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Høring -  Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Vedlagt er høringsbrev med høringsnotat og utkast til ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.
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DET  KONGELIGE  KOMMUNAL-
OG  MODERNISERINGSDEPARTEMENT

———

I følge liste

Deres ref Vår ref Dato

16/4517-14 12. september 2017

Høring — Ny forskrift  om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny

forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.

Nærmere om forslaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre modell for beregning av

tilskudd. Departementet har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å

målrette og effektivisere tilskuddsordningen. Begge modellene presenteres i

høringsnotatet. Departementet foreslår også forlenget nedskrivningstid for tilskuddet og

bedre kontrollrutiner. Departementet foreslår videre at en del av de bestemmelsene som i

dag står i Husbankens retningslinjer og veileder for tilskuddet, flyttes inn i forskriften. Dette

gir et tydeligere og mer oversiktlig regelverk for brukerne av ordningen.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn

høringssvar" på denne lenken: www.re 'erin en.no/id2569653

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter Offentleglova og blir

publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 12. november 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til utredningsleder Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Bolig— og Saksbehandler

Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 bygningsavdelingen Kjersti Birgitte

0032 Oslo Org no. Halvorsrud

postmottak@kmd.dep.no www.kmd.dep.no 972 417 858 22 24 68 16
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Med hilsen

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

Kjersti Birgitte  Halvorsrud

fagdirektør

Dokumentet  er  elektronisk signert  og har derfor  ikke håndskrevne signaturer

Mottakere i  følge  liste
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' Kommunal- og H . t t
moderniseringsdepartementet Ørlngsno a

Dato: 12. september 2017

Høringsnotat  —  ny forskrift  for tilskudd til  utleieboliger  fra  Husbanken

Bolig- og bygningsavdelingen

Dato: 12. september 2017

Saksnr: 16/4517

Høringsfrist: 12. november 2017

1. Innledning og bakgrunn

Tilskudd til utleieboliger gis til kommuner og andre aktører som skaffer utleieboliger til

vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan gis tilskudd til kjøp, ombygging og oppføring av

utleieboliger.  l  2016 ble det gitt tilsagn om tilskudd for 1 045 mill. kr, og det omfattet i

underkant av 2 000 utleieboliger. Ordningen administreres av Husbanken, og boligene

skal disponeres av kommunene.

Kommunal— og moderniseringsdepartementet har utredet tiltak for å målrette og

effektivisere tilskuddet. Tiltakene skal føre til flere kommunalt disponerte utleieboliger,

samtidig som det skal tas hensyn til at boligene kommunen disponerer er egnede for

målgruppen. Et internt utredningsarbeid og en nylig ferdigstilt evaluering av de

boligsosiale virkemidlene, har gitt grunnlag for å fornye forskriften.

l  dette notatet foreslår departementet blant annet å endre modell for beregning av

tilskudd. Vi har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å målrette og

effektivisere tilskuddsordningen. Begge modellene presenteres i høringsnotatet, slik at

høringsinstansene kan gi synspunkter på begge.

Departementet foreslår også forlenget nedskrivningstid for tilskuddet og bedre

kontrollrutiner.
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Departementet foreslår videre å lage en helt ny forskrift, der en del av de bestemmelsene

som  i  dag står i Husbankens retningslinjer og veileder for tilskuddet, flyttes inn i

forskriften. Vi mener at dette gir et tydeligere og mer oversiktlig regelverk for brukerne av

ordningen. De vil med den nye forskriften kunne finne alle de viktigste reglene i ett og

samme dokument. Forskriftsutkastet er bygget opp etter mal fra Direktoratet for

Økonomiforvaltnings veileder for tilskuddsregelverk.

2. Gjeldende regler

Gjeldende forskrift er kortfattet. Den har en beskrivelse av formålet med

tilskuddsordningen, regler om tildelingskriterier og en svært generell angivelse av at

midlene skal fordeles ut fra "bolig— og bygningspolitiske prioriteringer gitt av

departementet". Forskriften har en regel om at tilskuddet kan kreves tilbake dersom det

brukes i strid med forutsetningene, og til slutt en hjemmel for Husbanken til å gi nærmere

retningslinjer. Flere bestemmelser som etter sitt innhold hører hjemme i forskrift, står nå i

retningslinjer og veileder gitt av Husbanken.

3. Nærmere om forslagene

3.1 Formålet med tilskuddet, jf. §  1

Departementet foreslår å fjerne "ungdom" fra formålsformuleringen. Unge vanskeligstilte

skal selvsagt få hjelp, men "ungdom" skal ikke være en egen målgruppe.

3.2 Valg av beregningsmodell, jf.  §  9  Kriterier  for utmåling

Dagens beregningsmodell tar utgangspunkt i økonomien i prosjektet, nærmere spesifisert

som prosjektkostnader minus forventede inntekter over nedskrivingsperioden (20 år).

Forventede inntekter er definert som den neddiskonterte verdien av husleieinntekter

fratrukket kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og tomgang. Husbanken

setter selv diskonteringsfaktoren, kalt avkastningsraten. Avkastningsraten er en funksjon

av etterspørselen etter tilskudd, rentenivået og ønsket antall boliger innenfor ordningen. I

tillegg inkluderes forventet salgspris på boligen etter 20 år. Modellen kan oppfattes som

kompleks for brukerne, og det foreslås å forenkle modellen for utmåling av tilskuddet.

Omlegging av beregningsmodell blir også anbefalt i Vista Analyses nylig ferdigstilte

evaluering av de boligsosiale virkemidlene.

Departementet har utredet to alternativer, enten en beregningsmodell med faste satser

(slik som tilskudd til studentboliger) eller en beregningsmodell med tilskudd som en fast

prosentandel av kostnadene i prosjektene opp til et tak (slik som investeringstilskudd til

omsorgsboliger og sykehjemsplasser). Høringsinstansene inviteres til å gi innspill på

begge modeller.

Kort om de to modellene

Tilskudd til studentboliger tildeles ved et fast tilskudd pr hybelenhet. Det gis 300 000 kr pr

hybelenhet i de største byene med høyskoler og universitet, og 240 000 kr i landet

forøvrig. Det er videre satt øvre godkjente kostnadsrammer for prosjektene på

henholdsvis 800 000 kr og 700 000 kr. Husbanken skal godkjenne prosjektene før de får
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tilskudd. Å utforme tilskudd til utleieboliger etter denne modellen, vil kreve at satsene

måtte tilpasses kostnadsnivået for å skaffe utleieboliger. ldag gis det i gjennomsnitt 580

000 kr i tilskudd pr utleiebolig, men tilskuddet varierer betydelig.

lnvesteringsti/skuddet  utmåles som en fast prosentandel av maksimalt godkjente

anleggskostnader. Tilskuddet dekker 45 pst. av godkjente anleggskostnader per

omsorgsbolig, og 55 pst. per sykehjemsplass opp til et tak. Taket for anleggskostnaden

per boenhet i omsorgsbolig og sykehjem er 3 596 000 kroner i pressområder. Maksimale

tilskuddssatser til en omsorgsbolig i pressområder er 1 620 000 kroner og for en

sykehjemsplass 1 980 000 kroner. I landet for øvrig er maksimalt godkjente

anleggskostnader pr. boenhet  3  144 000 kroner. De maksimale tilskuddssatsene er 1 415

000 kroner for en omsorgsbolig og 1 730 000 kroner for en sykehjemsplass. Hvis denne

modellen skulle benyttes for tilskudd til utleieboliger, måtte den prosentvise dekningen av

kostnader nedjusteres. De siste årene har kostnadsdekningen for utleieboliger vært på i

gjennomsnitt 25% av godkjente anleggskostnader, mens den for omsorgsboliger er 45%.

lvurderingen av de to modellene til bruk for tilskudd til utleieboliger, bygger

departementet på følgende kriterier for en god tilskuddsordning:

kostnadseffektivitet
likebehandling
godt styringsverktøy
forutsigbarhet og enkelt for mottaker
enklest mulig å administrere.

Tilskudd med faste satser (studentboligmodellen) kan ha best skår på kriteriet

"kostnadseffektivitet". Begrunnelsen er at modellen stimulerer til å holde kostnadene

nede siden tilskuddssatsen er den samme. Modell med prosentvis dekning av

kostnadene (investeringstils'kuddsmodellen) gir ikke de samme insentivene til å redusere

kostnadene. Begge modellene får god uttelling på kriteriet "likebehandling" og "godt

styringsverktøy". Tilskudd med faste satser vil også få noe høyere skår på kriteriet

"forutsigbarhet", siden tilskuddssatsen er ett beløp. Begge de alternative modellene vil

skåre godt på kriteriet "enklest mulig å administrere". imidlertid vil standardiseringen

innebære mindre fleksibilitet sammenlignet med dagens situasjon.

Ingen av de to modellene vil gi fullstendig sikkerhet for hvor mange boliger som vil

komme ut av tilskuddsordningen. Dette vil også variere med behovet for utleieboliger og

etterspørselen etter tilskuddet. Begge modellene vil gjøre det enkelt å justere satser.

Departementet mener at det er gode argumenter for begge modeller. Vi inviterer derfor til

å gi synspunkter på begge alternativer.

Departementet presenterer her to regneeksempler på hvordan modeller for utmåling kan

se ut. Eksempel 1 gjelder studentboligmodellen, mens eksempel  2  er som

investeringstilskudd.

Re neeksem el 1. Modell med faste satser

ldette eksemplet er satsene lagt på et tilskuddsnivå som i dag, som er en gjennomsnittlig

utmåling på 25  %  av forventede kostnader i prosjektene (i praksis varierer tilskuddet i dag
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fra  1  prosent til 42 prosent). Satsene er gjengitt  i  tabellen og ville gitt om lag det samme

antallet utleieboliger pr år som i dag.

Regneeksempel for tilskuddssatser i kroner innenfor modell med faste satser.

Område

Oslo Andre presskommuner Øvrige kommuner

Tilskudd per bolig 560 000 430 000 360 000

Tillegg per kvm over 20  5  000  5  000 5 000

Tallgrunnlaget viser at i Oslo ville den faste satsen bli 560 000 kr, mens satsen reduseres

for soner med lavere kostnadsnivå. ldette eksemplet er det laget tre geografiske soner

basert på kommunegruppene i bostøtteordningen. Departementet foreslår videre at det

gis et fast tillegg pr kvadratmeter over 20 fordi kostnadene øker med antall kvadratmeter.

Det vil forhindre at det lønner seg å kun skaffe små boliger. Vi foreslår også at det settes

et tak for øvre kostnadsramme for prosjektene, som i tilskudd til studentboliger. Utelater

vi f. eks. den dyreste fjerdedelen av dagens kostnader i prosjektene, vil det gi et tak på

hhv.  3  400 000 kroner i Oslo, 2  700 000 kroner i andre presskommuner og 2 500 000

kroner i øvrige kommuner.

Tilskudd kan gis til forskjellige typer prosjekter. Prosjekter kan få tilskudd både til kjøp,

oppføring og ombygging. Imidlertid gjaldt i overkant av 80 % av prosjektene i 2015 og

2016 kjøp. Departementet vil vurdere å lage høyere satser for tilskudd til andre formål

enn kjøp i det videre arbeidet.

Hvis det ikke er ønskelig med geografisk differensiering, kunne man utforme tilskuddet

som en fast sum per bolig uansett kommune. Det ville gitt en gjennomsnittlig utmåling på

580 000 kroner pr bolig basert på dagens tallgrunnlag, hvis man holder tillegg for areal

utenfor. Det er en enklere, men mindre treffsikker modell, og ville gi større

forskjellsbehandling mellom kommuner.

Re neeksem el 2. Modell med rosentvis utmålin

Tallmaterialet departementet har gått igjennom, viser at gjennomsnittlig tilskuddsandel i

dag er 25 %. Denne satsen kunne være et utgangspunkt for en modell med prosentvis

tilskuddsberegning. Det må i tillegg settes et tak for kostnader som regnes med i

tilskuddstildelingen. Her kunne man f. eks. velge et tak på 3 400 000 kr for Oslo som i

regneeksempel 1, og ha et lavere tak for øvrige områder.

Tallene som er presentert her er å anse som regneeksempler. Departementet vil utforme

de endelige satsene for 2018 i samarbeid med Husbanken.

3.3  Tilbakebetaling av  tilskudd, jf.  §  10  Sikkerhet  for  tilbakebetalingskrav.

Tilbakebetalingsplikt

Det er behov for å endre reglene om tilbakebetaling i den gjeldende forskriften. l

gjeldende forskrift heter det at Husbanken kan kreve tilbake tilskuddet, dersom
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kommunen ikke overholder forutsetningene for tildelingen. l utkast til ny forskrift er dette

endret til at tilskuddet  skal  betales tilbake dersom det ikke brukes i samsvar med

kriteriene, og presisert at Husbanken skal følge opp dette. Husbanken fikk i

tildelingsbrevet for 2017 i oppdrag å oppdatere sin veileder på dette punktet, og har

allerede gjort dette.

Generelt er kontroll med bruken av midlene skjerpet, og det er tatt inn mer detaljerte

regler om kontroll i forskriften. l dagens retningslinjer fremgår det følgende: "Husbanken

skal kunne hente inn og kontrollere opplysninger som brukes i forbindelse med tildeling

og etterfølgende rapportering. Kommunene skal rapportere årlig på bruk av utleieboliger.

For utleieboliger som ikke eies av kommuner foretas det stikkprøvekontroll. Husbanken

kan kreve stikkprøvekontroll i hele avskrivningsperioden".

l Husbankens veileder fremgår det at kommunen skal rapportere på alle boliger som har

mottatt tilskudd. Dette gjelder både boliger kommunen selv eier, og boliger eid av private

aktører som har tildelingsavtale med kommunen. Hvis boligene er solgt eller ikke blir

benyttet til vanskeligstilte, skal kommunen rapportere og forklare avviket. Hvis kommunen

ikke har tildelt boligene til vanskeligstilte, eller aktørene har brutt tildelingsavtalen, skal

kommunen rapportere og forklare avviket. Husbanken kan utføre stikkprøvekontroller i

boliger eid av private aktører. Dette kan skje ved befaringer og pålegg om rapportering.

3.4  Nedskrivningstiden  for  tilskuddet, jf. §11 Avskrivning

Nedskrivingstiden skal sørge for at subsidiene blir i sektoren, og at boliger med tilskudd

blir brukt til formålet over tid. Innenfor nedskrivingstiden må deler av tilskuddet

tilbakebetales dersom boligen selges eller bruken endres. I dag er nedskrivningstiden 20

år.

Departementet foreslår å øke nedskrivningstiden til 30 år. Bakgrunnen for forslaget er at

en utleiebolig vil kunne ha levetid i 30 år. Lengre nedskrivingstid skal medføre at boligen

blir brukt til vanskeligstilte personer lenger. 30 års nedskrivningstid tilsvarer

avskrivningsperioden for investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Departementet foreslår å avskrive tilskuddet med lik faktor pr år, dvs. 1/30, for at dette vil

gi et enklere og mer oversiktlig system for avskrivning enn en avskrivning som ikke har

samme avskrivningsfaktor pr år.

Forutsetningen for at lengre nedskrivningstid skal ha effekt, er at oppfølging og kontroll er

god. Nye kontrollrutinerfor tilskuddet er nylig innført, jf. punkt 3.3.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene vil ikke gi direkte budsjettkonsekvenser. Kommunene vil spare ressurser ved

å få en enklere modell å forholde seg til, og ordningen blir mer målrettet. Tilskuddet vil

effektiviseres slik at det kan fremskaffes flere utleieboliger. Forenklingen av

tilskuddsutmålingen forventes å gi noen administrative besparelser i Husbanken.

Forslagene om skjerpet kontroll og lengre avskrivningsperiode vil medføre noe høyere

administrative kostnader i kommunene og Husbanken fordi perioden der det kreves

oppfølging av den enkelte bolig vil øke. Avtalene med kommunene må forlenges med 10
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år for å sikre at tilskuddet brukes  i  tråd med forskriften. Økningen  i  de administrative

kostnadene anses som moderate for kommunene og Husbanken.

5. Utkast til ny forskrift

Se eget ved/egg,
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5.  Forslag til ny forskrift

Utkast  til ny forskrift  om tilskudd til  utleieboliger  fra  Husbanken

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med hjemmel  i  lov 29.

mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1 og til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak.

§  1  Formålet med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, er funksjonell for brukeren og

ligger på et sted som er bra for den som skal bo der.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer og familier som ikke har

mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd.

§ 2 Hvordan Husbanken  skal prioritere

Husbanken skal fordele tilskuddsmidlene ut fra den enkelte kommunes behov.

Kommuner med størst boligsosiale utfordringer og prosjekter som gir boliger i gode

bomiljøer for vanskeligstilte husstander med barn og unge, skal prioriteres. Departementet

kan gi ytterligere føringer for tildeling av tilskudd.

§ 3 Hvem  kan få tilskudd

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner. Kommunene må dokumentere at

prosjektene bidrar til flere egnede kommunalt disponerte utleieboliger og en mer

formålstjenlig boligmasse.

Husbanken kan gi tilskudd til andre aktører som har til formål å leie ut boliger til

vanskeligstilte. Vilkårene for slik tildeling er at eieren

a) inngår avtale med kommunen eller et statlig helseforetak om at disse skal ha

eksklusiv rett til å tildele boligene til sine boligsøkere i minst 30 år.

b) tinglyser en klausul på eiendommen om at boligene kun kan leies ut til

vanskeligstilte på boligmarkedet og om tildelingsretten nevnt i bokstav a.

c) inngår samarbeidsavtale med kommunen eller et statlig helseforetak som

regulerer det løpende samarbeidet og forvaltningen av boligene.

d) dokumenterer at selskapet har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

§ 4  Hva kan det gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til

a) å oppføre boliger
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b) å kjøpe  boliger, inkludert kostnader til å utbedre boligene slik at de blir egnet til

formålet

c) å bygge om andre bygg til boliger, herunder eventuelle kostnader til kjøp av

slike bygg.

Det skal ikke gis tilskudd til vedlikehold eller rehabilitering ut over det som følger av

første ledd.

Utleieboligene skal være egnet for målgruppen. Det innebærer blant annet at de

skal være funksjonelle og ha tilfredsstillende standard. Utleieboligene bør spres i vanlige og

gode bomiljøer, itråd med prinsippene om normalisering og integrering.

Samlokaliserte boliger må ikke få et institusjonsliknende preg. Samlokaliserte boliger

skal spres i vanlige og gode bomiljøer, i tråd med prinsippene om normalisering og

integrering.

§  5 Krav  til søknaden

En søknad skal inneholde opplysninger om

a) søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer og hvem som er

kontaktperson

b) målgruppe (bostedsløse, økonomisk vanskeligstilte, enslige mindreårige

flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne, herunder som følge av

problemer knyttet til psykisk helse og rus)

d) betegnelsen på eiendommen

e) prosjektopplysninger (prosjektkostnader inkludert fellesgjeld, antallet

boenheter og samlet bruksareal).

§ 6  Krav til dokumentasjon

En søknad om tilskudd til oppføring skal ha følgende vedlegg

a) beskrivelse av tiltaket med tegninger og situasjonskart

b) kostnadsoverslag, anbud og/eller kjøpekontrakt

c) eventuell takst over tomt og eksisterende bygningsmasse.

En søknad om tilskudd til kjøp og utbedring skal ha følgende vedlegg

a) kjøpekontrakt

b) takst

c) beskrivelse av eventuell utbedring med kostnadsoverslag og/eller anbud.

En søknad om tilskudd til ombygging skal ha følgende vedlegg

a) kostnadsoverslag, anbud og/eller kjøpekontrakt

b) beskrivelse av arbeidet

c) tegninger før og etter arbeidet.
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En søker som nevnt  i  §  3  annet ledd må itillegg vedlegge

a) tildelingsavtale med kommunen eller et statlig helseforetak

b) samarbeidsavtale med kommunen eller et statlig helseforetak

c) forhåndstakst (ved oppføring/ombygging)

d) driftsbudsjett

e) firmaattest som viser at selskapet har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger

til vanskeligstilte.

§  7 Kontro/I  av  opplysninger

Husbanken skal kontrollere at tildelingskriteriene i §§ 3  og 4 og eventuelle vilkår i

tilskuddsvedtaket er oppfylt. Husbanken kan be om ytterligere opplysninger og innhente

opplysninger fra andre myndigheter.

§ 8  Søknadsbehandlingen

Husbanken avgjør i enkeltvedtak søknadene etter en vurdering av opplysningene i

søknadene opp mot tildelingskriteriene i §§ 3  og 4. Husbanken skal legge størst vekt på hvor

godt tiltaket er egnet til å nå formålet med tilskuddsordningen, men også prosjektøkonomien

og prosjektgjennomføringen skal vektlegges.

§  9 Kn‘terier  for utmåling

Utmåling av tilskudd skjer ved

enten alternativ  1  etter faste satser gitt av departementet. Satsene avhenger blant annet av

antall boliger i prosjektet, geografisk plassering og størrelsen på boligene.

eller alternativ 2) som en fast prosentandel av de godkjente prosjektkostnadene, opp til et

tak. Departementet fastsetter prosentsatsen og et tak for godkjente kostnader.

§  10  Sikkerhet  for tilbakebetalingskrav.  Tilbakebetalingsplikt

Husbanken skal kreve at tilskuddsmottakere som nevnt i §  3  annet ledd, stiller første

prioritets pant i eiendommen til sikkerhet for eventuelle krav på tilbakebetaling.

Husbanken skal kreve at tilskuddet betales tilbake dersom det ikke brukes i samsvar

med kriteriene i denne forskriften eller vilkårene i tilskuddsvedtaket.

511 Avskrivning

Tilskuddet avskrives over 30 år med 3,3 prosent per fullført år fra utbetalingsdato.

§  12 Rapportering og stikkprøvekontroller
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Kommunene skal hvert år rapportere til Husbanken på hvordan de boligene som har

fått tilskudd er blitt brukt.

Husbanken skal foreta stikkprøvekontroller for å kontrollere at tilskuddsmottakerne

har brukt tilskuddet som forutsatt i vedtaket.

§ 13  Retningslinjer

Husbanken kan gi nærmere retningslinjer om krav til søknaden, dokumentasjon og

sikkerhet etter §§ 5, 6 og 10.

§  14  Ikrafltredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

Samtidig oppheves forskrift 23. februar 2011 nr. 192 om tilskudd til utleieboliger fra

Husbanken.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa  Fylkkama'nni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Linda Kristin Selnes 77 64 22 56 22.08.2017 2017/3756 632.3

Deres dato Deres ref.
21.06.2017

Nordreisa  kommune

Postboks 174

9156  Storslett

Innvilget midler til gjennomføring av etterutdanning for ledere og ansatte i
PPT på prioriterte områder  2017

Fylkesmannen viser til Nordreisa kommune sin søknad av  21.6.2017  og informasjonsskn'v fra
Fylkesmannen, datert  23.5.2017, om midler til gjennomføring av etterutdanning på
prioriterte områder innenfor strategien  SEVU  PPT.

Målgruppen for tildelingen er ledere og ansatte i  PPT.  Etterutdanningsmidlene skal bidra til  å

nå målsettingen i strategien om å styrke ansattes kompetanse og bidra til økt fokus på
systemrettet arbeid i  PPT.

Nordreisa kommune søkte om kr. 30  000,- til etterutdanningstiltak.

Fylkesmannen i Troms har behandlet Nordreisa kommune sin søknad om midler og har
innvilget kr. 24  400,-.  Midlene skal benyttes til gjennomføring av etterutdanning innen de
prioriterte områdene som nevnt i brev av  23.6.2017  fra Fylkesmannen, tiltak 1 i
kommunens søknad.

Kommunen får utbetalt kr.  24 400,— til sin  kontonr.  4740  05  03954  primo september
2017.

Utbetalingen merkes «Etterutdanning PPT  2017».

Kommuner og fylkeskommuner som mottar midler fra Fylkesmannen har ansvar for å
rapportere på bruk av midler og gjennomføring av etterutdaimingen. Informasjon om dette vil
bli sendt i eget brev i løpet av  2018.

I  følge Statens bevilgningsreglement  §  10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf.  §  12 tredje ledd i
lov av 7. mai  2004  om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når
som helst føre kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det Viser
seg at tilskuddet er utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres feil i
utregningen, kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd
tilbakebetalt. Vi vil minne om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om
tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av
regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i
regnskapet.

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

utdanningsavdelingen
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Side 2  av  2

Etter fullmakt

Eivind Bratsberg

fungerende utdanningsdirektør

Linda Kristin Selnes

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 31.08.2017 09:59:31
Til: Post Nordreisa
Kopi: Rita Toresen; Jorunn Solberg

Emne: Oversendelse revisors beretning - momskompensasjon 3. termin 2017
Vedlegg: Revisors beretning - kompensasjon for merverdiavgift 3. termin 2017.pdf
Hei
Vedlagt sendes revisors beretning for momskompensasjonsoppgave 3. termin 2017, vår ref. 570/EB. Denne sendes
kun pr. e‐post til dere.
 
Med vennlig hilsen
Emely Bertelsen
Revisor
KomRev Nord IKS
E‐post: eb@komrevnord.no
Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76
Internett: www.komrevnord.no
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 25.08.2017 10:52:38
Til: '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
Kopi: 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; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord;
'Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr;
Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; 'Laila Lanes';
Victoria Figenschou Mathiassen

Emne: Saksliste og dokumenter til møte Nord-Troms Regionråd 4.-5.9.17
Vedlegg: image001.gif;Protokoll fra møte NTRR 23.06.17.docx;Totalregnskap 30.06.17.pdf;Delregnskap
30.06.17.pdf;Saksliste og saksdokumenter 4.-5.9.17.docx;saksutredning RR møte 4.-5.9.17.doc;Diskusjonsnotat til
rådsforsamling 25.04.17.docx;Notat fra rådsforsamling 25.04.17.docx
God dag!
 
Det vises til vedlagte saksliste og saksdokumenter til møte i Nord‐Troms Regionråd mandag
4. september kl 1600 og tirsdag 5. september (møtetid 0800‐1400).
 
Sted: Reisafjord hotell, Sørkjosen
 
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 5-2017 
STED: skype 
TIDSPUNKT: 23. juni 2017 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Svein O. Leiros, Kåfjord 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til sakslisten: ingen 
 
REFERATSAKER: 

 Møtereferat fra styringsgruppa Newtonrommet, 09.06.17 
Saken ble ikke referert. Flyttes til neste møte i september. 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 25/17  Godkjenning av referat fra møte 15.05.17  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 15.05.17  
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 15.05.17. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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Sak 26/17  Regionalt samarbeid Nord-Troms –prosessplan og finansiering mai-
desember 2017 

Saksdokumenter:  
 Særutskrift sak 52/16 Prosessplan framtidig organisering (periode nov-april) 
 Forslag til prosessplan mai-desember 2017  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde 
vedtak om å utrede framtidig organisering. Drøftingene i regionrådets styre 
signaliserte 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 
for å stå sterkere.  
 
Daglig leder fikk i oppdrag å utrede forslag til organisering mens Rådmannsutvalget 
ble bedt om å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale 
samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye 
samarbeidsområder. Det ble utarbeidet en prosessplan i 4 faser for perioden fra 
november 2016 til rådsforsamling i slutten av april 2017. 
 
Til møte i rådsforsamlingen 25.04.17 ble det utarbeidet et diskusjonsnotat som tok 
for seg de ulike dimensjonene i samarbeidet, målsettinger og forslag til endra 
organisering. Diskusjonsnotatet endte i 3 spørsmål som grunnlag for drøftinger i 
rådsforsamlingen;  
 
«1. 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? 
 
2. 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? 
 
3. Folkevalgte roller defineres ofte som lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – 
arbeidsgiverrollen. Hvordan følge opp disse når virksomheter legges utenom kommunenes egen 
driftsorganisasjon?» 
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Rådsforsamlingen konkluderte med: 

«Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet og er enig i intensjonene som er trekt opp i dokumentet. 
Rådsforsamlingen ber styret i regionrådet om å jobbe videre med saken på følgende måte: 

1. Ta med innspill fra dagens 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-styrer i løpet av året.» 
 
Vurdering: 
Etter vedtak fra rådsforsamlingen er det utarbeidet et forslag til prosessplan med  
milepæler forperioden mai og ut året 2017. For- og ettersommer skal brukes til å 
ferdigstille oversikter, utarbeide forslag til retningslinjer for rådmannsutvalget og 
starte arbeidet med saksframlegg til kommunestyrene. Videre foreslås det å 
engasjere en prosessleder til september-møte som kan lede arbeidet med å 
prioritere politikkområder ordførerne ønsker å jobbe sammen om.  
 
Deretter vil saksframlegget til kommunestyrene sendes til behandling høsten 2017. 
Planen er at alle k-styrene skal ha behandlet saken innen siste regionrådsmøte 
2017.  
 
Det vil også være behov for å sikre tilstrekkelige ressurser til å utføre arbeidet i 
perioden. Arbeidsutvalget i regionrådet har diskutert saken og foreslår at Holm 
rådgivning engasjeres i det videre arbeidet, slik det ble gjort i første fase. Som 
prosessleder til septembermøte engasjeres en av konsulentene KS benytter i sin 
folkevalgtopplæring. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd DA godkjenner forslaget til prosessplan for perioden 
 mai-des 2017. 
2. Det kjøpes inn bistand til arbeidet og til prosessledelse på septembermøte.  
3. Kostnadsrammen for arbeidet settes til totalt kr 130.000. Kostnaden dekkes 

av frie fond. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 27/17  Høringsuttalelse: planprogram regional plan for reindrift 
Saksdokumenter: 

 Innspill fra Nord-Troms Regionråd til regional plan for reindrift av 15.04.16 
 Høringsbrev og planforslag fra fylkesrådet i Troms 12.04.17 

26

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 Sak 24/17 Høring – planprogram og varsel om oppstart av regional plan for 
reindrift 

 
Saksopplysninger: 
Fylkesrådet i Troms har utarbeidet et forslag til planprogram – regional plan for 
reindrift i Troms. Dette er sendt på høring med frist 7. juli i år. 
 
Nord-Troms Regionråd har i april 2016 gitt innspill til utarbeidelse av 
planprogrammet, hvor vi sluttet oss til innspillet fra Kvænangen kommune. 
 
På regionrådsmøte i mai 2017 ble det gjort følgende vedtak: 

«Kommunene i Nord-Troms bes gjennomgå tidligere innspill fra regionrådet og gjøre 
eventuelle endringer i forkant av regionrådets møte 19. juni 2017. Saken behandles i 
regionrådet før uttalelse sendes innen frist 7.7.17.» 

 
Sekretariatet har ikke mottatt innspill fra noen av kommunene innen fristen.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA forlenger fristen for å komme med innspill til 
felles høringssvar fra Nord-Troms til regional plan for reindrift til 3. juli 17.  
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 28/17 Høring: regionalt transportplan for Troms 2018-2029 
Saksdokumenter:  

 Sak 20/17 Høring planprogram Regional transportplan 2018-2029 
 Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag regional transportplan 2018-2029 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesrådet har vedtatt at forslag til regional transportplan for Troms 2018-2029 
som er sendt på høring med høringsfrist 4. september 2017. 
 
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. 
Austlid fra Statens vegvesen og Jens Kristian Nilsen på vegne av næringsutviklerne i 
Nord-Troms på møte i Nord-Troms Regionråd i mars 2017. I møtet ble det gitt 
innspill til videre planprosess. I tillegg signaliserte regionrådet ønske om nye møter 
i forbindelse med høringsrunden for RTP og handlingsplanen. 
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Fylkesrådet ber om uttalelse til innholdet i planen, og spesielt til de foreslåtte 
investeringsstrategier som er omtalt i eget vedlegg; 

 Strategi for utbedring og vedlikehold 
 Strategi ved videreføring av store låneopptak med 

rentekompensasjonsordningen 
 
Vurdering: 
Nord-Troms Regionråd bør avgi høringsuttalelse slik man har gjort i tidligere 
planprosesser. Det er større mulighet for å nå fram med synspunkter om man 
opptrer samlet som en region. 
 
Forslag til vedtak: 
Saksordførere for samferdsel (Johnsen og Mevik) utarbeider forslag til 
høringsinnspill som behandles på regionrådsmøte 4.-5. september 2017.  
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 
Styret i Nord-Troms Regionråd vil bestille en utredning/grunnlagsdokumentasjon 
fra Transportutvikling, Narvik, som kan benyttes i innspillet til RTP fra Nord-Troms.  
Kostnaden dekkes av fondsmidler i regionrådet, dersom behov kan kommunene 
være med på spleiselag. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med tilleggspunkt fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 29/17  Felles vannscooterforskrift for Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Fra Samferdselsdepartementet: veiledning til kommunene – regulering av fart 
og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjelder vannscootere 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regjeringen valgte i mai 2017 å oppheve den gamle vannskuterforskriften, 
begrunnet med at denne ikke tok god nok hensyn til sikkerhet, kontroll og 
håndheving, og at den var vanskelig å anvende i praksis.  
 
Tidligere har Klima- og miljødepartementet gitt beskjed om at kommunene har 
hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter som regulerer bruk av 
vannskuter. Flere kommuner har uttalt at de ønsker å innføre lokale forbud mot 
vannskutere. Samferdselsdepartementet har i brev til kommunene i juni 
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understreket at vannskutere må reguleres må lik linje med andre fartøy, og kan ikke 
særbehandles. 
 
Vurdering: 
Nord-Troms har store arealer langs sjøen som er vernet, med ulike naturtyper og 
friluftsområder. Ved oppheving av vannskuterforskriften kan en se for seg at 
miljøkonflikter vil oppstå, og flere kommuner har også satt fokus på 
støyutfordringen og økt risiko for ulykker. 
 
Flere av kommunene i landet vurderer nå å gå sammen med nabokommunene om å 
utarbeide lokale forskrifter. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd ønsker at det utarbeides felles lokal forskrift for 
vannskuter i Nord-Troms kommunene. Rådmannsutvalget bes utarbeide forslag til 
forskrift og felles saksframlegg som behandles i kommunestyrene. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
Ordførerne i Storfjord, Lyngen og Kvænangen fratrådte møtet. 
 
Sak 30/17  Regionlisens miljøfyrtårn – tilbakekalling av tidligere vedtak 
Saksdokumenter:  

 Sak 06/17 Regionlisens miljøfyrtårn 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Avfallsservice inngikk samarbeidsavtaler med de seks kommunene i Nord-Troms 
om å miljøfyrtårn-sertifisere alle skolene i 2015. Samarbeidsavtalene ble signert av 
ordførerne i Nord-Troms. 
 
For å bli miljøfyrtårn må hver kommune ha kommune-lisens. Dersom flere 
kommuner går sammen om en regionlisens, betaler man 60 prosent av normal 
lisens. For å spare penger gjorde regionrådet vedtak om å inngå felles avtale med 
Stiftelsen Miljøfyrtårn om regionlisens i januar 2017. 
 
Prisene pr 2016 for kommune-lisenser: 

 Ordinær lisens kr 2.700 pr kommune (dvs kr 16.200 for 6 kommuner) 
 Regionlisens (60 % av kostnad) utgjør kr 9.720 (dvs en besparelse på kr 

6.480) 
 Hver kommune «sparer» kr 1.080 pr år med regionlisens 
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I det mottatte forslaget til regionavtale går det fram at i tillegg til å ha en kommunal 
navngitt Miljøfyrtårnansvarlig, må også regionen ha en regionalt Miljøfyrtårnkontakt, 
klipp fra forslag til avtale; «Regionens Miljøfyrtårnkontakt bør kunne bistå 
kommunene og den enkelte virksomhet miljøfaglig og administrativt. Regionens 
Miljøfyrtårnkontakt tar aktivt ansvar for den årlige oppfølgingen av de sertifiserte 
virksomhetene og etablerer rutiner for dette arbeidet… og har ansvar for 
planlegging av neste års aktiviteter og for å kalle inn til den årlige 
samlingen/erfaringsutvekslingen.» 
 
I tillegg er det i prosessen avklart at hver enkelt virksomhet som sertifiseres (for 
eksempel en skole eller barnehage) må betale en årlig lisens utover 
kommunelisensen.  
 
Vurdering: 
Rådmannsutvalget har diskutert ordningen med regionlisens versus kommune-
lisens i møte 9. juni og ønsker å fremme forslag til styret i regionrådet om å 
tilbakekalle tidligere vedtak, da det er klarlagt at det kun er den årlige lisensen man 
sparer penger på.  
 
Rådmannsutvalget har gjort vurdering av merarbeidet en avtale om regionlisens vil 
medføre opp mot kostnadsbesparelsen ved regionlisens. 
 
Forslag til vedtak fra rådmannsutvalget: 
Nord-Troms Regionråd tilbakekaller tidligere vedtak om regionavtale med Stiftelsen 
Miljøfyrtårn om regionlisens for sine 6 eierkommuner. Grunnlaget for anbefalingen 
er en vurdering av merarbeid sett opp mot kostnadsbesparelse på regionalt nivå. 
Arbeidet med miljøfyrtårn skal ivaretas av den enkelte kommune. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 31/17 Søknad om støtte – forprosjekt hydrogen  
Saksdokumenter:  

 Fra Forskningsparken i Narvik: Søknad om støtte til delfinansiering av 
forprosjekt hydrogen – Narvik – Tromsø – Harstad 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Narvik/Ofoten ønsker å ta en posisjon i forhold til å legge til rette for en lokal 
verdiskapning basert på hydrogen. De ønsker å utrede hvilke muligheter som 
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foreligger raskest mulig, slik at det regionale næringslivet kan posisjonere seg i 
forhold til de mulighetene som identifiseres og er forberedt når sjansene byr seg. På 
denne bakgrunn startes det opp et forprosjekt i regi av Forskningsparken i Narvik.  
 
Det regionale hydrogen-prosjektet bør fokusere på:  
a) Etablering av infrastruktur – utrulling av hydrogenstasjoner  
b) Kartlegging av muligheter for regional verdiskapning basert på hydrogen  
 
Forskningsparken i Narvik søker Nord-Troms Regionråd om kr. 50.000,- for å 
delfinansiere ovennevnte aktiviteter i et forprosjekt som ved positive resultater vil 
danne grunnlag for et hovedprosjekt med andre offentlige og private finansiører. 
Det forutsettes at forprosjektet blir finansiert med minimum 250.000,- for å kunne 
gjennomføre ovennevnte aktiviteter.  
 
Vurdering: 
Slik det går fram av søknaden er forprosjektet tenkt forankret i Narvik-miljøet. 
Utgangspunktet for prosjektet er at det i EU legges til rette for bruk av hydrogen 
som drivstoff rettet mot lastebilnæringen. Dette vil medføre en etterspørsel etter 
hydrogen-stasjoner i områder av Norge hvor tungtransport skjer med lastebil.  
 
Nord-Troms er ikke skrevet inn som et aktuelt geografisk område å satse på i en 
mulig etablering av hydrogen-stasjoner for tungtransport. Prosjektet definerer 
aksen Narvik-Tromsø-Harstad som primærområde med muligheter for framtidige  
tilknytninger til Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. 
 
Nord-Troms Regionråd har ikke budsjett til å imøtekomme en slik søknad. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd avslår søknaden fra Forskningsparken i Narvik om 
støtte til delfinansiering av forprosjekt hydrogen – Narvik – Tromsø – Harstad. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 32/17 Uttalelse: prioritering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til 

helsesøsterstudiet  
Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter  
   
 
Forslag til uttalelse: 
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I UiT rapporten «Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise» 
dokumenterer Grepperud, Danielsen og Roos behovet for nyrekruttering til 
helsesektoren i Nord-Troms. Dette har regionen gjort noe med gjennom prosjekt 
Kompetanseløftet og utarbeidelse av regional Rekrutterings- og kompetanseplan.  
 
Et av målene i tiltaksdelen av planen er full dekning av helsesøstre i regionen. Det 
har vist seg å være vanskelig å få søkere til helsesøsterstillinger i Nord-Troms.  
 
Eksempelvis har Skjervøy lyst ledig stilling fire ganger uten å få søkere. Til neste år 
er begge stillingene i kommunen uten formelt kvalifisert helsesøster. Kommunen 
har nå tilsatt sykepleier i den ene stillinga på helsestasjonen. Den tilsatte har søkt 
om opptak på helsesøsterstudiet, men opplever å stå langt ned på reservelista for 
opptak. Et annet eksempel er Kvænangen som bare fikk lokale sykepleiere som 
søkere ved utlysning og har tilsatt en av dem på dispensasjon i påvente av 
utdanning.  
 
Sektorlederne for helse- og omsorg i regionen har gjort et godt arbeid i sine 
kommuner for å rekruttere søkere til helsesøsterutdanning. Sykepleiere fra regionen 
søker på videreutdanning som helsesøster, men opplever at selv om de er kvalifisert 
er det er så stor konkurranse om plassene de ikke kommer inn på studiet. 
Situasjonen er kritisk, og dette må det gjøres noe med. 
 
Nord-Troms Regionråd ber Universitetet i Tromsø vurdere 

 Kvotering av søkere fra Nord-Troms ved opptak til helsesøsterstudiet. 
 Alternativt at sykepleiere tilsatt på dispensasjon og som venter på utdanning 

prioriteres ved opptak til helsesøsterstudiet. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse. Uttalelsen sendes 
Universitetet i Tromsø. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Orienterings- og diskusjonssaker: 
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Orientering fra møte med KMD 19.06.17, orientering ved Eirik L. Mevik; 

 Sak vedrørende utredningskrav eksisterende løypenett for snøscootere 
 Møte med stortingsrepresentanter og KMD og KLD 
 Utarbeidet eget notat fra møte, oversendt ordførere 
 Konklusjon fra møtet; regionrådet ved saksordfører skal få skriftlig 

tilbakemelding fra departementet vedr saken 
 Saken følges opp etter valget til høsten 

 
Forskningsnode Nord-Troms, nyhetsbrev 

 Seminaret i april 2016 om stedsutvikling og lokal mobilisering har endt i et 
konkret forskningsprosjekt som pågår pt i regionen 

 
Mottaksstasjoner Nord-Troms, orientering fra møte i Kåfjord 10.05.17 
Svein Leiros orienterte fra møte: 

 Fokus på føringstilskudd 
 Departementet har satt foten ned for føringstilskudd til Giæver på Havnnes 

da dette er et «ordinært» fiskemottak 
 Godt og positivt møte 
 Ønske om større deltakelse fra nabokommunene – en ide å flytte møtene 

til høsten? 
 Situasjonen ved mottaksstasjonen Sørkjosen ble orientert om i møtet 
 Viktig å være på banen politisk i denne sammenhengen 
 Kommunal kvotebank og rekruttering til fiskeriene – tema til et senere 

regionrådsmøte – sette opp FISKERI som tema 
 
Orientering om gaver: 

 Regionrådet ga kr 5000 i jubileumsgave til Halti kvenkultursenter 10 år 
 NT kommunene/regionrådet ga gave til Avfallsservice sitt 25 års jubileum 

på kr 18.000 (3.000 kr pr kommune) 
 
Åpen post: 
Aktuelle politiske saker: 

 Samferdsel – være mer aktiv og i forkant av planprosesser – lobbyering og 
samhandling med næringsaktører. Dette tema bør diskuteres nærmere på 
prosess-samlingen i september 

 
 
 

 
Møtet hevet kl  1038 
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Rett protokollutskrift bevitnes 
23. juni 2017 
Berit Fjellberg 
Referent 
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Sendes styremedlemmer (ordførere) og rådmenn som innkalling  
Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 
 
 
                                                                           Dato: 24.08.17 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til innkalling av 15.08.17 til møte; 
 
Tid: Mandag 4. september kl 1600 -1900 (sakslista) 

og tirsdag 5. september kl 0800-1400 (Samskapt politikkutvikling med 
prosessleder) 

 (Møte i rådmannsutvalget starter mandag 4.9. kl 1100, egen innkalling 
og saksliste sendes ut) 

 
Sted: Reisafjord hotell, Sørkjosen 
 
Det vises til vedlagte saksdokumenter til møtet.  
Program for prosessdag 5. september ettersendes. 
 
Det er reservert overnatting til ordførere og rådmenn. 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Øyvind Evanger   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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EMNE: Møte nr 6-2017 
STED: Reisafjord hotell, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 4. og 5. september 2017 

 
PROGRAM: 
 
Mandag:  
kl 1600 Saker på sakslista behandles 
kl 1900 Felles middag 
 
Tirsdag: 
kl 0800  Samskapt politikkutvikling – prosessamling med mål å prioritere viktige 

politikkområder for Nord-Troms 
 

Styret i regionrådet startet i september 2016 en prosess med å se på framtidig 
organisering av regionrådet med mål om sterkere politisk fokus. En milepæl i  
arbeidet var representantskapsmøte/rådsforsamlingen i slutten av april 2017, 
hvor forsamlingen ga tilslutning til de innspill presentert i diskusjonsnotatet og 
ba styret i regionrådet om å fortsette prosessen og utarbeide en felles 
saksutredning til k-styrene. 
 
KS har i arbeidet med videreutvikling av folkevalgtprogrammet også satt fokus 
på lokalpolitikernes muligheter for å utøve politisk ledelse, se vedlagte kronikk 
fra Kommunal Rapport 12.06.17 «Politikerne må sette seg selv i førersetet». 
 
Arbeidsutvalget i regionrådet har valgt å engasjere en av de som arbeider med  
videreutvikling av KS sitt folkevalgtprogram som prosessleder for møtet i  
september. Prosessleder er Petter Steen jr. som har vært ordfører i Haugesund 
fra 2001-2015. Han har også erfaring fra Rogaland fylkesting og Haugalandet 
regionråd. Han har også vært leder i Haugesund Høyre.  

 
 Vedlegg: Diskusjonsnotat og notat fra rådsforsamlingen 25.04.17. 
 
kl 1130  Lunsj 
 
kl 1400  Avslutning 
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VEDTAKSSAKER:  Vedlegg 
 Saksutredning og innstilling 

saksutredning RR 
møte 4.-5.9.17.doc

 
Sak 33/17 Godkjenning av referat fra møte 21.02.17 

Protokoll fra møte 
NTRR 23.06.17.docx

 
Sak 34/17 Regnskap pr 30.06.17 

Totalregnskap 
30.06.17.pdf

 

Delregnskap 
30.06.17.pdf

 
Sak 35/17 Høringsinnspill til Regional Transportplan 

Troms 2018-2029 
Forslag fra 
saksordførere 
ettersendes 

Sak 36/17 Vedtak etter prosess-samling – prioriterte 
politikkområder 

 
Diskusjonsnotat til 
rådsforsamling 25.04.17.docx

 
Notat fra 

rådsforsamling 25.04.17.docx

 
 
Orienterings- og diskusjonssaker: 

 Orientering vedrørende Newton Nord-Troms – bidrag fra kommunene ved 
Knut Jentoft (medlem av styringsgruppa) 

 Rapport fra Troms fylkeskommune; «Fylkesferd 2016» klikk på lenke: 
https://www.tromskortet.no/arsrapport-2016/category1746.html 

 Næringskonferanse Nord-Troms 28. september 
 Studenttreff og arbeidslivsdag 13.-14. september 
 Jubileumsbrosjyre Nord-Troms Regionråd 20 år november 2017 
 RUST – ordførertur i forbindelse med møte 27.-28. november i Lyngen, 

avklaringer  
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Øyvind Evanger 
Rådsordfører 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 33/17  Godkjenning av referat fra møte 23.06.17   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra skype-møte 23.06.17 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møte 
23.06.17. 
 
 
 
Sak 34/17 Regnskap pr 30.06.17 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 30.06.17 (vedlagt) 
 Delregnskaper 30.06.17 (vedlagt) 

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) 
o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for 

rapport og regnskap) 
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt;  

 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport), 
regionrådet prosjekteier 

 Videregående skole, prosjekteier Halti næringshage 
 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og 

rapport), regionrådet prosjekteier 
 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT 
 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. 

Regionrådet har økonomisk ansvar. 
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
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Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST viser et 
underskudd pr 30.06.17 på kr 19.004. 
 
Underskuddet skyldes posten «kjøp av tjenester», hvor regionrådet har gjort vedtak 
i forbindelse med utredningsarbeid vedrørende interkommunalt samarbeid, 
informasjonsarbeid mm (se note 2 i regnskapet). 
 
Kommentarer til avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - stillingen som regional ungdomskonsulent 
har stått vakant i mai og juni 

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet, 
kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «datakostnader» - påløper 2. halvår – det samme gjelder «kjøp av datautstyr» 
o «tiltak ungdom» - forventes brukt i 2. halvår 

 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 84.867 pr 30.06.17. 
Studiesenteret har 2 fast ansatte. Disse utfører også oppgaver i prosjektet 
«Kompetanseløft i Nord-Troms» som er årsaken til at det er gjort en administrativ 
kostnadsfordeling. 
 
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. 
 
Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse. Dette 
utviklingsprosjektet i 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 opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). 
 
Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.17 på 
kr 65.863. 
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Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 30.06.17 til orientering.  
 
 
 
Sak 35/17  Høringsinnspill til Regional Transportplan Troms 2018-2029 
Saksdokumenter:  

 Sak 20/17 Høring planprogram Regional transportplan 2018-2029 
 Fra Troms fylkeskommune: høringsforslag regional transportplan 2018-2029 

 
Saksopplysninger: 
Fylkesrådet har vedtatt at forslag til regional transportplan for Troms 2018-2029 
som er sendt på høring med høringsfrist 4. september 2017. 
 
Vedtak fra møte 23.06.17: 

1. Saksordførere for samferdsel (Johnsen og Mevik) utarbeider forslag til 
høringsinnspill som behandles på regionrådsmøte 4.-5. september 2017.  

2. Styret i Nord-Troms Regionråd vil bestille en 
utredning/grunnlagsdokumentasjon fra Transportutvikling, Narvik, som kan 
benyttes i innspillet til RTP fra Nord-Troms.  Kostnaden dekkes av 
fondsmidler i regionrådet, dersom behov kan kommunene være med på 
spleiselag. 

 
Forslag til høringsinnspill fra saksordførere ettersendes/presenteres i møte. 
Momenter til bestilling vedrørende utredning fra Transportutvikling Narvik drøftes i  
møte. 
 
 
 
Sak 36/17  Vedtak etter prosess-samling – prioriterte politikkområder 
Saksdokumenter:   

 Diskusjonsnotat til rådsforsamlingen 25.04.17 
 Notat fra rådsforsamlingen 25.04.17 

 
Konklusjoner og oppfølgingsplan etter prosess-samling 5. september gjøres i 
vedtaksform. 
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Til Rådsforsamlingen 25.april 2017 

Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid Nord-Troms 
 
Innhold: 
1.  Bakgrunn 
2. Mål 
3. Milepæler og framdrift 
4. Foreløpige innspill 
 4.1 Politikk 
 4.2 Administrasjon 
 4.3 Organisering 
5.  Ressurser og økonomi 
6. Til drøfting 
 
Dokumenter i saken: 

 Oversikt samarbeid i Nord-Troms 21.03.17 
 Innsamlet bakgrunnsmateriale (forskning/utredninger, historikk samarbeid Nord-Troms) pr 

21.03.17 
 Prosessplan framtidig organisering av NTRR datert 10.11.16 
 Eierskapsmeldinger (behandlet i kommunestyrene i regionen 2016) 

Vedtak  
 Regionrådsmøtet 22.09.16, 10.11.16 og orienteringssak 31.01.17 
 Rådmannsutvalget (RU) 17.-18.11.16 og 20.02.17 
 Regionrådsmøte 27.03.17 

 
1. Bakgrunn 
I møte 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. I møte den 10.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 vil gjennomføres 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 kjøpes fri for å gjennomføre utredningen. Lisbeth Holm er engasjert til å 
bistå daglig leder i arbeidet. 
 
Administrativ dimensjon 
Pr dato har man 22 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles 
tjenester), utenom regionrådet.  Det er utarbeidet en status for samarbeidet (eget dokument). 
Rådmannsutvalget startet sitt arbeid i møte 17.-18.11.16 med en gjennomgang av alle 
samarbeidstiltakene. Dette arbeidet ble fulgt opp i RU-møte 30.01. og 20.02.17 der det ble gjort et 
vedtak i seks punkt. RU setter fokus på at det fins mange typer interkommunale samarbeid og at det 
er ønskelig å bedre strukturene - rydde opp blant annet i måter å organisere disse på, og utarbeide 
metode for felles prosedyrer ved igangsetting og avvikling av tiltak.  Vedtakets siste punkt skisserer 
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framdriftsplan for deres arbeid. Viktige avklaringer vil være rådmennenes rolle inn i alle prosjektene; 
hvem bør sitte i styringsgrupper, hvordan flyter informasjonen, interessenter og legitimitet, 
forankring inn i kommuneorganisasjonene og kontrollfunksjon. 
 
Politisk dimensjon 
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. 

2. Mål 
 
POLITISK:  Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikkutforming – 

prioritering av politikkområder – utviklingsområder, samt K-styrenes 
«innflytelse» på dette. 

 
ADMINISTRATIVT:  Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 

administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere 
gode strukturer for gjennomføring. 

 
ORGANISATORISK:  En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk 

og administrativt. 
 

3. Milepæler og framdrift 
 
7.mars AU møte 
Status i arbeidet, samt løfte noen problemstillinger for samskapt politikkutvikling. 
Status og noen avklaringer på administrativ samhandling, jfr referat fra RU 20.02.17 
27.mars felles møte regionrådets styre og RU 
Diskusjonsnotat som skisserer noen forslag til prosess, faser/ tidsplan og problemstillinger – hva kan 
man se av mulige forslag og avklaringer som bør drøftes videre? 
25.april Rådsforsamling  
Politisk verksted: Forankre mål og prosess i øverste organ i regionrådet.  
Ikke tidfestet 

 Innspillsrund kommunestyrer i Nord-Troms 
 Behandling i regionrådet 
 Vedtak i kommunestyrene 

 
4 Foreløpige innspill 
 
4.1  Politikk 
Fokus på strategisk politisk lederskap – tid og forutsetninger for samskapt politikkutvikling: 
- Definere utfordringer som kaller på kollektiv handling 
- Utvikle nye problemløsningsstrategier 
- Mobilisere støtte til gjennomførelse 
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Dette krever 

 Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder 
 Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen) 
 Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut) 
 Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til 
 Strategisk å bruke andre aktører som bygger opp under  

 
En slik tilnærming vil gi en del fortrinn: 

 Lettere å ta kunnskapsbaserte avgjørelser 
 Effektivt å trekke til seg kunnskapen samlet enn at en og en skal sette seg inn i det som skjer 

og det som kommer 
 Vite tidlig nok til å agere adekvat 

 
Hva kan understøtte en slik tilnærming? 
- Redefinering av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og facilitator som skal legge til rette 

for at man kan være i forkant på de valgte politikkområdene (hva skjer; meldinger, saker som 
kommer opp sentralt med betydning for regionen etc) 

- Legge til rette for at dette kan drøftes i regionrådets møter. For eksempel lage et årshjul der man 
setter inn viktige milepæler a la statsbudsjettet og organiserer det slik at regionrådet har møte 
rett etter KS - høstkonferanse der man kan stille seg spørsmålet: Er det noe her vi må være aktiv i 
forhold til? 

- Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene ved f eks å utvide regionrådets styre til 
medlemmer i posisjon og opposisjon, - for eksempel med 4 møter i året. Ordførerne utgjør 
arbeidsgruppe som tar saker mellom møtene. Lage noen strukturer som sikrer at 
kommunestyrene får påvirkningsmuligheter i store saker. 

- Organisering av regionrådets administrative ressurs må dreies fra personalledelse, 
prosjektoppfølging, arkiv og økonomiansvar og administrative tjenester for å frigjøre tid til å 
tilrettelegge for det politiske samhandlingsarbeidet. Det kan gjøres ved å tilsette en administrativ 
ressurs i regionrådet eller gå over til vertskommunemodell som ivaretar disse oppgaven (kjøpe 
tjenester hos vertskommunen). 

 

4.2 Administrasjon – administrasjonssjefene (Rådmannsutvalget RU) 
Fokus på faglig og administrativ ledelse av regionalt samarbeid om tjenesteproduksjon (jfr vedtak RU 
20.02.17, pkt 5). Viktig å skille mellom: 
- Tjenestesamarbeid (driftsrelatert) 
- Utviklingsprosjekter iverksatt av RU 
 
Dette krever: 
- Organisering av RU – leder/nestleder - mandat 
- Langsiktige strategier for samarbeid. Prioritere områder for 

tjenestesamarbeid/formalisere/mandat/prosedyrer/rutiner 
- Prioritering av utviklingsprosjekter som skal iverksettes. RU peker på at prosjekter iverksettes 

uten tilfredsstillende foregående drøfting/forankring, og at organiseringen er løst koblet. Dette 
gir uklare ansvarslinjen på ledelse, styring, rapportering og kontroll. Lite formalisering (byråkrati) 
gir på den annen side fleksibilitet og muligheter for hurtig iverksetting. 

- Rutinemessig drøfting av prosjektporteføljen i RU 
 
En slik tilnærming vil gi en del fortrinn: 
- Tydeliggjøring av mandat for RU 
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- Bedre oversikt over felles tiltak – tid og rom for kontinuerlig oppfølging 
- Lik tilnærming til informasjonsflyt og kvalitetssikring  
- Klarere ansvarsforhold for ansatte i regionale prosjektstillinger 
 

4.3 Organisasjon 
Fokus på en organisering av regionalt samarbeid for å løse oppgaver. KS har i et ferskt FoU-prosjekt 
"Folkevalgt lederskap og kommunal organisering"(NIBR 2016:18) analysert demokratiske 
utfordringer og muligheter ved ulike måter å organisere oppgaveløsningen på. 
Prosjektet har også undersøker betingelser for folkevalgt lederskap når kommunene velger å løse 
oppgaver utenfor egen driftsorganisasjon.  I interkommunalt samarbeid skal kommunen dele 
styringen med en eller flere andre kommuner, noe som skaper muligheter, men også kan oppleves 
utfordrende. Flere faktorer spiller inn. Kommuner kan i følge rapporten  oppleve at det mangler et 
omforent syn på hvordan utviklingen i samarbeidet skal være. Det pekes derfor på betydningen av 
grunnlagsarbeidet for samarbeidet, særlig angivelse av formålet med samarbeidet.  
 
Det arbeidet som nå gjøres i Nord-Troms Regionråd gir muligheter for å drøfte muligheter og 
utfordringer i Nord-Troms, komme fram til omforente beslutninger og skreddersy løsninger for 
videreføring av det regionale samarbeidet. Rapporten konkluderer med behov for skreddersøm; «Det 
fins ikke en oppskrift på kommunal organisering eller for hvordan folkevalgte kan utøve folkevalgt 
lederskap ved ulike former for organisering». 
 
Vedlagt dette drøftingsnotatet: Noen tabeller som viser ulike effekter av ulike organiseringsformer, 
hentet fra rapporten. 
( For de om vil lese mer finnes også et arbeidshefte til bruk for folkevalgte utarbeidet av KS på 
bakgrunn av FOU-prosjektet http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/folkevalgt-
lederskap-og-kommunal-organisering/ ) 

Elementer vektlagt for valg av  organisering 
Det som tidligere er beskrevet kap.2  og kap. 4 danner grunnlag for organiseringsforslag. 
Stikkordsmessig er det lagt vekt på: 

 Samskapt politikkutvikling innenfor prioriterte områder der man mener det er viktig å ha et 
regionalt felles ståsted  / som kaller på regionale løsninger/ der det er viktig å stå sterkt utad 

 Arbeidsformer som styrker regionalt politisk lederskap – sette dagsorden – politisk 
tilstedeværelse 

 Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene  
 Forpliktende samarbeid politisk og administrativt 
 Faglig og administrativ ledelse av regionalt samarbeid på tjenestenivå 
 Ivaretakelse av lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen 

Forslag til organisering 
Nord-Troms Regionråd organiseres etter § 27 i Kommunelovensom eget rettssubjekt  med 
representantskap som i dag og et styre bestående av ordførerne i deltakerkommunene.   
 
Regionråd i Norge har ikke lik organisering.  Ved gjennomgang av alternativer må disse vurderes opp 
mot de føringer som er gitt i Nord-Troms. Det kan være hensiktsmessig å ha et forslag som grunnlag 
for drøftinger, derfor presenteres en skisse her. Kongsbergregionene har en modell som vurderes å 
ha elementer som kan overføres, blant annet på sammensetning av representantskap og regionråd 
der de har tydelige styringsdokumenter på overordnet og operativt nivå. 
 
Nytt i dette er at representantskapet består av formannskapene i de deltakende kommunene. 
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Representantskapet  er samarbeidets øverste organ, og består av formannskapsmedlemmene i de 6 
kommunene. Representantskapet konstituerer seg selv ved starten av hver kommunestyreperiode. 
 
Regionrådet er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i Nord-Troms. 
Ordførerne utgjør regionrådet med varaordfører eller den kommunen velger som vararepresentant. 
Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har 
møte-, tale- og forslagsrett. Daglig leder møter med tale- og forslagsrett. 
  
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal 
drøftes av formannskapene i kommunene og legges frem til endelig behandling i kommunene. 
Regionrådet arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til ordførerne. Regionrådet må 
løpende vurdere hvilke saker som må legges frem for kommunene til endelig behandling. 
 

Koblinger, ledelse og styring 
Overordnet styrings- og strategidokument for 
regionrådets virksomhet drøftes i alle formannskap 
og i representantskapet før vedtak i kommunene. 
Regionrådet utformer årlig handlingsplan med 
prioritering på tiltak og budsjetterte kostnader og 
finansiering. 
Alle referater fra regionrådets møter sendes 
formannskapene (nytt) og K-styrer 
 

 
Arbeidsformer  
Det utarbeides et årshjul for aktivitet i regionrådet. Eksempel: 
Ved nytt valg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode.  
Behandles i regionrådets januarmøte - oversendes Formannskapene i den enkelte kommune til 
drøfting (februar/mars) 
Representantskapsmøte i april: felles drøfting og anbefaling som oversendes K-styrene til behandling 
i mai /primo juni 
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte i juni. 
 
Effekter 
- Involvering 
- Forankring  
- Legitimitet 
- Forpliktelse 
 
En ide fra Kongsbergregionen:  
Representantskapet arrangerer minst en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er å utvikle 
regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens øverste 
samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil kunne være å sette 
dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samhandlingstiltak. 
 
 
 
 
 
 

Representantskap
Formannskapene i hver kommune

Regionrådet
Ordførerne i hver kommune
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Administrativ organisering og kobling av regionrådets utviklingsaktivitet. 
 

 
 
Rådmannsutvalget (RU) - samme som i dag med møte, tale og forslagsrett 
Rådmannsutvalget har ansvar for ledelse, styring og kontroll av tjenestesamarbeid og felles 
prosjekter /fagnettverk/andre aktiviteter iverksatt av RU.  
Utviklingsleder er sekretær i rådmannsutvalgets møter. Vedtekter utarbeides. 
 
Næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT) er et underutvalg av Regionrådet bestående av 
næringsmedarbeidere i kommunene. Rådgivende funksjon i næringssaker. Har egne vedtekter. 
 
Regionrådets administrative ressurs består i dag av 100 % stilling som daglig leder og 50 % stilling i 
Regional ungdomssatsing (RUST). Det foreslås å øke denne ressursen med 50 %, slik at daglig leder 
kan følge opp intensjonene i det politiske samarbeidet, mens den andre stillingen ivaretar 
ungdomssatsingen og følger opp /koordinerer regionrådets prosjektarbeid og deltar som sekretær på 
Rådmannsutvalgets møter. 
En del administrative oppgaver som regnskap, arkiv og IKT kjøpes fra en vertskommune. 
 
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling i regionrådet. Egne vedtekter og eget 
budsjett. Delvis finansiert av Troms Fylkeskommune og kommunene. 
 
Organiseringen fremmer: 

 Større fokus på det politiske lederskapet i Regionrådet – samskapt politikkutforming 
 Struktur for koblinger mellom Regionrådet og kommunene gjennom formannskapene 
 Felles arenaer for representasjonsrollen – ambassadører for regionen 
 Dreining av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og facilitator som legger til rette for 

at de folkevalgte til enhver tid har det beslutningsgrunnlaget som er nødvendig – være i 
forkant – skaffe til veie informasjon – utrede – kunnskapsinnhenting etc. 

 Klare linjer mellom politikk og administrasjon 
 Struktur for faglig tjenestesamarbeid og felles prosjekter gjennom RU 
 Klarere ansvarsforhold for ansatte – ivaretakelse av arbeidsgiverrollen 
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5 Ressurser og økonomi 
 
Personellressurser (ansatte i regionrådet):  
- 1 stilling sekretariat 
- 50 % stilling regional ungdomskonsulent 
- 2 stillinger i studiesenteret 
 
Økonomi/retningslinjer for fordeling av utgifter. Dagens ordning: 
- Vedtatt fordelingsnøkkel driftstilskudd 40 % flatt mellom eierkommunene og 60 % etter folketall  
- Årlig budsjettramme kr 2.145.000 (samme nivå for årene 2014-2017) 
- Driftstilskuddet dekker lønn og kontorhold for ansatte i regionrådet (sekretariat, ungdomssatsing 

og deler av kostnaden i studiesenteret). I tillegg dekkes følgende av driftstilskuddet; 
o Alle møtekostnader (leie møterom, servering og overnatting) i regi av regionrådet 

styret/RU/AU/NUNT/RUST/NTSS og representantskap/rådsforsamling (pluss møter med 
fylkeskommunen, Tromsbenken o.l.) 

o Reisekostnader for representanter som er oppnevnt av regionrådet til ulike utvalg, styrer 
mm (for eksempel rådmannsrepresentant i OSO) 

o Reisekostnader når man opptrer på vegne av regionrådet (for eksempel om rådsordfører 
møter som representant for regionrådet enten i møter eller i politiske 
sammenhenger/jobber for Nord-Troms) 

o Reisekostnader ansatte 
o Regnskap/revisjon/data/informasjon/o.l. 
o Aktiviteter/tiltak (ungdom/RUST, mastergradstipend) 

- RU har inngått egen avtale om beregning av overheadkostnader interkommunale samarbeid (fra 
2016)  

 
Pr i dag mangler det klare retningslinjer for bruk av fondsmidler/frie fond. Fondsmidlene er viktig 
som likviditetsreserve for dagens store prosjektportefølje hvor tilskudd utbetales etterskuddsvis. 
Fondsmidler har blitt benyttet til dekning av særskilte tiltak forankret i egne vedtak (for eksempel til 
16. mai arrangement) og til egenandeler i prosjekter (for eksempel tidlig fase studiesenteret). 
 

6 Til drøfting 
 
1. Regional politikk på dagsordren – 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? 

  
2.  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 d for arbeidet med regional politikk.  Hva skal til for åå endre dette+ 

 
3. Folkevalgte roller defineres ofte som lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – 

arbeidsgiverrollen. Hvordan følge opp disse når virksomheter legges utenom kommunenes 
egen driftsorganisasjon? 

  
07.04.17 
Lisbeth Holm/Berit Fjellberg 
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Vedlegg 1 
 
Tabell fra FOU prosjekt og arbeidsbok knyttet til KS Folkevalgtprogram  
 

 
http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-
fagomrader/utvikling/fou/arbeidhefte---bokmal.pdf 
 
 
 
 
 

Folkevalgtes handlingsrom 
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Vedlegg 2 
 
 
 
NIBR-rapport 2016:18 
 
Styringsmidler 
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Vedlegg 3 
 
NIBR-rapport 2016:18 
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NOTAT RÅDSFORSAMLING 2017 – 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: 
1. Administrasjonen får i oppgave å utrede forslag til framtidig organisering av regionrådet 
2. Rådmannsutvalget får i oppgave å 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 2017» 

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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Åpen runde i plenum 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; 
 
1. 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? 

 
2. 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 – styringsrollen – 
representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen. 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;  
 
Gruppe «Svein»: (spørsmål 1) 

 Regionrådet bør være en utagerende organisasjon – være der det skjer 
 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 spmål1: 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: svar ja. 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 
 
Gruppe «Knut»: (spørsmål 1) 

 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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Gruppe «Øyvind»: (spørsmål 1) 

 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?  
 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 
 Enighet om at representantskapet ønsker et sterkere politisk fokus 
 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 å jobbe 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 kl 1600. 
Berit Fjellberg 
referent
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Nordreisa kommune 

 

Nordreisa kommune 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

SMISO Troms SMISO Troms 
e-post 
   
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/217-6 8521/2017 223 04.09.2017 

 

Svar på søknad om tilskudd til Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

 
Det vises til deres søknad av 30.8.17 der dere søker om kr 15.000,- i tilskudd for året 2018 og at 
Nordreisa kommune om å inngå en avtale om tilskudd til drift. 
 
På grunn av den økonomiske situasjonen til Nordreisa kommune, er det ikke avsatt midler til 
slike formål på budsjettet for 2018.  
 
Saken blir derfor ikke realitetsbehandlet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

it,—f"— "

Nordreisa kommune . i  a åå/(Lägman ffefztligceeå §  13
_ !... .. ,  ° XJ, '

v/flyktningkonsulenten ' PP ' ,  og forvaltningsloven § 13
1 (i ..

' *: JUN  _  :

9156 STORSLETT >—— "iS/naa” ,, Kommune: 1942

-,_,‘  ,

17-02468-1-vst 13.06.2017

SIERSKILT TILSKUDD  FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17  -  20 ÅR  -  1.  TERMINUTBETALING 2017

Tilskuddet er i  2017  kr 750  000,- pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

7 enslige mindreårige é kr 750  000,— gir totalt kr 5  250  000,00

Denne utbetalingen gjelder 1. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr  4740 05 03954  med kr 1  312  500,00

De øvrige terminutbetalingene vil skje ultimo juni, ultimo september og primo desember.

Hvis utbetalingen ikke stemmer overens med det kommunen mener å ha krav på, eventuelt
ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. For mye utbetalt tilskudd vil bli trukket i
senenere utbetalinger, beløpet må eventuelt tilbakeføres til IMDi.  I  de tilfellene mor/far
ankommer landet og bosettes sammen med barnet, må kommuen melde fra. Tilskuddet
utbetales til og med terminen etter at mor/far er bosatt sammen med barnet.

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)

økonomi- og tilskuddssjef seniorrådgiver
Økonomi- og driftsavdelingen
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/921-2 

Arkiv:                X03  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/17 Nordreisa formannskap 29.09.2017 

 

TV-aksjonen NRK Unicef 2017 - oppfordring til bidrag 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune bidrar med kr 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt Unicef. Beløpet 
dekkes fra ansvar 170 – politisk utvalg. 
 
 

Saksopplysninger 
TV-aksjonen NRK Unicef ber i brev av 9.8.17 om pengebidrag til årets TV-aksjon. 
 
Årets TV-aksjon som er 22. oktober, skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-
Sudan tilgang på læring. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. 
UNICEF jobber for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og 
konflikter. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være 
sammen. På sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden. 
 
Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for vår kommune på aksjonsdagen.  

Vurdering 
Nordreisa kommune har de siste årene gitt kr 10 000,- til TV-aksjonen. Rådmannen anbefaler at 
vi også i år bevilger dette beløpet. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/279-7 

Arkiv:                520  

Saksbehandler:  Marion 
Heidenberg 

 Dato:                 07.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/17 Nordreisa formannskap 29.09.2017 

 

Statusrapport lønnskostnader per juli 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Statusrapporten tas til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en statuskontroll på lønnskostnadene per juli 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 juli 2017 skal forbruket ligge på 54,5 % for lønn inkl. 
ref. sykelønn og 58,3 % 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. 
 
 
Prosjekter holdes 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 juli 2017 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 6 240 217 11 960 220 52,17 -278 103
Sosiale utgifter 1 227 199 2 107 770 58,22 -1 631
Innsparing kompetansemidler 0 -26 000 0,00 14 170
Totalt avvik sektor 1 7 467 416 14 067 990 53,08 -265 564

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 48 929 049 92 894 436 52,67 -1 698 418
Sosiale utgifter 8 243 464 13 248 291 62,22 519 710
Totalt avvik for sektor 2 57 172 513 106 142 727 53,86 -1 178 708

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 60 851 673 111 710 669 54,47 -30 642
Bemanning  Lillebo 0 616 960 0,00 0
Sosiale utgifter 11 918 171 21 620 849 55,12 -686 784
Innsparing kompetansemidler 0 -239 000 0,00 130 255
Endring budsjettramme - Økt ramme 0 870 000 0,00 0
Endring budsjettramme - Res.kr.tj. 0 3 490 000 0,00 0
Kjøp av tjenester 399 660 235 494 169,71 262 367
Totalt avvik for sektor 3 73 169 504 138 304 972 52,90 -324 804

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 13 398 940 24 636 698 54,39 -28 060
Sosiale utgifter 2 642 619 4 672 618 56,56 -81 517
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 6 16 041 559 29 719 316 53,98 -109 578

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 129 419 879 241 202 023 53,66 -2 035 223
Sosiale utgifter 24 031 453 41 649 528 57,70 -250 222
Bemanning Lillebo 0 616 960 0,00 0
Innsparing kompetansemidler 0 -265 000 0,00 144 425
Kjøp av private tjenester 399 660 235 494 169,71 262 367
Endring budsjettramme - Økt ramme 0 870 000 0,00 0
Endring budsjettramme - Res.kr.tj. 0 3 490 000 0,00 0
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 1-6 153 451 332 288 209 005 53,24 -1 878 653  
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1 Sektor for administrasjon 
 

Oversikt for sektoren:  
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 6 240 217 11 960 220 52,17 -278 103
Sosiale utgifter 1 227 199 2 107 770 58,22 -1 631
Innsparing kompetansemidler 0 -26 000 0,00 14 170
Totalt avvik sektor 1 7 467 416 14 067 990 53,08 -265 564
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. 0.266 mill.  
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.189 mill., kostnadene utgjør kr.0.098 mill., gir et 

mindreforbruk på kr 0.091 mill. 
o Politiske godtgjøringer ligger an til et mindreforbruk på kr 0.115 mill. 

 
 
 

2 Sektor for oppvekst 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 48 929 049 92 894 436 52,67 -1 698 418
Sosiale utgifter 8 243 464 13 248 291 62,22 519 710
Totalt avvik for sektor 2 57 172 513 106 142 727 53,86 -1 178 708
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. 1.179 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 4.444 mill., kostnadene utgjør kr. 3.619 mill., gir 

et mindreforbruk på kr 0.825 mill. 
o Mindreforbruk på introduksjonsstønad kr. 0.472 mill. 
o Merforbruk godtgjøringer barnevernstjenesten kr 0.205 mill. 
o Sektoren har et mindreforbruk på godtgjøringer og introduksjonsstønad som 

trekker ned et merforbruk hos sektoren. Dermed gir pensjon et merforbruk 
som følge av at godtgjøringer og introduksjonsstønad ikke har pensjon. Det 
gis heller ikke refusjon på pensjon ved refusjon sykelønn. 

o Merforbruk på bokollektiv for enslige mindreårige flyktninger på                 
kr. 0.249 mill. 

o Mindreforbruk på fellestiltak grunnskole kr 0.845 mill. 
o Mindreforbruk på kultur kr 0.164 mill. 
o Merforbruk bruk av ferievikarer, vikarer annet fravær, ekstrahjelp, 

engasjement og overtid på kr. 0.662 mill. 
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3 Sektor for helse og sosial 

 
Oversikt for sektoren:  
3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 60 851 673 111 710 669 54,47 -30 642
Bemanning  Lillebo 0 616 960 0,00 0
Sosiale utgifter 11 918 171 21 620 849 55,12 -686 784
Innsparing kompetansemidler 0 -239 000 0,00 130 255
Endring budsjettramme - Økt ramme 0 870 000 0,00 0
Endring budsjettramme - Res.kr.tj. 0 3 490 000 0,00 0
Kjøp av tjenester 399 660 235 494 169,71 262 367
Totalt avvik for sektor 3 73 169 504 138 304 972 52,90 -324 804
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 0.325 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 4.226 mill., kostnadene utgjør kr. 3.513 mill., gir et 

mindreforbruk på kr 0.713 mill. 
o Mindreforbruk på kvalifiseringsstønad kr. 0.273 mill. 
o Mindreforbruk lønn i faste stillinger kr. 1.524 mill. 
o Merforbruk turnustillegg kr 1.568 mill. 
o Mindreforbruk bruk av ferievikar kr. 0.631 mill., vil snu når hele ferieperioden er 

over. 2016 hadde et merforbruk på 1.132 mill. ved årets slutt. 
o Merforbruk overtid kr. 0.902 mill. 
o Merforbruk vikar annet fravær og ekstrahjelp kr 0.114 mill. 
o Økt ramme fra KST 16/17 er ikke budsjettreg., holdes derfor utenfor 
o Ressurskrevende tjenester holdes derfor utenfor da det er gitt signaler om at 

denne skal justeres ned. 
o Merforbruk kjøp av tjenester kr. 0.262.mill., halvparten gjelder 2016 som er 

betalt i mars 2017, resterende gjelder 2017. 
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6 Sektor for drift og utvikling 
 
Oversikt for sektoren:  
6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 13 398 940 24 636 698 54,39 -28 060
Sosiale utgifter 2 642 619 4 672 618 56,56 -81 517
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 6 16 041 559 29 719 316 53,98 -109 578
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på lønn inkludert refusjon sykelønn og sosiale utgifter                  

kr 0.110 mill. 
o Refusjon sykelønn utgjør kr. 0.678 mill., kostnadene utgjør kr. 0.042 mill., gir et 

mindreforbruk på kr 0.636 mill. 
o Sektoren har vakanser innen byggdrift. 
o Er noe merforbruk på overtid og lønn beredskap, dette forventes å jevne seg ut i 

løpet av året da det er sesongmessige variasjoner. 
 
 
 
Total  
Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik
Lønn og ref sykelønn 129 419 879 241 202 023 53,66 -2 035 223
Sosiale utgifter 24 031 453 41 649 528 57,70 -250 222
Bemanning Lillebo 0 616 960 0,00 0
Innsparing kompetansemidler 0 -265 000 0,00 144 425
Kjøp av private tjenester 399 660 235 494 169,71 262 367
Endring budsjettramme - Økt ramme 0 870 000 0,00 0
Endring budsjettramme - Res.kr.tj. 0 3 490 000 0,00 0
Endring budsjettramme - Ny trafo 0 410 000 0,00 0
Totalt avvik sektor 1-6 153 451 332 288 209 005 53,24 -1 878 653
Fortegn på avvikskolonnen: - mindreforbruk, + merforbruk 
 
 

Vurdering  
Nordreisa kommune har per juli 2017 et mindreforbruk på kr 1.879 mill., hvorav alle sektorene 
har mindreforbruk. 
 
Alle sektorene har mindreforbruk på bruk av sykevikarer sammenlignet mot refusjon sykelønn. 
 
Mindreforbruk på ferievikarer forventes å snu. 2016 hadde totalt sett et merforbruk på over        
1 mill. på denne posten. 
 
Det er også mindreforbruk på introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1006-1 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 25.09.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/17 Nordreisa formannskap 29.09.2017 

 

Budsjett 2018 - Sektor 1 administrasjon 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar foreløpig budsjett ramme for 2018 for sektor for kapittel 1 Sektor for 
administrasjon med kr 27.640 millioner. 
 
Inn i rammen for driftsbudsjettet 2018 anbefales:  
- Reduksjon Stortingsvalg kr 245.000,-.  
-  Økning IKT utstyr kr 245.000,- 
-  Leasing av El-bil til bruk for rådhusets ansatte (omdisponering av budsjettmidler til reise 

fra sektor 1.1 og sektor 1.6). 
- Økt stillingsressurs personal gjennom omdisponeringer sektor 1 i 2018.   
 
 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen la 11.mai i år frem st.prop nr 128 S Kommuneproposisjon 2018. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett for 2018 som legges frem i 
begynnelsen av oktober. Det legges opp til en vekst i frie inntekter på 3,5 og 4,0 mrd kr, noe 
som utgjør mellom 1,1 % og 1,2 %. Veksten begrunnes i: 
• Kr 300 mill til opptrappingsplan på rusfeltet. 
• Kr 200 mill til satsning på tidlig innsats i barnehage og skole. 
• Kr 200 mill i forebyggende tiltak til barn, unge og familier for å ruste kommunene for  

barnevernsreformen. Tiltaket støtter opp om satsingen i arbeidet med psykisk helse, rus 
og opptrappingsplanen mot vold og overgrep, samt satsingen på helsestasjons- og 
skolehelsetjenester.  

• Kr 100 mill fordeles mellom fergefylkene for å sikre god infrastruktur for folk og 
næringsliv langs kysten.  

 

76



I proposisjonen for budsjett i 2017 ønsket regjeringen å synliggjøre effektivitetspotensialet som 
ligger i kommunesektoren. Dette fokuset fortsetter i proposisjonen for 2018. Dersom kommunen 
setter et effektivitetskrav til egen virksomhet på 0,5% tilsvarer det mellom kr 1,65 mrd og 2,15 
mrd på landsbasis, som kan benyttes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av 
inntektsveksten. For Nordreisa utgjør 0,5 % kr 1,55 mill (av kr 310,8 mill) i 2017-tall. 
Nordreisa kommune står på ROBEK-listen og har et akkumulert merforbruk på kr. 4,86 
millioner per 31.12.2016. Godkjent inndekningsplan for tidligere års merforbruk er som følger: 
 

 
 
Kommune skal etter planen være ferdig med inndekning av tidligere års merforbruk i 2017, og i 
2018 blir det ikke budsjettert med inndekning.   
 
Når budsjettrammer for 2018 settes tas det utgangspunkt i den opprinnelig budsjettramme for 
2017 som ble vedtatt i desember 2016. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende 
politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2017 er som 
følger: 
 

 
 
Sektor 1  
I budsjettprosessen 2018, for sektor administrasjon, er utgangspunktet budsjettrammer for 2017. 
Videre tas det utgangspunkt i Bemanningsplan for sektor vedtatt mars 2016. Planen tok opp 
endel utfordringer innen sektoren og det er gjennomført kutt på servicetorg og økonomikontor 
og momenter fra bemanningsplanen tar vi videre i budsjettprosessen for 2018.  
 
Følgende budsjettreguleringer er gjort i 2017 for sektor 1: 
• Ansvar 190 - Lønnsbufferen er nedjustert med kr 320.000,- (budsjettramme redusert) 
• Ansvar 190 – økt budsjettramme på kr 20.000,- pga støtte til sak mellom Statnett og 3 
  kommuner angående eiendomsskatt 
• Ansvar 141 er budsjettrammen økt med kr 100.000,- til tidsregistreringssystem 
• Ansvar 145 og 141 er budsjettrammen økt med kr 307.000 for faktura fra Kåfjord som 

var fra 2016 
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Vurdering 
Kommunens budsjettprosess 2018 startet i juni med vedtak på foreløpig budsjettrammer for 
2018. Det er nødvendig at prosessen starter tidlig for å få med politiske prioriteringer, gi 
politiske signaler og få en bedre prosess frem mot oktober når statsbudsjettet legges frem. Det 
legges opp til at i første utvalgsmøte etter sommerferien presenteres sektorens behov ut fra 
politiske vedtak som allerede foreligger, og utvalget arbeider med sektorens ramme og 
prioriteringer i møtene frem mot november. På utvalgsmøte i november foreligger sektorens 
totalbudsjett, og eventuelt forslag til rammeøkning som skal behandles av 
formannskap/kommunestyret.  
Når det gjelder lønnsbudsjettet for 2018 påvirkes dette av sentrale og lokale forhandlinger. De 
lokale forhandlinger er ferdigstilt 2. oktober og vil ha virkning for driftsbudsjettet. En pott på 
1.5 mill kroner skal da fordeles til alle ansatte i kapittel 4 med krav, og i tillegg kommer krav i 
kap 5 og 3 som ikke går av pott men som har konsekvenser på driftsbudsjettet. Det totale 
lønnsoppgjøret vil derfor tidligst være klart i midten av oktober.  
 
Stillingsoversikt sektor 1 2017: 
 
    Ant hjemler     
100 Rådmann   1 hjemmel     
110 Personal   2 hjemler     
120 Servicetorg  4,30 hjemler     
130 Økonomi   8,40 hjemler     
141 Ikt    2,30 hjemler     
143 Interkom ikt  0,50 hjemler     
150 Hovedtillitsvalgt  1,50 hjemler     
170 Ordfører/varaordfører 1,20 hjemler     
SUM inkl politikk   21,2 hjemler     
141 ikt utgjør 2,30 hjemler på Ikt. 0,20 hjemmel belastes Storslett skole,   
143 interkom ikt reves refusjon for, NK betaler andel gjennom fellesregning IKT Nord-Troms 
 
Regnskapet for lønn og pensjon kap 1 for 2015: Lønn: 11 404 460,- Pensjon: 3 244 885,- 
Regnskap for lønn og pensjon kap 1 for 2016: Lønn: 11.113.503,- Pensjon: 1.962.367,-. I I dette 
tallet ligger også politisk godtgjøring: Kr 1.634.502,- Pensjon: 103.174,- 
 
Pr august ligger det inne en lønnsbuffer på kapittel 1 på kr 3.850.000,-. Denne gjelder for hele 
organisasjonen. Bufferen for 2018 vil bli justert i hht statsbudsjettet som legges frem i oktober. 
Pr august på regnskapet 2017 ser det ut som at IKT får et merforbruk. Budsjett på iktutstyr, 
hardware og utstyr til infrastruktur på kr 350.000 var allerede brukt opp i juni. Posten er for liten 
til å håndtere det totale behovet. Regnskapsmessig for 2017, vil dekkes opp av buffer på felles 
personal slik at det totalt sett pr august ser det ut som at Service- og personaltjenester går i 
balanse.   
 
Regnskapsmessig for 2017 vil Økonomitjenester gå i balanse og mulig et mindreforbruk.   
Rådmannens signaler fremover er at sektorene må ta utfordringer innenfor egne rammer, og at 
dette gjøres av hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må dette hentes fra 
sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  
 
Prioriteringer og behov  
I budsjettprosessen for 2017 ble det lagt inn kr 230.000,- til valggjennomføringen og budsjettet 
står på 250.000,- totalt sett. I 2018 er det ikke valg og disse midlene foreslås redusert til 5.000,-. 
Resterende foreslås tilført ikt utstyr, herunder til innkjøp av oppgradert utstyr f eks kr 50.000,- 
til videooverføring av kommunestyret og publikumsPC, og skjermer nytt Servicetorg.  
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Kommunestyret avsatte 500.000,- i investeringsbudsjettet 2017 for ombygning av 1 etasje på 
rådhus. Ombygning er ikke startet opp, og nok også pågå i starten av 2018. Det er kommet inn 
både ønsker og tilpasninger. I forbindelse med ombygning, samlokalisering og flytting vil det 
også bli behov for nytt utstyr og inventar som ikke er lagt inn i investeringsbudsjettet, feks ny 
skranke, sofa og bord til publikum, posthyller.  
 
Rådmannens signaler fremover er at sektorene i mye større grad må ta utfordringer i sektoren 
innenfor egne rammer, og at dette gjøres av hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal 
gjennomføres må dette hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  
 
Gjennom administrasjonen vil rådmannen også fremme forslag om å lease en elbil for rådhusets 
ansatte, til bruk på arbeidsreiser, istedenfor bruk av private biler hvor kommunen betaler km 
godtgjøring mm. En enkelt tur til Tromsø koster i dag nesten kr 2.000,- bare i bilbruk for en 
person. Har man en passasjer koster dett ca kr 2.350,-.  Elbilen reduserer utslipp og støy fra 
veitrafikken. I tillegg er den billig i drift og gir en unik kjøreopplevelse. Det kommer stadig flere 
ladestasjoner og innkjøp av elbil er billig med dagens avgifter. Rådmann vil derfor foreslå å 
lease el-bil som finansieres av dagens ramme på budsjettpost reiser fra ansatte på rådhuset.  
 
I fjorårets prosess var det signalisert fra rådmannen at stadige omskiftinger og store prosesser, 
økte krav til arbeidsgiver gjennom effektivitetskrav og krav til fornying gjennom elektronisk 
samhandling med innbyggerne, økte krav oppfølgingssiden av enkeltpersoner bl.a. gjennom 
arbeidsmiljøloven, økte krav og oppfølging av HMS, interkontroll og kvalitetssystem og 
beredskap ser rådmann også behov for mer ressurser på personalsiden. Ressurser til personal 
kan søkes løst gjennom omdisponeringer ved naturlig avgang i sektor 1.  
 
Rådmann vil også signalisere, lik fjorårets budsjettprosess behov for økning i stillingsressurs til 
boligkontor med 40% stilling (til hel stilling) jfr Integreringsplan for flyktninger og boligpolitisk 
plan som også var tema i fjorårets budsjettprosess.  
 
Også Ikt opplever økende press, økt kompleksitet og mer behov for IKT tjenester og ikt 
infrastruktur.  Utviklingen går mot mer og mer elektronisk samhandling og igjen gir behov for 
mer elektroniske løsninger og mer utstyr i alle tjenester som skal driftes. Ikt opplever økt press 
og det vil bli behov for økte ressurser til ikt infrastruktur og personell som kan serve alle 
tjenester og forventinger. Det pågår en omorganiseringsprosess innenfor nord-troms samarbeidet 
innenfor ikt.  
 
Inn i rammen for driftsbudsjettet 2018 anbefaler rådmannen foreløpig:  
- Reduksjon Stortingsvalg kr 245.000,-.  
-  Økning IKT utstyr kr 245.000,- 
-  Leasing av El-bil til bruk for rådhusets ansatte (omdisponering av budsjettmidler til reise 

fra sektor 1.1 og sektor 1.6). 
- Økt stillingsressurs for HMS/personal gjennom omdisponeringer sektor 1 i løpet 2018.    
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