

resultatregnskap som viser et overskudd på kr 1 102,—, noteopplysninger og årsmelding for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner

nødvendig for  å  muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

'ennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisj onsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feilinforrnasj on.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en

mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om

de anvendte regnskapspn'nsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av

ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

den finansielle stillingen til P. B. Lunds legat per 31. desember 2015 og av resultatet for regnskapsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i

Norge.

Besoks- o  ostadresse: Avdelin skontur: Telefon: Or anisas'unsnummer:

Sjøgt  3 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 l4 00 986 574 689

9405  HARSTAD Sortland, Storslett, Sjøvegan

a): \V£9m1§ygexd-no post-"ékomwnpzdnq
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Uttalelser om øvrige  forhold

Konklusjon  om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og

er  i  samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon 0m registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til  å  sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysningeri samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon med forbehold om utdelinger og forvaltning

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendes som stipend til personer fra

Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse— og sosialsektoren sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden  2006  v  2015.  Vi tar  derfor  forbehold om stiftelsen forvaltes i

samsvar med formål og vedtekter.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi, med

unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov,

stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Andre forhold

I henhold til stiftelsens vedtekter av 28. mai  1927  skal legatet bestyres av kommunens ordfører, lederen

av helse— og sosialutvalget og soknepresten. Kommunen er for tiden uten tilsatt sokneprest. Som følge

av dette mangler denne signaturen i regnskapsdokumentet.

Sistnevnte forhold har ingen betydning for konklusjonen i revisjonsberetningen.

Tromsø, l.juli 2016.

;DCW ØWMW/
Doris Gressmyr

Oppdragsansvarlig revisor

Side  7  av  2118
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Til styret i P. B. Lunds legat

 

Deres  ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:

/DG Doris Gressmyr 77 60 05 28 1.7.2016

doris.gressmyr@komrevnord.no

REVISJONSBREV  NR  3  (2015)

Vi viser til revisjonsberetning datert  1.7.2015. Revisjonsberetningen er avlagt med et forbehold, og vi

vil redegjøre nærmere for dette.

KONKLUSJON  MED  FORBEHOLD  OM  UTDELINGER  OG  FORVALTNING

Formålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendes som stipend til personer fra Nordreisa

kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden  2006  2015. Vi tar derfor forbehold om stiftelsen forvaltes i

samsvar med formål og vedtekter.

Med hilsen

[DO  h  .) 9mm VIA/La '/

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Stiftelsestilsynet

Besoks- o  ostedresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisns'onsnummer:

Sjøgata 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 O4 14 00 986 574 689

9405  HARSTAD Sortland, Storslett, Sjøvegan

ngsgäomreqno wrelcomrevnordtn—Q 119
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P. B. LUNDS  LEGAT

Årsmelding for  2015

Legatet er opprettet ved gave i 1927 fra P. B. Lund, Sørkjosen, på hans 80 års fødselsdag i

Nordreisa kommune, til hjelp for verdige trengende. I 1991 ble statuttene endret til å gjelde

personer fra Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse— og sosialsektoren.

Beløpets størrelse var kr 10.000,—.

Legatet vil bli videreført i sin nåværende form kommende år, og det er ikke planer om å

avvikle eller slå sammen legatet med andre legater.

Legatet har ingen ansatte.

Legatet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Overskuddet i 2015 tillegges fra forvaltningskapital pr 31.12.

Storslett, 5.mai 2016
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Resultatregnskap

Driftsinntekter

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad

Andre godtgjørelser

Utdelte midler

Andre driftskostnader

Sum driftskostnader

Renteinntekter

Årsresultat

Dis onerin resultat
Overført egenkapital

P. B.  LUNDS  LEGAT

Note _I.

3

2015

2015

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

645,00

645,00

1 747,00

1  102,00

1 102,00

2014

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

645,00
645,00

3171,00

2526,00

2  526,00

Side 1 av  3
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Balanseregnskap

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Sum  anleggsmidler

Omløpsmidler

Bankinnskudd

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Fri egenkapital
Bundet egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Storslett 05.05.2016

P. B.  LUNDS  LEGAT

Note

4

3

«1 o fl ”

Styreformann: '  00061 gulnf’l/

2015

2015

0,00
0,00
0,00

141 681 ,56

141  681,56

141 681 ,56

121 681,56

20 000,00

141 681,56

0,00
0,00

141  681,56

2014

0,00
0,00
0,00

140 579,56
140  579,55

140  579,56

120 579,56

20  000,00

140  579,56

0,00
0,00

140  579,56

Side  2  av  3
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P. B. LUNDS LEGAT

2015

Noter  til  regnskapet  -  P. B.  Lund's legat

Note 1:
Legatet har ingen ansatte.

Note 2:

Det er ikke gitt godtgjørelser til daglig leder eller medlemmer av styret.

Regnskapsfører er honorert med kr O,-.

Revisor er honorert med kr 0,- fordelt med kr 0,- på revisjon og kr O,- på andre tjenester.

Note 3:

Fra og med 2006 betaler stiftelsen årsavgift på stiftelsesregisteret til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
l2015 var årsgebyret på kr 645,-.

Note 4:
Det er ikke gitt lån til ledende personer.

Side  3  av  3
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Kontrollutvalget i Nordreisa kommune ;

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
560‘EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 25.04.2017

eb'ä'komrevnordno

REVISJONSBREV  NR  12/2016
MANGLENDE REGULERING  AV  INVESTERINGSBUDSJETTET  FOR  2016

I følge kommunelovens  §  46 m.  3  skal årsbudsjettet være realistisk og fastsettes på grunnlag av
de utgifter og inntekter som kommunen forventer å ha i budsjettåret. Denne bestemmelsen
omfatter også investeringsbudsjettet  — jf. samme paragraf nr. 5. Dette innebærer at også
investeringsbudsjettet er årsbasert og skal ha budsjett i tråd med forventede utgifter/inntekter i
takt med framdriften på prosjektene.

Dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan ha betydning for de utgifter og
inntekter som årsbudsjettet bygger på. skal det foretas endringer av budsjett i samsvar med
kommunelovens § 47 nr.  2  og forskrift om årsbudsjett §§ 10 og 11 hhv. budsjettstyring og
endringer i årsbudsjettet.

Investeringsregnskapet for 2016, regnskapsskjema 2A viser vesentlige budsjettavvik. Vi
kommenterer følgende:

Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik b/r Avvik %

Investeringer i
anle smidler 49119 465 37 768115 -11351350 —30

Bruk av lånemidler 36 905 183 44 338 115 7  432 932 16

Regnskapsskjema 2B  — lnvesteringsregnskapet viser vesentlige avvik på noen enkeltprosjekter.
Vi viser til kommunens årsmelding for 2016 der rådmannen har gitt kommentarer til avvikene
under avsnittet Økonomi og resultal, Investeringer.

Investeringsbudsjettet bør følges opp og reguleres gjennom året for å oppfylle kravene i
kommuneloven og forskrift om årsbudsjett.

Med hilsen

$0M grammar

Doris Gressmyr

oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmannen i Nordreisa kommune

Bcsuks- () ostndresse: Avdelin skontor: Telefon: Or snisns'onsnummer:

Sjøgt3 Tromsø, Finnsnes. Narvik. 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sortland. Storslett. Sjøvegan
postä komrevnord no www komrevnordno
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TROMS  fylkeskommune Næringsetaten

% ROMSSA fylkkasuohkan

i" -.T .. .
t  '  ]

x

,u_ Jau
!  i'Lf/lO-if/Udf/nö +  Ditt ?
t 7  g,;n.

Nordreisa kommune ;”— ,. M  ,, mv! [3 ( PÅL

Postboks 174 t.—  , .

V/lda Wigdel (" - - . . ..
9156 STORSLETT L—,., ,..—

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:

16/7932-3 Kristian Figenschau 243  SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

25624/17 77 78 82 38 25.04.2017

TILSAGN  OM  TILSKUDD OVER  551.60  -  REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER  TIL

PROSJEKTET  SENTRUMSOMRÅDET I STORSLETT NASJONALPARKLANDSBY

V/NORDREISA  KOMMUNE

T iIsagnsnummer TFK2017—033 KJWDs hovedkategori 3210-Planlegging og

fysisk oppgradering av
sentrumsområder,

parker og grøntareal

T ilskuddsbeløp 302 550,- Geografisk nedslagsfelt Nordreisa

Kontaktperson Ida Wigdel Programområde fylkesplan -
Prosjektperiode 02.01.2017  - Tilsagnet er gyldig til 15.05.2018

15.12.2017

Vedtak:

Vi viser til Deres søknad innsendt 15.12.2016. Fylkesråd for helse, kultur og næring har

vedtatt å støtte Nordreisa kommunes prosjekt Sentrumsområdet i Storslett

nasjonalparklandsby med inntil kr 302 550,— over Regionale utviklingsmidler,

Tilretteleggende regional utvikling. Følgende vedtak ble fattet på fullmakt den 25.04.2017.

]  . Fylkesråd for helse, kultur og næring har behandlet søknad fra Nordreisa kommune

om støtte til prosjektet «Sentrumsområdet i Storslett nasjonalparklandsby» datert

15. 12. 20] 6.

2. Fylkesråd for helse, kultur og næring har på fullmakt vedtatt  å  støtte prosjektet med

inntil kr 302 550 og dette utgjør en finansieringsandel på 50%. Bevilgningen skjer over

kap. 551 post 60 og rammen «tilretteleggende regional utvikling 20] 7».

3. Nordreisa kommune må innen en måned etter vedtaksdato sende inn en oppdatert

tids-/aktivitetsplan.

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 4700  04 00064  864870732
Postadresse Epost mottak Internettadresse

Postboks  6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no126
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Prosjektmål:

Prosjektmål

Fase 1: Skisseprosjektet skal kartlegge, visualisere og beskrive løsninger som tilfredsstiller

behovet for utformingen av et torgområde og sammenkoblingen mellom denne og

parkeringsplass bak næringsbygg.

Fase2: Basert på skisseprosjektet, tas et endelig konseptvalg og i forprosjektet utvikles det

detaljerte tegninger og beskrivelser, med tilhørende kostnadsoverslag, som vil benyttes som

grunnlag for framtidige fysiske endringstiltak i sentrumsområdet på Storslett.

Aktiviteter:

Nordreisa kommune har behov for konsulentbistand på fagområdet landskapsarkitektur til et

skisse- og forprosj ekt som visualiserer og beskriver en konkret løsning for opprustning av det

offentlige uterom knyttet til vegarealet i Storslett sentrum.

Faser i arbeidet:

'  Prosj ekteier søker om finansiering

'  Prosjekteier utarbeider konkurransegrunnlag

'  Prosj ekteier engasj erer konsulent gjennom åpen anbudskonkurranse

°  Anbudsvinner utarbeider skisseprosj ekt, i tett samarbeid med prosjekteier.

'  Anbudsvinner utarbeider forprosj ekt, i tett samarbeid med prosjekteier.

Tidsplan:

Prosjektperiode: 02.01.2017 -15.12.2017

15.12.2016: Prosjekteier har søkt om finansiering.

01.02.2017: Prosj ekteier har utarbeidet konkurransegrunnlag.

01.02.2017: Prosjekteier har utlyst anbudskonkurranse.

01.03.2017: Prosjekteier har engasjert konsulent gjennom åpen anbudskonkurranse.

15.03.2017: Fase 1, skisseprosjekt startet.

15.06.2017: Fase 1, skisseprosjekt avsluttet.

15.06.2017: Fase 2, forprosjekt startet.

15.12.2017: Fase 2, forprosjekt avsluttet. Sluttdato for prosjekt.

Buds'ett

Kostnader 2016 2017 SUM

Konsulentbistand 200 000 200 000

skisse rosjekt

Konsulentbistand, 350 000 350 000

fo rosjekt

Prosjektadminstrasj on 55 100 55 100

Sum 605 100 kr

Finansieringskilde 2017 SUM

Egeninnsats 55 100 55 100

Egenkapital 247 450 247 450

Tilskudd fra Troms 302 550 302 55 0

fylkeskommune

Sum 605 100 kr

Fylkeskommunens støtteandel 50,0  %

Egeninnsats kan utgjøre inntil 600 kr/t
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S/ERVILKÅR
Nordreisa komnmne må innen en måned etter vedtaksdato sende inn en oppdate/f't tids-

/aktivitetsplan.

VILKÅR  FOR  TILSAGN  GITT  OVER 551.60  -  REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

1.

E“

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

Tilskuddsmottaker må innen 3 uker bekrefte, på  vedlagt  akseptskjema, at  vilkår  er forstått og

akseptert. Dersom akseptskjema ikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering bort.

Prosj ektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet.

Det skal føres eget regnskap for prosjektet, som er satt opp slik at det kan sammenlignes med

budsjettpostene i tilskuddsbrevet. Godkj ent egeninnsats skal dokumenteres med timelister.

Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres prosjektendringer i forhold til tilskuddsbrevet. Endringer

skal ikke iverksettes for Troms fylkeskommune har samtykket skriftlig. Dersom arbeidet ikke blir

utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.

Profilering: Ved omtale av prosj ektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet.

Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil med logo

finnes på tromsfylke.no -logoer.

Dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt innen 15.05.2018, vil tilskuddet bli trukket

tilbake. Troms fylkeskommune kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil  1  år.

Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og Kommunal— og

moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, jfr. forskrift

for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) §  14 og Stortingets bevilgningsreglement  §  10.

Utbetalin  0  ra orterin  :

Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltningno (RF).

Delutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på

bakgrunn av fmansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Inntil 75 % av tilskuddet kan

delutbetales. F orskuddsbetaling av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt.

Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på

bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Revidert og revisorbekreftet

prosj ektregnskap kreves for tilskudd over 100.000 kr, unntatt fra dette er:

a. Ikke revisj onspliktige tilskuddsmottakere, kan få regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.

b. Institusjoner underlagt Riksrevisj on er unntatt revisj onsplikt.

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:

a. Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører prosjektet.

b. Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp oppgis.

c. Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av T roms fvlkeskommune skal kommenteres.

Reduks'on av tilskudd  o krav  om tilbakebetalin av midler:

Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd på tilskuddsvilkår pkt. 1  —
10 eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår av tilskuddsbrevet.

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

a. Dersom prosj ektkostnader som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt før tilsagnet er innvilget.

b. Dersom prosjektet har endret seg slik at forutsetning for innvilgelse ikke lengre er til stede, eller at

tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.

0. Dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker eller om tilskuddsmottaker ikke leverer

pliktig rapportering

d. Dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i strid

med EØS-avtalen.

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet

helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag. Mislighold av tilbakebetalingskrav

medfører innfordring ved inkasso.

Klageadgang

Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28 anledning til å påklage vedtak om tildeling av tilskudd innen

3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§ 29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner kan fås

ved henvendelse til saksbehandler.
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Henvendelser angående tilskuddet rettes til rådgiver Kristian Figenschau i næringsetaten.

Telefon: 77 78 82 38

E-post: Kristian.Figenschatromsfylke.no

Med vennlig hilsen

Kristine Østrem Nordal

Kst. avdelingsleder Kristian Figenschau

seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur

./. Vedlegg:

1. ”Bekreftelse på aksept av vilkår”, som skal returneres underskrevet til

næringsetaten innen 3 uker.
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BEKREFTELSE  PÅ  AKSEPT  AV  VILKÅR  FOR  TILSAGN

Tilsagn: TFK201  7-033

Prosjekt: Sentrumsområdet  i  Storslett  nasjonalparklandsby

Prosjekteier: Nordreisa kommune

Organisasjonsnummer: 943 350 833

Beløp: Inntil  302 55 0,-

Arkivsak: ]  6/  7932

Finansieringskilde 2016 SUM

Egeninnsats 55 100 55 100

Egenkapital 247 450 247 450

Tilskudd fra Troms 302 550 302 550
fylkeskommune

Fylkeskommunens støtteandel 50,0 %

Jeg bekrefter på vegne av Nordreisa kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre

prosjektet, og at tilskuddet mottas på de Vilkår som er satt.

Sted og dato

Signatur

Signert akseptskjema returneres til Troms fylkeskommune Via epost til postmottak@tromsfylke.no eller per post

til postboks 6600, 9296  Tromsø
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Til Nordreisa kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR
MERVERDLAVGIFT

Konklusjon
Vi har revidert Nordreisa kommunes kompensasjonsoppgave for l. termin 2017 som viser et
kompensasjonsberettiget beløp på kr 1 922 447,—. Oppstillingen er utarbeidet av ledelsen på bakgrunn av
lov om kompensasjon av merverdiavgift 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 gjennomført 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 vare 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 kompensasj onsoppgaven 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasj on kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på kompensasj onsoppgaven.

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. I tillegg:

' identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i kompensasj onsoppgaven, 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
revisj onshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Besøks- o  ostadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas onsnummer:

Sjngt.  3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689

9405 HARSTAD Sjøvegan
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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 kompensasj onsoppgaven nødvendigvis  å  være
egnet til andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Nordreisa kommune og Skatteetaten.

Tromsø, 7. april 2017.

flmdz  &  ”åå/(”x
Emely ertelsen
revisor
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Post Nordreisa

Fra:

Sendt:

Til:

Kopi:
Emne:

Vedlegg:

 

ram.,  ,  .,  .
Emely Bertelsen <emely.bertelsen@komr lno—rdno)
mandag 10. april 2017 09:29 Ely—*
Post Nordreisa
Rita Toresen

Oversendelse revisors beretning —kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 1.
termin 2017

Utg. 561 Revisjonsberetning momskompensasjon.docx.pdf

Vedlagt sendes revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 1. termin 2017. Denne sendes

kun pr. e-post til dere.

Med hilsen

Emely Barnim;

Revisor

KomRev Nord IKS

E-post: eb komrevnord.no

Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76

Internett: www.komrevnord.no

1
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KomRev NORD

 

Interkommunalt se/ska Vista [ [let

Administrasjonssj efen i Nordreisa kommune i ?: "?" -  W '
P.:—t: .»; *

Deres  ref: Vår ref: Saksbehandler: ' Telefon: Dato:

562/EB Emely Bertelsen 77 60  05 06 7.4.2017
eb(iukomrevnord.no

UTTALELSE FRA  LEDELSEN  — NORDREISA  KOMMUNES
REGNSKAP FOR  2016

Revisjon etter kommunelovens bestemmelser skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf
koml. § 78 med tilhørende forskrift. Revisjon etter god kommunal revisjonsskikk skal følge internasjonale
revisj onsstandarder (ISA-er), fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Vi viser også til bestemmelsen i kommuneloven § 23, som tydeliggjør administrasjonssjefens ansvar for å
føre kontroll med kommunens virksomhet. I tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper vil en leder av
en virksomhet måtte etablere rutiner og systemer for å sikre at virksomheten når de mål som er satt, samt
en forsvarlig formuesforvaltning. Revisor skal som kjent skriftlig påpeke feil og mangler ved
organiseringen av den økonomiske internkontrollen i kommunen.

Det følger av ISA  580  — Skriftlige uttalelser, at revisor må innhente formålstjenlige uttalelser fra ledelsen.
Det må innhentes skriftlige uttalelser om at ledelsen mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av
regnskapet og for fullstendigheten av informasjonen fremskaffet til revisor, samt for å underbygge annet
revisjonsbevis. Videre følger det av ISA  240  — Revisors oppgaver med og plikter til  å  vurdere misligheter
ved revisjon av regnskaper, at revisor må innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om sentrale spørsmål
og vurderinger i forhold til misligheter. Etter ISA 560 Hendelser etter balansedagen, har revisor også
plikt til å vurdere hendelser etter utløpet av regnskapsåret.

Dette er bakgrunnen for at vi har funnet det riktig å be om en særskilt skriftlig uttalelse fra kommunens
ansvarlige administrative ledelse om at de mener å ha oppfylt sitt ansvar for utarbeidelse av regnskapet og
at det, så langt ledelsen kjenner til, inneholder de opplysninger som kreves etter lov og god kommunal
regnskapsskikk. Vedlagt følger en slik erklæring vedrørende regnskapet for  2016.

Vi håper også kommunens ledelse vil finne erklæringen hensiktsmessig. Med henvisning til punktet om
hendelser etter utløpet av regnskapsåret, er det naturlig at erklæringen dekker tidsrommet fram til
20.420”, da vi etter oppsatt plan skal avgi revisors beretning. Vi tillater oss derfor å be om at uttalelsen
fra ledelsen i utfylt og underskrevet stand blir sendt oss så snart som mulig og innen nevnte dato.

Dömgwww/
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

Besøks- o stadresse: Avdelin skontor: Telefon: Or anisas onsnummer:

Sjugt.  3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett og 77  04  14 00 986 574 689

9405  HARSTAD Sjøvegan

postar komrevpordng wmkomrevnordno
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UTTALELSE  FRA  LEDELSEN VEDRØRENDE NORDREISA
KOMMUNES REGNSKAPSAVLEGGELSE  FOR  2016

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Nordreisa kommune for året som
ble avsluttet 31. desember 2016 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt
vesentlige gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og budsjett

Vi har oppfylt vårt ansvar for å sørge for at kommunens regnskap og økonomiforvaltning er
gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å
muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av
regnskapet i samsvar med kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for
kommuner og fylkeskommuner), og mener at regnskapet gir en dekkende fremstilling i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner
med disse.

Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge god kommunal regnskapsskikk medfører
korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.

Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet
for regnskapet sett som helhet.

Alle budsjettendringer gjennom året er registrert og inkludert i regulert budsjett.

De disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak.

Bokføring

Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Opplysninger som er gitt

Vi har gitt revisor:
o Tilgang til alle opplysninger vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av

regnskapet, herunder regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
o Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
0 Ubegrenset tilgang til personer i kommunen som det etter revisors vurdering er

nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

Alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet.

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som involverer:
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-  ledelsen,

- ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
—  andre

0 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om
misligheter som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, folkevalgte, tilsynsmyndigheter eller
andre.

0 Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av
regnskapet.

I  Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til kommunens nærstående parter og alle forhold
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

0 Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i note til
regnskapet gitt opplysninger om kommunens garantiansvar i note

Eventuelle kommentarer til kulepunktene over (ev. henvisning til kommentarer i særskilt vedlegg):

Storslett, ................................

administrasjonssjef økonomisjefhegnskapssjef
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Post Nordreisa

Fra: Emely Bertelsen <emely.bertelsenQkomreÅE—mgno>
Sendt: fredag 7. april 2017 15:37 ' " '  "
Til: Post Nordreisa
Kopi: Rita Toresen; Anne—Marie Gaino

Emne: Fullstendighetserklæring 2016
Vedlegg: Utg. 562 Fullstendighetserklæring 2016.pdf

Vedlagt sendes fullstendighetserklæring for årsregnskapet 2016. Denne sendes kun pr. e  — post til dere.

Med hilsen

Emely Ber-taken

Revisor

KomRev Nord lKS

E-post: eb komrevnord.no

Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76

Internett: www.komrevnord.no

1
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Post Nordreisa

T.S.—""
Fra: Doris Gressmyr <doris.gressmyr(<?komrevnord.no% ., .
Sendt: tirsdag 25. april 2017 17:03 l .,
Til: Post Nordreisa '
Kopi: IngerJohansen;Anne-Marie Gaino; Rita Toresen l .,. .; ri'f ..
Emne: Revisjonsberetning 2016 l '  "r ' ”*
Vedlegg: Revisjonsberetning 2016.pdf .-—'

Nordreisa kommune v/ ordfører

Jeg ber om at revisjonsberetning oversendt i dag kl 14:12 makuleres da den inneholdt en skrivefeil. Jeg beklager!

Vedlagt følger korrigert revisjonsberetning vedrørende Nordreisa kommunes årsregnskap 2016. Vi ber om at denne

legges frem for kommunestyret når regnskapet for 2016 skal behandles.

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

KomRev NORD IKS

Vestregata 33

9008 Tromsø

Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268

E-post: d komrevnord.no

1
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KomRev NORD
Interkommunalt selska ”MW

.  .

O  " I

Til kommunestyret i  Nordreisa  kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Rådmannen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nordreisa kommunes årsregnskap som viser kr 271 228 031 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 22 809 892. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordreisa kommune per 31. desember

2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag far konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. 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.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport utover den pliktige årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og

revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

BesnlLs- o  ostadresse: Avdelin skontnr: Telefon: Or nnisas'onsnummer:

Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes. Narvik.  Sonland.  Storslett og 77 04 14 00 986 574 689

9405  HARSTAD Sjøvegan

post—å—komrevnordno www.komrevnordgp 

139



Administrasjonssjefens ansvar  for  årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik  intern  kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken

som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 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. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no revis'onsberetnin er

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

lnvesteringsregnskapet viser et vesentlig merforbruk i forhold til regulert budsjett.  I  regnskapsskjema 2A

og 28 viser investeringer i anleggsmidler kr 11,3 millioner mer enn regulert budsjett. Forholdet omtales i
revisjonsbrev nr. 12 (2016). Vi viser til redegjørelse i årsmelding 2016  under avsnittet Økonomi og resultat,

Investeringer.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet

beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet  i  det alt vesentlige er

i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i"

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroilhandiinger vi harfunnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (lSAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.
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Andre forhold

Avsatte husbankmidler— manglende tilbakebetaling av lån

Balansekonto  255080003  mottatte ekstraordinære avdrag Husbanken viser pr.  31.12.2016  kr 14 278  775.
lhenhold  til Kommuneloven  §  50 pkt.  7  b  skal mottatte avdrag på utlån uavkortet nyttes til nedbetaling
eller innfrielse av kommunens innlån. Nordreisa kommunes manglende innbetalinger av ekstraordinære

avdrag på utlån er i strid med kommunelovens bestemmelser. Vi viser til revisjonsbrev nr.  5/2010.
Administrasjonen  har omtalt forholdet i årsregnskapsdakumentet  2016, note  9  Vesentlige poster i

regnskapet og hendelser etter balansedag.

Tromsø, 25. april  2017.

9065 åre/Y) {m7 /

Doris Gressmyr

Oppdragsansvarlig revisor
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Ordførere i Troms

 

Deres ref: Vår ref: n [Mt. .3 Vår dato: 4.4.2017

UTVIKLING  AV NAV-KONTOR I  TROMS

Det vises til St.melding 33, og informasjon gitt i fylkesmannens januarrnøte den 11.1.2017.

NAV Troms har i mars gjennomført partnerskapsmøter med de fleste rådmenn der temaet
«Utvikling av NAV—kontor» er blitt diskutert. Rådmennene er formelt NAVs samhandlingspart
i kommunene, men flere rådmenn har gitt uttrykk for at ordførerne må informeres og
involveres i utviklingsprosessen. Vi har også mottatt henvendelser fra ordførere med samme
ønske. Med dette brevet ønsker vi å informere og invitere dere til å komme med
forslag/ønsker for politisk involvering i utredning- og planlegging av ny kontorstruktur og
andre omstillingsaktiviteter for NAV-kontorene i fylket.

St.melding 33 ble behandlet i november 2016. Det var enighet i Stortinget om de endringer
meldingen legger opp til. Bakgrunnen for meldingen er at NAV ikke har oppnådd
målsettingen om «Flere i arbeid  — og færre på trygd» i den grad som det ble forventet ved
etableringen i 2006. I tillegg har samfunnet og utfordringsbildet endret seg betydelig de
senere år. Mange unge sliter med å få innpass i arbeidsmarkedet. Det samme gjør store
grupper av innvandrere. Ny digital teknologi for kommunikasjon har endret kravene til service
hos publikum, og mulighetene for nye og spesialiserte arbeidsmetoder i et tettere samspill
med arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. Stortingsmeldingen forutsetter at ansvaret
for gjennomføring av omstillingstiltakene ligger hos partnerne i NAV  —  NAV stat og
kommunene.

Stortingsmeldingen legger opp til en rekke tiltak for å forbedre, modernisere og spesialisere
NAVs tjenester til befolkningen. Endring av kontorstruktur til større og færre kontor er en
forutsetning for å iverksette andre tiltak. Som en del av oppfølgingen av meldingen har
Arbeids— og velferdsdirektoratet gitt retning til det videre arbeidet med utvikling av NAV—
kontoret. Flere representanter fra kommunesektoren inkludert KS har deltatt i arbeidet.
Resultatet er å finne i dokumentet «Utvikling av NAV-kontor større handlingsrom og ansvar»
datert 13.1.17. lløpet av våren forventer NAV Troms ytterligere presisering av tidsrammene
for omstillingsaktivitetene fra direktoratet. Eventuelle endringer i kontorstruktur —
sammenslåing av kontor — vil enten komme som en følge av kommunesammenslåinger eller
interkommunale avtaler — og kan dermed ikke gjennomføres uten kommunestyrevedtak.
NAV Troms ønsker derfor at kommunene selv vurderer eventuelle samarbeidspartnere for
interkommunale avtaler for å oppfylle kravene til NAV-tjenester for innbyggerne i fremtiden.

NAV  TROMS  //  FYLKESADMINISTRASJON

Postadresse: p.b.6070, Langnes // 9290  TROMSØ

Besøksadresse : Grønnegata 122 // 9008TROMSØ
Tel: 22 82 20 00 // Faks: xx xx )0( xx

www.nav.no nav.troms@nav.no
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NAV i Troms har ikke startet  planarbeidet  for ny organisering av de statlige tjenestene i NAV—
kontorene. Vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med kommunene. l partnerskapsmøtene med
rådmennene har vi avtalt et planleggingsmøte 23.5.17. Målsettingen med møtet er å starte
arbeidet med planlegging av endringsaktiviteter. Spesielt med fokus på hvordan
utredningsarbeidet skal skje og hvem som skal delta. Utforming av mandat og mål for
utredningsarbeidet. Herunder involvering av og informasjon til ordførerne i prosessen frem til
eventuell behandling i formannskap og kommunestyrer. Det legges ikke opp til konkrete
diskusjoner om sammenslåing/lokalisering av kontor med mindre det er kommuner som
allerede er i gang med arbeidet og ønsker å dele sine erfaringer.

Med dette som bakgrunn ber vi ordførerne tilbakemelde forslag til politisk involvering i det
kommende utrednings- og planarbeidet for utvikling av NAV-kontor i Troms. lnnspillene fra
dere vil danne grunnlag for involveringen i den videre utredningsprosessen.

Vi ser frem til et godt samarbeid for å oppnå felles mål i tiden fremover.

   
Vennlig hilse

!

&& ente d OM
Fylkesdirektør O drunJ ansen
NAV Troms Avdeling irektør

Kopi:
Rådmennene i Troms
Ledere av NAV-kontor i Troms
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Fra: Hilde Elvine Bjørnå (hilde.elvine.bjorna@ikatroms.no)
Sendt: 09.05.2017 16:12:58
Til: 
Kopi: Ellinor Evensen; Jan‐Eirik Nordahl; Ole‐Bjørn Fossbakk; Janicken Elisabeth Olsen; Terje Betheussen; Hilde Grønaas; André 
Selnes; Kathrine Kaasbøll Hanssen; Mona Lilleng; Irene Toresen

Emne: Referat fra årsmøtet og info om ny økonomiplan
Vedlegg: 7712F78B‐34FC‐4242‐AE9C‐269B57B6FCBF[1].png;Referat 2017.pdf;Sak 9.pdf
att: ordfører, rådmann, økonomiansvarlig, arkivleder

Til alle deltakere i Interkommunalt arkiv Troms IKS

Vedlagt følger godkjent referat fra årsmøtet i representantskapet som fant sted 27. april i år. 

I dette møtet ble blant annet en ny økonomiplan 2018 ‐ 2021 godkjent. Denne inneholder endringer som får økonomiske 
konsekvenser for alle deltakere. Planen følger derfor vedlagt.

For å informere om utfordringer, økonomi og strategi vil det bli kalt inn til eiermøte i løpet av høsten 2017. Vi vil prøve å 
samkjøre dette med andre møter eller samlinger i Tromsø.

 

Med vennlig hilsen

Hilde Elvine Bjørnå

arkivsjef

 

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS

Telefon 941 74 170/901 37 535

E‐post heb@ikatroms.no

Nettsider www.ikatroms.no

 

Tenk miljø ‐ ikke skriv ut denne e‐posten med mindre det er nødvendig
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ØKONOMIPLAN	2018-	2021	
	

1.	 Formål	
	
Formålet	med	økonomiplanen	er	å	vise	hvilke	budsjettforutsetninger	og	budsjettrammer	Interkommunalt	arkiv	Troms	IKS	har	å	forholde	seg	til	
i	perioden	2018	-	2021.	
	
	
	

2.	 Forutsetninger	for	økonomiplan	2018	-	2021	
	
	
2.1	 Inntekter	
	
	
2.1.1	Driftstilskudd	
	

§ Fra	og	med	1.1.2018	innføres	en	ny	ordning	for	beregning	av	tilskudd	til	selskapet.	
§ Ny	eierandel	fastsettes	etter	folketall	per	1.1.2017.	Fylkeskommunens	folketall	skal	være	20	%	av	folketallet	i	hele	Troms	fylke.	
§ Budsjettert	sum	blir	hva	det	koster	å	drifte	institusjonen	med	alle	tjenester	i	2018.	Det	vil	si	summen	av	driftstilskuddet	og	depotavgiftene	

for	2017.	I	tillegg	kommer	økte	husleieutgifter	og	opprettelse	av	en	ny	stilling	som	IT-konsulent.	Halvdelen	av	summen	fordeles	flatt	
mellom	eierne	og	halvdelen	etter	eierandel.		

§ Tilskuddet	fra	selskapets	deltakere	skal	reguleres	årlig	i	samsvar	med	lønns-	og	prisstigningen.	Man	skal	bruke	den	sats	som	regjeringen	
fastsetter	for	kommunenes	budsjetter	(kommunal	deflator).	

§ Ved	endringer	i	eierstrukturen	(færre	eller	flere	eiere)	skal	folketall	og	eierandel	reguleres.	
§ Nye	deltakere	i	selskapet	(kommuner	og	IKS)	betaler	en	etableringsavgift	på	kr.	50	000.	
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§ Endringer	i	kommunestrukturen	i	Troms	vil	i	løpet	av	planperioden	endre	selskapets	økonomiske	grunnlag.	Selskapets	økonomi	og	drift	må	
kontinuerlig	tilpasses	dette	gjennom	nye	avtaler	og	organisatoriske	endringer.	
	

	
2.1.2	Depotavgift	
	

§ Som	følge	av	ny	finansieringsordning	falle	alt	av	depotavgifter	bort	for	selskapets	eiere	fra	og	med	1.1.2018.	
	
	
2.1.3	 Egeninntekter	
	

§ Prisen	for	dagskurs	som	bestilles	av	kommunene	er	kr.	6	000	for	inntil	15	deltakere,	og	kr.	8	500	for	over	15	deltakere.	
§ For	å	motvirke	tendens	til	lavere	kursdeltakelse	har	IKAT	et	fleksibelt	tilbud	i	form	av	sektorkurs,	temakurs	og	opplæringsseminar	både	i	

kommunene	og	hos	IKAT.	Pris	per	deltaker	for	kurs	som	holdes	hos	IKAT	er	kr.	800.	
§ Grunnopplæringen	i	arkiv	(grunnkurs	i	tre	forskjellige	varianter),	og	all	opplæring	knyttet	til	utarbeiding	og	bruk	av	elektronisk	arkivplan,	

skal	være	gratis	for	deltakerkommunene.	
§ Prisen	for	konsulenttjenester	som	ikke	gis	alle	deltakere	er	kr.	850	per	time.		
§ Kommuner	og	IKS	som	står	utenfor	IKAT	betaler	dobbel	pris	for	kurs	og	konsulenttjenester.		
§ Kommuner	som	ikke	er	deltakere	i	selskapet,	men	likevel	ønsker	at	IKAT	skal	håndtere	personregistermaterialet	deres	betaler	en	årlig	

grunnavgift	på	kr.	25	000	og	kr.	1	300	per	hyllemeter.	
§ Det	forventes	at	konsulentinntektene	vil	gå	ned	dersom	Tromsø	kommune	bestemmer	seg	for	å	håndtere	sitt	personregistermateriale	selv.	

Inngått	kontrakt	gjelder	inntil	videre.	
	
	
2.1.4	Ekstra	tilskudd	til	arbeidet	med	tilgjengeliggjøring	av	arkiv	

	

§ For	å	avhjelpe	noe	av	det	store	etterslepet	når	det	gjelder	arkivordning	og	katalogisering,	vil	det	i	2018	bli	krevd	inn	ett	engangsbeløp	fra	
alle	deltakere	i	selskapet.	Dette	skal	brukes	til	å	lønne	en	prosjektansatt	i	ett	år.		

§ For	å	lønne	en	prosjektmedarbeider	i	konsulentstilling	er	det	nødvendig	med	ett	ekstra	tilskudd	på	kr.	510	000.	Flatt	fordelt	vil	det	si	en	
utgift	per	deltaker	på	Kr.	22	173.	

§ Beløpet	vil	bli	fakturert	deltakerne	i	mars	2018.	
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2.2	 Utgifter	
	
	
2.2.1	 Lønns-	og	prisstigning	
	

§ Kommunal	deflator	dekker	i	utgangspunktet	kun	en	gjennomsnittlig	lønnsøkning	i	kommunal	sektor.	Satsen	dekker	ikke	fullt	ut	
lønnsøkningen	for	den	type	stillinger	IKAT	har	(rådgiverstillinger).	Økte	utgifter	som	følge	av	lønns-	og	prisstigning	må	derfor	jevnlig	dekkes	
inn	gjennom	regulering	av	driftstilskuddet	for	å	fange	opp	reell	lønns-	og	prisvekst.	

§ Den	relativt	store	lønnsøkningen	blant	langtidsutdannete,	som	har	funnet	sted	de	siste	årene,	har	også	fått	betydning	for	avlønningen	til	
IKATs	ansatte.	Det	er	styrets	oppfatning	at	man	i	lønnsfastsettelsen	må	forhandle	om	kronebeløp	og	ikke	prosentvise	tillegg,	for	å	få	bedre	
kontroll	med	lønnskostnadene	i	selskapet.	
	
	

2.2.2	Nye	stillingshjemler/prosjektmedarbeidere	
	

§ Det	opprettes	en	ny	fast	stilling	som	IT-konsulent	fra	og	med	2018.	
§ Det	opprettes	en	midlertidig	prosjektstilling	som	ordningsmedarbeider	i	2018.	
§ Det	vil	bli	søkt	om	eksterne	midler	til	utviklingsprosjekter	innen	arkivformidling.	
	
	
2.2.3	Kompetanseutvikling	
	

§ For	å	styrke	kompetanseutviklingen	i	organisasjonen	skal	ubrukte	midler	som	er	satt	av	til	post	7141	Kompetanseutvikling	i	budsjettet,	og	
som	ikke	blir	brukt	gjeldene	budsjettår,	overføres	til	påfølgende	år.	

§ Midlene	disponeres	av	arkivsjef	og	tillitsvalgt,	og	skal	brukes	til	å	gi	de	ansatte	mulighet	for	deltakelse	på	internasjonale	konferanser	
og/eller	studiereiser.	

	
	
2.2.4	Styrets	møtegodtgjørelse	

	

§ Kommunalt	valgte	styremedlemmer	får	utbetalt	kr.	1	250	per	møte.		
§ Styrets	leder	får	i	tillegg	en	årlig	godtgjørelse	på	kr.	12	000,	og	styrets	nestleder	en	godtgjørelse	på	kr.	6	000	per	år.		
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§ Fra	og	med	2016	mottar	også	ansattes	representant	i	styret	møtegodtgjørelse.	
	
	
	
	

3.	 Økonomiplan	
	
	
Inntekter1	 2018	 2019	 2020	 2021	
	
Tilskudd	fra	kommunene	

	
6	595	061	

	
6	759	938	

	
6	928	936	

	
7	102	159	

Kursinntekter	 50	000	 50	000	 60	000	 60	000	
Andre	inntekter2	 240	000	 245	000	 250	000	 255	000	
	
Sum	

	
6	885	061	

	
7	054	938	

	
7	238	936	

	
7	417	159	

Utgifter	 	 	 	 	
Lønn	og	personalkostnader	 4	131	037	 4	232	963	 4	343	362	 4	450	295	
Andre	driftsutgifter	 2	754	024	 2	821	975	 2	895	574	 2	966	864	
	
Sum	

	
6	885	061	

	
7	054	938	

	
7	238	936	

	
7	417	159	

 	

                                                             
1 Det	er	lagt	inn	en	årlig	økning	på	2,5	%	i	tilskuddet	fra	kommunene	og	depotavgiftene 
2 Hovedsakelig	bankrente	og	inntekt	fra	eksterne	oppdrag 
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BUDSJETTFORUTSETNINGER	OG	-RAMMER	FOR	2018	

	
	

Budsjettforutsetninger	
	
Inntekter	
§ Driften	til	Interkommunalt	arkiv	Troms	skal	gå	i	balanse	i	2018.	
§ Driften	skal	finansieres	gjennom	fast	driftstilskudd	fra	deltakerne,	ett	ekstra	tilskudd	til	ordningsarbeidet,	egeninntekter	fra	kurs	og	

konsulentoppdrag	samt	bankrente.	
	
Utgifter	
§ Andre	økninger	i	selskapets	driftsutgifter	vil	i	all	hovedsak	komme	som	følge	av	lønns-	og	prisstigning,	regulering	av	husleien	i	

statsarkivbygningen	samt	behov	for	økt	magasin-	og	kontorplass.	
	
	
	

Budsjettrammer	
	
Representantskapet	vedtar	følgende	budsjetterammer	for	2018:	
	
Inntekter	 	
Tilskudd	fra	23	deltakerkommuner	 6	595	061	
Kursinntekter	 50	000	
Konsulentoppdrag	 230	000	
Bankrente	 10	000	
Sum	 6	885	061	
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Utgifter	 	
Lønns-	og	personalkostnader	 4	131	037	
Andre	driftsutgifter	 2	754	024	
Sum	 6	885	061	
	
	
Styret	har	fullmakt	til	å	fordele	rammene	på	de	enkelte	budsjettpostene.	
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VEDLEGG	TIL	ØKONOMIPLAN	2018	-	2021

Eiertilskudd	til	Arkiv	Troms	2018	flatt	og	etter	eierandel
Deltaker Eierandel	pr	1.1.2018 Drift	&	depot	2017 50	%	flatt	fordelt 50	%	etter	eierandel Sum	drift/depot/IT-stilling endring?
Balsfjord	kommune 5,72																														 287	420																						 143	371																			 188	619																									 331	990																																								 44	570																		
Bardu	kommune 4,02																														 157	264																						 143	371																			 132	561																									 275	932																																								 118	668															
Berg	kommune 0,92																														 117	918																						 143	371																			 30	337																											 173	708																																								 55	790																		
Dyrøy	kommune 1,15																														 188	476																						 143	371																			 37	922																											 181	293																																								 7	183-																				
Gáivuona	suohkan 2,15																														 146	538																						 143	371																			 70	897																											 214	268																																								 67	730																		
Gratangen	kommune 1,13																														 120	326																						 143	371																			 37	262																											 180	633																																								 60	307																		
Ibestad	kommune 1,40																														 145	274																						 143	371																			 46	165																											 189	536																																								 44	262																		
Karlsøy	kommune 2,29																														 242	406																						 143	371																			 75	513																											 218	884																																								 23	522-																		
Kvæfjord	kommune 3,00																														 196	415																						 143	371																			 98	926																											 242	297																																								 45	881																		
Kvænangen	kommune 1,24																														 118	788																						 143	371																			 40	889																											 184	260																																								 65	473																		
Lavangen	kommune 1,08																														 107	893																						 143	371																			 35	613																											 178	984																																								 71	092																		
Lenvik	kommune 11,77																												 402	363																						 143	371																			 388	119																									 531	490																																								 129	128															
Lyngen	kommune 2,89																														 266	529																						 143	371																			 95	299																											 238	670																																								 27	860-																		
Målselv	kommune 6,82																														 266	554																						 143	371																			 224	892																									 368	262																																								 101	709															
Nordreisa	kommune 4,95																														 210	646																						 143	371																			 163	228																									 306	599																																								 95	952																		
Salangen	kommune 2,23																														 153	312																						 143	371																			 73	535																											 216	906																																								 63	594																		
Skjervøy	kommune 2,93																														 152	897																						 143	371																			 96	618																											 239	989																																								 87	092																		
Skånland	kommune 3,07																														 173	081																						 143	371																			 101	234																									 244	605																																								 71	524																		
Storfjord	kommune 1,90																														 125	987																						 143	371																			 62	653																											 206	024																																								 80	037																		
Sørreisa	kommune 3,52																														 218	462																						 143	371																			 116	073																									 259	444																																								 40	982																		
Torsken	kommune 0,93																														 149	088																						 143	371																			 30	667																											 174	038																																								 24	950																		
Tranøy	kommune 1,55																														 191	428																						 143	371																			 51	112																											 194	483																																								 3	055																				
Troms	fylkeskommune 33,34																												 1	085	387																			 143	371																			 1	099	397																						 1	242	768																																				 157	380															
Til	sammen 100	% 5	224	450																			 3	297	531																 3	297	531																						 6	595	061																																				
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/17 Nordreisa formannskap 18.05.2017 

 

Fastsetting av husleie Guleng III 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar at husleien settes ned ved at realrenten som benyttes ved utregning av 
husleie på Guleng III settes til 2 %.  
 
Årskostnad pr m2 for leie fastsettes til kr 1255. Beløpet indeksreguleres i hht SSB sin 
konsumprisindeks hver år. 
 
Vedtaket gjøres gjeldende for alle leilighetene på Guleng III.  
 
 

Saksopplysninger 
Guleng III sto ferdig i januar i år og de første flyttet inn i mars måned. Bygget har åtte 
leiligheter fra 58,9 til 69,4 m2. 
 
Kommunen har mottatt to klager. Begge klagene mener at husleien er for høy i forhold til den 
betalingsmuligheten som beboerne har.  
 
Under følger oversikt over leilighetene og leiepriser  
Leielighetsnr. Areal 

inkl.utebod 
  Årskostnader pr.m² Årskostnader Leie pr.mnd 

101 68,9   1873 kr 129 050 kr 10 754 
102 60,1   1873 kr 112 567 kr 9 381 

103 60,1   1873 kr 112 567 kr 9 381 
104 59,9   1873 kr 112 193 kr 9 349 
105 69,4   1873 kr 129 986 kr 10 832 
106 58,9   1873 kr 110 320 kr 9 193 
107 58,9   1873 kr 110 320 kr 9 193 
108 69,4   1873 kr 129 986 kr 10 832 
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I arbeidet med å fastsette husleie er det lagt inn følgende forutsetninger: 
 
Årskostnad pr m2 er regnet ut ved hjelp av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) sin 
livssykluskalkulator.  
Den består av kapitalkostnad, forvaltning, løpende drift, vann og avløp, avfallshåndtering, 
vedlikehold. Realrente er 4 % og levetid er 60 år.  Årskostnad pr m2 er utregnet til 1873 kr. 
Kommunale avgifter er inkludert i leien. Utgjør fra kr 829-kr 858 pr mnd 
Leilighetene har egne strømmålere. Kostnad til strøm kommer i tillegg til husleien. 
 
 
Definisjoner økonomisk sosialhjelp 
De rettledende retningslinjene til økonomisk sosialhjelp omfatter utgifter til helt grunnleggende 
behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mere, og tar også 
hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige 
ting, som bosted, strøm og oppvarming, bosted- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i 
livsoppholdet, men er ikke tatt med ved fastsetting av de rettledende retningslinjene, da dette er 
utgifter som varierer mye. 

Gjeldende satser fra 01.01.2017  
 
 
 

Pr.måned 
     2017        (2016) 

Dagsats Nødhjelp(60%) 

 
Enslige 
 

 
Kr 5.950,-   (5 850) 

 
Kr 195,- 

 
Kr 117,- 

 
Ut i fra beboer sin samlede inntekt satt opp mot samlete utgifter vil disponibelt beløp bli under 
kommunens sosialhjelps norm.  
 
Bostøtte 
Bostøtteordningen ble fra 1.januar 2017 endret. Om du er berettiget bostøtte avhenger av 
inntekten, ikke som tidligere av bokostnad. En ung ufør kan ikke ha inntekt over kr 19.909. Hvis 
en har høyere bruttoinntekt enn det, vil en ikke kunne motta bostøtte.  
 
Beregning av husleie 
I beregningen av husleie er årskostnad pr m2 er regnet ut ved hjelp av DIFI sin 
livssykluskalkulator. Den består av kapitalkostnad, forvaltning, løpende drift, vann og avløp, 
avfallshåndtering, vedlikehold. Standard realrente er 4 % og levetid er 60 år.   
Dagens husleie er beregnet ut i fra dette. 
 
 

Vurdering 
Fastsetting av husleie i slike langsiktige avtaler medfører at det er mange usikkerhetsfaktorer. I 
utregningen av husleie hadde en lagt statens anbefalte satser for realrente til grunn, men en ser i 
ettertid at dette gir en høy husleie i forhold til inntektene til den enkelte. Da ordningen med 
bostøtte ble endret 1.januar, ga dette et ekstra uheldig utfall. 
 
Hva realrenten blir over flere ti år framover er svært usikkert. Pr i dag er det lav, men man skal 
bare 5-10 tilbake i tid før realrenten var større. Det vurderes likevel at det er forsvarlig å 
redusere realrenten til 2 %. Årskostnad pr m2 blir da redusert fra kr 1873 til kr 1255. Husleie pr 
mnd for en leilighet på 58,9 m2 blir da kr 6.160. 
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Oppsummert så anbefales det at realrenten reduseres med 2 % slik at husleien kommer ned på et 
nivå som beboerne kan betjene. Reduksjonen gjøres gjeldende for alle leilighetene i Guleng III. 
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Statusrapport lønnskostnader per mars 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Statusrapporten tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en statuskontroll på lønnskostnadene per mars 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 mars 2017 skal forbruket ligge på 27,3 % for lønn inkl. 
ref. sykelønn og 25,0 % 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 mars 2017 
 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 3 127 411 11 960 220 26,15 -137 729
Sosiale utgifter 525 488 2 107 770 24,93 -1 454
Innsparing kompetansemidler 0 -26 000 0,00 7 098
Totalt avvik sektor 1 3 652 900 14 067 990 25,97 -132 085

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 24 177 567 88 792 724 27,23 -62 846
Sosiale utgifter 3 460 942 12 651 526 27,36 298 061
Innsparing kompetansemidler 0 -177 000 0 48 321
Totalt avvik for sektor 2 27 638 509 101 444 250 27,25 283 535

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 28 891 997 107 983 337 26,76 -587 454
Bemanning Guleng III og Lillebo 0 4 401 000 0,00 0
Sosiale utgifter 5 011 234 21 160 849 23,68 -278 978
Innsparing kompetansemidler 0 -239 000 0,00 65 247
Kjøp av tjenester 139 484 100 494 138,80 114 360
Totalt avvik for sektor 3 34 042 714 133 406 680 25,52 -686 825

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 6 621 626 24 336 698 27,21 -22 293
Sosiale utgifter 1 171 307 4 672 618 25,07 3 153
Totalt avvik sektor 6 7 792 933 29 009 316 26,86 -19 140

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 62 818 601 233 072 979 26,95 -810 322
Sosiale utgifter 10 168 972 40 592 763 25,05 20 781
Bemanning Guleng III 0 4 401 000 0,00 0
Innsparing kompetansemidler 0 -442 000 0,00 120 666
Kjøp av private tjenester 139 484 100 494 138,80 114 360
Totalt avvik sektor 1-6 72 987 573 277 725 236 26,28 -554 515  
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1 Sektor for administrasjon 

 
Oversikt for sektoren:  
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 3 127 411 11 960 220 26,15 -137 729
Sosiale utgifter 525 488 2 107 770 24,93 -1 454
Innsparing kompetansemidler 0 -26 000 0,00 7 098
Totalt avvik sektor 1 3 652 900 14 067 990 25,97 -132 085
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. 0.132 mill.  
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.102 mill., kostnadene utgjør kr.0.050 mill. 

 
 
 

2 Sektor for oppvekst 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 24 177 567 88 792 724 27,23 -62 846
Sosiale utgifter 3 460 942 12 651 526 27,36 298 061
Innsparing kompetansemidler 0 -177 000 0 48 321
Totalt avvik for sektor 2 27 638 509 101 444 250 27,25 283 535
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. 0.284 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 1.790 mill., kostnadene utgjør kr. 1.756 mill. 
o Mindreforbruk på introduksjonsstønad og godtgjørelser kr. 463 mill. 

Merforbruk på bokollektiv for enslige mindreårige flyktninger på                 
kr. 0.275 mill. 

o Merforbruk bruk av ferievikarer, vikarer annet fravær, ekstrahjelp, 
engasjement og overtid på kr. 0.352 mill. 

o Merforbruk på sosiale utgifter som følge av: 
 Mindreforbruk på introduksjonsstønad og godtgjørelser som ikke 

påvirker pensjon. Andelen stønader /godtgjørelser er stor i denne 
sektoren og påvirker derfor pensjon mer enn andre sektorer. 

 Refusjoner sykelønn inkl. ikke sosiale utgifter 
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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 28 891 997 107 983 337 26,76 -587 454
Bemanning Guleng III og Lillebo 0 4 401 000 0,00 0
Sosiale utgifter 5 011 234 21 160 849 23,68 -278 978
Innsparing kompetansemidler 0 -239 000 0,00 65 247
Kjøp av tjenester 139 484 100 494 138,80 114 360
Totalt avvik for sektor 3 34 042 714 133 406 680 25,52 -686 825
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. 1.857 mill., kostnadene utgjør kr. 1.663 mill. 
o Mindreforbruk på kvalifiseringsstønad kr. 0.125 mill. 
o Mindreforbruk bruk av ferievikar kr. 0.518 mill., vil snu når ferieperioden starter. 

2016 hadde et merforbruk på 1.132 mill. ved årets slutt. 
o Merforbruk overtid kr. 0.306 mill. 
o Guleng III og Lillebo alderspensjonat er ikke startet opp ennå. 
o Kjøp av tjenester gjelder 2016 som er betalt i mars 2017. 
o Nordreisa frivillighetssentral er omorganisert fra Drift og utvikling til Helse og 

omsorg. Budsjettet er regulert, men regnskapet er ikke regulert per mars 2017, 
regnskapstallet er derfor plusset på regnskapstall fra Agresso, kr. 120.680 

 
 
 

6 Sektor for drift og utvikling 
 
Oversikt for sektoren:  
6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 6 621 626 24 336 698 27,21 -22 293
Sosiale utgifter 1 171 307 4 672 618 25,07 3 153
Totalt avvik sektor 6 7 792 933 29 009 316 26,86 -19 140
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Sektoren går i balanse. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.210 mill., kostnadene utgjør kr. 0.197 mill. 
o Nordreisa frivillighetssentral er omorganisert fra Drift og utvikling til Helse og 

omsorg. Budsjettet er regulert, men regnskapet er ikke regulert per mars 2017, 
regnskapstallet er derfor trukket fra på regnskapstall fra Agresso, kr. 120.680 
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Total  
Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 62 818 601 233 072 979 26,95 -810 322
Sosiale utgifter 10 168 972 40 592 763 25,05 20 781
Bemanning Guleng III 0 4 401 000 0,00 0
Innsparing kompetansemidler 0 -442 000 0,00 120 666
Kjøp av private tjenester 139 484 100 494 138,80 114 360
Totalt avvik sektor 1-6 72 987 573 277 725 236 26,28 -554 515
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per mars 2017 et mindreforbruk på kr 0.555 mill.  
Sektor for oppvekst har merforbruk på kr. 0.284 mill. Merforbruket ligger i hovedsak på 
bokollektiv for enslige mindreårige flyktninger. De andre sektorene har mindreforbruk, som gir 
kommunen totalt sett et mindreforbruk. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1462-3 

Arkiv:                N62  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 09.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/17 Nordreisa formannskap 18.05.2017 

 

Deltakelse i Digital Medarbeider og innovasjonsnettverket K+ 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 2017-05-08 Kommuneinvitasjon - Nordreisa 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune vedtar deltakelse i utvikling av Digital Medarbeider og medlemskap 

i innovasjonsnettverket K+. 
2. Kostnadene på kr. 109 500 pr år søkes dekket gjennom Fylkesmannens prosjektmidler til 

fornying og innovasjon. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
ØINES & FRIIS AS sammen med stiftelsen NorStella inviterer Nordreisa kommune og Nord-
Troms kommunene til deltakelse utvikling av Digital Medarbeider og medlemskap i 
innovasjonsnettverket K+. 
 
Ildsjelene bak innovasjonsnettverket K+ har til felles at de har deltatt i nasjonale 
innovasjonsprogram og prosjekter som Innovation@Altinn og KS KommIT (Program for IKT-
samordning i kommunesektoren). 
 
ØINES & FRIIS AS er en gründervirksomhet som har sitt utspring fra Innovasjonsnettverket, 
og er etablert for å utvikle en Digital Medarbeider for kommuner. NorStella har inngått en 
utviklings- og formidlingsavtale med ØINES & FRIIS AS for utvikling og videreformidling av 
Digital Medarbeider til kommuner. 
 
De utvalgte tjenesteområdene til innovasjonsnettverket er: 

 Innbyggerdialog med kommuner innen skoler og barnehager. 
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 Samhandling med Helsestasjon 
 Heldigitalisering og automatisering av søknader om motorferdsel i utmark 
 Digitalisering og automatisering av IKT-driftstjenester 

 
Digital Medarbeider en en skybasert tjeneste som legger til rette for at programvaren skal 
bruke kommunens eksisterende IKT-systemer som grunnlag for digitale innbyggertjenester 
og automatisering av interne tjenester. 
Digital Medarbeider har funksjonalitet for deling og gjenbruk av ”intelligens” for digitale 
tjenester på tvers av kommuner og er bygget for å understøtte nye krav til personvern i EUs 
kommende personvernforordning  som innføres i Norge fra mai 2018. 
 
Den Digitale medarbeideren skal kunne jobbe på alle områder av en kommune hvor det kan 
etableres digital dialog mellom innbyggere/næringsliv og kommunen.  
 
 
Utviklingsarbeidet i forhold til digitalisering av kommunale tjenester er to-delt: 

 utviklingen av kommunale tjenester for å gjøre dem mer eller helt digitale basert på 
innbyggermedvirkning, teknologiske muligheter og utvikling av den kommunale 
tjenesteproduksjonen.  

 teknologiutvikling av Digital Medarbeider, som skal legge grunnlaget for de digitale 
tjenestene. 

 
Kostnaden på å være med i teknologiutvikling av Digital Medarbeider er på kr. 100 000 pr år i 4 
år. Dette inkluderer bruk av tjenesten under utvikling.   
Kostnaden på å være med i innovasjonsnettverket er kr. 9500 pr år. 
 
Utviklingsarbeidet vil i 2017 bestå i tilpasning og utprøving av Digital Medarbeider i 
pilotkommuner, tilpasning av metodisk rammeverk for tjenesteinnovasjon og etablering av 
sekretariat for innovasjonsnettverk. Det vil i tillegg utarbeides kurs for kompetanseutvikling 
innen tjenesteinnovasjonsmetodikk. Fra 2018 og fremover vil det utvikles tjenester i pilot-
kommuner i samarbeid med konsulentmiljøer tilknyttet K+ nettverket. 
 
Kommuner som deltar i utvikling av Digital Medarbeider og blir medlemmer i 
innovasjonsnettverket K+ må forplikte seg til å stille interne ressurser til rådighet som 
bidragsytere til tjenesteutvikling. Det stilles i tillegg krav til forankring av deltakelse i både 
politisk og administrativ ledelse. 
 

Vurdering 
 
Invitasjonen til å være med på utvikling av en Digital medarbeider (kommune robot) er 
spennende og gir muligheter til både kompetanseutvikling og effektivisering. 
Invitasjonen kommer også i en periode hvor både kommunen og Fylkesmannen har fokus på 
digitalisering og velferdsteknologi. 
 
I utviklingsfasen koster det 100 000 kr per kommune som deltar. Dette inkluderer bruk av 
tjenesten under utvikling. Målet er at den Digitale medarbeider skal være minst dobbelt så 
produktiv som en vanlig medarbeider; altså utløse gevinst minimum tilsvarende 2 medarbeidere, 
til kostnaden av 1 medarbeider.  
I Bergen kommune gjør den kommunale roboten Digifrid oppgaver tilsvarende 12 
medarbeidere.  Det indikerer at gevinsten ved utvikling av en kommune robot vil kunne bli langt 
større enn det som er satt som minimumsmål. 
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Rådmannen vurderer at deltakelse i innovasjonsnettverket og utvikling av en Digital 
Medarbeider vil være en styrke i søknaden om midler til digitalisering, som Fylkesmannen har 
lyst ut med søknadsfrist 19. mai.   
Det anbefales derfor at Nordreisa takker ja til å delta i nettverket og utviklingen av Digital 
Medarbeider og at utgiftene søkes dekket gjennom tilskudd fra Fylkesmannen. 
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Invitasjon	til	deltakelse	i	utvikling	av	Digital	
Medarbeider	og	innovasjonsnettverket	K+	
	
	
ØINES	&	FRIIS	AS	sammen	med	stiftelsen	NorStella	inviterer	Nordreisa	kommune	og	Nord-
Troms	kommunene	til	deltakelse	utvikling	av	Digital	Medarbeider	og	medlemskap	i	
innovasjonsnettverket	K+.		
	

Bakgrunn	
Innovasjonsnettverket	K+	er	startet	av	ildsjeler	som	ønsker	å	bidra	til	digitalisering	av	
kommunal	sektor	i	Norge.	Nettverket	har	organisert	seg	i	stiftelsen	NorStella,	som	i	sin	tid	
ble	etablert	for	å	fremme	digitalisering	digital	handel	nasjonalt	og	internasjonalt.	Stiftelsen	
er	medlemsstyrt,	nøytral	og	ikke-kommersiell.		
Ildsjelene	bak	K+	har	til	felles	at	de	har	deltatt	i	nasjonale	innovasjonsprogram	og	prosjekter	
som	Innovation@Altinn	og	KS	KommIT	(Program	for	IKT-samordning	i	kommunesektoren).		
	
ØINES	&	FRIIS	AS	er	en	gründervirksomhet	som	har	sitt	utspring	fra	Innovasjonsnettverket,	
og	er	etablert	for	å	utvikle	en	Digital	Medarbeider	for	kommuner.	NorStella	har	inngått	en	
utviklings-	og	formidlingsavtale	med	ØINES	&	FRIIS	AS	for	utvikling	og	videreformidling	av	
Digital	Medarbeider	til	kommuner.		
	

Eksempler	på	hva	nettverket	skal	utvikle	
Innovasjonsnettverket	sterke	tilknytning	til	KS	KommIT	og	Innovation@Altinn,	samt	dialog	
med	mulige	pilotkommuner	har	lagt	grunnlaget	for	valg	av	tjenesteområder	som	skal	være	
de	første	for	utvikling.	De	utvalgte	tjenesteområdene	er:	
	
Innbyggerdialog	med	kommuner	innen	skoler	og	barnehager.	Inspirert	av	KS	KommIT	
prosjektet	Kommune	20201,	utprøving	av	tekniske	løsninger	med	Altinn2	og	tilbakemeldinger	
fra	deltakerne	i	Kommune	2020	prosjektet3	er	dette	et	prosjekt	som	har	bred	interesse	for	
gjennomføring.	Samhandling	mellom	innbygger	og	skoler/barnehager	vil	også	innebære	
tjenester	for	dialog	om	eksempelvis	innkjøp	av	bleier,	kalendervisninger	av	aktivitetsdager	
og	mulighet	for	digital	meldingsbok.		
	
Samhandling	med	Helsestasjon	sammenfaller	naturlig	med	skoler	og	barnehager.	Dette	er	
en	naturlig	forlegning	av	barnehage-	og	skoleadministrasjon.	Sentralt	i	tjenesten	vil	være	
administrasjon	av	timer	for	innbygger	og	målrettet	kommunikasjon	fra	helsestasjon	til	
bruker.		
	

																																																								
1	https://www.youtube.com/watch?v=6-CYJ4rrjn4		
2	https://vimeo.com/130675209		
3	https://www.youtube.com/watch?v=nGnB6hbSETA		
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Heldigitalisering	og	automatisering	av	søknader	om	motorferdsel	i	utmark,	i	saker	hvor	
heldigital	behandling	er	teknisk	gjennomførbart.			
	
Digitalisering	og	automatisering	av	IKT-driftstjenester.	IKT-driftstjenester	er	modne	for	
digitalisering	og	automatisering.	Tjenester	som	følger	kommunens	øvrige	styringssystem	
med	hensyn	på	delegasjoner,	kan	automatiseres	og	digitaliseres	ut	fra	retningslinjene	i	det	
kommunale	styringssystemet.		
	

Hva	er	Digital	Medarbeider?	
Digital	Medarbeider	en	en	skybasert	tjeneste	som	legger	til	rette	for	at	programvaren	skal	
bruke	kommunens	eksisterende	IKT-systemer	som	grunnlag	for	digitale	innbyggertjenester	
og	automatisering	av	interne	tjenester.	Digital	Medarbeider	er	bygget	på	teknologier	som	
utnytter	kommunenes	eksisterende	integrasjoner,	tilfører	mulighet	for	digital	
kommunikasjon	med	eksisterende	fagsystemer	med	RPA	(Robot	Prosess	Automasjon)	og	en	
prosessmotor	for	understøttelse	av	nye	måter	å	jobbe	på	internt	i	kommunene.	I	tillegg	har	
Digital	Medarbeider	funksjonalitet	for	deling	og	gjenbruk	av	”intelligens”	for	digitale	
tjenester	på	tvers	av	kommuner.		
	
Digital	Medarbeider	er	bygget	for	å	understøtte	nye	krav	til	personvern	i	EUs	kommende	
personvernforordning4	som	innføres	i	Norge	fra	mai	2018.		
	

	
	
Digital	Medarbeider	er	klargjort	for	integrasjon	mot	offentlige	felleskomponenter	som	MinId	
og	Altinn.	Integrasjoner	andre	felleskomponenter	vil	etableres	basert	på	behov	i	tjenester	
som	utvikles.		

																																																								
4	https://www.datatilsynet.no/Regelverk/EUs-personvernforordning/		
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Finansiering	av	utviklingsarbeid	
Utviklingsarbeidet	i	forhold	til	digitalisering	av	kommunale	tjenester	er	to-delt.	Den	ene	
delen	handler	om	utviklingen	av	kommunale	tjenester	for	å	gjøre	dem	mer	eller	helt	digitale	
basert	på	innbyggermedvirkning,	teknologiske	muligheter	og	utvikling	av	den	kommunale	
tjenesteproduksjonen.	Den	andre	delen	handler	om	teknologiutvikling	av	Digital	
Medarbeider,	som	skal	legge	grunnlaget	for	de	digitale	tjenestene.		
	
Finansiering	av	tjenesteutvikling	
Utvikling	av	nye	digitale	tjenester	krever	innbyggermedvirkning	og	utvikling	av	kommunale	
arbeidsmåter.	Dette	arbeidet	søkes	finansiert	igjennom	Norges	Forskningsråds	utlysning	
FORKOMMUNE5.			
	
Finansiering	av	teknologiutvikling	
De	20	første	kommunene	som	deltar	i	utvikling	av	Digital	Medarbeider	vil	gjøre	dette	til	en	
kostnad	på	kr	100	000	eks	mva	per	år.	Årlig	kostnad	for	kommuner	som	deltar	i	utvikling	av	
Digital	Medarbeider	vil	ikke	endres	de	første	fire	årene.	Digital	Medarbeider	skal	i	løpet	av	
utviklingsperioden	nå	et	gevinstmål	hvor	Digital	Medarbeider	skal	utløse	gevinster	
tilsvarende	prisen	av	to	gjennomsnittlige	kommunale	årsverk.		
Øvrig	finansiering	av	Digital	Medarbeider	vil	skje	i	form	av	støtteordninger	fra	Innovasjon	
Norge,	privat	kapital	og	eventuelt	andre	støtteordninger.		
	

Hvordan	tjenesteutvikling	skal	foregå	
Tjenesteutviklingen	skal	gjennomføres	som	en	kombinasjon	av	innbyggertjenester,	
organisasjon	og	teknologi.	I	praksis	gjennomføres	dette	ved	at	det	brukes	metoder	fra	
tjenestedesign,	organisasjonsutvikling	og	algoritmer	sammen	i	tjensteinnovasjon.	Denne	
tilnærmingen	til	tjenesteinnovasjon	ligger	tett	opp	til	KS	og	Helsedirektoratets	metode	
Samveis6,	men	er	tilført	de	teknologiske	mulighetene	som	Digital	Medarbeider	gir.		
	
Utviklingsarbeidet	vil	i	2017	bestå	i	tilpasning	og	utprøving	av	Digital	Medarbeider	i	pilot-
kommuner,	tilpasning	av	metodisk	rammeverk	for	tjenesteinnovasjon	og	etablering	av	
sekretariat	for	innovasjonsnettverk.	Det	vil	i	tillegg	utarbeides	kurs	for	kompetanseutvikling	
innen	tjenesteinnovasjonsmetodikk.		
	
Fra	2018	og	fremover	vil	det	utvikles	tjenester	i	pilot-kommuner	i	samarbeid	med	
konsulentmiljøer	tilknyttet	K+	nettverket.		

Dokumentasjon	av	gevinster		
Kommuner	som	deltar	i	utviklingsarbeid	må	dokumentere	gevinster	som	oppnås	som	følge	
av	tjenesteinnovasjon	og	digitalisering.	NorStella	er	i	dialog	med	forskningspartnere	for	
gjennomføring	av	følgeforskning	på	utviklings-	og	endringsarbeidet.		

																																																								
5	
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=MidlerParent&cid=1254025690501&pag
ename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&WT.mc_id=prgfor-utl-FORKOMMUNE		
6	http://www.samveis.no		
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Forpliktelse	fra	kommuner	som	deltar	
Kommuner	som	deltar	i	utvikling	av	Digital	Medarbeider	og	blir	medlemmer	i	
innovasjonsnettverket	K+	må	forplikte	seg	til	å	stille	interne	ressurser	til	rådighet	som	
bidragsytere	til	tjenesteutvikling.	Det	stilles	i	tillegg	krav	til	forankring	av	deltakelse	i	både	
politisk	og	administrativ	ledelse.		
Alle	kommuner	som	deltar	i	innovasjonsnettverket	K+	må	betale	medlemsavgift	til	NorStella	
på	kr	9500	per	år.		
	

Sentrale	rammebetingelser	for	utviklingsarbeidet	
	
Europeiske rammebetingelser: 
GDPR, http://www.eugdpr.org/ og https://www.datatilsynet.no/Regelverk/EUs-
personvernforordning/ 
   
Nasjonale styringsdokumenter 
Digital Agenda for Norge, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-
20152016/id2483795/ 
 
Altinn strategi, Altinn for en ny tid 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9ccb075be8f04d50b81b29941305b5ec/alti
nn-for-en-ny-tid.pdf 
 
Årlige digitaliseringsrundskriv 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2522147/ 
 
  
KS dokumenter 
KS Digitaliseringsstrategi 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/?id=6440
0 
KS Langtidsplan 
http://www.ks.no/contentassets/f9175f9c7c2c48f09c9842b596861519/ks_langtidspla
n-hefte_endelig.pdf 
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