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Nordreisa kommunestyremøte 26.04.2018 

INTERPELLASJON 

Snøskooterløyper i Nordreisa. 

Den 23.02 ble Ordfører Øyvind Evanger interjuet av NRK Troms. I interjuet ble 
det hevdet at de «gamle» skuterløypene fra 1970 måtte også godkjenne på 
nytt og at dette var en krevende oppgave for det nye regelverket var for uklart.  

Interpellanten har gjort noen undersøkelser og har oppfattet saken slik: 

1. De eksisterende løypene skal godkjennes innen 2021 etter det nye 
regelverket – dvs. som om de er nye løyper. I den forbindelse må også 
evnt. grunneier og andre gi tillatelse på nytt. Den nye forskriften gir i stor 
grad kommunene frihet til å tilrettelegge for løyper der kommunen selv 
ønsker det, selv om forskriften gir klare føringer for hvordan dette skal 
skje i forhold til miljø – vern – og kulturlandskap. 

 

2. I forskrift for bruk av kjøretøy i utmark og vassdrag  står følgende § 4.I 
Finnmark og Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 
Storfjord kommuner) kan beltemotorsykkel (snøscooter) nyttes på vinterføre i 
løyper som etter motorferdsellovens § 5 tredje ledd er utlagt av fylkesmannen 
etter forslag fra kommunestyret. 

Snøscooterløyper etter første ledd skal om mulig legges på ubrøytede veger og 
atskilt fra tradisjonelle skiløyper. Løypene må ikke legges inn i sårbare naturvern-, 
frilufts- eller viltområder. 

3. I Kommunestyremøtet den 08.02.18 – PS 2/18 vedtok kommunestyret 
høringsbrevet fra riksantikvaren om kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse – med hovedvekt på det kvenske - som Nordreisas kommunes 
høringsuttalelse i saken. 
Vedtaket omfattet hele Reisadalen – Nordkjosen og Sørkjosen. 
  

Interpellanten har følgende spørsmål til Ordføreren. Vil vedtaket i 
kommunestyret 08.02 påvirke revideringen av eksisterende og eventuelle nye 
løyper i kommunen? Hvor mange løyper kan vi forvente eksisterer etter 2021. 

Anne Kirstin Korsfur 

FRP  
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Fra: John Karlsen (John.Karlsen@tromsfylke.no)
Sendt: 15.04.2018 13.49.28
Til: Nordreisa Kommune; Øyvind Evanger
Kopi: anne.korsfur@gmail.com

Emne: Interpellasjon
Vedlegg: 

Nordreisa kommunestyremøte 26.4.18

Interpellasjon

Interkommunalt samarbeide

Over tiere vis av år er interkommunalt samarbeide bygd opp i Nord-Troms. Dette er den beste måten mange av oppgavene kan løses
på, fordi vi har en slik kommunestruktur som i dag. Dessverre har nåværende posisjon i vår kommune stemt i mot å gjøre noe med
kommunestrukturen. Nå ser vi hvor sårbart og negativt det er på mane områder med en slik struktur som vi har idag. I stede for å
kunne bygge opp en robust og et faglig godt tilbud i kommunen, er vi dessverre avhengig av våre nabokommuner. For tiden har
interpellanten inntrykk av at dette ikke går så bra.

For ikke lang tid tilbake bestemte Lyngen kommune at de vil ut av Nord-Troms museum. Det siste som ryktes er at Kvænangen vil se
på muligheten å samarbeide med Alta når det gjelder barneverntjenesten. Videre vil de se mot Loppa når det gjelder psykologtjeneste.
Interpellanten trodde vi skulle bygge opp en sterk og god barneverntjeneste i Nord-Troms. Men nå kan det se ut som vi blir stående
alene om det. Tidligere vet vi jo at det interkommunale plankontoret ble lagt ned, og føyer seg inn i rekken av det som er svært
negativt for vår region.

I tillegg er vi kjent med utfordringene vi har i forhold til Distrikt medisinsk senter(DMS) samt sykestuesengene. Det er vel ikke
vanskelig å forstå at hvis vi ikke er i stand til å stå samlet i region, vil det svekke tilbudet totalt sett for alle i Nord-Troms. Det motsatt
skjer på Senja hvor alle kommunene jobber sammen, og er en kommune om et par år. De får tilført nye tilbud, og får ikke noe
reduksjon, og det var jo en av forutsetningene hvis kommunene slo seg sammen.

Spørsmålet til ordføreren er hva som skjer i regionrådet, og om dette er et aktuelt tema å ta opp der?

John Karlsen
FrP
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Fra: Nordreisa Kommune (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 24.04.2018 08.01.46
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: FW: Spørsmål til ordfører Øyvind Evanger til kommunestyremøte 26.docx
Vedlegg: Spørsmål til ordfører Øyvind Evanger til kommunestyremøte 26.docx;ATT00001.txt

-----Original Message-----
From: Per Sverre Moen <persverre@ymber.no>
Sent: Monday, April 23, 2018 4:37 PM
To: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Cc: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>
Subject: Spørsmål til ordfører Øyvind Evanger til kommunestyremøte 26.docx

6



Spørsmål til ordfører Øyvind Evanger til kommunestyremøte 26.april 2018. 

 

Sykestuesengene og områdegeriatriske tjenester (OGT) ved Helsesenteret Sonjatun. 

 

Enda en gang rettes det søkelys på de tjenestene Nordreisa Kommune drifter for UNN HF ved 
Helsesenteret Sonajtun. Denne gangen ved at to saker ble fremmet til styremøte i UNN HF`s styre 
25.april 2018.  Det kan synes som at formålet er å minimalisere driften, og en kan frykte for at det 
ender med at de pilarene (føden, sykestuesengene ,OGT, Hud, Teleortopedi og Dialyse) som til 
sammen er et lite Distriktsmedisinsk senter ikke blir hensiktsmessig å drifte lenger. I så fall vil 
befolkningen i Nordreisa og Nord-Troms få enda vanskeligere tilgang til spesialisthelsetjenester enn 
landet for øvrig. Det som trenges i Nord-Troms er større tilgang til spesialisthelsetjenester lokalt, ikke 
nedbygging. 

Signalene tyder på at UNN HF har valgt å ta en tenkepause bla for å bedre dialogen med 
lokalsamfunnet og det er positivt.  

Spørsmål: 

1. Er det riktig at en fra UNN HF`s side har valgt å utsette deler av det som ligger i sakene til styret for 
å bedre dialogen med Nordreisa kommune? 

2. Hva gjør Nordreisa kommunes ledelse i så fall for bidra sterkt til denne dialogen både på kort og 
lang sikt, og at det blir en prosess som prioriteres høyt politisk og administrativt  i kommunen både 
for hindre nedbygging av tjenester og utvikle nye? 

 

Med hilsen 

 

Per Sverre Moen  

Høyres gruppe
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Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Besøksadresse :
Nygård 1, Lillesand

Postadresse:
Postboks 93
4791 LILLESAND

Tel : 22 82 46 00
Fax : 22 82 46 40
firmapost@ nkom .no

NO 97 4 446 871
www. nkom .no

Se adresseliste Vår ref.: 1706109 - 9 - 40
Vår dato: 27.2.2018

Deres ref.: 15/3709 - 16
Deres dato: 21.2.2018

Saksbehandler: Torstein Olsen

Tilskudd til bredbåndsutbygging 201 8
Nye retningslinjer f or støtte til bredbåndsutbygging. Invitasjon til informasjonsmøte i
Oslo den 13. mars 2018.

Samferdselsdepartementet har utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til
utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.
Retningslinjene følger vedlagt.

Stortinget har bevilget kr 149,7 mill. for dette formålet i 201 8. Midlene skal fordeles til alle fylker
etter en fordelingsnøkkel som b aseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste dekningsundersøkelse. Nedenfor følger
fordelingsnøkkelen og de økonomiske rammene for alle fylker.

Både kommunale og fylkeskommunale prosjekter kan få støt te, men det er den enkelte
fylkeskommune som skal prioritere prosjekter innenfor eget fylke og innenfor den økonomiske
rammen fylket er tildelt. Fylkeskommunen sender sin prioriterte innstilling til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som da vil kontr ollere at prosjektene er i tråd med
reguleringen av statstilskudd og oppfyller de kriteriene som er satt til denne ordningen.

Samferdselsdepartementet og Nkom inviterer til et informasjonsmøte i Oslo den 13. mars 2018
fra klokka 1030 til 1 430 i Bjørvika ko nferansesenter, i Oslo sentrum. Påmelding må skje via
denne lenken1 innen 1 1. mars 201 8. På møtet vil vi også orientere om de nye mulighetene for å
få støtte til å bygge ut trådløse son er for elektroniske kommunikasjon (WiFi), se også våre
hjemmesider2 om denne muligheten.

1 https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5156501&sid=5fEf2B46sQ

2 https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/offentlige - wifi - soner/europeisk - st%C3%B8nad - til - offentlege - wifi -

soner

9

https://response.questback.com/nkom/bredbandsutbygging
https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/offentlige-wifi-soner/europeisk-st%C3%B8nad-til-offentlege-wifi-soner
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5156501&sid=5fEf2B46sQ
https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/offentlige-wifi-soner/europeisk-st%C3%B8nad-til-offentlege-wifi-soner
https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/offentlige-wifi-soner/europeisk-st%C3%B8nad-til-offentlege-wifi-soner


2

Fylke Fordelingsnøkkel Bredbåndsstøtte

Akershus 3,8 % 5 698 000
Aust - Agder 2,2 % 3 335 790
Buskerud 3,0 % 4 546 733
Finnmark 4,3 % 6 455 381
Hedmark 6,3 % 9 441 139
Hordaland 5,6 % 8 325 675
Møre og Romsdal 11,6 % 17 295 940
Nordland 13,3 % 19 979 405
Nord - Trøndelag 6,5 % 9 716 675
Oppland 4,3 % 6 375 866
Oslo 0,7 % 996 025
Rogaland 3,5 % 5 222 383
Sogn og Fjordane 11,5 % 17 240 074
Sør - Trøndelag 6,9 % 10 357 102
Telemark 3,2 % 4 793 042
Troms 4,5 % 6 683 314
Vest - Agder 3,7 % 5 484 041
Vestfold 2,2 % 3 270 006
Østfold 3,0 % 4 483 409

Norge totalt 100,0 % 149 700 000

I utgangspunktet har fylkeskommunene en frist på 3 måneder fra dags dato til å sende sin
innstilling til Nkom, jamfør punkt 7 i de nye retningslinjene. Imidlertid er ordningen ny og det kan
være hensiktsmessig med en lengre frist i år. Vi ber fylkeskommune ne vurdere fristen og gi
Nkom tilbakemeldinger om fristen bør endres for inneværende år. Dersom det er andre
spørsmål til den nye ordningen ber vi om at disse sendes til Nkom snarest mulig slik at svar kan
forberedes til informasjonsmøtet. Nkom vil fortløp ende oppdatere en «spørsmål og svar» side
på våre hjemmesider ; www.nkom.no .

Med hilsen

Bjørn Erik Eskedal Torstein Olsen

fungerende avd.direktør fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift

1 vedlegg

Kopi Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep., 0030 OSLO
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Mottaker Kontaktperson Adresse Poststed Land

Akershus

fylkeskommune

Postboks 1200

Sentrum

0107 OSLO Norge

Aust - Agder

fylkeskommune

Postboks 788

Stoa

4809 ARENDAL Norge

Buskerud

fylkeskommune

Postboks 3563 3007

DRAMMEN

Norge

Finnmark

fylkeskommune

Fylkeshuset

Postboks 701

9815 VADSØ Norge

Hedmark

fylkeskommune

Postboks 4404,

Bedriftssenteret

2325 HAMAR Norge

Hordaland

fylkeskommune

Postboks 7900 5020 BERGEN Norge

Møre og

Romsdal

fylkeskommune

Postboks 2500 6404 MOLDE Norge

Nordland

fylkeskommune

Fylkeshuset 8048 BODØ Norge

Nord - Trøndelag

fylkeskommune

Fylkets

husPostboks

2560

7735

STEINKJER

Norge

Oppland

fylkeskommune

Postboks 988 2626

LILLEHAMMER

Norge

Østfold

fylkeskommune

Postboks 220 1702

SARPSBORG

Norge

Rogaland

Fylkeskommune

Postboks 130

Sentrum

4001 Stavanger Norge

Sogn og

Fjordane

fylkeskommune

Askedalen 2 6863

LEIKANGER

Norge

Sør - Trøndelag

fylkeskommune

Postboks 2350

Torgarden

7004

TRONDHEIM

Norge

Telemark

Fylkeskommune

Postboks 2844 3702 SKIEN Norge

Troms

fylkeskommune

Postboks 6600

Langnes

9296 TROMSØ Norge

Trøndelag

fylkeskommune

Fylkets

husPostboks

2560

7735

STEINKJER

Norge
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Vest - Agder

Fylkeskommune

Postboks 517

Lundsiden

4605

KRISTIANSAND

S

Norge

Vestfold

fylkeskommune

Postboks 2163 3103

TØNSBERG

Norge
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Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59

www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Avdeling
Luft - post - og
teleavdelingen

Saksbehandler
Halvor Ødegaard
22 24 48 31

Tilskudd til bredbåndsutbygging 2018

Samferdselsdepartementet (SD) viser til tidligere støtteordning for bredbånd som utløp i
2017, i henhold til ESAs godkjennelse. Stortinget har vedtatt en bevilgning på 149,7 millioner
kroner til bredbånd i 2018, jf. bevilgning over k ap 1380, post 71 . SD ha r i samråd med
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og fylkeskommunene vurdert hvordan statlig
støtte til bredbånd i 2018 og senere bør innrettes.

Bakgrunn

Nkom har siden 2014 forvaltet tilskudd til bredbånd på oppdrag fra SD. I henhold til tidligere
støtteordning kunne kommunene søke om støtte til utbygging av bredbånd både i områder
som mangler grunnleggende bredbånd (såkalte hv ite områder ) og til utbygging av bredbånd i
områder som mangler "neste generasjons aksess" (såkalte hvite NGA områder ) . Nkom
vurderte søknader i hht bestemte kriterier (fastsatt av SD) og rangerte søknadene i henhold til
dette. Nkom utbetalte midler til de søknadene som hadde høyest rangering, innenfor
tilgjengelig ramme.

Etter SDs oppfatning har tidligere støtteordning fungert godt og bidratt til regjeringens
målsetninger i bredbåndspolitikken. Dette er også i hovedsak Oslo Economics' konklusjon,
som har evaluert ordningen på oppdrag fra Nkom .

Samtidig har flere fylkeskommuner tatt til orde for at den tidligere ordningen har v ært
byråkratisk og unødvendig ressurskrevende. Søknadsvolumet har de siste årene ligget langt
høyere enn rammen og over halvparten av søknadene har ikke nådd opp. Videre har flere
fylkeskommuner uttrykt at det regionale nivået i dag ikke blir utnyttet effe ktivt og at måten
midlene er blitt tildelt på til nå ikke gir nødvendig forutsigbarhet for fylkeskommunene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 LILLESAND

Deres ref Vår ref

15/3709 - 16

Dato

21. februar 2018
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Side 2

SD mener at det er ønskelig å forenkle måten midlene tildeles på, så lenge ordningen fortsatt
støtter opp om regjeringens målsetninger i bredbåndspolitikken. SD har bedt Nkom om å
utarbeide forslag til prinsipper for ny ordning og mottok slikt forslag 28. november 2017.
Nkom har konsulert fylkeskommune ne i forbindelse med utarbeidelse av forslaget.

Samferdselsdepartementet har på dette gr unnlag besluttet at følgende prinsipper skal legges
til gr unn for bruk av statlige midler til bredbånd (dvs. midler over k ap . 1380, post 71) i 2018
og inntil videre .

Prinsipper for forvaltning av midler over k ap . 1380, post 71 (bredbånd)

Samferdselsdepartementet ber Nkom om å gjennomføre tilskudd til bredbånd i 2018 og inntil
videre i tråd med følgende prinsipper:

Overordnede prinsipper
1. Prosjektene som kan få støtte under ordningen kan gjelde enten utbygging av bredbånd i

grunnleggende hv ite områder eller oppgradering av eksisterende bredbåndstilbud, dvs. i
grunnleggende hvite N GA områder. Det kan også gis støtte til prosjekter som skal
etablere tilbud i en kombinasjon av de to områdene.

2. Grunnleggende hvite områder er i ordningen definert som områder som ikke har tilbud
om 10 Mbit/s eller høyere. Hvite N GA områder defineres som områder som ikke har
tilbud om 30 Mbit/s eller mer.

3. Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at prosjekter innen eget fylke
gjennomføres i tråd med ordningen

Prosess
4. Nkom fastsetter en økonomisk ramme for hvert fylke basert på en fordelingsnøkkel.

Fordelingsnøkkelen baseres på siste tilgjengelige tall for bredbåndsdekningen der antall
husholdninger i grunnleggende hvite områder og husholdninger i hvite N GA omr åder
vektes likt.

5. Nkom informerer den enkelte fylkeskommune om de økonomiske rammene.
6. Den enkelte fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og

utarbeider en innstilling over hvilke prosjekter som skal få støtte i fylket.
7. Fylkesk ommunens innstilling oversendes Nkom innen 3 måneder etter at Nkom har

informert om rammen. Nkom kontrollerer at prosjektene er i tråd med ordningen
fortløpende ettersom innstillinger mottas.

8. Eventuelle overskytende midler, som følge av at en eller flere fylkeskommuner ikke
benytter seg av hele sin tildelte ramme innen fristen på 3 måneder , gjøres tilgjengelig for
andre fylkeskommuner som kan fremme søknader om ytterligere prosjekter innen en
nærmere angitt frist.

9. Fylkeskommunene innhenter akseptskjema fra de ulike kommunene/prosjekteierne og vil
eventuelt bidra med felles utlysninger av de aktuelle prosjektene etter en standard mal.
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Side 3

Når de formelle akseptene foreligger, kan Nkom utbetale de økonomiske støttebeløpene
til fylkeskommunene.

10. Fylkeskommunene må sørge for at prosjekter som har fått innvilget støtte lyses ut innen
ett år fra den dato innstilling er oversendt Nkom.

11. Fylkeskommunene rapporterer bruk av midlene til Nkom (på samme måte som i tidligere
ordning.)

Vilkår
12. Støtten som gis under ordningen sk al være i tråd med gruppeunntaket for

bredbåndsstøtte (GBER1).
13. Minst 50 % av midlene som er avsatt til det enkelte fylket skal benyttes til utbygging av

bredbånd i grunnleggende hvite områder, gitt at det fortsatt finnes slike områder i fylket.2

14. Lokale bidrag3 skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene for
prosjektene (samlet) som fylkeskommunen søker om støtte til.

15. Prosjektene som søker om støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks.
ikke stilles krav om fiberbre dbånd. Men det skal stilles krav om at bredbåndstilbudet som
etableres skal gi mulighet til oppgradering til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2 - 3 år.

16. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris
som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil4 som fastnett med
ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast
bredbånd).

17. Prosjektet som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud5 til alle husstander
og bedrifter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, dvs. 100 prosent
dekning innenfor det aktuelle området6. Dette gjelder både prosjekter som mottar støtte til
utbygging i grunnleggende hvite områder og i hvite NGA - områder.
Dette betyr f.eks. at dersom det søkes om støtte til utbygging av NGA - bredbånd i et gitt
geografisk område, skal prosjekter som mottar slik støtte etablere et reelt tilbud om NGA -
bredbånd til alle innbyggere og virksomheter i det aktuelle geografiske områd et. Vi viser i
denne forbindelse til at i noen tilfeller vil etablering av statsstøttet bredbånd føre til at
allerede etablert bredbåndstilbud i det aktuelle området blir ulønnsomt og lagt ned.
Kravet om full dekning innenfor det geografiske området skal d erfor sørge for at
sluttkunder fortsatt skal ha et tilstrekkelig godt bredbåndstilbud dersom det viser seg
eksisterende tilbud blir lagt ned.

18. Utbyggere med offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg på det aktuelle
nettet for å tilby bredbå nd i tilgrensende områder til rimelige vilkår.

1 General Block Exemption Regulation ( http://europa.eu/rapid/press - release_MEMO - 14 - 369_en.htm )
2 Dette betyr at kravet 50 % hvite områder kan fravikes dersom det omsøkte prosjektet etablerer tilbud til alle de
gjenværende grunnleggende hvite områdene eller det ikke finnes flere grunnleggende hvite områder i fylket.
3 Lokale bidrag kan være bl.a. komm unale bidrag, finansiell støtte fra private aktører, dugnadsinnsats mm, men
omfatter ikke utbyggers medfinansiering.
4 Ref. f.eks. Telias tilbud i Danmark: https://meremobil.dk/2017/11 /telia - lancerer - 4g - hjemmet/
5 Med reelt bredbåndstilbud menes at husstanden eller bedriften, etter utbygging av nettet, skal kunne koble seg
til nettet innen en frist på 3 mnd. og til ordinære tilknytningsvilkår .

6 Unntak kan gjøres i særlige tilfeller, herunder dersom det det er avdekket at det ikke er etterspørsel etter
bredbånd i enkelttilfeller.
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Side 4

Statsstøtte - notifisering eller bruk av gruppeunntaket

Tilskudd til bredbåndsutbygging anses som statsstøtte og kommer inn under EØS - avtalens
statsstøtteregler. Det er derfor nødvendig å sikre at støtten t ildeles på en måte som er
forenlig med EØS - avtalen. De to alternativene som har vært vurdert for å sikre dette er
notifisering av ny ordning (eventuell re - notifisering av forrige ordning) eller bruk av
gruppeunntaket for bredbå ndsstøtte. I samråd med N FD o g Nkom har departementet
konkludert med at det tas sikte på at ordningen kan meldes inn under gruppeunntaket. Vi ber
på denne bakgrunn om at ordningen beskrives nærmere av Nkom og meldes inn til ESA
under gruppeunntaket for bredbåndsstøtte (GBER). Den vide re dialogen med N FD og ESA
gjøres i samråd med departementet.

Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)
avdelingsdirektør

Halvor Ødegaard
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Veiledning dekningskart 

 
Ved å logge på FTP-serveren: ftp://ftp.nkom.no kan dere hente ned dekningskart for relevante 
kommuner. Brukernavn og passord er oppgitt i epost. 
 
Dekningskartene finnes i tre versjoner: 

 4 Mbit/s («Grunnleggende bredbånd») 

 30 Mbit/s («Høykapasitetsbredbånd») 

 100 Mbit/s 
 
Kartene viser dekningen i kvadrater på 100x100 meter, er laget i png-format og kan forstørres opp 
med relativt god oppløsning. De er teknologinøytrale og inkluderer alle typer bredbånd ekskl. 
satellitt. 
 
Dekningsdata er basert på den nasjonale kartleggingen som ble utført per 30.6.2017 og bør sjekkes 
opp mot kommunens egen informasjon om lokale forhold på stedet. Dekningskartene er laget for å gi 
kommuner og fylkeskommuner en oversikt over bredbåndsdekningen innenfor kommunen. Kartene 
var i utgangspunktet laget for bruk i søknaden til bredbåndsstøtteordningen, men kan også fungere 
som et godt verktøy i forbindelse med andre typer kommuneplanlegging. 

 
Kvadratene er ikke hus. Ett kvadrat betyr at det er minst ett hus i det 100x100 meters område. 

 
 Kvadratene på 100x100 meter er enten sort, rød eller grå. 

  
1. SORT: Alle husene i kvadratet har tilgang til den aktuelle hastigheten.  

2. RØD: Ingen av husene i kvadratet har tilgang til den aktuelle hastigheten.  

3. GRÅ: Noen (men ikke alle) av husene i kvadratet har tilgang til den aktuelle hastigheten.  
 

 
 
Siden kommuner ikke nødvendigvis er rektangulære vil kartene også delvis omfatte nabokommuner. 
Kommunegrenser (og fylkesgrenser) er markert på kartet. 
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Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

Alle kommuner i Troms 

v/ bredbåndsansvarlige / næringskonsulenter 

 

  

 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/3237-3 Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV 

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

22651/18 77 78 81 94   19.03.2018 

 

 

Bredbåndsutbygging - Ny tilskuddsordning 2018 - Søknadsfrist 16.mai 2018 
 

Samferdselsdepartementet har besluttet at ordningen med støtte til bredbåndsutbygging skal 

legges om fra og med 2018. Det kan gis støtte til bredbåndsutbygging i «hvite områder» 

(<10Mbits, mobil inkludert) og «hvite NGA-områder» (<30Mbits). Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighets (Nkom) dekningskart legges til grunn for hvilket tilbud et 

område har i dag, hvis ikke må det dokumenteres særskilt.  

 

Det er blitt bevilget 149,7 mill kr. over statsbudsjettet for tilskuddsordningen for støtte til 

bredbåndsprosjekter for 2018. Av dette er Troms tildelt en økonomisk ramme på 6,68 mill.kr. 

Hvert fylke er tildelt en økonomisk ramme basert på en fordelingsnøkkel hvor antall 

husstander med tilbud på under 30Mbits legges til grunn basert på «Bredbåndsdekning 2017» 

av Nkom og analysys mason.  

Fylkeskommunen skal så prioritere prosjekt i eget fylke innenfor rammen. Hvis et fylke ikke 

har prosjekt nok i tråd med kriteriene som fyller opp rammen, så vil prosjekt fra andre fylker 

kunne tildeles disse midlene.  

Troms fylkeskommune disponerer forøvrig totalt 2,68 mill kr øremerket bredbåndsutbygging 

og som kan brukes på prosjekt. 

 

Ordningen skal meldes til ESA under gruppeunntaket og det er meningen at hele ordningen 

skal notifiseres under ett, dvs. at det enkelte prosjekt ikke trenger å meldes inn. Det kan 

imidlertid komme stikkprøve-krav om dokumentasjon fra Nkom og ESA på det enkelte 

prosjekt, så det er viktig at alt som skal dokumenteres, blir dokumentert og at man tar vare på 

dokumentasjonen i etterkant, ellers kan det bli krav om tilbakebetaling av støtte.  

 

Søknadsfristen i 2018 for Troms er 16. mai og det skal søkes til via portalen 

www.regionalforvaltning.no,  og Troms fylkeskommune  ordning «Bredbåndsutbygging».  

 

Fylkeskommunen skal som tidligere kvalitetssikre og prioritere søknadene og sende en 

innstilling til Nkom innen 1. juni. Nkom skal kontrollere at prosjektene oppfyller kriteriene, 

men ikke fylkets prioriteringer. Forskjellen fra forrige ordning er at de prosjektene som er 
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prioritert av fylkeskommunen innenfor rammen og er i tråd med kriteriene, vil være garantert 

støtte.  

Fylkeskommunene får overført midlene for innvilgede prosjekt fra Nkom og kommunene skal 

forholde seg til fylkeskommunene i det videre prosjektarbeidet.  

 

NKOM oppdaterer fortløpende opplysningene om tilskuddsordningen for bredbånd for 2018. 

Info:  https://www.nkom.no/teknisk/bredb%C3%A5nd/utbygging/nye-retningslinjer-for-

breibandst%C3%B8tte-fr%C3%A5-og-med-2018.  

 

Kommuner som planlegger å søke må hente dekningskart fra Nkom ved å logge på FTP-

serveren: ftp://ftp.nkom.no kan dere hente ned dekningskart for relevante kommuner. 

Brukernavn: roma 

Passord: LynVingen1939 

 

Det må søkes via www.regionalforvaltning.no, på ordningen Bredbåndsdekning under Troms 

fylkeskommune.  

Selv om man har søkt tidligere, må man søke på nytt i år med oppdatert dokumentasjon. Det 

kan ikke vises til tidligere søknad. 

 

 

Følgende bør settes i gang umiddelbart: 

 

1. Hente dekningskart som viser områder med tilbud på 10 Mbits og 30 Mbits 

 

2. Legge planer om å søke støtte til bredbåndsutbygging for aktuelle områder ut på 

høring på kommunens hjemmeside. Link til eller kopi av hjemmesiden legges ved 

søknaden. Høringen skal ha frist på minimum 1 måned og være gjennomført før 

søknad sendes inn.  

3. Forespørre landsdekkende operatører, og lokale operatører dersom slike finnes, om 

utbyggingsplaner i de omsøkte områdene innen de nærmeste 3 årene. Planene skal 

være konkrete. Svar som at man vurderer eller muligens skal bygge ut gjelder ikke, 

og skal regnes som et negativt svar. Tilbakemeldingene må også legges ved søknaden. 

 

Minst 25 % av total prosjektkostnad skal dekkes med lokal medfinansiering 

(utbyggers andel kan ikke regnes med som lokal medfinansiering).  

4. Prøve å få lokal medvirkning både økonomisk og ved dugnad, men dette må være 

dokumentert og forpliktende. Tilknytningsavgift for bredbåndsaksess kan også regnes 

med her. 

5. NB! Utbyggingsområdet skal være tegnet inn på dekningskartet (<10Mbits og 

<30 Mbits) og vedlagt søknaden.  

 

Vedlagt er brev fra Nkom om ordningen og kriteriene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

ass. næringssjef Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Vedlegg:  

- Nkom, Tilskudd til bredbåndsutbygging 2018 - Nye retningslinjer for støtte til 

bredbåndsutbygging.  

- Veiledning dekningskart 

 

Likelydende brev sendt: 

- Balsfjord kommune, Rådhusgt. 11,  9050 STORSTEINNES 

- Bardu kommune, Postboks 401,  9365 BARDU 

- Berg kommune, ,  9385 SKALAND 

- Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1,  9311 BRØSTADBOTN 

- Gratangen kommune, Nergårdveien 2,  9471 GRATANGEN 

- Harstad kommune, Postmottak,  9479 HARSTAD 

- Ibestad kommune, Rådhuset,  9450 HAMNVIK 

- Karlsøy kommune, Rådhuset,  9130 HANSNES 

- Kvæfjord kommune, Bygdevn. 26,  9475 BORKENES 

- Kvænangen kommune, Postboks 114,  9161 BURFJORD 

- Kåfjord kommune / Gáivuona suohkan, Postboks 74,  9148 OLDERDALEN 

- Lavangen kommune, Nessveien 7,  9357 TENNEVOLL 

- Lenvik Kommune, Postboks 602,  9306 FINNSNES 

- Lyngen kommune, Strandveien 24,  9060 LYNGSEIDET 

- Målselv kommune, Kommunehuset,  9321 MOEN 

- Nordreisa kommune, Postboks 174,  9156 STORSLETT 

- Salangen kommune, Postboks 77,  9355 SJØVEGAN 

- Skjervøy kommune, Postboks 145,  9180 SKJERVØY 

- Skånland kommune, Postboks 240,  9439 EVENSKJER 

- Storfjord kommune, Hatteng,  9046 OTEREN 

- Sørreisa kommune, Storveien 20,  9310 SØRREISA 

- Torsken kommune, Herredshusveien 11,  9380 GRYLLEFJORD 

- Tranøy kommune, Vangsvikveien 298,  9304 VANGSVIK 

- Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 9299 TROMSØ 

 

Kopi: 

- Bredbåndsfylket Troms AS, Stakkevollvegen 33, 9010 TROMSØ 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 

Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  

9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   

 

  

 

  

BRUKERUNDERSØKELSE BYGGESAKSBEHANDLING 
- FRA TJENESTEORIENTERT TIL BRUKERORIENTERT TJENESTEUTVIKLING 
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BRUKERUNDERSØKELSE BYGGESAKSBEHANDLING 2017 

Side 1 

Om undersøkelsen 

UNDERSØKELSENS HENSIKT 

Denne undersøkelsen har som forma l a  avdekke hvordan brukere av byggesaksbehandlingen opplever 

kvaliteten pa  tjenesten som ytes. Pa  bakgrunn av dette kan kommunen kunne følge med i egen 

kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne seg med 

andre kommuner. Dersom en organisasjon med utstrakt bruker-/kundekontakt utvikler tjenesten etter hva 

som oppfattes internt som viktige forbedringsomra der, er organisasjonen tjenesteorientert. I mange tilfeller 

brukes dermed ressurser pa  forbedring som ikke er viktig eller allerede oppfattes som god nok av brukere. 

Dette er en ineffektiv ressursbruk siden internt valgte forbedringer ikke nødvendigvis er viktig for brukeren. 

Utvikling av innholdet og kvaliteten av kommunale tjenester I en brukerstyrt utviklingsprosess, gir derimot 

innspill fra brukere pa  hvilke omra der som ba de er viktig og hvordan tjenesten oppleves av brukeren. 

Resultater fra slike undersøkelser gir en ma lrettet og god metodikk for utviklingsorienterte kommuner, ved 

at ressursene til egen intern utvikling brukes på de viktigste områdene I tjenesteproduksjonen.  

KVALITETSMODELLEN 

Kvalitetsbegrepet kan deles inn i tre kvalitetsomra der;  

 Resultatkvalitet 

 Prosesskvalitet  

 Strukturkvalitet 

De tre kvalitetsomra denes fokusomra der er opppsummert I tabell 1.  

Resultat Fokus pa  det resultatet som skapes av tjenesten. I hvor stor grad er resultatene preget av god 
kvalitet? 

Prosess Oppmerksomhet pa  de prosessene som forega r i tjenesteproduksjonen. Det gjelder spesielt 
forholdet mellom brukeren og de personene som har ansvaret for a  gi tjenestene. Samhandling 
med bruker.  

Struktur Her er det samlet pa stander og spørsma l som mer setter fokus pa  rammebetingelser som er 
viktige for a  kunne skape god kvalitet. 

Tabell 1: Kvalitetsområdenes fokusområder 

Den ma lte brukeropplevde1 kvaliteten kan skisseres som I modellen I figur 1. 

                                                                    
1 Det er vanlig å skille mellom brukeropplevd kvalitet og teknisk kvalitet. Den brukeropplevde kvaliteten er den subjektive opplevelsen 
brukeren har av tjenesten og/eller produktet. Eksempelvis er det mulig å måle faktisk saksbehandlingstid i en tidsdimensjon, eks 3 
uker, men dette forteller ikke noe om kunden er tilfreds med den opplevde saksbehandlingstiden.  
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Fig. 1: modell for brukeropplevd kvalitet 

 

Som “bakteppe” eller referanserammer har brukeren ulike forventninger til tjenesten og/eller produktet. 

Dersom den subjektivt opplevde kvaliteten er lik eller høyere enn forventningene, pa virker det den 

opplevde kvaliteten I positiv retning. Motsatt blir den brukeropplevde kvaliteten pa virket I negativ retning 

dersom den opplevde kvaliteten er lavere enn forventningene.  

Videre har omdømmet2 betydning for den opplevde kvaliteten ved at et et da rlig omdømme vil kunne 

pa virke den opplevde kvaliteten I negativ retning, og et godt omdømme I positiv retning.  I boken «Det gode 

selskap» definerer “kommunikasjonsguru”  Nils M. Apeland omdømme som «summen av oppfatninger ulike 

interessentgrupper har av en virksomhet ». Generelt pa virkes omdømmet av hvem vi er (identitet), hva vi 

sier (kommunikasjon) og hva vi gjør (atferd). Omdømmet vil forbedres na r virksomheten leverer godt pa  de 

omra dene omgivelsene har forventninger til. I tillegg vil omdømmet styrkes ved a  jobbe systematisk med a  

forbedre relasjonene til de gruppene som pa virker virksomhetens suksess. Det er derfor vanskelig a  

reklamere seg til et godt omdømme, men det kan hjelpe hvis virksomheten kjenner seg selv og leverer 

kvalitet. En komponent av omdømmet er selvsagt den direkte opplevelsen folk har med kvaliteten pa  de 

tjenestene/varene som leveres fra virksomhet/organisasjon/tjenesteyter. Og det de formidler videre til 

andre om dette, som igjen pa virker ommdømmet. 

Men en annen komponent er den kommunikasjonen som virksomheten selv fører og de forventningene 

som skapes pa  bakgrunn av denne. Her innga r alt fra reklamemateriell, informasjon, trykksaker, nettsider, 

samtaler med kunder/brukere/tjenestemottagere og ikke minst na r sentrale personer fra en virksomhet 

                                                                    
2 Omdømme er et norsk begrep som har opphav i norrøne umdǿmi, som betyr dom, vurdering av andre, og egen evne til å dømme, ha 
dømmekraft. Begrepet i dag benyttes stadig mer i betydningen renommé, særlig under innflytelse PR- og kommunikasjonsbransjen, 
omtrent slik det engelske begrepet image benyttes. 
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uttaler seg offentlig/i media. Eksempelvis sjefen i en bedrift, eller ordføreren i en kommune. Hva disse sier 

og hvordan de kommuniserer sine budskap pa virker nemlig ogsa  organisasjonens omdømme. 

Oppsummet kan omdømme defineres som summen av inntrykk og reaksjoner som skapes gjennom 

bedriftens/organisasjonens interaksjon med omverdenen. I de tilfellene inntrykkene harmonerer med 

mottakernes verdier, oppsta r positive reaksjoner som bygger positivt omdømme. Disharmoni mellom 

inntrykk og verdier vil skape negative reaksjoner og omdømmetap. Omdømmet kan dermed være positivt 

eller negativt. 

Hvert kvalitetsomra de I modellen kan igjen deles opp i ulike dimensjoner (kategorier). 

Brukerundersøkelsen for byggesak besta r av 5 ulike dimensjoner som dekker de tre kvalitetsomra dene. 

Innenfor hver dimensjon er det valgt ut et ulikt antall spørsma l for a  kunne avdekke hva som er brukernes 

vurderinger/oppfatninger. Disse er som I tabell 2.  

 

Resultatet Prosessen Strukturen 

Resultat for brukerne Respektfull behandling Tilgjengelighet 

 Pa litelighet Informasjon 

Tabell 2: de 5 ulike dimensjoner som dekker de tre kvalitetsområdene 

 

METODE, UTVALG OG INNSAMLING AV DATA 

I innsamlingen av data er det benyttet webbasert spørreskjema som er samlet inn ved bruk av verktøyet til  

bedrekommune.no. Pa  nettportalen kan kommuner som ønsker det, hente ferdige undersøkelsesopplegg, 

gjennomføre egne undersøkelser og sammenligne resultater fra egen kommune med andre kommuner. Hele 

spørreskjemaet er a  finne I vedlegg 1. I undersøkelsen er det benyttet spørsma l som er kjente og viktige 

opplevde kvalitetsdimensjoner for brukerne. I undersøkelsen er det benyttet en 6-punkt skala fra 1-6, I 

tillegg til muligheten “vet ikke”, som I figur 2. Skalaen er “polar” ved at alternativ 1 gir uttrykk for en “svært 

misfornøyd” opplevelse, mens vurderingen I andre enden 6 gir uttrykk for en “svært fornøyd” opplevelse.  

 

Fig. 2: Eksempel på spørsmål som er benyttet 

I undersøkelsen har vi valgt ut alle de som fikk behandlet byggesaker I løpet av 2017. Dette gjelder ba de 

privatpersoner og bedrifter. Spørreskjemaet ble sendt til brukernes e-postadresser.  

Ved innsamling av data er det mulig a  bruke følgende metoder: 
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1. Bruk av svar-ut 

2. Sende til kjente e-postadresser 

3. Sende skjemaer ut i papirform 

Det er ikke mulig a  legge undersøkelsen ut som en a pen link, eksempelvis pa  kommunens hjemmeside.  

Spørreskjemaet i sin helhet er i vedlegg 1.  
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Respondenter og svarprosent 

I denne undersøkelsen sendte vi ut undersøkelsen til 67 brukere den 5.mars 2018. Pa minnelse ble sendt 

den 7.mars og den 12.mars 2018. Til sammen har 25 respondenter svart pa  undersøkelsen. Dette gir en 

svarprosent pa  om lag 37 % (fig.3), som er akseptabelt for a  vurdere resultatene. 

 

 

Fig. 3: Undersøkelsens svarprosent 

 

I resultatdeen blir det gjort en sammenligning med andre Norske kommuner som har gjennomført denne 

brukerundersøkelsen. Sa  langt er det kun 8 eller 1,9 %3 av norske kommuner som har gjennomført denne 

undersøkelsen i 2018, sa  sammenligningsgrunnlaget er relativt svakt. Allikevel vil vi benytte dette som et 

sammenligningsgrunnlag da vi ikke har andre data a  sammenligne med. 

 

                                                                    
3 422 kommuner pr 1.januar 2018 

37%

63%

Besvart Ubesvart
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 Resultater 

RESULTATER FOR BRUKERNE 

Na r det gjelder resultatet for brukerne, ser vi av figur 4 at brukerne av byggesaksbehandlingen er betydelig 

med tilfreds med resultatene i saksbehandlingen sammenlignet med gjennomsnittet i andre norske 

kommuner.  

Skalaen ga r fra 1 som «svært misfornøyd» til 6 som «svært fornøyd». Resultatene viser at dette omra det 

oppna r ca. 28% bedre resultater sammenlignet med andre norske kommuner som har gjennomført 

undersøkelsen. 

 

Fig.4: viser hvordan brukere opplever resultatet av saksbehandlingen 
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Kvaliteten i saksbehandlingen?
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Norge Nordreisa kommune

N=24

N=24

N=25

«Altfor lang saksbehandlingstid 

og ingen informasjon om dette» 

- sitat fra respondent 
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RESPEKTFULL BEHANDLING 

For omra det «respektfull behandling», fa r Nordreisa kommune bedre resultater sammenlignet med norske 

kommuner (fig.5). Samlet viser resultatene at Nordreisa i gjennomsnitt fa r 10 % høyere score sammenlignet 

med andre norske kommuner som har gjennomført undersøkelsen.  

 

Fig.5: viser hvordan brukere opplever det å bli behandlet respektfullt 
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- sitat fra respondent 

«Jeg er veldig godt fornøyd med måten 

kommunens byggesaksbehandler har behandlet 

meg og mine byggesaker på ☺» 

- sitat fra respondent 
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PÅLITELIGHET 

Ogsa  resultatene som er benyttet for a  kartlegge brukernes opplevelser av pa liteligheten i 

byggesaksbehandlingen, viser at tjenesten fa r bedre resultater sammenlignet med norske kommuner (fig.6). 

Samlet viser resultatene at tjenesten i gjennomsnitt fa r om lag 18 % høyere score sammenlignet med andre 

norske kommuner som har gjennomført undersøkelsen. 

 

Fig.6: viser hvordan brukere opplever påliteligheten til tjenesten 
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TILGJENGELIGHET 

Ser vi pa  brukernes oppfattelse av tjenestens tilgjengelighet, sa  viser resultatene gjengitt i figur 7 at 

brukerne har høy tilfredshet med tjenesten. Her har Nordreisa kommune en score som ligger ca. 26 % over 

de kommunene vi sammenligner med. Her er det verdt a  legge merke til at 12 eller nesten 50 %  av 

respondentene ikke vet om det er mulig a  avtale en time. 

  

Fig.7: viser hvordan brukere opplever tjenestens tilgjengelighet 
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INFORMASJON 

De siste dimensjonen som er undersøkt er brukernes opplevelse av informasjonen de fa r (fig.8). Her har 

ogsa  Nordreisa kommune brukere som gir ca. 25% bedre tilbakemelding enn det som er tilfelle for de 

kommuner som har gjennomført undersøkelsen. 

 

Fig.8: viser hvordan brukere opplever tjenestens tilgjengelighet 
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I figur 9 ser vi en oversikt over de ulike variablene i undersøkelsen. Figuren viser at tjenesten fa r best 

tilbakemelding na r det gjelder «muligheten for å få timeavtale» med en gjennomsnittsverdi pa  5,5. Dette er 

et meget høyt niva  pa  brukerundersøkelser. Lavest score er pa  «Generelle retningslinjer» med en 

gjennomsnittsverdi pa  4,6. Dette allikevel en relativt høy score og god tilbakemelding.  

 

Fig.9: viser gjennomsnittsverdier for alle variablene 
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OPPSUMMERING AV RESULTATENE 

Figur 10 viser gjennomsnittsverdiene for de ulike omra dene som er undersøkt. Resultatene viser at 

Nordreisa kommune kommer svært godt ut sammenlignet med de kommunene som har gjennomført 

undersøkelsen. Som et sammendrag kan vi si at tjenesten «byggesaksbehandling» er spesielt god pa : 

 Tjenestens tilgjengelighet 

 Respektfull behandling av brukere 

 Pa litelighet 

Na r det gjelder den helhetlige vurderingen, sa  kommer tjenesten svært godt ut med en score pa  5. 

Tilsvarende verdi for kommuner vi sammenligner med er pa  4. Det betyr at tjenesten 

«byggesaksbehandling» fa r et score som er 25 % høyere enn sammenlignbare kommuner.  

 

Fig.10: viser gjennomsnittsverdier for alle variablene 

Der det er mest a  hente pa  a  forbedre tjenesten er å forbedre informasjonen til brukere. Dette kan være et 

sammensatt tema. Hvis vi ser pa  andelen «vet ikke», blir dette som i figur 11 under. Her ser vi at andelen 

som ikke vet om muligheten for a  gjøre en timeavtale er pa  hele 48%. Videre ser vi at 20% ikke vet hvilke 

tjenester kontoret kan tilby. Disse faktorene tyder pa  at det er en betydelig andel som ikke har gode nok 

kunnskaper om tjenesten kontoret tilbyr. En bedre informasjon kan være hensiktsmessig.  
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Fig.11 viser andel «vet ikke» for de spørsma lene med høyest score pa  variabelen «vet ikke» 
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Vedlegg 1: spørreskjema  
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Vedlegg 2: fordeling av svar - % vis frekvens 
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Nordreisa kommune v/ ordfører 9.0 i :IL/ 21.1%

Postboks 174

9156 Storslett

Forelegg

POLITIMESTEREN I TROMS

sikter herved Nordreisa kommune v/ ordfører, 943350833

for overtredelse av

Helse ersonelloven 67 første ledd 'f. 16 første ledd 'f. strl  2005  27
for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha overtrådt bestemmelser i loven eller i medhold av

den,

jf  §  16 første ledd,

hvoretter virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at

helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter,

jf.  §  4  første ledd,

hvoretter helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet
og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets

karakter og situasjonen for øvrig,

jf. legemiddelhåndteringsforskrihen  §  7,
hvoretter helsepersonell skal sørge for at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose,

til riktig tid og på riktig måte,

jf. straffeloven  §  27,
hvoretter et foretak kan straffes når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne

av et foretak, selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

Anm.nr.:  13457902  2066/16-50/ KJJOOl

28.03.2018  10:17 dokumentid:  81874517
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Grunnlag: .

I  tiden forut for 6. april 2016 unnlot Nordreisa kommune å sørge for at håndteringen av narkotiske
legemidler ved Sonjatun sykehjem var forsvarlig, idet virksomheten ikke hadde god nok opplæring

i, kontroll med etterlevelsen av, og oppfølging av brudd på prosedyrene for tilberedning av

legemidler, herunder kravet til dobbeltkontroll ved injeksjon. Unnlatelsen medvirket til at
tilberedning av ordinert dose morfin til  . .
ikke ble kontrollert og at feil ved tilberedningen ikke oppdaget, med den følge at fikk

injisert ca. 100 mg morfin istedenfor den legeordinerte dosen på 2,5 mg. døde senere
samme natt.

For overtredelsen ilegges Nordreisa kommune v/ ordfører en bot til statskassen på  kl‘.

100000

Boten som er fastsatt i forelegget, bygger på at forelegget blir vedtatt. Ved utmålingen av boten er det
følgelig lagt inn en strafferabatt på dette grunnlag.

Nordreisa kommune v/ ordfører underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må
oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand
om bot på kr. 120000, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

V edtakelse av forelegget  — frist og betaling:
Nordreisa kommune v/ ordfører oppfordres til å ta standpunkt til forelegget og returnere et eksemplar i
undertegnet stand innen

5  — fem  -  dager fra mottakelse. Betaling av boten anses ikke som vedtakelse.

Når forelegget er vedtatt og returnert politiet, videresendes det til Statens irmlo'evingssentral (SI), som

sender ut faktura. Betaling kan også skje direkte til politidistriktet. Etter at faktura er mottatt fra SI, kan
Nordreisa kommune v/ ordfører søke SI om å få betale forelegget/kravet i avdrag eller få utsatt
betalingen. Mer informasjon om betaling, avdragsordning og betalingsutsettelse kan finnes på 815

nettsted: www.statens-innkrevin ssentralno, eller ved å lese informasjonen på baksiden av giro som
Nordreisa kommune v/ ordfører får tilsendt fra SI.

Konsekvenser av at Nordreisa kommune v/ ordfører vedtar forelegget:
Vedtakelsen av forelegget er frivillig og innebærer at straffesaken avgjøres endelig og uten

domstolsbehandling. Vedtakelsen har samme virkning som en endelig dom og kan vanligvis ikke

påankes. -

Vedtatt forelegg kan få betydning også utenfor straffesaken. Dette gjelder for eksempel adgang til å

beholde eller få offentlige bevillinger og autorisasjoner, bl a bevertningsbevillinger. Hvis det er voldt
skade, kan vedtatt forelegg få betydning ved et eventuelt erstatnings- eller forsikringsoppgjør.

Anm.nr.: 13457902 2066/16-50/KJJ001 forelegg side 2 av 4

o », rur-.:, . a,!... ‘H  ':=-  =-  .',;!w, hu.. £; , 1i.:_,;l::.[.!1\;:x117/;1!/
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Forelegget  vedtas
Anm.nr.: 13457902 2066/16-50 Nordreisa kommune Vi ordfører. 943350833

Sted og dato £  ‘5 .— /  ?

Underskrift , .

ma! Øra/' x' Å/Wzåaäsa
Verges  undersk '

Forelegget vedtas IKKE
Anm.nr.: 13457902 2066/16—50 Nordreisa kommune vl ordfører.  943350833

[] Jeg er  ikke skyldig.  Det oppfordres til  å  begrunne dette nærmere og oppgi eventuelle
vitner som ønskes avhørt. Disse opplysningene kan gis på baksiden.

Saken vil som regel bli sendt tingretten for hovedforhandling med vitneførsei. Normalt vil det
bli nedla t åstand om saksomkostnin er.

D  Jeg godtar  ikke  botens  størrelse. Saken vil som regel bli sendt tingretten for forenklet
rettergang (tilståelsesdom).

F  orelegg hvor det er ilagt tap av fareretf/sperrefris! for førere”, inndragningskrav,
erstatningskrav eller relir'ghetstap:

D  Jeg godtar  ikke tap av førerett/sperrefrist.

[] Jeg godtar ikke inndragningskravet.

[l Jeg godtar ikke erstatningskravet.

[] Jeg godtar ikke rettighetstap.

Sted og dato

Underskrift

Verges underskrift

Anm.nr.:  13457902  2066/16-50/  KJJOOl forelegg side 4 av 4

28.03.2018 10:17 tiokumeniiid:  81874517
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Et vedtatt forelegg for overtredelse av bestemmelser i straffeloven (2005) kapittel 26 (dvs. §§ 291-318)
eller straffeloven  (2005) § 322 jf§ 321 og § 328 jf§ 327, medfører  — på samme måte som en dom  —
registrering i DNA identitetsregisteret.

Konsekvenser av at Nordreisa kommune v/ ordfører ikke vedtar forelegget:
Dersom forelegget ikke vedtas, oppfordres Nordreisa kommune v/ ordfører til innen 5  — fem  -  dager å

oppgi grunnen til dette. Dette kan skrives i rubrikken til slutt i forelegget, på baksiden av forelegget eller
i eget brev. Vedtas ikke forelegget, vil saken normalt bli sendt retten for pådømmelse.

Forelegget er utferdiget etter ordre fra Riksadvokaten av 20.03.2018.

Troms politidistrikt, 27.03.2018

Kirsti Jullum Jensen

politiadvokat

Amn.nr.: 13457902 2066/16—50/ KJJ001 forelegg side 3 av 4
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.02.2018 10.29.16
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Øyvind Evanger

Emne: melding om vedtak
Vedlegg: Særutskrift - Representant flyplassutvalg.docx
Det vises til vedlegg.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
  

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

Til Nordreisa kommune 
Ved ordfører Øyvind Evanger 

 
MELDING OM VEDTAK 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Kafè Ruija, Skibotn 
TIDSPUNKT: 19. februar 2018 

 
Sak 23/18  Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn 
 
Ordføreren i Nordreisa har tatt initiativ til å nedsette et flyplassutvalg som overvåker 
og ivaretar flyplassen. Nord-Troms Regionråd er bedt om å oppnevne en 
representant til utvalget.  
 
Sammensetningen av utvalget er foreslått som følger (en representant fra hver 
aktør): ordfører i Nordreisa kommune, Avinor, reiseliv, næringsliv og regionrådet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner ordfører Ørjan Albrigtsen som representant i 
flyplassutvalget. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
Innspill til utvalget gitt i møte: flyplassutvalget bør ha som mål og få på plass en 
garanti om at Widerøe skal levere på regularitet. 
  
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
19.02.18 
Berit Fjellberg 
Referent
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|  
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Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Reisa 
og Ràisduottarhàldi nasjonalpark 

Miljødirektoratet fikk ved brev av 20. oktober 2015 fra Klima- og miljødepartementet 
delegert myndighet etter naturmangfoldloven § 62 andre ledd, tredje punktum til å 
bestemme at et særskilt oppnevnt organ er forvaltningsmyndighet for et område vernet 
etter naturmangfoldloven kapittel V. Myndigheten gjelder i tillegg oppnevning av 
eventuelle nye styrer og reoppnevning av styremedlemmer til eksisterende styrer, samt 
godkjenning av forvaltningsknutepunkt. 
 
Sametinget har etter Sametingsvalget høsten 2017 innstilt nye representanter til 
nasjonalparkstyret. 
 
Miljødirektoratet vil på bakgrunn av dette oppnevne følgende nye representanter fra 
Sametinget til nasjonalparkstyret for Reisa og Ràisduottarhàldi nasjonalpark: 
 
For Sametinget: Màret Làila Logje Personlig vara: Ol Johan Gaup 
   Mikkel O. Nilut    Elle Merete Utsi 
 
 
Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden til Sametinget. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

Reisa nasjonalparkstyre 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 

 
 
Trondheim, 12.02.2018 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2016/1058 

Saksbehandler: 
Marte Eliasson 
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Olav Nord-Varhaug Marte Eliasson 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Sametinget / Sámediggi Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
Troms fylkeskommune 
/ Romssa fylkkasuohkan 

Postboks 6600 9296 Tromsø 
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Fra: Elisabeth Sletten (Elisabeth.Sletten@ks.no)
Sendt: 10.04.2018 10.41.26
Til: 
Kopi: Torild Fagerbekk; Marte Malones

Emne: Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen
Vedlegg: KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionre._.pdf;Oversendelse av KS sin høringsuttalelse
til ekspertutvalgets._ (2).pdf
Til alle kommuner og fylkeskommuner,
 
Vedlagt er KS høringsuttalelse om ekspertutvalgets rapport «Desentralisering av oppgaver fra staten til
fylkeskommunene», samt følgebrev.
 
 
Vennlig hilsen

Elisabeth Sletten
Spesialkonsulent

E‐post   Email:         elisabeth.sletten@ks.no
Mobil   Cellular:     (+47) 908 45 256
http://www.ks.no

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen 
Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 
 
Sammendrag:  
KS er i all hovedsak enig i de prinsipper som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine vurderinger i 
rapport om overføring av oppgaver. KS mener at ekspertutvalgets forslag vil styrke demokratiet og gi 
større muligheter til å oppnå samordningsgevinster på tvers av sektorer. 
 
KS vil uttrykke støtte til utvalgets påpekning av å styrke de oppgaver og roller som fylkeskommunene 
allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen. En 
oppgaveportefølje med gjennomgående ansvar på enkeltområder, og også på tilstøtende og relaterte 
områder, vil etter KS syn bedre forvaltningen gjennom at samordning gjøres enklere.  
 
Nettopp fordi disse samordningseffektene er en så viktig del av ekspertutvalgets forslag, er det 
avgjørende at utvalgets forslag vurderes i sin helhet. KS forutsetter derfor at det legges til rette for at 
Stortinget kan vurdere ekspertutvalgets forslag som en helhet.  
 

Innholdsfortegnelse 
0. Generell kommentar ............................................................................................................................... 2 
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0. Generell kommentar 

 
Ekspertutvalget påpeker i rapporten at de har tolket Stortingets vedtak som et svar på to utfordringer: 
 

 Selv etter første fase av kommunereformen er gjennomført vil det i Norge være mange små 

kommuner som vil ha utfordringer med å rekruttere og ivareta nok kompetanse, samt å gi 

fullverdige tjenester til sine innbyggere. 

 Den betydelige veksten i, og oppdelingen av, den statlige forvaltningen de siste årene har ført til 

silotenkning og manglende koordinering på tvers.  

På bakgrunn av særlig sistnevnte punkt utøves mye av dagens nasjonale politikk av ikke-folkevalgte 
organer, med de konsekvenser det har for befolkningens muligheter for å holde noen til ansvar gjennom 
valg for de beslutninger som er tatt. Dette er en demokratisk utfordring all den tid avveininger og 
prioriteringer mellom legitime mål og interesser er, og bør være, en politisk oppgave. 
 
Samtidig utfordres fylkesdemokratiet av en relativt sett lavere interesse enn kommunedemokratiet og det 
nasjonale demokrati. Selv om dagens fylkeskommunale oppgaver i stor grad påvirker folks hverdag, og i 
seg selv er svært betydningsfulle, avspeiler de i liten grad de politiske konfliktdimensjonene i det norske 
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samfunnet. Det kan langt på veg forklare den lavere interessen for deltakelse i fylkesdemokratiet. 
Utvalget er av den oppfatning at løsningen på disse utfordringene er å styrke det regionale folkevalgte 
nivået. KS støtter dette. Slik vil en større del av det som i dag er administrativt utførte oppgaver 
underlegges folkevalgt kontroll, samtidig som man får samordnet og koordinert virkemidlene bedre enn i 
dag.  
 
Norge er i dag et av verdens sterkeste og frieste demokratier, og nordmenn flest har stor grad av tillit til 
sine folkevalgte institusjoner. Men vi er ikke immune mot den europeiske og internasjonale trenden med 
dalende tillit til politikere og politiske systemer. En av de sikreste måtene et demokrati kan svekke seg 
selv, både reelt og oppfattet, er å unnta beslutninger fra folkevalgt kontroll og ansvar. Dette gjelder særlig 
beslutninger som er gjenstand for avveininger og prioriteringer mellom ulike legitime mål og interesser. 
Slike beslutninger hører hjemme i det folkevalgte domenet. I så måte kan ekspertutvalgets forslag 
karakteriseres som et bidrag til å styrke demokratiet ved nettopp å foreslå at denne typen oppgaver 
overføres til et forvaltningsnivå som er underlagt direkte folkevalgt myndighet og kontroll; 
fylkeskommunen.  
 
Norge har store regionale og lokale forskjeller som påvirker hvordan oppgaver løses mest effektivt. Dette 
er en viktig forklaring på den sterke oppslutningen det norske kommunale selvstyret har, og er også en 
bakgrunn for generalistkommuneprinsippet. Den som har skoen på vet best hvor den trykker. Det vil dog 
være slik at noen oppgaver krever større befolkningsgrunnlag, større fagmiljøer, eller samordning mellom 
større geografiske områder enn hva et stort flertall av kommunene har mulighet til å ta ansvar for alene. I 
mange tilfeller vil en avveining mellom effektivitetshensyn og et nærhetsprinsipp tilsi at oppgaver bør 
løses på regionalt nivå. Staten har i mange tilfeller gjennom lovgivning lagt slikt ansvar til regional stat. 
Ekspertutvalget foreslår nå å overføre flere av disse oppgavene til fylkeskommunene. Det er i tråd med KS 
sitt syn. 

1. Næring, kompetanse og integrering: 

1.1 Næring, forskning og innovasjon 
Utvalget foreslår følgende oppgaver overført på feltet: 
 

- Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes av 

Innovasjon Norge, og en eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent. 

- Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges. 

- Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som i dag 

ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale forskningsfond. 

- Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til investeringer 

og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruks- og matdepartementet til 

fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge. 

- Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret. Distriktssenteret 

nedlegges. 

- Mer myndighet til fylkeskommunen i forbindelse med saksbehandling av akvakultursøknader 

Det er betydelige ulikheter i næringsstrukturen regionalt i Norge. Nasjonale og internasjonale trender får 
derfor ulike konsekvenser for verdiskapningen i næringslivet i regionene. En styrket fylkeskommunal 
innflytelse over næringspolitikken gir økte muligheter til å tilpasse virkemiddelbruken til denne 
variasjonen i utfordringsbildet for næringslivet. I så måte støtter KS ekspertutvalgets vurdering av at det 
er avgjørende for fylkeskommunenes rolle som samfunnsutviklere at de også får en utvidet 
oppgaveportefølje innen næring, forskning og innovasjon. Forslagene vil også styrke dialog og 
samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner. 
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En slik sterkere regionalsamordning muliggjør også en koordinert satsning på regionale fortrinn som kan 
gi økt regional konkurransekraft.  
 

1.2 Innovasjon Norge 
Ekspertutvalget forslår at oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag 
forvaltes av Innovasjon Norge, og en eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent overføres 
til fylkeskommunene. 

1.2.1 Fylkeskommunalt eierskap 

 
KS støtter ekspertutvalgets forslag om å overføre aksjemajoriteten i Innovasjon Norge til 
fylkeskommunene. KS mener at en slik løsning vil skape et større demokratisk engasjement til eierskapet 
og politiske prioriteringer i den regionale utviklingen.  
 
Ekspertutvalget har foreslått en øvre grense på 66 prosent fylkeskommunal eierandel. KS vil påpeke at 
selv med en økning ut over dette, for eksempel til 75 pst fylkeskommunal eierandel, vil staten fortsatt 
være den største enkelteieren i selskapet.  
 
KS forutsetter at staten som største enkelteier og oppdragsgiver fortsatt dekker finansieringen av 
basiskostnadene.  

1.2.2 Overføring av oppdragsgiveransvar 

 
Ved overføring av midler hvor fylkeskommunene blir oppdragsgiver på nasjonale program, er det KS sin 
oppfatning at brukere og samarbeidspartnere vil oppleve fylkeskommunen som den viktigste innovasjons- 
og næringspolitiske aktøren og forholde seg til fylkeskommunen deretter. Dette vil legge til rette for at 
samarbeidsrelasjonene mellom de viktige bidragsyterne i nærings- og innovasjonsarbeidet kan styrkes. 
 
Samtidig vil oppdragsdepartementene gjennom dialog med fylkeskommunene måtte forholde seg aktivt 
til det regionale folkevalgte nivået, og særlig de regionale strategier. KS mener denne dialogen vil kunne 
styrke både den regionale og den nasjonale utviklingskraften innenfor en rekke sentrale kunnskaps-, 
innovasjons- og næringspolitiske områder. 
 
Forslagene om overføring av eierskap og oppdragsgiveransvar vil motivere fylkespolitikerne til å engasjere 
seg sterkere i innovasjons- og næringspolitiske spørsmål og strategier. Det er KS sin oppfatning at dette vil 
være viktig for å løfte fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler og viktig næringspolitisk aktør. 
 

1.3 Siva 
Utvalget foreslår at hele Sivas virksomhet overføres til fylkeskommunene, og viser både til at 
fylkeskommunene har tilsvarende oppgaver i innovasjonsselskaper og næringshager, og forutsetninger 
for å inkludere Sivas eiendomsportefølje i sin eksisterende portefølje.   
 
Næringshagene og inkubatorene er en viktig del av infrastrukturen i fylkene for å dyrke fram 
næringsmiljøer og nye bedrifter. Fylkeskommunene er, sammen med Siva, store bidragsytere til disse 
selskapene både med tanke på grunn- og prosjektfinansiering. I flere av selskapene er også 
fylkeskommunene medeiere. KS mener derfor at det er naturlig at strukturen forenkles og at 
fylkeskommunene overtar det totale ansvaret for disse programmene. Dette letter også samordningen 
mellom de ulike virkemidlene.  
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1.4 Forskningsrådet 
Etter KS oppfatning vil en videreutvikling av de regionale forskingsfondene (RFF) og en betydelig styrkning 
av finansieringen være et viktig virkemiddel for å løfte regional næringsutvikling og øke relevansen og 
effekten av kunnskapsproduksjonen. Sett i sammenheng med de øvrige virkemidlene foreslått av 
utvalget, vil en oppskalering av RFF gi grunnlag for mer helhetlige, kunnskapsbaserte og kraftfulle 
utviklingsstrategier. De vil bedre svare til regionale behov og forutsetninger, og mobilisere og 
ansvarliggjøre relevante aktører. 
 
KS vil bemerke at ekspertutvalgets perspektiv mangler en viktig dimensjon, nemlig RFFs rolle i å drive og 
muliggjøre innovasjon også i offentlig sektor. Innsatsen mot kommunal sektor gjennom RFF-ordningen 
bør derfor styrkes betraktelig. 
 

1.5 Regionalt næringsprogram 
I rapporten har utvalget foreslått å overføre fylkesmannens ansvar for Regionalt næringsprogram til 
fylkeskommunen. Ansvaret inkluderer strategiske føringer til Innovasjon Norge om bruken av midler til 
investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene). Utvalget foreslår at fylkesmannen beholder de 
to resterende programmene under paraplyen Regionalt bygdeutviklingsprogram. 
 
KS er av den oppfatning at en slik deling av ansvar lett kan bli uoversiktlig,særlig fordi totaliteten av det 
som i dag er bygdeutviklingsprogrammet ikke kan ses i sammenheng med øvrig kompetanse-, forsknings-, 
nærings-, og innovasjonspolitikk. KS anbefaler derfor at veilednings- og mobiliseringsarbeidet innen 
landbruksrettet næringsutvikling i sin helhet overføres til fylkeskommunene. Dette vil styrke dialog og 
koordinering mellom kommunene og fylkeskommunene på området. 
 

1.6 Nordområdepolitikk 
Utvalget er av den oppfatning at regionreformen gir grunnlag for å styrke rollen til fylkeskommunene i 
Nord-Norge som samfunnsutviklere og utøvere av nordområdepolitikken. En politikk som tar 
utgangspunkt i regionale muligheter og fortrinn, basert på lokal kjennskap og initiativ, vil spesielt kunne 
tilføre merverdi til den innenrikspolitiske dimensjonen av nordområdepolitikken. KS støtter denne 
vurderingen. 
 

1.7 Distriktssenteret 
Utvalget mener at Distriktssenterets virksomhet bør sees i sammenheng med fylkeskommunenes rolle 
som samfunnsutvikler. KS vurderer det slik at fylkeskommunene i kraft av sin rolle tett på alle landets 
kommuner er enda bedre rustet enn en statlig etat til å ivareta kommunene og deres behov. Et forsterket 
samarbeid mellom fylkeskommunene og de lokale kommunene vil være et av suksesskriteriene ved 
regionreformen, og en fylkeskommunal overtakelse av oppgavene til Distriktssenteret vil underbygge 
dette.  
 

1.8 Kompetansepolitikk 
Ekspertutvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunene: 
 

 Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til 
Kompetanse Norge og NAV. 

 Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er finansiert 
over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkeskommunenes budsjetter 
til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant annet ansvar for ulike tilskudd som i 
dag ligger til Kompetanse Norge. Nasjonale oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til 
Utdanningsdirektoratet. Kompetanse Norge nedlegges. 
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I tillegg mener utvalget at regionreformen legger grunnlag for ytterligere utredninger av endringer: 
 

 Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor 
arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til 
fylkeskommunene. 

 Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunene med sikte på en 
reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen. 

 
Kompetansepolitikken er et viktig element i fylkeskommunenes samfunnsutvikleroppdrag. Det er 
fylkeskommunens verktøy for å bidra til at regionens næringsliv har tilgang på den nødvendige 
kompetansen, samtidig som feltet er viktig for blant annet integreringspolitikken. Fylkeskommunene er 
allerede godt rustet til å ha ansvar for regional kompetanseutvikling.  Nasjonale myndigheter må 
framover legge til rette for at fylkeskommunene både kan videreutvikle og utøve dette ansvaret ved å gi 
mer regionalt handlingsrom, flere oppgaver og gode finansieringsordninger. Dette vil medføre en bedre 
samordning av virkemidlene, og dermed mulighet til å høste større effekter av den samlede innsatsen. 
 
KS vil også bemerke at ekspertutvalgets forslag støtter opp om mål vedtatt i Nasjonal kompetansepolitisk 
strategi 2017 – 2021, hvor regjeringen er blitt enig med de åtte hovedorganisasjonene og de andre 
strategipartene om å «styrke regionalt folkevalgt nivås kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle, 
og legge bedre til rette for regionalt samarbeid mellom ulike kompetanseaktører». 
 
Kompetanse Norge har gjort en stor og viktig jobb med å kvalitetssikre og utvikle karriereveiledningen 
gjennom oppfølgingen av NOU 2016:7. Videre utvikling av karriereveiledning må etter KS’ oppfatning ta 
hensyn til regionale behov og prioriteringer gjennom fylkeskommunalt ansvar og eierskap, og dermed 
forankres i regionale planer og strategier. De fleste oppgavene til Kompetanse Norge vil dermed naturlig 
høre hjemme i fylkeskommunene.  
 
Etter at fylkeskommunalt eierskap av fagskolene ble endelig avklart, er det naturlig at fylkeskommunene 
starter arbeidet med å oppnå fagområdegodkjenning og bli «sitt eget NOKUT». Arbeidet med en slik 
godkjenning innebærer blant annet et kritisk blikk på kvalitetssystemer, samarbeid med lokalt arbeidsliv, 
studentdemokrati og studentmedvirkning. En fagområdegodkjenning vil gi svært gode fortrinn med tanke 
på å opprette nye tilbud flere steder i fagskolens region. Denne fleksibiliteten er videre viktig med tanke 
på realisering av kompetansepolitiske planer. 
 
KS mener at de oppgavene innenfor kompetanse som anbefales overført vil styrke fylkeskommunenes 
mulighet til å lykkes som regionale samfunnsutviklere.  
 

1.9 Integrering 
Utvalget foreslår følgende oppgaver overført på feltet: 
 

 Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av 

kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting. Utbetaling av 

integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan overføres til ansvarlige 

departement. IMDi nedlegges. 

Utvalget begrunner forslaget med at oppgavene bør ligge på nærmest mulig lokalt nivå. KS oppfatter også 
at en slik organisering vil kunne bidra til at lokale fortrinn kan utnyttes til det beste i integreringsarbeidet. 
Særlig på kvalifiseringsfeltet kan det ha en positiv effekt for kommunenes opplæringstilbud om 
fylkeskommunen har et bredere ansvar for oppgaveleveranse og koordinering. Dette er også i tråd med 
Stortingets anbefaling: «Stortinget ønsker å styrke nytt regionalt folkevalgt nivås rolle i 
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integreringsarbeidet i forbindelse med sysselsetting og utdanning, samt som bindeledd mot kommuner, 
næringsliv og frivillig sektor».  
 
Når det gjelder kvalifisering og opplæring av flyktninger skal IMDi sørge for at integreringspolitikken 
gjennomføres i tråd med de føringer og mål som er satt nasjonalt, samt være nasjonalt fagorgan og 
kompetansesenter på området. For introduksjonsordningen, som er det viktigste tiltaket, har IMDi 
overordnet ansvar for at flest mulig av deltakerne kommer i arbeid eller utdanning som følge av 
programmet. Selv om det er behov for mer utdanning i integreringsarbeidet, er det også bred enighet om 
at introduksjonsprogrammet bør bli mer arbeidsrettet. I så måte vil en overføring til fylkeskommunen 
være naturlig, sett i lys av særlig det fylkeskommunale ansvaret for videregående opplæring, inkludert 
yrkesfaglige studieretninger. En slik kobling i integreringsarbeidet har KS også tidligere tatt til orde for. 
Det vil imidlertid fortsatt være et behov for nasjonal samordning og kompetansesamling om 
introduksjonsordningen.  

2 Samferdsel 

2.1 Kollektivtransport 
På samferdselsfeltet er allerede store deler av den nasjonale oppgaveporteføljen tillagt 
fylkeskommunene. De har ansvar for store deler av kollektivtransporten: Rutetransport med buss, båt, 
trikk, t-bane og bybane, samt skoleskyss i eget fylke. I tillegg til dette kommer TT-ordningen, fylkesveiene 
(som utgjør ca. 80 % av vegnettet), og fylkesvegferjene. Fra 2020 overtar fylkeskommunene også offentlig 
kjøp av regionale flyruter, samt eierskap og forvaltning av regionale fiskerihavner, og gjennom 
anmodningsvedtak fra Stortinget utredes nå overføring av den fylkeskommunale delen av Sams 
Vegadministrasjon til fylkeskommunene. 
 
I tråd med sin tilnærming om å styrke de oppgaver og roller som fylkeskommunene allerede har foreslår 
utvalget å overføre følgende oppgaver på samferdselsfeltet til fylkeskommunene: 
 

 Kjøp av fylkesinterne togruter og togruter mellom Østfold/Akershus/Buskerud, 

Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo. 

 Forvaltning av tilskudd for utvidet tilbud for tilrettelagt transport (TT-ordningen). 

 Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd. 

Utvalgets forslag samler ansvaret for tilnærmet all kollektivtransport under et regionalt folkevalgt nivå, og 
således kan de nye fylkeskommunene se transporttjenester under ett og i sammenheng med øvrig 
regional planlegging. Dette vil kunne effektivisere innsatsen i hele regionen. Nærhet til innbyggere og 
reisende vil også gi økt fleksibilitet. Slik kan kapasitet og frekvens tilpasses lokale og regionale endringer i 
etterspørselen. Sammen med ansvaret for organisering av egen vegadministrasjon, mener KS at foreslått 
endring legger til rette for en effektiv, helhetlig, bærekraftig og klimavennlig transportutvikling. 
 

2.1.1 Kjøp av persontransport med tog 

For lokale og regionale togruter som inngår i fremtidens Intercity-nett, vil Østfold/Akershus/Buskerud, 
Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo utgjøre det geografiske nedslagsfeltet for mesteparten av 
togrutene. Disse fylkene har også høy befolkningstetthet og arbeids- og bosettingsområder som krysser 
fylkesgrenser. Et samlet ansvar for kollektivtransport vil kunne gi samordningsgevinster og mer 
brukervennlige løsninger. Det gjelder spesielt med tanke på at det nå utvikles mobilitetssystemer som kan 
være tverrsektorielle, og se hele reisekjeden under ett. 
 
Utvalget foreslår at Østfold/Buskerud/Akershus kan ta et vertskommuneansvar som det største 
«jernbanefylket». En overføring av ansvaret for kjøp av persontransport med tog forutsetter en tydelig 
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forpliktelse om samarbeid og utvikling av et koordinert togtilbud på tvers av fylkesgrensene. Togtilbudet i 
en region vil påvirke hele resten av systemet og gjøre flaskehalser enda mer problematisk enn i dag. I så 
måte vil KS påpeke at det er avgjørende for en vertskommuneløsning at det samtidig etableres gode 
mekanismer for løsning av eventuelle interessekonflikter mellom regioner/fylker når det gjelder å 
beslaglegge kapasitet.  
 
Utvikling av et lokalt og regionalt togtilbud er langt mer kostnadskrevende enn øvrig kollektivtransport. 
Gitt at ansvaret for kjøp av togtransport overføres til fylkeskommunene, forutsetter KS at utgiftene fullt ut 
kompenseres gjennom rammetilskuddet.   
 

2.2 Forvaltning av tilskudd for utvidet tilbud for tilrettelagt transport for 

funksjonshemmede (TT-ordningen) 
Gjennom å overføre tilskuddsordningen vil fylkeskommunene kunne se TT-tilbudet som en integrert del 
av et samlet kollektiv- og transportsystem. Dette gjelder særlig det ordinære kollektivtilbudet som de 
siste årene har gjennomgått store endringer med tanke på universell utforming.  Å tilgjengeliggjøre det 
ordinære kollektivtilbudet også for grupper som tidligere hadde behov for særskilt tilrettelegging er og vil 
være en viktig oppgave for fylkeskommunene. Samtidig vil det fremdeles være behov for en god og 
effektiv TT-ordning. KS støtter utvalgets forslag da det vil sette fylkeskommunene i stand til å se 
sammenhengen mellom et tilgjengelig universelt utformet kollektivtilbud og en god og effektiv TT-
ordning, slik at fremkommelighet og mobilitet sikres. En utfordring for fylkeskommunene vil være å sørge 
for at en sårbar målgruppe ikke forsvinner i mengden når et samlet transporttilbud skal vurderes.  
Videreføring av dagens brukermedvirkning er en forutsetning for at overføringen skal oppleves som god 
for en sårbar målgruppe. 
 

2.3 Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd 
Regjeringen har som langsiktig mål at alle landets husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd. 
Det er også et nasjonalt mål at det skal være mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Utenfor byer og 
tettsteder er mange avhengige av offentlig støtte og egne initiativ for å få på plass en tilstrekkelig 
infrastruktur. Per i dag er den statlige støtten langt lavere enn hva det søkes om. For 2018 er det bevilget 
69 millioner kroner.  
 
En fordel med at ordningen legges til fylkeskommunene vil være at tilskuddet kan sees i sammenheng 
med øvrige innsatsområder i en regional plan og i nær dialog med kommunene. En utfordring vil være 
stor variasjon i behov ut fra geografi /bosetning. Forutsetninger for å lykkes er at fylkeskommunene 
etablerer tydelige kriterier for vurdering av søknader. Det gjenstår å enes om hvordan tilskuddet skal 
fordeles mellom fylkeskommunene. 

3 Miljø, klima og naturresurser 
Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer: 
 

 Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 

forurensningsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage. 

 Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til oppfølging av 

klimaloven. 

 Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft 

over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan benytte NVE i 

saksbehandlingen. 

 Mer myndighet til fylkeskommunene i forbindelse med saksbehandling av akvakultursøknader 
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KS mener at ekspertutvalgets forslag til overføring av oppgaver og myndighet vil gi mulighet til en 
helhetlig tilnærming til et felt som nå er fragmentert. Dette inkluderer vannkraft, akvakultur, vilt, fisk, 
truede, sårbare og uønskede arter. En samling av de regionale kompetansemiljøene på området vil gjøre 
forvaltningen mer effektiv og gi bedre grunnlag for å se ulike arter i sammenheng.  
 

3.1 Klimaområdet 
KS er enig med ekspertutvalget i at en overføring av større ansvar for klima- og miljøoppgaver og 
tilhørende myndighet vil kunne gi en bedre og mer samordnet gjennomføring av klimapolitikken. Samtidig 
vil det kunne styrke fylkeskommunen som faglig veileder og samarbeidspartner for kommunene. Regional 
plan vil også bli styrket som verktøy for reell styring av samfunnsutviklingen. KS vil likevel påpeke at det er 
behov for en gjennomgang av ansvar og oppgaver på dette feltet, slik at det ikke oppstår overlapp mellom 
fylkeskommunene og fylkesmannen.   
 

3.1.1 Klimatilpasning 

KS støtter ekspertutvalgets prinsipp om at fylkeskommunens veiledningsansvar overfor kommunene i 
plansaker bør brukes til å ivareta hensynet til nødvendig klimatilpasning. Likevel påpekes det at det er 
behov for å avklare ansvar og roller mellom fylkeskommunen, NVE, DSB, Miljødirektoratet og 
fylkesmannen på dette feltet. I tillegg ligger det en stor utfordring i å sikre tilstrekkelige økonomiske 
virkemidler til å håndtere alle tiltakene. KS vil derfor påpeke at tilskuddsordningen på 
klimatilpasningsområdet som foreslås overført er helt utilstrekkelig til å løse dagens, så vel som framtidige 
oppgaver på området. KS mener det er behov for utredning av ytterligere ansvar innen 
klimatilpasningsområdet med sikte på overføring til fylkeskommunene. 
 

3.2 Vannforvaltning 
Ekspertutvalget mener at Regjeringens forslag om å frakoble de regionale vannforvaltningsplanene fra 
Plan- og bygningsloven (PBL), samt å flytte ansvaret som regional planmyndighet fra fylkeskommunene til 
statlig nivå, er i motstrid til både intensjonene med PBL som samordningslov og målet med 
regionreformen.  Utvalget ser med bekymring på at oppgaver tas ut fra PBL.  Dette er helt i tråd med KS 
sitt syn. 
 

3.3 Naturforvaltning 
Ekspertutvalget foreslår at ansvaret for truede arter og villreinforvaltning bør legges til det regionale 
nivået. Vernet av truede arter kan etter KS sitt syn styrkes blant annet gjennom langt bredere folkevalgt 
forankring. Fylkeskommunenes nærhet til de områdene hvor vern av truede arter er aktuelt vil kunne 
bidra til en bedre forståelse for vernehensyn, og en bedre forankring i lokalsamfunnene. 
 
Videre foreslår utvalget at forvaltningen av rovvilt kan håndteres av et folkevalgt regionalt nivå, men at 
rammene som angir minstenivå av bestand for rovdyr fremdeles skal legges nasjonalt. De eksisterende 
rovviltnemndene, oppnevnt av KLD, nedlegges. De samme argumentene vil kunne gjøre seg gjeldende 
vedrørende dette forslaget som vedrørende andre truede arter. Temaet er imidlertid gjenstand for 
særlige splittelser både nasjonalt og lokalt. Det er relevant å påpeke at samtidig som 
interessemotsetninger kan stimulere engasjement, interesse og deltagelse, kan dype konflikter virke 
ødeleggende i lokalsamfunn og i regioner. KS mener likevel at en fylkeskommunal ansvarsovertakelse på 
rovviltfeltet vil kunne bidra, som også for truede arter, til en lokal forankring til det beste for feltet.  
 
Utvalget foreslår at relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet foreslås overført 
til fylkeskommunene. KS støtter dette forslaget, men understreker at dette er på bakgrunn av et ønske 
om at disse tilskuddsordningene på sikt er en del av rammefinansieringen.  
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Ansvaret for verneområdene som i dag forvaltes av fylkesmannen foreslås overført til fylkeskommunene. 
En slik overføring vil kunne bøte på den utbredte opplevelsen av den lokale verneområdeforvaltningen 
som i realiteten å være statlig kontrollert og styrt. KS mener forslaget bidrar til å styrke demokratiet. 
Videre støtter KS utvalgets forslag om å overføre ansvaret for å utarbeide verneforslag til 
fylkeskommunen, men forutsetter at rollefordeling og grensesnitt mot Miljødirektoratet utredes videre. 
 
Ekspertutvalget foreslår videre at Miljødirektoratet gis innsigelsesmyndighet på fagområdene som 
overføres. En slik løsning vil kunne sikre ivaretagelse av nasjonale interesser, samtidig som en mer 
fruktbar stat/region-relasjon kan utvikles. KS støtter derfor en slik innsigelsesmyndighet. 
 

3.4 Friluftsliv 
Utvalget ser ikke hensikten med at både fylkeskommune og fylkesmann veileder og følger opp 
kommunene med hensyn til friluftsliv og ivaretakelse gjennom planlegging. Fylkeskommunene har et 
generelt planfaglig veiledningsansvar overfor kommunene, og friluftsliv blir et naturlig element i dette 
arbeidet. Utvalget mener de regionale friluftsoppgavene bør samles hos fylkeskommunen, noe KS støtter. 
 
Spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter saksbehandles i dag av DNT, samtidig som de selv 
er den største søkeren. Denne rolleoverlappingen er ikke helt uproblematisk. Å samle all offentlig 
tilskuddsforvaltning for friluftsliv hos fylkeskommunene vil gi bedre oversikt og helhetsforståelse. Det er 
åpenbart at friluftslivsfeltet er mangfoldig, og derfor krever skreddersøm og regional tilpasning og 
mobilisering. KS støtter ekspertutvalgets forslag om å samle ansvaret, oppgavene og forvaltningen innen 
friluftsliv til fylkene. Statlig sikra friluftsområder bør i tråd med dette overføres fylkeskommunal 
forvaltning. Det finnes i dag over 2400 slike områder. 
 
Utvalgets forslag vil også gi bedre mulighet til å se sammenheng med øvrige oppgaver innenfor bl.a. 
landbruk, reiseliv, kompetanse og arealforvaltning. KS mener dette vil gi bedre forankring av viktige 
nasjonale miljøpolitiske mål lokalt og regionalt. 
 

3.5 Akvakultur 
En enklere, mer samordnet og effektiv forvaltningsmodell for akvakultur har vært etterspurt i en årrekke. 
Forskningen, næringen og sentrale forvaltningsorganer som Nærings- og fiskeridepartementet og 
Fiskeridirektoratet, har pekt på at det å samle mer myndighet på en hånd kan være et effektivt 
enkelttiltak for å oppnå dette. Evalueringen av Trøndelagsmodellen 2003-2005 viser at en slik modell gir 
raskere saksgang og mer helhetlig og effektiv forvaltning. En delegering av disse oppgavene innenfor 
akvakulturforvaltningen til fylkeskommunene tar også hensyn til gjennomføringen av nasjonal 
havbrukspolitikk, samtidig som det åpnes for økt innflytelse fra fylkeskommunene i å utvikle rollen som 
samfunnsutvikler. Samtidig vil gjennomføringen av et slikt forslag bidra til å styrke den regionale 
planleggingen, gjennom å se virkemidler og oppgaver i sammenheng på tvers av sektorer og lovverk. KS vil 
derfor anbefale at fylkeskommunene delegeres myndighet som statlige sektormyndigheter i dag besitter i 
forbindelse med saksbehandling av akvakultursøknader. 
 

3.6 Regional planlegging som verktøy i ressursforvaltningen 
Utvalget mener at fylkeskommunene bør ta en mer aktiv rolle i ressursforvaltningen ved å utarbeide 
regionale planer for bærekraftig utnytting av naturressurser, og at planene må tillegges større vekt i 
konsesjonsbehandlingen og ved utforming av nasjonal politikk. Regional planlegging kan ha en sentral 
rolle i å ivareta viktige hensyn i ressursforvaltningen særlig i et tilstrekkelig geografisk perspektiv. På 
denne måten kan de bidra til en mer helhetlig areal- og ressursforvaltning i fylket. Styrking av regional 
plan som grunnlag for enkeltvedtak i ressursforvaltningen vil gi større forutsigbarhet for kommuner, 
innbyggere og initiativtakere. KS støtter dette.  
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4 Kultur og kulturminnevern 
Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer innen kultur og kulturminnevern: 
 

 Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional 

karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd. 

 Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 60 

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 Region- og 

distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under samme kapittel 

overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester. Flertallet av tilskuddene som 

finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført. 

 Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kapittel 328 Museum og visuell kunst, post 70 

Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres over post 78 under 

samme kapittel, foreslås også overført. 

 Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, scenekunst og 

museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kapittel 322 Bygg og offentlige rom, post 70 

Nasjonale kulturbygg). 

 Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, 

Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, 

Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til Kulturdepartementet. 

 Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag ligger til 

Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene 

foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forutgående behandling i Kulturdepartementet. 

 Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger til 

Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til fylkeskommunene. 

4.1 Kultur 
Fylkeskommunene har i dag et betydelig ansvar for idrett, kultur og kulturminnevern. Samtidig er disse 
politikkområdene tilgrensende til andre viktige politikkområder underlagt fylkeskommunalt ansvar. Dette 
gjelder særlig folkehelse, opplæring, næringsutvikling og friluftsliv. En overføring av ansvar og midler som 
foreslått av utvalget vil gjøre det mulig å se sektorovergripende sammenhenger og utnytte feltets fulle 
potensiale i samfunnsutviklingen.  Kultur har i seg selv stor betydning for den identitet og selvforståelse vi 
har som mennesker. Samtidig spiller kulturen en viktig rolle på svært mange felt, blant annet ved å skape 
trivsel som grunnlag for folkehelse, bosetting og næringsutvikling. Kultur bidrar også til sysselsetting både 
i sentrale strøk og i distriktene. Det er derfor klart at kultur kan og bør spille en stor og selvsagt rolle i 
fylkeskommunenes samfunnsutvikleroppdrag.  På denne bakgrunn støtter KS ekspertutvalgets forslag om 
å overføre ytterligere oppgaver på feltet til fylkeskommunene. KS støtter også utvalgets vurdering av at 
fylkeskommunen kan legge til rette for, tilpasse, og utvikle det profesjonelle og frivillige kunst- og 
kulturtilbudet til regionens og lokalsamfunnenes ønsker og behov.  
 

4.1.1 Tilskudd til kulturinstitusjoner 

For KS er det også en viktig positiv virkning av ekspertutvalgets forslag at man vil få endret et 
finansieringssystem. Dagens tredelte finansiering (lokalt – fylkeskommunalt – statlig) medfører ofte i 
praksis at staten tar beslutninger, og kommuner og fylkeskommuner må følge opp for å unngå at 
institusjonene blir tapere. En slik modell vanskeliggjør strategiske beslutninger tatt på bakgrunn av 
langsiktige, regionale prioriteringer. 
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Selv om det etter KS oppfatning ikke er noen motsetning mellom å være regionalt finansiert/eid og å være 
en del av nasjonal kulturpolitikk, vil KS bemerke at dersom man skal operere med nasjonale institusjoner 
er det av avgjørende betydning å anerkjenne at flere av de store institusjonene utenfor Oslo har et like 
tungt og viktig nasjonalt oppdrag som institusjoner i Oslo. KS vil bemerke at det er behov for en 
gjennomgang av hvilke institusjoner som skal regnes som nasjonale, og dermed fullfinansieres over 
statsbudsjettet, slik at det som oppleves som en skjevfordeling ikke videreføres. 
 
Alle konsoliderte museer har nasjonale oppgaver på ett eller flere områder. KS støtter utvalgets forslag 
om en tydelig regional rolle på museumsområdet og mener dette vil kunne understøtte, og styrke, 
utvikling av museumssektoren. Samtidig mener KS det er påkrevd med en gjennomgang, og fornying, av 
den nasjonale museumspolitikken. 
 

4.1.2 Kulturrådet 

Kulturrådet er en nasjonal arena for konkurranse mellom prosjekter innenfor det frie, profesjonelle 
kulturfeltet.  Vurderingen av prosjektene er basert på fagfellevurdering, og disse gir derfor en særlig stor 
legitimitet. KS mener derfor at det er viktig at Kulturrådets rolle som en nasjonal arena opprettholdes, 
men da primært med oppgaver knyttet til Kulturrådets opprinnelig oppdrag som forvalter av Norsk 
kulturfond, slik ekspertutvalget foreslår.  
 

4.2 Forvaltning av spillemidler 
KS er usikker på hvilke konsekvenser utvalgets forslag om overføring av ansvaret for forvaltning av 
spillemidler til den kulturelle skolesekken får for Kulturtanken, som er det statlige organet for ordningen. 
KS mener at Kulturtankens rolle i framtiden må begrunnes i oppgaver hvor det gir tydelig merverdi at 
disse løses i fellesskap, som f.eks. enkelte samordningsoppgaver, eller utviklingen av felles IT-
infrastruktur. Det bør imidlertid vurderes om dette må organiseres som et statlig organ, eller kan ivaretas 
som et felles ressurssenter etablert av og for fylkeskommunene.     
 
Overføringen av oppgaver på bibliotekfeltet som foreslås av utvalget, vil bidra til en gjennomføring av 
nasjonal bibliotekpolitikk på lokalt nivå som er tilpasset regionale behov og vedtatt bibliotek- og 
kulturpolitikk. Den vil videre kunne føre til økt dialog mellom fylkeskommunen og Nasjonalbiblioteket om 
bibliotekutvikling i regionen, og styrket samhandling mellom fylkeskommunen og kommunene. I likhet 
med hva som gjelder for kulturfeltet for øvrig, vil overflytting også kunne føre til bedre politisk forankring 
og politisk bevissthet om bibliotekutvikling regionalt og lokalt. KS vil også bemerke at et viktig prinsipielt 
moment ved forslaget er at det vil føre til folkevalgt styring av prosjektmidler som i dag tildeles 
administrativt.  
 

KS støtter utvalgets forslag om en modell der tippemidlene til idrettsanlegg i kommunene fordeles direkte 
til fylkeskommunene uten forutgående behandling i departementet. Det vil sannsynligvis forenkle 
forvaltningen av midlene.  
 
KS støtter utvalgets anbefaling om at kriteriene for fordeling av midler til post 1.1 «Idrettsanlegg i 
kommunene» bør vurderes på nytt. I tillegg bør andre oppgaver, som eksempelvis idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning av enkelte anleggstyper, overføres fra Kulturdepartement til fylkeskommunene. 
Dette vil kunne bidra til raskere saksbehandling av søknader om forhåndsgodkjenning. Det finnes 
betydelig kompetanse i fylkene både om de statlige bestemmelsene for ordningen med spillemidler til 
idrettsanlegg, og om lokale og regionale behov. KS er av den oppfatning at ordningen i større grad enn i 
dag kan tilpasses regionale behov, for eksempel ved at fylkene, om de finner det hensiktsmessig, fritt kan 
disponere en andel av det årlige tilskuddet til fortløpende saksbehandling av anlegg for egenorganisert 
aktivitet, eller innovative anleggstyper som det innenfor dagens rammer ikke gis rom for.  
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Filmfeltet er ikke er omtalt av ekspertutvalget, og KS mener det god grunn til å implementere de 
prinsipielle linjene utvalget har trukket opp også på dette feltet. Dette er allerede godt forankret som en 
regional oppgave, og de regionale filmsentrene er en godt utviklet infrastruktur. Filmsentrene er et godt 
eksempel på regionalpolitisk prioritering av et felt, og dette vil ved regionalisering kunne sees tettere i 
sammenheng med andre satsinger. I tråd med dette bør regionale filmsentre og -fond styrkes, og overta 
deler av filminstituttets midler. En etablert struktur med god kunnskap om bransjen og det regionale 
næringslivet vil på den måten utnyttes bedre. Et samarbeid mellom regionene vil styrke feltet ytterligere. 
KS foreslår derfor at regional filmsatsing (kap. 334, post 73) overføres fylkeskommunene. 
 

4.3 Kulturminnevern 

Stortinget har allerede vedtatt en oppgaveoverføring som betyr at store deler av Riksantikvarens 
førstelinjeoppgaver overføres til fylkeskommunene. Ekspertutvalget støtter dette, og mener videre at 
Riksantikvaren fremdeles bør være fredningsmyndighet og klageorgan for vedtak fattet i 
fylkeskommunene, beholde innsigelsesmyndighet og ha ansvar for særlig viktige nasjonale oppgaver. 
Riksantikvaren og Kulturminnefondet forvalter betydelige statlige tilskuddsmidler, og det anbefales at 
ansvar for en rekke av disse ordningene overføres.  
 
Det er tjenlig at direktoratet fortsatt tar ansvar for særlig viktige nasjonale oppgaver, er klageorgan for 
vedtak fattet i fylkeskommunene, og beholder innsigelsesmyndighet. Det kan dog diskuteres om 
Riksantikvaren fremdeles bør være fredningsmyndighet, ut over en framtidig funksjon som klageorgan. I 
dag har fylkeskommunene som regional kulturminnemyndighet få formelle virkemidler for å sikre vern. KS 
mener derfor at en helhetlig tilnærming bør innebære overføring av en rekke av kulturminnelovens 
hjemler, inkludert fredning. I tillegg bør det vurderes om regional plan i større grad kan utnyttes til å sikre 
kulturminneinteresser.  
 
Utvalget foreslår også å overføre tilskuddsmidlene til fylkeskommunene. I dag er prinsippet at 
Riksantikvaren som nasjonal kulturminnemyndighet freder kulturminner og slik vedtar 
forvaltningsmessige og økonomiske forpliktelser for fylkeskommunene. Dette vil naturlig nok ofte skape 
et gap mellom statlige forventinger og fylkeskommunens ressurser. Dette kan bidra til at 
kulturminnevernet blir et mer interessant regionalt politikkområde, med rom for helhetlig, langsiktig og 
forutsigbar styring. 
 
Kulturminnefondets midler er ikke foreslått overført, til tross for at disse utelukkende går til regionale og 
lokale kulturminner som fylkeskommunen og kommunene har forvaltningsansvar for. KS mener at også 
disse midlene bør overføres fylkeskommunen. Dersom det ikke legges opp til en helhetlig overføring av de 
statlige tilskuddsordningene, bør det tas initiativ til et formalisert samarbeid mellom Kulturminnefondet 
og fylkeskommunene. 

5 Helse og levekår 

5.1 Folkehelse, barnevern og familievern 
Utvalget foreslår at følgende ansvar overføres til fylkeskommunene: 
 

 Ansvaret for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av oppgaver 

knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og regionalt 

folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen. 

 Ansvar for pedagogisk-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, og ansvaret 

for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Ansvaret for statens spesialskole i Skådalen 
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foreslås overført til Oslo kommune som må ivareta et landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i 

Statped kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges. 

 Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat. Ansvar for 

omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år forblir statlige. Bufetat legges 

ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet. 

 Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat. 

5.1.1 Folkehelse 

Utvalget foreslår at fylkesmannens oppgaver på folkehelseområdet overføres til fylkeskommunene, med 
unntak av fylkesmannens tilsynsansvar. I tillegg forslår utvalget at ansvaret for flere tilskuddsordninger 
som i dag forvaltes av Helsedirektoratet og fylkesmannen med relevans for folkehelsearbeidet lokalt og 
regionalt overføres til fylkeskommunene. Det gjelder også det nyetablerte program for folkehelsearbeid i 
kommunene. Dette gir ifølge utvalget både potensial for effektivisering, mindre byråkrati og bedre 
målretting av midlene.  Utvalget mener videre at det er uhensiktsmessig med en statlig tilsynshjemmel 
overfor fylkeskommunene på området. 
 
KS mener at en styrking av fylkeskommunenes ansvar som regional utviklingsaktør kan gi særlige fordeler 
for helhetlig planlegging og styrke folkehelsefeltet betraktelig. KS støtter videre utvalgets argumentasjon 
om at fylkeskommunal egenkontroll bør foretrekkes framfor statlig tilsyn på området. 
 
KS støtter forslaget om overføring av de nevnte tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet og 
fylkesmennene på folkehelseområdet. 
 

5.1.2 Spesialpedagogisk støtte til skoleelever 

Statped er en støttetjeneste for PP-tjenesten, som den enkelte kommune og fylkeskommune selv har 
ansvaret for. Organisasjonen er underlagt Utdanningsdirektoratet. Statpeds kompetanse og virkeområde 
er svært spesialisert, og brukergruppene er små. I så måte er det avgjørende at tjenesten legges på et 
forvaltningsnivå som dekker et stort nok befolkningsgrunnlag til å kunne tilby faglig gode tjenester på en 
effektiv nok måte til brukergruppen det gjelder. Samtidig vil KS, som ekspertutvalget, understreke 
betydningen av sammenhengende og gjennomgående oppgaveansvar også på dette feltet. Selv om 
oppgavene i stor grad er faglige, og i liten grad gjenstand for politisk debatt, bør den tilpasses lokale og 
regionale behov. Dette tilsier at de oppgavene som utvalget foreslår å overføre fylkeskommunene kan 
skjøttes godt på et regionalt folkevalgt nivå. Befolkningsgrunnlaget blir stort nok til å kunne tilby faglig 
gode tjenester, mens oppgavene vil bli forvaltet nært nok innbyggerne til at lokal tilpasning muliggjøres. 
De nye fylkeskommunene vil være store nok til å kunne rekruttere og beholde gode fagmiljøer.  På denne 
bakgrunnen støtter KS ekspertutvalgets forslag. 

5.1.3 Familievernet 

Familievernet skal være et innbyggernært tilbud med lav terskel.. Familievernet skal samarbeide tett med 
familier og flere kommunale tjenester. KS er enige med utvalget som mener at fylkeskommunene kan 
bidra til større innbyggernærhet og fleksibilitet, og at det kan gi bedre vilkår for faglig utvikling som er i 
tråd med kommunenes behov. 

5.1.4 Institusjoner og fosterhjem 

Bufetats hovedoppgaver på barnevernsområdet er rekruttering og formidling av fosterhjem, og etablering 
og drift av institusjoner. Kommunene har bestilleransvar. I tillegg har Bufetat tilbud om enkelte 
spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Særlig Bufetats oppgaver på institusjonsområdet er spesialiserte og 
krever et større befolkningsgrunnlag for å sikre et fagmiljø og en rasjonell funksjonsdeling. Samtidig taler 
mye for at barnevernsoppgaver bør løses så nært innbyggerne som mulig. I så henseende fremstår 
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fylkeskommunene som en ideell oppgaveløser, med både høyere befolkningstetthet enn de fleste 
kommuner, og større grad av nærhet til kommunene som organisasjoner enn statlig nivå.  
 
Enkelte av institusjonene på barnevernsfeltet er svært spesialiserte. I så måte vil det være nødvendig med 
et befolkningsgrunnlag ut over flere av de nye fylkeskommunene for å kunne gi et godt nok tilbud. KS 
mener dette kan løses gjennom samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel gjennom en 
vertsfylkeskommuneordning. 
 
For kommunene er det avgjørende at oppgaver og ansvar på barnevernområdet er tydelige. Dersom 
fylkeskommunene skal overta ansvar må staten trekke seg mer tilbake, sammenlignet med i dag. For 
kommunene vil det ikke være en forbedring av status quo dersom de opplever at fylkeskommunene 
utgjør en ny instans med delvis overlappende oppgaver med statlige instanser. Derfor er det avgjørende 
at fylkeskommunene utvikler sine tjenester i tett samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner. 
Det vil kreve en videreutvikling av det politiske og faglig-/administrative samarbeidet mellom kommunene 
og de nye fylkeskommunene. 
 
KS foreslår i tillegg at veiledningsteam, dvs. tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke og 
utvikle barnevernstjenesten, og ansvar for gjennomføring av kompetansestrategien, overføres til 
fylkeskommunene. Begge bidrar til å utfylle fylkeskommunens oppgaveportefølje på barnevernsfeltet. 

5.1.5 Adopsjon 

Bufetat overtok ansvaret for utredninger av adopsjonssaker fra kommunene i 2015, men kommunene har 
fremdeles oppgaver i forbindelse med disse sakene. Dette er en relativt liten oppgave, og behovet for et 
fagmiljø på feltet tilsier at oppgaven bør legges til et forvaltningsnivå med et tilstrekkelig 
befolkningsgrunnlag. Tatt i betraktning ekspertutvalgets vilkår om at oppgaver bør tillegges lavest mulig 
forvaltningsnivå hvor oppgaven kan utføres med tilfredsstillende effektivitet, tilsier dette overføring til 
fylkeskommunen. KS vil likevel påpeke at en eventuell overføring av dette ansvaret må ses i sammenheng 
med forslaget om å overføre andre oppgaver på tilstøtende områder. 

5.1.6 Kommunenes ansvar for barnevernet 

Ekspertutvalget har anbefalt å utrede en generell overføring av ansvaret for barnevernstjenester fra 
kommunene til fylkeskommunene. KS mener at barnevernet fortsatt bør være underlagt kommunal 
politisk styring, slik at det blir sett i sammenheng med kommunenes helhetlige ansvar for oppvekstmiljø 
og for tjenester til utsatte barn og familier.  

5.1.7 Spesialisthelsetjenestene 

Utvalget foreslår å vurdere sykehusenes organisering på nytt, og at en fylkeskommunal modell da bør 
inngå i vurderingen. Utvalget er av den oppfatning at de nye fylkeskommunene i lys av sin størrelse vil 
kunne håndtere dette. KS mener det er vanskelig å si noe om ønsket organisering av sykehusene på 
nåværende tidspunkt, men støtter den løsningen som ekspertutvalget foreslår: En åpen utredning av ulike 
løsninger hvor en overføring til det regionale nivået er et av alternativene. 

6 Regional planlegging 
Utvalget foreslår følgende: 
 

 å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i plan- og 

bygningsloven. 

 å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med hensyn til 

faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og bygningsloven. 
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 å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den innledende idéfasen i 

KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre store statlige investeringer. 

 at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en langt større 

bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag 

 at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra aktuelle 

kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten til kommunestyret 

og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning 

 at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional planlegging 

som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk 

Utvalget påpeker også behovet for gjennomgang av sektorlover med sikte på bedre harmonisering med 
plan- og bygningsloven. 
 

6.1 Regional planlegging 
Flere av tiltakene som fremmes av utvalget er allerede lansert av regjeringen i Meld. St. 22 (2015-2016) og 
Prop. 84 S (2016-2017). Dette gjelder spesielt «tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og 
oppfølging av regionale planer» og til dels også «KVU-systemet». KS støtter disse forslagene. 
 
For at fylkeskommunene skal kunne fylle den regionale samfunnsutviklerrollen er styrking av den 
regionale planleggingen og økt forpliktelse sentralt. Regional planlegging er det viktigste verktøyet 
fylkeskommunen har for å sørge for god samordning av hensyn og interesser med sikte på å oppnå en 
ønsket utvikling.  
 
Dagens regionale planlegging forplikter i for liten grad staten. Skal man kunne utnytte det fulle 
potensialet i sektorovergripende regional planlegging, er det avgjørende at særlig staten forpliktes til 
både deltakelse i planleggingen og oppfølging av plan når denne er vedtatt. KS støtter forslaget om å 
ytterligere forplikte staten. 
 
Forslaget om økt bruk av regionale planbestemmelser knyttet til viktige kommuneoverskridende 
arealutfordringer i fylket er et spørsmål som bør drøftes i tett dialog mellom fylkeskommunene og 
kommunene. 
 
Forslaget som gir fylkeskommunene mulighet til å ivareta kommunale planoppgaver, etter anmodning fra 
enten kommunene eller pålegg fra staten, er et viktig demokratisk grep.  Forslaget gir fylkeskommunene 
mulighet til å ivareta planoppgaver som alternativt vil bli gjennomført som statlig plan. I tillegg til i veg- og 
baneplanlegging, kan dette være aktuelt for planoppgaver knyttet til anlegg for vindkraft og vannkraft.   
 

7. Planjuridisk veiledning av kommunene 
Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til fylkesmannen 
overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å gjennomgå sektorlover med sikte på bedre 
harmonisering til plan- og bygningsloven. Dette vil forsterke og samle fagmiljøene, samtidig som 
kommunene vil kunne forholde seg til kun ett planfaglig veiledningsorgan. Kapasitets- og 
kompetanseutforinger i kommunene understreker betydningen av å forsterke den planfaglige 
veiledningen.  KS støtter dette forslaget, men vil påpeke at det krever endringer i plan- og bygningsloven.     
 

8. Administrative og økonomiske konsekvenser 

KS forutsetter fullfinansiering av oppgavene som overføres til fylkeskommunene gjennom 
regionreformen. Prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner innebærer at 
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kommunesektoren skal kompenseres fullt ut for anslåtte merutgifter som følge av nye oppgaver og 
endringer i regelverk. I den forbindelse må det også gjøres mer nøyaktige kostnadsberegninger av de 
oppgavene som blir besluttet overført til fylkeskommunene, og måten dette gjøres på bør avklares i nær 
dialog med fylkeskommunene og KS. 
 
Hovedprinsippet må fortsatt være at midlene tilføres fylkeskommunene som frie midler gjennom 
rammetilskuddet og skatteinntektene, slik utvalget også foreslår. Skal et av hovedprinsippene bak 
reformen fullbyrdes, nemlig en styrking av demokratiet både generelt og regionalt, er dette en 
forutsetning.  
 
KS vil i tillegg bemerke at det er forståelig at det oppstår usikkerhet blant ansatte hvis arbeidsplass 
foreslås underlagt et annet forvaltningsnivå, og dermed muligvis en annen type styring. Det er derfor 
viktig å understreke at fylkeskommunen er, og skal være, en god arbeidsgiver. Det må legges til rette for 
en god og ryddig prosess med så tidlige avklaringer som mulig. Videre må tillitsvalgte involveres etter 
hovedavtalene i KS-området og i stat, samt at det må legges til rette for en tilsvarende god prosess der 
hvor det er snakk om virksomhetsoverdragelse.  

9 Internasjonalisering 
Ekspertutvalget omtaler ikke fylkeskommunenes internasjonale arbeid i noen særlig grad i sin rapport. KS 
vil derfor påpeke at fylkeskommunene har et omfattende og aktivt internasjonalt engasjement. Evnen til 
innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser gir et godt grunnlag for de nye regionenes 
evne til å skape dynamikk i samfunnsutviklingen. Deltakelse i EUs regionale utviklingsprogrammer og 
andre europeiske samarbeidsprogrammer er viktige verktøy for innovasjon og nyskaping.  
 
Gjennom deltakelse i europeiske paraplyorganisasjoner innehar fylkeskommunene et betydelig europeisk 
kontaktnett som kan gi en direkte kanal for påvirkning inn i europeiske institusjoner og 
beslutningsprosesser. 
 
Internasjonalt engasjement inngår som en naturlig del av rollen som regional samfunnsutvikler. Det bør 
derfor legges til rette for at europapolitisk og internasjonalt arbeid kan inngå som en viktig del av 
fylkeskommunenes oppgaver, inkludert resurser til dette arbeidet. 

10 Ytterligere forslag til overføring 
KS ber om at det også blir utredet å gi fylkeskommunene ansvar for regional samordning av brann- og 
ulykkesberedskap. 
 
Oslomarka og Markaloven er en spesielt viktig areal- og brukerinteresse i hovedstadsområdet. Det 
påpekes at berørte fylkeskommuner (Akershus, Buskerud, Østfold – fremtidige Viken, Oppland og Oslo) i 
dag ikke har ansvar for et av de viktigste friluftslivsområdene i regionen, eller noen formell rolle opp mot 
Markaloven utover klagerett. I arbeidet med etableringen av Markaloven ga Akershus fylkeskommune 
innspill om at fylkeskommunen kunne være rett instans for å inneha sekretariatsrollen for Markarådet, 
som ivaretar brukerinteressene. Med pågående endringer i oppgavefordeling, der fylkeskommunene 
overtar flere oppgaver innen blant annet friluftsliv bør det også være en mulighet til ny vurdering av 
modeller for forvaltning av marka og ivaretakelse av Markarådet. KS anbefaler derfor å vurdere  

1) om de berørte fylkeskommunene kan gis et felles ansvar for myndighet etter Markaloven, som 
involverer Marka i sin helhet, eller  
2) får en felles rolle i å ivareta sekretariatet for Markarådet, all den tid rådet skal ivareta 
brukerinteresser dersom fylkesmannen fortsatt skal ha ansvar etter Markaloven.  
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Med vennlig hilsen 
 
Lasse Hansen        Helge Eide 
Adm.direktør        områdedirektør interessepolitikk 
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Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00 Bankgiro:  8200.01.65189 
Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ks@ks.no Org.nr.:  971 032 146 Iban:  NO63 82000165189 
 
 

 Vår referanse: 18/00398-18 
Kommuner og Fylkeskommune  
   
   
 
 

Arkivkode: 0 

Saksbehandler: 
Torild Fagerbekk,  
         

Deres referanse:    
Dato: 06.04.2018 

  

  
 

Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om 
regionreformen 
 
 

 
 
 
Med bakgrunn i Hovedstyrets vedtak 19.03.2018 har KS fredag 06.04.18 oversendt sin 

høringsuttalelse til KMD om Rapporten fra ekspertutvalget om Regionreform/ desentralisering av 
oppgaver fra staten til fylkeskommunen.    

 
 
KS anbefaler at både kommunene og fylkeskommunene engasjerer seg og uttaler seg til denne 

viktige saken.  
 
                
 
 
 
Mvh 
 
 
Helge Eide         Torild Fagerbekk 
Direktør         avdelingsdirektør 
 
                
 
 
Høringsuttalelsen følger vedlagt til orientering. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 2-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. januar 2018 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

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

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall:  Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

 
Ingen merknad til innkalling og saksliste. 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Vest-Finnmark Regionråd: Oppfølging av seminaret «utfordringer og 
muligheter for fiskerihavnene – ved en ansvarsoverføring til de nye 
regionene», 12.01.18 

 Referat fra møte «lokal vannscooterforskrift i Nord-Troms», 10.01.18 
 Svar fra Fylkesstyret i KS Troms, melding om vedtak vedr ny kontorstruktur 

NAV, 09.01.18 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 05/18  Godkjenning av referat fra møte 4.-5.1.18 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
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Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 4. og 5. januar 
2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 06/18  Uttalelse vedrørende forslag til ny distriktsindeks til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Saksdokumenter:  

 Høringsbrev og utkast til rapport om ny distriktsindeks fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet   

Saksbehandler: Rådmannsutvalget 
 
Saksopplysninger: 
Distriktsindeksen er et uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune. 
Distriktsindeksen er satt sammen av to typer indikatorer som måler kommunenes 
distriktsutfordringer. Disse er knyttet til 

 geografiske ulemper, dvs. kommuner som er usentrale (har lite befolknings- 
og markedsgrunnlag og lang reiseavstand) 

 samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene 
 
Indeksen gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer. 
Indeksen beregnes slik at kommunene i indeksen vil få en (teoretisk) verdi mellom 0 
og 100. Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene, 
mens kommuner med høye har de minste distriktsutfordringene. Distriktsindeksen 
er dermed et verktøy for å peke ut distriktskommuner og for å vurdere forskjellen i 
distriktsutfordringer mellom kommuner. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN HAR VÆRT UENDRET SIDEN 2002 
Distriktsindeksen har i stor grad vært uendret siden 2002. Behovet for å revidere DI 
er knyttet til fire forhold: 

 Arbeidet med å revidere virkeområdene for regionalstøtte starter om ikke 
altfor lenge. DI er et viktig verktøy i dette arbeidet.  

 Bruken av DI til å fordele regionalpolitiske tilskudd har økt. Dette stiller 
sterkere krav til en gjennomtenkt og kvalitetssikret DI.  

 Målene for regional- og distriktspolitikken har blitt endret. Det tilsier også at 
innholdet i DI må vurderes nærmere.  
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 SSB har endret sin sentralitetsindeks, som er en sentral bestanddel i både den 
gamle og den nye distriktsindeksen. 

 
DISTRIKTSINDEKSEN LEGGER VEKT PÅ GEOGRAFISKE ULEMPER 
Departementet har i arbeidet lagt vekt på at distriktsindeksen først og fremst bør ha 
som mål å peke ut distriktskommuner basert på geografiske ulemper. De 
geografiske ulempene er knyttet til liten størrelse (på lokale og regionale arbeids- 
og tjenestemarkeder) og lang avstand (til større og mer spesialiserte markeder). 
Disse ulempene fanges i stor grad opp i begrepet sentralitet. SSB har utviklet en ny 
sentralitetsindeks. Den nye sentralitetsindikatoren måler nå både tilgjengelighet til 
arbeidsplasser og tjenester fra der folk bor, innen det som oppfattes som grensen 
for daglige arbeids- og tjenestereiser. I tillegg er avstanden til arbeid og tjenester 
innarbeidet ved at arbeidsplasser og tjenester som ligger nærme bostedet, betyr 
mer enn de som ligger lenger unna. Departementet mener at den nye 
sentralitetsindeksen er betydelig forbedret fra tidligere inndelinger etter sentralitet. 
Den gir en bedre beskrivelse av størrelsen på de arbeids- og tjenestemarkedene 
kommunene inngår i, og ikke minst tilgangen på disse. Den gir dessuten en 
kontinuerlig rangering av kommunene etter sentralitet. Departementet mener derfor 
SSBs sentralitetsindeks bør veie tungt. 
 
DISTRIKTSINDEKSEN BØR I TILLEGG FANGE OPP SAMFUNNSMESSIGE UTFORDRINGER SOM FØLGER AV 
GEOGRAFIULEMPENE 
Rangering av kommuner i en distriktsindeks kunne i utgangspunktet kun inneholdt 
indikatorer som fanger opp størrelses- og avstandsulemper. Det er slike ulemper 
distriktspolitikken er ment å kompensere for. Det er samtidig å forvente at disse 
ulempene gir seg utslag i svak utvikling på forskjellige samfunnsområder. Ved å 
inkludere indikatorer som viser utviklingen på samfunnsområder som henger 
sammen med geografiulempene, sikrer vi at kommunene rangeres innbyrdes etter 
hvem som har størst distriktsutfordringer. Det er da viktig at indikatorene man tar 
inn, fanger samfunnsutfordringer som er spesifikke distriktsutfordringer. Det vil si 
at indikatoren samvarierer med sentralitet. Videre må indikatoren være egnet til å 
skille mellom distriktskommuner basert på geografiske ulemper, og 
samfunnsutfordringen må være forankret i regional- og distriktspolitiske mål.  På 
dette grunnlaget har departementet valgt å ta med to indikatorer for 
samfunnsutfordringer som følger av det å være distrikt:  
 
DISTRIKTSINDEKSENS SAMMENSETNING OG VEKTING 
Departementet mener ut fra formålet med distriktsindeksen at vektingen mellom 
indikatorene bør bli som følger:  
Emnegruppe Indikator Vekting av 

indikator 
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Geografi Sentralitet SSB, ny 60 

Økonomisk vekst Sysselsettingsvekst 
siste ti år 

20 

Demografi Befolkningsutvikling 
siste ti år 

20 

Alle emnegrupper Alle indikatorer 100 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Sekretariatsleder ber om forlengelse av fristen for innspill til KMD til 15. februar 
2018. Regionrådet ber rådmannsutvalget utarbeide forslag til felles innspill fra 
regionen (også sjekke ut innspill fra KS og andre regionråd i Troms). Forslag til 
innspill behandles pr epost i Regionrådet før det sendes KMD.  
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 07/18 Høringsuttalelse: Handlingsplan for Fylkesveg Troms 2018-2021 
Saksdokumenter:   

 Sak 35/17 Høringsinnspill til Regional Transportplan Troms 2018-2029 
 Handlingsplan for fylkesveger i Troms 2018-2021 - høringsdokument  

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Troms fylkeskommune viser i høringsbrevet til vedtatt regional transportplan for 
Troms 2018-21 og berammet handlingsplan for fylkesveg for perioden 2018-21.  
 
Høringsdokumentet er utarbeidet fra Samferdsels- og miljøetaten og er sendt 
kommunene i Troms til uttalelse. Høringsforslaget er derfor administrasjonens 
forslag for prioriteringer i perioden 2018-2021.  
 
Fylkestinget har gjennom vedtatt Regional Transportplan for Troms (2018-2029) 
vedtatt strategier som prioriterer drift og vedlikehold av vegnettet foran 
investeringer og store prosjekter. Forslag til handlingsplan er utarbeidet med 
bakgrunn i Fylkesrådets forslag til økonomiplan for 2018-2021.  
 
Det anbefales at det ikke blir igangsatt nye store fylkesvegprosjekter som medfører 
låneopptak i planperioden. De ressurser som er tilgjengelige i perioden prioriteres 
til arbeidet med sikkerhetsoppgradering av tunneler og bruer, samt tiltak på 
eksisterende vegnett for å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegen. 
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Investeringstiltakene som anbefales må finansieres innenfor rammen av 
tilgjengelige fornyingsmidler.  
 
Høringsfrist er 2. februar 2018.  
 
Handlingsplanen skal til behandling hos Fylkesrådet 20. februar 2018 etter 
innstilling fra Fylkesråden (etter høringsfristen). Fylkestinget vil behandle endelig 
forslag til handlingsplan mellom 13.—15. mars 2018. 
 
Vurdering: 
Nord-Troms Regionråd har gitt innspill gjennom hele prosessen med Regional 
Transportplan 2018-2029. Først i felles møte med fylkesråden for samferdsel, 
administrasjonen i fylkeskommunen og Statens vegvesen i møte vedrørende 
planprogrammet mars 2017. Deretter avga regionrådet en enstemmig uttalelse til 
Regional Transportplan for 2018-2029 i møte 4. september. 
 
Samferdselsråden inviterte kommuner og regionråd til høringsmøte i forbindelse 
med handlingsplan for fylkesveger i Troms 18. januar 2018. De fleste av 
kommunene fra Nord-Troms deltok i møte med innspill. 
 
Saksbehandler oppfatter at det er nødvendig å sende en skriftlig høringsuttalelse fra 
regionrådet til handlingsprogrammet innen fristen 2. februar. Uttalelsen bør bygge 
på tidligere innspill i planprosessen. Regionrådet bør også diskutere tilstedeværelse 
under behandlingen i fylkestinget i mars 2018. 
 
Forslag til høringsuttalelse til handlingsplan for fylkesveger: 
Nord-Troms Regionråd vil støtte fylkeskommunen i at det er behov for en betydelig 
økt satsing på samferdsel. Dette innebærer at det må på plass et nasjonalt program 
for innhenting av det store etterslepet på fylkesvegene og at skredsikring i fylket 
prioriteres.  
 
Nord-Troms Regionråd støtter også fylkeskommunens valg av strategi med å 
prioritere vedlikehold av dagens vegnett framfor investering i nye større prosjekt, og 
at veier som inngår i «kyst til markedsstrategien» prioriteres. 
 
Samtidig mener Nord-Troms Regionråd at realisering av Ullsfjordforbindelsen (UFB) 
med hurtiggående ferge over Lyngenfjorden vil bli en viktig næringsmessig 
transportkorridor mellom Tromsø og Alta/Finnmark. Dette vil være et viktig bidrag 
for regionforstørring og medføre en betydelig avstandsinnkorting mellom Tromsø 
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og Alta. Det vises for øvrig til eget innspill vedrørende UFB fra Nord-Troms og 
Tromsø-områdets regionråd. 
 
Kravene i ny tunellforskrift for fylkesveger skal gjøres gjeldende fra 2025. Det må 
være innlysende at Storting og Regjering bidrar til at dette kan innfris gjennom økte 
bevilgninger øremerket til oppgradering av tunellene. 
 
Deler av fylkesvegnettet i Nord-Troms har hatt ekstra stor belastning i forbindelse 
med Statnetts utbygging av 420 kV-linja. Dette bør også legges til grunn i 
vurdering/prioritering av fylkesvegene.  
 
I tillegg vil regionrådet peke på FV 866 – som går gjennom Skjervøy og Nordreisa, at 
man ser hele strekningen i sammenheng. Dette er en viktig vei i kyst-
markedsstrategien med behov for vedlikehold, rassikring, trafikksikkerhetstiltak 
(særlig i de berørte bygdene i Nordreisa), i tillegg til den største flaskehalsen – 
Maursundtunnelen. 
 
Nord-Troms Regionråd mener at drift av veilys bør tilligge veieier. 
 
RASSIKRING 
Nord-Troms er en rasutsatt region og er helt avhengig av god regularitet. Det være 
seg snøskred, marin leire og store fjellskred. Dette gjør det ekstra utfordrende for 
næringslivet. Nord-Troms Regionråd mener det er viktig at Troms fylkesting 
prioriterer og setter fokus på rassikring.  
 
Nord-Troms Regionråd forventer at rassikring av FV 347 Singla og skredoverbygg 
Pollfjelltunnelen prioriteres i planperioden slik det framgår av høringsdokumentet.  
 
I tillegg ber Nord-Troms Regionråd fylkeskommunen vurdere tiltak på FV 360 
(Mettevollia) i forbindelse med arbeidet som skal gjøres på stamveinettet i samme 
område (E6 Kvænangsfjellet). 
 
HURTIGBÅT/FERGE 
Nord-Troms Regionrådet ber fylkeskommunen prioritere følgende når det gjelder 
hurtigbåt og ferger: 

 Korrespondanse mellom de ulike rutene på strekningen Burfjord-Tromsø 
 Pendlingsmuligheter for skole-elever på strekningen Karlsøy-Skjervøy 
 Større ferge Storstein-Lauksundskaret med utbedring av fergeleie Storstein 

(som i høringsdokumentet) 
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FLY 
Sørkjosen lufthavn som eneste småflyplass i Troms må sikres med god regularitet 
og et tilbud som er tilpasset både næringsliv og private i regionen. Dersom 
regularitet og rutetilbud forbedres vil antall reisende øke. 
 
Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 
Prioritere det store vedlikeholdsetterslepet av FV 868 Oteren-Lyngseidet. 
 
Vedtak: forslag til høringsuttalelse med tilleggspunkt fremmet i møtet ble 

enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 08/18  Innspill til «Oppgavemeldingen» fra Ekspertutvalget Regionreformen 
Saksdokumenter:  

 Innspill oppgaver fra Troms fylkeskommune (behandlet av fylkesrådet 
24.8.17) 

 Notat fra møte med fylkesråden i Troms og regionrådet 4. januar 18 
 Oppfølging av seminaret «utfordringer og muligheter for fiskerihavnene – ved 

en ansvarsoverføring til de nye regionene» 9.1.18 i Oslo 
 
Saksopplysninger:  

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke 
fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv.  

Oppdraget; 
1. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder 

med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommune utover det som er 
avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016‒2017). 

2. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for oppgavefordelingen slik 
disse er gitt i NOU 2000: 22. 

3. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 
brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og 
næringsliv. 

4. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de konkrete forslagene. 

5. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets 
forslag. 

75



 

8 

6. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd utsetter saken til neste møte 19. februar 2018. 
 
Forslag til tillegg fremmet i møte: 
Eirik L. Mevik og Ørjan Albrigtsen oppnevnes som saksordførere i saken. Aktuelle  
tema er kvenkultur, grensetjenesten, kyst- og fiskerirelaterte oppgaver,  
naturforvaltning og studiesenteret. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 09/18   Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 
Saksbehandler: Svein Leiros/Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd ønsker å fortsette den gode jobben som gjøres for barn- og 
unge i vår region. I den forbindelse ønsker vi å opprette to lag, ett kvinnelag og ett 
herrelag på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms. Tanken er å tilby tre gutter 
og tre jenter i alderen 16-19 år fra hver kommune en plass på «Team Nord-Troms» 
og delta på årets Norway Cup.  
 
Ordførere/rådmenn i vår region vil fungere som trenere, oppmenn og 
materialforvaltere og vil selvfølgelig følge med ungdommene til Oslo. 
Vi har avklart dette med Norway cup som ser veldig positivt på dette initiativet, og 
det praktiske er avklart med Norges fotballforbund. Selve utvelgelsen av spillere vil 
gjøres ved at den enkelte klubb melder på/nominerer deltakere. Det forutsettes at 
deltakerne er aktive og dekt av spillerlisens i egen klubb. 
 
Kostnadsoverslag: 
36 Flybilletter spillere tur/retur 1400 pr. billett    50.400.- 
  8 Flybilletter 

Ordførere/rådmenn 
1400 pr. billett   11.200.- 

  2 Påmeldingsavgift H-kort 2.000 pr lag     4.000,- 
18 H-kort flermannsrom  4.700 pr pers  169.200.- 
  8 H-kort enkeltrom  6.700 pr pers    53.600.- 
36 Draktsett m/tilbehør 600.- pr pers    18.000.- 
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44 Overtrekksdrakter «Team 
Nord-Troms» 

900.- pr pers    35.200.- 

36 Kost 5 døgn (middag) 300    90.000.- 
 Kostnadsramme   326.800.- 

 
*) det er tatt utgangpunkt i priser fra Norway Cup H-kort, deltakeravgift, 3-4 mannsrom og enkeltrom. 
Innhold H-Kort:  

 Hotell, syv netter, lørdag til lørdag (evt. fredag – fredag eller søndag – søndag) 
 Mat: Frokost på hotellet 
 Mat: Lunsj og middag i Ekeberg Idrettshall (kun middag lørdag 28 juli) 
 Lagfoto med diplom til hver spiller 
 Fri transport med Ruter (buss, t-bane, trikk og øy båtene) innenfor Oslos grenser hele uken 
 Fri adgang til kommunale utebasseng: Frognerbadet og Tøyenbadet 
 Gratis adgang til de fleste museer i Oslo 
 Gratis adgang til Fun Park 
 Gratis minigolf i et flott anlegg bak Ekeberg Idrettshall 
 Adgang til alle sponsoraktiviteter på Ekebergsletta 
 2 gratis kinoforestillinger på Symra Kino – begrenset plasser 

 
Påmeldingsfrist: 15. april 2018. 
 
Vurdering: 
Ett slikt tiltak vil kunne gi positiv oppmerksomhet både i og utenfor regionen, og vi 
tror det også vil skape nasjonal interesse. For å få en slik oppmerksomhet blir det 
viktig å ha et eget opplegg for informasjon/sosiale medier både i forkant, underveis 
og i etterkant. Andre positive virkninger kan være bedre rekruttering til idretten 
lokalt, kanskje kan det være mulig å etablere ett felles juniorlag for jenter og for 
gutter på tvers av kommunegrensene som kan spille i serien i etterkant. 
 
Knyttes til målsettinger i RUST om identitetsskaping og økt bolyst, stolthet over 
egen region + knytte bånd mellom ungdom og ledere/ordførere.  
 
Ankepunktet ved tiltaket er at det er forholdsvis kostbart i forhold til hvor mange 
ungdommer som får anledning til å delta. I tillegg er det uklart om dette er tenkt 
som en fast ordning (da vil flere få muligheten til å delta) eller om dette er ett 
engangstiltak. 
 
Saken legges fram for regionrådet uten innstilling fra administrasjonen. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
1. Regionrådet opplever at det er få tilbud til ungdom i denne aldersgruppen 

i kommunene/regionen. Dette er noe av bakgrunnen for initiativet. 
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2. Regionrådet ønsker å presentere saken for RUST i møte i Olderdalen 9. 
februar. Rådsordfører legger fram saken for RUST i møtet.  

3. Ordførere sjekker ut ideen med eget idrettslag (gratis for deltakere, 
egeninnsats blir å delta på samlinger i forkant. Hver klubb 
nominerer/plukker ut deltakere). 

4. Saksordførere: Dan-Håvard Johnsen og Svein O. Leiros. 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 10/18  Saksordførerlisten - revisjon 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har hatt en ordning med saksordførere helt siden 
etableringen av regionrådet i 1997. Retningslinjene for saksordførerne ble revidert i 
2014. Vedtatte retningslinjer; 
 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, eller for 
viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og ajourføres 

annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, komiteer, grupper 
osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde hovedstyret 

orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med saksordfører. 
 

4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 
 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt og 

politisk nivå; 
 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 

regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 
 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller hvor nye 

opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 
 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 

omgivelser/rammebetingelser. 
 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 

 
5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, med vanlige 

rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem av et slikt utvalg, men 
det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i styrer, råd 

og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være regionrådets førstevalg. 
 

7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 
saksordførere. 
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8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om arbeidet/status i 

den enkelte sak. 
 

9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 
28.01.14 

 
På konstituerende møte i regionrådet november 2015 ble følgende saksordførerliste 
fastsatt; 
 
OVERSIKT ARBEIDSOMRÅDER - SAKSORDFØRER: 
 
SAK/AKTIVITET: 

 
SAKSORDFØRER: 

Statsbudsjettet/kommuneøkonomi Styret 
Fylkesplan for Troms Styret 
Tiltakssonen Styret  
Nord-Troms Strategier (styringsdok) Styret 
Interreg/Tornedalsrådet Øyvind Evanger 
Næring Dan-Håvard Johnsen 
Regionale helsetilbud Eirik Losnegaard Mevik 
Samferdsel Dan-Håvard Johnsen (fylkesveger) og 

Eirik Losnegaard Mevik (NTP) 
Utdanning Ørjan Albrigtsen og Øyvind Evanger 
Kultur Svein O. Leiros 
  
Nord-Troms Studiesenter Øyvind Evanger 
Ungdomssatsing – RUST Eirik Losnegaard Mevik 
PROSJEKT:  
Kompetanseløft i Nord-Troms Øyvind Evanger 
Boligutvikling Knut Jentoft 
Entreprenørskapssatsing – grunnskole 
og unge gründere 

Eirik Losnegaard Mevik og Dan-Håvard 
Johnsen 

REPR ULIKE FORA:  
Styringsgruppe Newtonrom Knut Jentoft 
Styringsgruppe vekslingsmodellen Svein O. Leiros 

 
Vurdering: 
I den nye organisasjonsmodellen for regionrådet er det behov for å revidere dagens 
retningslinjer slik at disse harmonerer med den nye selskapsavtalen (forslag 
utarbeidet, men ikke behandlet i kommunestyrene). Saksbehandler forslår at 
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retningslinjene revideres i løpet av første halvår 2018, slik at disse henger sammen 
med øvrige styringsdokumenter i regionrådet. 
 
Den eksisterende saksordførerlista bør gjennomgås i møtet, for å vurdere eventuelle 
endringer/bytte av saksfelt, og oppføring av nye saksområder. I tillegg bør 
prosjektporteføljen utvides med; 

 Mastergradsstipendordning (Øyvind Evanger) 
 Forskningsnode (Øyvind Evanger) 
 Strategi for infrastruktur Nord-Troms (Ørjan Albrigtsen og Dan-Håvard 

Johnsen) 
 
Oppgavemeldingen/regionreformen: 

 Må settes som eget område 

Prosjekt: «Juniorlag Nord-Troms»:  
 Dan-Håvard Johnsen og Svein O. Leiros 

Forslag til vedtak: 
1. Nord-Troms Regionråd reviderer retningslinjene for saksordførere innen 

30.06.18. 
2. Fordeling av saksordførerområder revideres samtidig som retningslinjene.  

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 11/18  Innspill til KVU Tromsø-området 
Saksdokumenter:  

 Utfordringsnotat fra Statens vegvesen – KVU innfarter til Tromsø 
 forslag til innspill fra Nordreisa kommune 

  
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet har i brev datert 27. juni 2017 gitt Statens vegvesen i 
oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) for vegsystemet i Tromsø-
regionen.  
 
Departementet har i første omgang bedt om at utarbeides et utfordringsnotat som 
blant annet redegjør for dagens transportsystem og utfordringer, geografisk og 
tematisk avgrensing, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og 
organisering av utredningsarbeidet.  
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Tromsø-regionen er ikke et entydig definert begrep. Utredningsområdet er satt til å 
ha en tilstrekkelig størrelse til å omfatte bo- og arbeidsmarkedsregionene nærmest 
Tromsø med tilhørende innfartsårer. Dette innebærer at KVU bør omfatte området 
Senja – Setermoen – Storslett – Ringvassøy, som er vist med en ring på kartet 
nedenfor.   
 

 
Oversiktskart 
 
En slik avgrensing medfører at de 5 sørligste Nord-Troms kommunene inngår i 
utredningen. 
 
Utfordringsnotatet ble presentert i et eget møte 8. januar 2018 i Tromsø, hvor alle 
16 berørte kommuner var invitert til å komme med innspill.  
 
Statens vegvesen har i tillegg åpnet for muligheten til å komme med innspill i 
etterkant av møtet, med frist starten av februar. Siden de fleste kommunene i vår 
region er definert inn i utredningsarbeidet er det naturlig å komme med innspill fra 
regionrådet til arbeidet. 
 

Forslag fra Nordreisa kommune: 
Det er et svært viktig og etterspurt arbeid som nå starter. Og det er derfor meget 
viktig at utgangspunktet er det aller beste. 
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I forhold til geografisk avgrensing er det kanskje vanskelig å se for seg at 
Nordreisa/Skjervøy er i samme bo og arbeidsmarkedsregion som Tromsø. Ser en 
derimot for ser for seg at Ullsfjordforbindelsen kommer, og en fergefri eller 
hurtigfrekventerende kryssing av Lyngenfjorden en gang blir realisert er det ikke 
helt utenkelig. Utfordringsnotatet viser jo at det allerede i dag er minst like stor 
pendling fra Skjervøy/Nordreisa som fra andre kommuner som ligger geografisk 
betydelig nærmere Tromsø. 
 
Det vil likevel være av stor betydning i forhold til de andre nevnte temaer i 
utfordringsnotatet som næringsvirksomhet og godstransport at 
samferdselskorridoren til Tromsø fra regionsenteret i Nord-Troms er av god 
standard. Vi opplever at reiseliv vil kunne få en enorm betydning i vår region, og der 
Tromsø vil være «hub» for disse menneskene.  
 
Utfordringsnotatet klargjør også at en skal se på betydningen av transport i 
korridoren Narvik – Tromsø – Alta. I lys av den nå vedtatte sammenslåingen av 
Troms og Finnmark er også dette av meget stor betydning, og der veien nordøstover 
vil bli en svært viktig strekning. 
 
Nord-Troms Regionråd mener derfor at Lyngen/Ullsfjord ruta må forlenges og 
strekkes helt til Langslett. Strekningen Olderdalen - Langslett ligger i dag inne i 
NTP. På denne strekningen er det mange utfordringer med smal vegbane, kurvatur, 
gamle bruer, bebyggelse helt inntil vegen og dermed nedsatt hastighet i flere mil. 
En omlegging og oppgradering av denne strekningen vil kunne gi store innsparinger 
i kjøretid. Denne vegstrekningen er også svært viktig for næringstransporten både 
inn og ut av Nord-Troms, der bare havbruksaktørene på Skjervøy i dag står for over 
halvparten av sjømateksporten fra vårt fylke. 
 
Strekningen Langslett – Olderdalen er som nevnt inne i vedtatte NTP i siste periode. 
Da planlegging av denne strekningen kan være nært forestående er det viktig at en 
ikke forsinker denne, men samtidig ivaretar helheten inn i arbeidet med denne 
KVU’en. 
 
Men vi kan heller ikke unngå å vektlegge ruta Tromsø - Kilpisjärvi som er korridor 
for stor godstransport ut og inn av regionen. På denne strekninga er parsellen 
Storfjord grense - Hellarberget blitt en flaskehals. Strekningen er ulykkes-utsatt og 
representerer stor risiko for trafikksikkerheten, spesielt gjennom Oteren. 
Skoleelever kommer seg ikke av bussen og må kjøres med taxi. Nå er det faktisk 38 
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år siden SVV begynte planlegginga av denne parsellen som har gått ut og inn av 
NTP. Denne strekninga bør derfor vurderes særskilt i KVU’en. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslag til uttalelse fra Nordreisa kommune. 
 
Forslag til tillegg fremmet i møte vedtak: 
I tillegg skrives transportkorridoren Tromsø-Kilpis inn i uttalelsen. Nord-Troms 
Regionråd vil også vurdere å støtte uttalelsen fra Karlsøy kommune (denne er ikke 
ferdigstilt p.t.) 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 12/18  Høringsinnspill handlingsplan for fylkesveg - Ullsfjordforbindelsen 
 
Forslag til felles uttalelse fra Nord-Troms og Tromsø-områdets Regionråd: 
De to regionrådene anser Ullsfjordforbindelsen (UFB) som så viktig for vår del av 
fylket, at man har besluttet å avgi en egen, felles uttalelse om denne 
vegforbindelsen. 
 
Regionrådene slutter seg til Fylkestingets tidligere vedtak med mål om at 
kjøreavstanden i tid mellom Tromsø og Alta kortes inn med en time. UFB med 
hurtiggående ferge over Lyngen leverer denne reduksjonen i tid.  
 
Vår storregion er i vekst og rommer tre nye vekstnæringer: havbruk, turisme og 
petroleum. Avhengigheten av Tromsø, både for utvikling av bolyst og 
næringsutvikling i hele regionen, er økende. 
 
Regionrådene peker på det igangsatte arbeid med KVU for innfartsvei til Tromsø 
hvor formålet nettopp er å «bringe Tromsø nærmere de andre stedene i fylket». For 
Nord-Troms vil dette arbeidet være av største betydning. UFB vil gi kortere veg fra 
Tromsø til Finnmark og derved bidra til å bygge det nye fylket i nord tettere 
sammen. Det første høringsmøtet viste at etablering av UFB anses som det helt 
sentrale element i en slik strategi. 
 
Regionrådene henviser til Fylkestingets vedtak i desember 2017 i forbindelse med 
behandling av Regional Transportplan: Man tar der til orde for at det nevnte KVU-
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arbeidet ikke må forsinke realiseringen av UFB. I samme vedtak tar Fylkestinget til 
orde for at UFB, «ny trasé over Breivikeidet» og rassikring av Holmbuktura må ses i 
sammenheng og koordineres. De to regionrådene slutter seg til dette vedtaket og 
ber Troms fylkeskommune følge det opp. 
 
Den fremlagte handlingsplanen legger stor vekt på hensyn til Troms 
Fylkeskommunes lånerammer og fremtidige kapitalkostnader. Regionrådene vil i 
den anledning henvise til at UFB har flere finansieringskilder og et stort potensial for 
bompengeinntekter. Forbindelsen er etter all sannsynlighet i stand til å betale sine 
kapitalkostnader selv. 
 
De to regionrådene finner den fremlagte handlingsplan (ingen investeringer i nye 
veilenker) lite ambisiøs. Sett i forhold til Fylkets muligheter for næringsutvikling i 
nye vekstnæringer kan en slik defensiv veistrategi bidra til tap av bosetting og 
arbeidsplasser i vår region. 
 
Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd ber derfor Fylkestinget bidra til at UFB 
med hurtiggående ferge over Lyngen realiseres snarest mulig og i h.h.t. 
Fylkestingets vedtak i desember 2017. Regionrådene ber Fylkestinget i marsmøtet 
vedta at Regional Plan for UFB som skal være ferdig til høsten, umiddelbart følges 
opp med videreføring i form av reguleringsplan, anleggsplaner og realisering. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse og oversender denne til 
Troms fylkeskommune. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 13/18  Innspill til Statens vegvesen i anledning besøk fra Stortingets 

Transportkomitè 
Saksdokumenter:  

 henvendelse fra Statens vegvesen – planlegging av fylkesreise i Troms og 
Finnmark for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitè september 
2018 

  
Saksopplysninger: 
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité planlegger fylkesreise i Troms og 
Finnmark 2018. Statens vegvesen har fått i oppdrag å bistå med den praktiske 
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planleggingen. Statens vegvesen tar sikte på å legge opp ei reiserute som samsvarer 
med komitéens ønsker.  
 
Aktuelle temaer er E6-prosjekter, kyst-, havn- og farledstemaer, Hurtigruten og 
luftfart. Tidspunkt for reisen i Troms og Finnmark er satt til uke 36 (3.-7.9.18) – tre 
hele dager. 
 
Statens vegvesen har bedt Nord-Troms Regionråd oppnevne kontaktpersoner for 
besøket. SVV ber også om synspunkter og innspill innenfor de temaene komiteen 
har ønsket. Frist for tilbakemelding settes til 10. februar 2018. 
 
Vurdering: 
Infrastruktur er ett viktig samarbeidsområde for Nord-Regionråd, hvor vi kan få 
større gjennomslagskraft ved å stå sammen og fronte regionen utad overfor 
regionale og nasjonale myndigheter. Det å få Transportkomiteen på besøk til 
regionen vil være en god anledning til å presentere samferdselsutfordringer i Nord-
Troms. Samtidig er det en anledning for å bli kjent med komiteens medlemmer og 
bygge nettverk. 
 
Møte med Transportkomiteen bør settes høgt på dagsorden i regionrådets arbeid. 
Gjennom prosjektet utvikling av en «felles strategi for infrastruktur for Nord-
Troms», vil vi kunne ha et godt datagrunnlag i forkant som kan benyttes i 
forberedelsene til møtet med komiteen. Regionrådet bør også vurdere om det er 
aktuelt å invitere med næringsaktører fra regionen til møte med komiteen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende kontaktpersoner for besøket av 
Transportkomiteen: rådsordfører Svein O. Leiros og daglig leder Berit 
Fjellberg 

2. Innspill til tema/fokusområder for besøket: innspill til aktuelle tema i møtet: 
Luftfart, E6-prosjekter (Kvænangsfjellet). Daglig leder tar kontakte SVV ved 
Edel Austlid for å sjekke ut og drøfte hvordan vi skal legge opp besøket. Om 
det er aktuelt med møte i Alta kan vi koble dette til et regionrådsmøte.  

3. Vurder muligheten til kombinere dette med et møte med Vest-Finnmark 
Regionråd, ref møte på hurtigruta hvor det var enighet om å få til møter med 
Vest-Finnmark og Tromsø-områdets regionråd høsten 2018. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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ORIENTERINGSSAKER: 
 
Status pågående arbeid; 
 
Oppstart prosjekt strategisk infrastruktur Nord-Troms 

 Mål og forventninger – avklares i oppstartsmøte styringsgruppa 22.02.18 
 Organisering – sammensetning av styringsgruppa, kjøp av tjenester 

(sammensetning av styringsgruppe på 5 personer er på plass) 
 Finansiering 

Forskningsnode Nord-Troms 
 Evaluering gjennomført med UiT og Troms fylkeskommune, Halti- miljøet 
 Resultater – ulike modeller for forskningsseminarer, phd-stilling 
 Ønske om å få til en fast ordning/organisering 
 Må jobbes mot UiT 

Yrkes- og utdanningsmesse Nord-Troms 20. februar 
 Nord-Troms 4 -ordførerstand 
 Synliggjøre – aktiviteter – rekrutteringsarena 
 RUST og studiesenter på stand 

Fra Visit Lyngenfjord – oppstart «Reiselivsstrategi Nord-Troms» 
 Ønske om å lage egen strategi for satsinga i regionen (viktig å skille mellom 

planbegrepet og strategi) 
 Avklare forventinger og roller blir viktig –  
 Involvere politisk nivå – formannskapene 
 Presentere saken i regionrådet 19. februar 2018 

Møte med NrK Troms 
 Svein har fulgt opp saken – ønsker å møte ledelsen i NrK 
 Kan forsøke å få til møte i tilknytning til fylkestingssamlingen i mars/eller 

senere i tilknytning til møter/konferanser i Tromsø 

Generalforsamling i KLP 
 Gi fullmakt til rådmann i Nordreisa som skal delta (Øyvind Evanger følger opp 

saken vedr formalia rundt fullmakt) 
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OPPFØLGINGSSAKER: 
Notat fra møte Sametinget 

 Formell invitasjon til næringsutvalget om å komme på besøk til Nord-Troms i 
2018 

 Møtet var enige om å sende en skriftlig invitasjon til utvalget 

Notat fra møte Hurtigruta 
 Grunnlag for samarbeidsavtale – behandles i k-styrer sammen med 

selskapsavtalen 

Møte med Tromsbenken i Oslo, 21. mars – opplegg, aktuelt med andre møter? 
 Svein reiser ned 19. mars 
 Øyvind reiser ned 19. mars (AP har eget møte) 
 Hver enkelt ordfører ordner hotellrom selv 
 Andre tema/møter som kan være aktuelle å kombinere: møte med 

Samferdselsministeren, Kulturdepartementet/Kulturminister Trine Skei 
Grande (lage presentasjon tre stammers møte/kvensk kultur og språk) – kom 
med innspill! 

Møte med UiT work-shop i Tromsø – Studiesenteret 
 Svein Leiros og Øyvind Evanger deltar fredag 23. februar 

Fiskerihavn prosjekt 
 Invitasjon til deltakelse sendt fra Ørjan Albrigtsen 
 Alle kommunene er positive til å skrives inn i søknaden som utarbeides av 

Skjervøy kommune 

Kulturhistorisk landskap 
 Status etter møte i januar (10.?) – saken må sjekkes opp! 

 
 
Møtet hevet kl 1100. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 09.04.2018 11.39.12
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; 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)'; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr;
Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli;
Hanne Braathen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho
(Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen; Lise Jakobsen

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 9.4.18 
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 9.4.18.docx
Det vises til vedlagte protokoll.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 5-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 9. april 2018 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: 
Rådsordfører valgte å innkalle til et drøftingsmøte på kort varsel da det er behov for 
avklaringer som ikke kan vente til neste regionrådsmøte i mai. 
Det skal ikke gjøres vedtak i dagens møte. 
 
DRØFTINGSSAKER: 
 
Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 

 For kommunene: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø 
 Vedlagt er høringsversjon – plan for perioden 2018-2022 
 Innspillfrist: 21. mai 2018 

Stikkord fra drøfting i møtet: 
 Innledning ved Svein – behov for avklaringer og drøftinger om forholdet 

mellom Tromsø-området og Nord-Troms sine satsinger. Hvordan få dette til 
på en ryddig måte? Storfjord og Lyngen har ikke informert regionrådet om 
arbeidet 

 Dan-Håvard: dette arbeidet startet i 2014 og er en del av 
Byregionprogrammet, derfor bør ikke dette komme som noen stor 
overraskelse. Lager en regional plan for næringslivet – næringslivet i Lyngen 
ønsker å se mot Tromsø. Visit Lyngenfjord er også skrevet inn i planen – 
bærekraftig reisemål. 
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 Knut: for å ivareta interessene i Storfjord er det behov for å se 360 gr. Det må 
være muligheter til å se flere veier. For Visit Lyngenfjord må det være en stor 
fordel å samarbeide med Tromsø. Ser heller ikke problem i forhold til 
sjømatsatsingen – dette gjelder i hovedsak Karlsøy i Tromsø-området. Mener 
det er en styrke å samarbeide med flere parter 

 Ørjan: uttrykker bekymring. RSNP er et omfattende dokument som går dypt 
inn i satsingene i Nord-Troms regionen. Dette arbeidet er ikke informert om i 
regionrådet 

 Dan-Håvard: trodde dette var allment forankret i regionrådet ved oppstart av 
arbeidet 

 Svein: er satsingene i Nord-Troms Regionråd løftet inn i arbeidet med RSNP 
Tromsø-området og drøftet? 

 Knut: ser ikke problem med at det satses på sjømat flere steder, det handler 
om næringsutvikling 

 Eirik: forståelse for situasjonen med at man ønsker å samarbeide med andre. 
Tror reaksjonen kommer fordi man ikke er informert underveis. Hvordan skal 
det jobbes i Tromsøområdet? Hvordan skal man «ri flere hester»? Litt 
utfordrende med at man lager en strategisk næringsplan 

 Knut: selve planen er kommet ganske sent opp i prosessen med 
Byregionprogrammet. Vi har tenkt at det gagner næringslivet i kommunen å 
samarbeide flere veier 

 Utfordring med NUNT – det skal etableres et lignende fora for Tromsø-
området – spørsmålet blir da hvor ønsker man å bruke ressurser? Vil man 
prioritere å delta i begge fora? 

 Når områder i planer kommer i konflikt (satsinger i Tromsø-området vs 
Nord-Troms) – Storfjord er med i satsinger i Nord-Troms – vi er nødt til å 
samarbeide flere veier 

 Ørjan: næringslivet samarbeider på tvers – helt enig i det som blir sagt fra 
Lyngen og Storfjord om behovet og betydningen av Tromsø som motor. 
Oppfatter at man er «fullverdige» medlemmer i to regionråd – dette er 
problematisk 

 Eirik: planen omfatter mye av arbeidet som skjer i kommunene. Dette er ikke 
en plan som bare omfatter næringslivet 

 Øyvind: uttrykker bekymring – mangler informasjon 
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 Byregionprogrammet handler om samarbeid innen næringsfeltet 

Oppsummering: dette var en første drøfting. Planen er sendt til høring i 
nabokommunene. Regionrådet vil følge opp saken i senere møter.  

 
Knut Jentoft fratrådte møtet. 
 
Innspillnotat fra regionrådet til oppgavemeldingen  
Samfunnsutvikleroppgaver som Nord-Troms kan bidra med i det nye fylket Troms 
og Finnmark: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Hovedsete for kvensk språk og kultur 
 Satsing unge – fokus på medvirkning og entreprenørskap 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 
 Sendt til høring med frist 11. april (senest 12.4.) 

Stikkord fra drøfting i møtet: 
 Natur ikke et aktuelt tema å løfte inn i dette dokumentet. Dan-Håvard har 

gjort avklaring med aktuelle fagpersoner 
 Signaler for Stortinget: utfordring med å få «losa dette gjennom» når det skal 

behandles. Viktig å jobbe politisk for å få dette behandlet som en «hel 
pakke», slik at man unngår oppstykking og kamp på hvert enkelt område 

 Nordreisa har gjort et vedtak i formannskapet – har avklart rollen mellom 
regionsenteret-regionrådet. Støtter opp om prioriteringene i regionrådet. Vil 
jobbe videre med eget innspill til meldinga 

Oppsummering: Notatet ferdigstilles fredag 13. april. Vil bli presentert for TFK ved 
fylkesråd for næring og administrasjon i møte 16.4. Campus NT presenteres for UiT 
i møte 7.4. Høringsfrist for meldinga (til KMD) er 9. mai. 
 
 
 
Disponering av næringsprismidler til RUST 
I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 
må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at 
pengen fordeles på (se vedlagte særutskrift fra RUST) 

 Prøv sjøl-fondet 
 Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i 

Nord-Troms med stedsutvikling og identitet som tema. Seminaret kan enten 
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være en del av Forskningsdagene i september eller RUST-konferansen 
26.oktober. 

 Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 
konferanse/seminar. 

 
Oppsummering: Alle ordførerne gir positive tilbakemeldinger på forslaget fra RUST 
om disponering av prispenger. Den oppnevnte arbeidsgruppa oppfordres til å 
arbeide videre med planene. Formelt vedtak gjøres i mai-møtet på Skjervøy. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER: 
 
Status i arbeidet med avtale TIL og regionrådet (ved Dan-Håvard Johnsen) 

 Enighet om følgende løp videre i saken: 
o Det er utarbeidet et forslag til avtale – ordførerne gir tilbakemelding til 

Dan-Håvard. Det legges opp til felles signering av avtalen på TIL-huset 
o TIL kan komme til Nord-Troms 19. juni (fotballskole, oppvisningskamp 

o.l.) Øyvind sjekker muligheter for at Nordreisa kan være første ut. 
Deretter kan Skjervøy (2019) og Lyngen (2020) få besøk.  

 
Oppfølging etter møte med Tromsbenken (scooterløyper, rovdyr, rasutfordringer 
Arnøya, oppgavemeldinga) pluss opplegg for møte til høsten i Nord-Troms 

 Snøscooterløyper: Fra møtet: Burde man legge mer trykk på Per-Willy i det 
videre arbeidet? Eirik følger opp – kontakter Per-Willy Amundsen 

 Rovdyr: behandling forslag i Stortinget etter påske – status? Fra møtet: 
forslaget fremmet av SP fikk ikke flertall i Stortinget  

 Studiesenteret: tanker om framtida – Campus NT – ref notat Oppgavemelding. 
Fra møtet: Campus NT presenteres for Tromsbenken i neste møte 

 Rasutfordringer: fordelingsnøkkel mellom fylkene – er dette sjekket opp? 
Møte med statsråder for å følge opp? Fra møte: Svein har vært i kontakt med 
Kari-Anne Oppsal – hun ønsker å koble ordførere i Nord-Troms på saken. Få 
til møte med ministeren. Også viktig at ordførerne snakker fram Arnøya – 
også overfor regionnivået. Det er for lite penger til rassikring i Troms – dette 
må jobbes med mot NTP 
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 Aktuelle saker/opplegg for møte i Nord-Troms til høsten? Innspill i møtet: 
dagsmøte til Nord-Troms – enten i Nordreisa (reise med fly) eller i Lyngen. 
Tema: utfordre Tromsbenken til å komme med betraktninger omkring 
regionrådenes rolle i den nye regionen. Andre saker: Bedre presentasjon av 
Campus Nord-Troms, NT som sjømatregion, saker fra Oppgavemeldinga, 
Funn/resultat fra infrastrukturprosjekt (avhengig av når møtet avholdes) 

 
Orientering til Hedmark fylkeskommune (om unge og entreprenørskap) 

 Daglig leder har fått henvendelse fra næringsetaten i Hedmark om å orientere 
om ungdomssatsingen og entreprenørskapsprosjektene i Nord-Troms 

 Ungdomskonsulenten og daglig leder har gitt positiv tilbakemelding og 
presenterer satsinger og resultater på hurtigruta 2. mai (Tromsø-Skjervøy). 
Reisekostnad dekkes av Hedmark fylkeskommune 

Dan-Håvard fratrådte møte. 
 
Sykestuesenger 

 Kåfjord og Kvænangen beholder dagens ordning. Skjervøy og Nordreisa får 
reduksjon 

 Redusere bevilgning til DMS med store midler – dette betyr at mange 
spesialisthelsetjenester er i «fare» 

 Skal behandles i UNN-styret 25.april 
 Øyvind følger opp saken og informerer de andre – viktig å samarbeide om 

dette videre 

 
Møtet hevet kl 1030. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Medlemmer av Ungdomsrådet 2018 

 

 

Ved Ungdomsråds møte 14.02.18 ble det gjort følgende valg:  

 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen. 

Nestleder: Hermod Bakken. 

Medlemmer: Martin Årnes, Lukas Mikalsen, Scott Nordstrøm, Ramona Soleng Thomassen, 
Aragorn Mikkelsen, Oda Fossvoll. 

Vara-medlemmer: Oda Birkelund, Mathilde Eriksen, Jonas Pedersen, Leif Adrian 
Pedersen, Isak Lund Båtnes, En vara fra Montessori skolen.  

 

Vara for hvem:  

Oda Birkelund er vara for Anna Elisa Lund Henriksen.  

Mathilde Eriksen er vara for Oda Fossvoll og Ramona Soleng Thomassen. 

Leif Adrian Pedersen er vara for Scott Nordstrøm og Aragorn Mikkelsen.  

Isak Lund Båtnes er vara for Martin Årnes.  

Jonas Pedersen er vara for Hermod Bakken.  

En representant fra Montessori skolen er vara for Lukas Mikalsen – venter på navn. 

 

Arbeidsområder:  

Miljø, plan og utvikling: Hermod Bakken.  

Helse og omsorg: Lukas Mikalsen.  

Oppvekst og kultur: Oda Fossvoll. 

Formannskapet: Martin Årnes.  

Næringsutvalget: Scott Nordstrøm.  

Rust: Anna Elisa Lund Henriksen (Leder i Rust) og Ramona Soleng Thomassen.  

BUK: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  
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Ungdomsråds møte 14.02.18. 

 

Sted: Halti. Kl.15:00 – 17:00.  

Til stede: Martin Årnes, Hermod Bakken, Jonas Pedersen, Scott Nordstrøm, Leif Adrian Pedersen, 
Oda Birkelund, Ramona Soleng Thomassen, Oda Fossvoll, Mathilde Eriksen, Anna Elisa Lund 
Henriksen, Silje Båtnes, Else Pettersen Elvestad.  

Frafall: Isak Lund Båtnes, Lukas Mikalsen, Aragorn Mikkelsen. 

 

 

1: Informasjon v/ Olaf Nilsen, Prosjektleder Ungdomsklubben:  

Olaf Nilsen viser plantegning av den nye Ungdomsklubben som blir lokalisert i de gamle kinolokalene 
på idrettshallen.  

Litt info om den nye klubben: Lyskastere i taket, fleksible møbler med hjul som kan flyttes etter 
behov, WIFI, kodelås på døren. Er også satt av noe penger til å bruke på f.eks playstation ect.  

I det bakerste rommet blir det et amfi med prosjektor hvor man kan sitte 30 personer samtidig å 
spille eller se film. Det er ikke satt av penger til pcer, så det er meningen at ungdommene selv må ha 
med seg eget utstyr. Men når vi nærmer oss innkjøp av utstyr må vi ta en vurdering over hva som 
skal kjøpes inn, og det er da muligheter for at det kan kjøpes inn noe pc-utstyr. Dette er noe vi må 
komme tilbake til.  

Geir Lyngsmark er arkitekt og skal ha ansvar for interiørkonsept, materialbruk og innredning av 
klubben. Men ungdommene har medbestemmelsesrett, og det er ønskelig at de kommer med forslag 
og ønsker mtp farger, print, tapet ect. Forslagene skal leveres til Olaf Nilsen på Prosjektmøte 1.mars.  

Vi blir enige om at alle tenker gjennom ideer som de kan komme med på neste Ungdomsråds møte 
21.02.18. Ta gjerne med bilder.  

1.mars kl 09:00 blir det prosjektmøte mellom Geir Lyngsmark, Olaf Nilsen og Ungdomskontakt Silje 
Båtnes. Lokalet skal befares. Om mulig deltar også leder eller nestleder av Ungdomsrådet.  

22-23.mars: Nytt prosjektmøte. Presentasjon av forslag på interiørkonsept og materialbruk.  

 

2: Presentasjon av det nye ungdomsrådet og den nye ungdomskontakten:  

Ungdommene presenterer seg, hvilken klasse de går i og hvor de bor. Ungdomskontakten Silje 
Båtnes presenterer seg, og Else Pettersen Elvestad forteller kort om hennes rolle. Hun er 
virksomhetsleder for forebyggende tjenester og ungdomskontaktens nærmeste leder. Hun har også 
oversikt over økonomien til Ungdomsrådet.  

3: Valg: 

Det gjøres valg. Ny leder er Anna Elisa Lund Henriksen og nestleder er Hermod Bakken. For mer info 
se eget notat.  
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4: Facebook som en kontaktmulighet til Ungdomskontakten:  

Det blir diskutert muligheten for at Ungdomskontakten kan ha en Facebook side å nås på. Tanken 
med denne er at det skal være et sted å legge ut informasjon om for eksempel hva som skjer i bygda, 
aktuelle temaer som berører ungdom, og det skal også være et sted hvor ungdom som trenger det 
enkelt kan få kontakt med ungdomskontakten via Messenger. Alle ungdommene sier seg enige i at 
dette bør innføres, og Leder av Ungdomsrådet sender et skriv til Rådmannen med forespørsel på 
dette.  

 

5: Året som kommer.  

- 16.mai: Idrettshallen er booket av Ungdomsrådet, og det diskuteres om vi skal ha skumparty. 
Vi konkluderer med at skummaskin koster veldig mye, og at vi har veldig kort tid på å 
planlegge er så stort arrangement. Det nevnes også at når det ble arrangert sist i 2016 gikk 
man i kraftig underskudd.  
Ruth Ulving har tatt kontakt med Silje for å spørre om vi skal bruke idrettshallen 16 mai da 
det er et sterkt ønske om å bruke hallen til 17 mai arrangement. Da må de rigge til i hallen 16 
mai. Avtaler at vi kan svare på dette etter møte neste uke da man ikke har bestemt noe ved 
dette møte.  
 

- Diskuteres om Påskelandsbymarknad som ungdommen var med på i fjor kunne vært aktuelt i 
år. Ungdommene er positive til et slikt arrangement i år da det hadde vært vellykket i fjor. 
Silje tar kontakt med Næringsutvikler Ida Wigdel, og sjekker opp mulighetene for å kunne 
delta i år.  
 
 
Pga. dårlig tid avtaler vi nytt møte allerede neste uke. Onsdag 21.02 kl. 15:30 – 17:00. 
Arrangement og resten av sakene diskuteres videre da.  
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Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 22.02.2018 11.17.49
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Referat møte i Ungdomsrådet 21.02.18. 
Vedlegg: Referat fra Ungdomsråds møte 21.02.18.docx
 
 
Vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 41706116
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Referat Ungdomsrådsmøte 21.02.18. 

 

Tid og sted: Halti – Jorma (ved siden av biblioteket), 21.02.18 kl. 15:30-17:00.  

Til stedet: Mathilde Eriksen, Oda Fossvoll, Ramona Soleng Thomassen, Scott Nordstrøm, Hermod 
Bakken, Isak Båtnes Lund, Jonas Pedersen, Leif-Adrian Mortensen, Martin Årnes.   

Fravær: Anna Elisa Lund Henriksen, Oda Birkelund, Lukas Mikalsen Fagermo, Aragorn Mikkelsen.  

 

Sak 1: Påskelandsbyen.  

Enstemmig vedtatt at vi arrangerer turnering på Påskelandsbyen den 22.mars slik som det ble gjort i 
fjor.  

Rådet kom med forslag på aktiviteter til turneringen: Volleyball, kanonball, innebandy, basket. Flest 
ønsket volleyball og innebandy, så da blir det disse to aktivitetene i turneringen.  

Må minst være 6 personer på hvert lag. Man kan melde på som lag eller som enkeltpersoner, så vil 
Ungdomsrådet plassere enkeltpersonene på egne lag eller der hvor det passer. Dette for at flest 
mulig blir med.  

Aldersgruppen blir som i fjor: Fra 8.klasse og t.o.m 3.klasse på VGS.  

Silje har booket idrettshallen den dagen, og den er ledig fra kl 12. Per nå er kantinen opptatt pga. 
bingo, men servicekontoret v/ May Lill undersøker om vi kan få bruke den i stedet.  

Silje sender forespørsel til Norsk Folkehjelp om de kan stille med 5 personer.  

Ønskelig at vi har 6 foreldre som kan være til stedet.  

Er frist 26.februar for å komme med info på programmet til Påskelandsbyen. Silje tar kontakt med Ida 
Wigdel.  

Vi har satt opp arbeidsgrupper for planlegging av turneringen:  

Gruppe 1: Ansvar for kiosken:  

Jonas, Oda F, Anna, Ramona, Lukas, Mathilde. De skal også få med 3 foreldre som kan hjelpe til.  

Denne gruppen ordner vaktskift (f.eks. en time kver med 6 vaktskift eller 2 timer hver og 3 vaktskift). 
Bestemmer at det må være 2 stk om gangen som passer på kantinen.  

Ang kortmaskin skal Isak sjekke med sin mor om vi kan låne fra henne.  

Hva skal selges? Forslag om grandiosa, landganger, brus, iste, frukt, vafler. Silje kontakter Gammen 
og andre butikker for å sjekke om de vil sponse med matvarer evt. ordne noen avtale med de. 
Kontakter også Bios, hotellet, På taket for å sjekke om de vil sponse med pizza som vi kan steke ferdig 
i kantina.  

Silje kan kjøre å hente matvarer og utstyr på selve dagen.  

 

Gruppe 2: Ansvar for turneringen:  
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Hermod, Isak, Scott, Leif-Adrian, Aragorn, Oda B, Mathilde. De får med 3 foreldre som stiller.  

Lukas lager skisse som kan brukes på plakat som henges opp på ungdomsskolen og VGS.  

Hermod, Martin og Anna tar kontakt med avisen for å få de til å lage en sak om turneringen. De skal 
også lage et event som kan postes på Facebook.  

Hermod, Anna og Martin reklamerer for dette i klassene på VGS.  

Isak og Jonas reklamerer for dette i klassene på ungdomsskolen.  

Mathilde sender melding til Strømfjorden skole med info, Hermod gjør det samme på Skjervøy og 
Lukas har ansvar for å informere Montessori skolen. Et tilbud dersom de har lyst å være med.  

Påmelding: Hermod ordner google-påmelding. Ramona lager ferdig ark som kan deles ut på skolene 
til påmelding.  

Gruppen samarbeider om fordeling av lag, kampoppsett, dommere og musikk.  

Hermod er speaker.  

Isak og Jonas sjekker opp ang utstyr som trengs til å spille volleyball og innebandy. I følge 
servicesenteret skal det være to volleyball nett i hallen. De kontakter Ottar om å få låne innebandy 
utstyr fra skolen, og Silje sjekker med Torje Veibakken ang å låne innebandy utstyr som er i hallen 
allerede.  

Frist for påmelding av lag blir 19.mars.  

 

Ellers:  

Hermod sier velkommen før turneringen starter.  

Premier: Martin, Isak, Hermod og Jonas skaffer premier slik at vi kan kåre beste kostyme, beste 
lagnavn, vinner laget. Forslag om å kontakte Gymet, Reisa treningssenter, Kinoen, Pizza-middag til 
vinnerlaget fra «På taket».  

 

Gruppe 3: Opprydning:  

Hele ungdomsrådet har ansvar for å rydde. Man har også ansvar for å rydde litt underveis slik at det 
ikke blir så mye på slutten.  

Silje kan kjøre med utstyr dersom det trengs, og evt. foreldrene som stiller.  

 

 

Sak 2: 16 mai arrangement:  

Det blir enstemmig vedtatt at Ungdomsrådet ikke skal arrangere 16 mai arrangement i år. Det holder 
med Påskelandsbyen. Vi snakker også om at tidligere var 16 mai et rusfritt arrangement for å trekke 
ungdommen til idrettshallen og bort fra sentrum. Men at tiden har forandret seg, og at det ikke er 
slik lengere.  
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Silje kontakter Ruth Ulving og informerer om at ungdomsrådet sier fra seg idrettshallen på 16. mai.  

 

Sak 3: Økonomi. 

Det er usikkert hva som ble brukt av penger på turneringen i fjor, men i år håper vi på mest mulig 
støtte. Dersom vi mangler noe som ikke blir sponset får vi heller ta stilling til det når den tid kommer.  

 

Sak 4: Avtale møter for dette halvåret. 

Neste møte blir allerede om to uker, 7.mars. Dette pga. turneringen og at vi da kan ta en status på 
hva som gjenstår. Vi møtes på samme sted, Halti – Jorma rommet kl. 15:30 – 17:00.  

 

Sak 5: Eventuelle saker.  

- Ipad:  
Kan Ungdomsrådet få disponere Ipad fra kommunen? I følge Hermod har kommunen ipad 
som man kan få låne. Tanken er å bruke de på møter og ellers arbeid med ungdomsrådet. 
Silje sjekker opp dette og skriver evt. en søknad dersom det er nødvendig.  

 

- Ungdomsklubben:  
Grunnet misnøye etter forrige møte ang. ungdomsklubben og slik den er planlagt, tar 
ungdomskontakten opp hva rådet mener om klubben. Det kommer fram at saken ikke er 
diskutert i Ungdomsrådet da det ikke var noe aktivitet i rådet før nå i februar. Den er kun tatt 
opp i BUK 8.desember 2017 hvor representantene der ønsket en utsettelse på vedtaket for å 
kunne sjekke opp hva resten av rådet ønsket. Det fikk de ikke, og derfor føler Ungdomsrådet 
at de ikke er hørt i saken om hvordan den nye klubben skal se ut.  
Det er foreløpig lagt opp til mest databruk, med totalt 74 sitteplasser med 
datakoblinger/stikkontakter.  
Ungdomskontakten tegner et forslag hvor det er mer café-preg, kjøkkenkrok og scene som 
Ungdomsrådet er enige om ser bedre ut. Dette for å nå ut til flest mulig ungdommer. Vi er 
redd for at ungdomsklubben slik, den er tenkt, ikke blir brukt. 
Silje kontakter prosjektleder Olaf Nilsen og avtaler møte 1.mars kl. 09 for å legge frem 
ungdomsrådets tanker og ønsker for klubben. Leder og nestleder av Ungdomsrådet er ønsket 
at blir med på møte, og Else Elvestad stiller også.  
 

- To representanter til Kommunestyre? Etterlyses fra Servicekontoret. Det blir Hermod og 
Scott.  
 

- Facebook Ungdomsrådet: Diskuterer om den Facebook siden som heter Ungdomsrådet skal 
gå over til å hete Ungdomskontakten. Men det er enighet om at Ungdomsrådet beholder sin 
egen siden og vi ønsker at Hermod og Anna blir administratorer i tillegg til Silje.  
Det er sendt søknad til Rådmann om Ungdomskontakten kan opprette sin egen Facebook.  
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Neste møte. 7.mars kl 15:30 – 17:00. Halti – Jorma. Det er ønskelig at hele Ungdomsrådet 
inkludert vara møter mtp. Planlegging videre av turneringen.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neste møte: 7.mars kl. 15:30.  

101



*010144"

  
 

llllllllllllllllllllllIllllllllllll

MWM

Watww fm”
e  l  RU» (I? W. Kommunal  Landspensjonskasse

Gjensidig forsikringsselskap
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Postboks 174 Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
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Oslo, 10.  april  2018
Forsikringstakernr.  01942001

Att. rådmann  og øk.ansv.

Mer enn 5 milliarder til kundenes premiefond
som følge av sterkt resultat i  2017

Vi er glade for  å  kunne orientere om et  svært  godt årsresultatet for  2017.  Resultatet gir rom for å tilføre 5,2
milliarder til premiefond til våre kunder med offentlig tjenestepensjonsordning i  KLP.  Dette er om lag 3
ganger  mer enn vi har anslått i tidligere prognoser.

Verdijustert avkastning ble på hele 6,7 prosent for  2017.  Det var aksjer og eiendom som bidro mest til de
gode resultatene.

Denne avkastningen gir oss et samlet overskudd på 8,6 milliarder kroner, og det er av dette overskuddet vi
ønsker å tilføre 5,2 milliarder til kundenes premiefond. Resten av overskuddet vil gå til styrking av
soliditeten i  KLP, og .me oss enda bedre rustet til å tåle vanskelige markeder fremover. Det er imidlertid en
forutsetning for slik tilføring at årsregnskapet med forslaget til anvendelse av overskuddet godkjennes av
Generalforsamlingen i KLP 7. mai i år. Selv om vi må ta forbehold om Generalforsamlingens godkjennelse,
velger vi å gå ut med anslag på beløp allerede nå. Vi gjør dette fordi vi vet dere ønsker å få vite om forhold av
betydning for egen økonomi så raskt som mulig.

Nedenfor følger et estimat på andel av overskudd for  2017 som vil bli tilført deres premiefond i løpet av mai
i år. Det endelige beløpet vil kunne avvike noe fra anslaget vi nå gir. Vi minner samtidig om at midler på
premiefondet bare kan benyttes til dekning av fremtidig pensjonspremie til KLP.

Sum tilført overskudd _ ; ‘ « kr 6078 000

I tabellen  nedenfor fremgår den estimerte andelen av overskuddet som vil bli tilført deres premiefond
fordelt på hver pensjonsordning dere har i KLP.

   Penslonsordnlngen for sykepleiere ' ,, ,. «  .  ,  ,.  ;; kr 930 000

' ' ' ' V ' ' %kr 5100000

kr 48 000

I  pensjonsordningen for sykepleiere er det behov for å styrke avsetningen som følge av forutsetninger om
levealder. Av denne grunn vil andelen av overskudd som tilføres premiefond for sykepleierne være lavere enn i
de øvrige ordningene.

Hovedkontor Regionskontor

Dronning Eufemias gate  10 Zander Kaaes  gate 7

Oslo Bergen

01/001/000445/095042
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Ta gjerne kontakt med våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

/
,

øy" « z/
fff/J/gøzyu

Sverre Thornes

konsernsjef
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Fra: Nordtroms Museum - Kontor (kontor@ntrm.no)
Sendt: 06.03.2018 15.08.13
Til: Post Kafjord; Post Kvænangen; Post Lyngen; Nordreisa Kommune; Post Storfjord; Post Skjervoy
Kopi: 

Emne: Årsmelding 2017 med regnskap - NTRM.pdf
Vedlegg: Årsmelding 2017 med regnskap - NTRM.pdf
Hei.

Vedlagt følger årsmeldingen for Nord‐Troms museum AS for 2017.
 
 
Med hilsen
Wanja Bjerkmo
Kontorleder
Nord‐Troms Museum AS
Tlf.: 97 55 83 30
Fakturaadresse: ntrm@faktura.poweroffice.net

Hjemmeside   Facebook
 
 
 
 

104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



 ‘ NORD-TROMS IbÅJb («( 1
JORDSKIFTERETT “1 [43+

 

Arkivnummer Vår referanse Vår dato

023 59/2018/JHS 02.03.2018

Årsmelding 2017  Nord-Troms jordskifterett

Vedlagt oversendes årsmelding for 2017 fra Nord-Troms jordskifterett.

2017 har vært nok et resultatmessig godt år for Nord-Troms jordskifterett med 47 avsluttede

saker. Vi har hatt en liten økning i antall foreliggende saker sammenlignet med samme

tidsrom i i] or som hovedsakelig skyldes færre dommere i perioden. I samme tidsrom kom det

inn 57 nye jordskiftekrav.

For øvrig viser vi til vår hjemmeside: www.domstolno/trm, der finnes informasjon om

jordskiftedomstolen, berammingslister, oversikt over ansatte, orientering om hvordan dere

kan kreve sak m.m. Her finner du også jordskifterettens saksarkiv, der en ved å søke på

eiendom kan få frem eventuelle rettsbøker og kart fra tidligere saker.

Med hilsen

Nord-Troms jordskifterett

Øystein Nilsen (sign.)

konstituert jordskifterettsleder

Vedlegg

-  Årsmelding 2017

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 www.domstol.no/jtrm

Postboks  6602  Langnes Fylkeshuset Telefax 77 58 87 10 Bedriftsnr. 974 758 571

9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpost@d0mstol.no
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På en seksjonert boligeiendom i Tromsø

kommune opprettet jordskifteretten en bruks-

ordning for utearealene. Det var tvist om flere
forhold, blant annet parkering, rett til å bygge

garasje, bruk av plenarealet mv. Bruksordningen

inneholder regler som regulerer disse forholdene.

Elg- og småviltjakt ble organisert i et lag på

Stonglandshalvøya i Tranøy kommune. Laget

består av 82 eiendommer på til sammen 36 km2.

Retten fastsatte vedtekter med regler for driften av

laget.

I Olderhavna på Finnsnes i Lenvik kommune
har jordskifteretten behandlet et avtaleskjønn.

Skjønnet fastsatte erstatningene for grunnav—

ståelser i forbindelse med Olderhavna fiskeri-
havn. Skjønnet er påanket til Hålogaland lag-

mannsrett.

0
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Pause ved gammel! kors.

5  Service og informasjon

Vi stiller gjerne opp på fagsamlinger, møter i

grunneierlag m.v. for å informere om jordskifte-

retten og de verktøyene vi har for å løse partenes

problemer.

Interesseite kan også finne informasjon på vår

hjemmeside. Ring gjerne og gjør en avtale i

forkant dersom du ønsker å møte oss i våre

lokaler i Fylkeshuset i Tromsø.

6  Nord-Troms jordskifterett

Bemanning per 31.12.2017:
J ordskifterettsleder Arne—Olav Berg

Konst. j ordskifterettsleder Øystein Nilsen
J ordskiftedommer Trygve Pedersen

Jordskiftedommerfullm. Torgeir Skogheim

Overingeniør Arnulf Sørum

Overingeniør Jon Erik Staurset
Førstekonsulent Wenche Kaspersen

Førstekonsulent Jill-Heidi Skoglunn

Førstekonsulent Linn Kristine Larsen

Kommuner i soknet:
Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik,

Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen,

Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og

Kvænangen

» 3.55»q

Retten og parter på befaring.

NORD-TROMS  J  ORDSKIFTERETT

Postboks  6602  Langnes

Fylkeshuset Strandv. 13

9296  Tromsø

Telefon: 77 58 87 00  Telefax:  77 58 87 10
'trm ost wdomstol.no

www.domstol.no/"trm

Åpningstid:  0800-1545

F

NORD-TROMS
JORDSKIFTERETT

ÅRSMELDING 2017

 
JORDSKIFTERETTEN  — EN PROBLEMLØSER FOR ALLE SOM  EIER  EN BIT AV NORGE
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1 Nord-Troms jordskifterett

2017 har vært et resultatmessig godt år ved

Nord-Troms jordskifterett. 46 saker er avsluttet i

eget sokn. Resultatet skyldes godt arbeid i alle
ledd samt at det tekniske utstyret har fungert

godt.

1 2017 fikk vi inn 57 nye krav ved domstolen.

Foreliggende saker er ved årsskiftet økt fra 56

saker til 67. Flere av disse vil bli avsluttet i løpet
av våren 2018. Vi regner med at de fleste sakene
innkommet i 2017 kan tas opp til behandling i

løpet av 2018.

Arne Olav Berg ble utnevnt til jordskifte-

dommer og ny jordskifterettsleder fra
01.08.2017. I tillegg er det ansatt ny jordskifte-

dommerfullmektig fra 01.09.2017.

Saksbehandlingssystemet, Lovisa, krever fort-

satt ekstra ressurser til opplæring og behandling
av saker.

Mange etterspør bistand fra jordskifteretten og vi

ser fram til et nytt godt driftsår i 2018.

Øystein Nilsen
Konst. jordskifterettsleder

februar 2018
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2 Sakstyper etter jordskifteloven

J ordskifteloven av 21 . juni 2013 skiller mellom:

Kap. 3 Rettsendrende saker (jordskifte)
En rettsendrende sak kan kreves dersom minst en

eiendom eller bruksrett er eller blir vanskelig å

bruke under dagens forhold. Ett eller flere av
følgende virkemidler oppgitt i loven kan

benyttes:

 

§ 3-4 Ny utforming av eiendom og bruksrett
§  3-5 Stifting av sameie

§ 3-6 Oppløsning av sameie og sambruk
mellom eiendommer

§ 3  7 Deling av eiendom

§  3  8 Regler om sambruk eller bruksordning
§ 3-9 Felles tiltak og felles investeringer
§ 3 1

§ 3  1

Omdanning og avløsning av servitutter

Typiske saker ved bruksordning er i forbindelse

med ordning av jakt, fiske, beite, gjerding, veg
og bruk av ulike fellesareal mellom eiendommer.

Kap.  4  Rettsfastsetting
Jordskifteretten kan fastsette eksisterende retts-

forhold i følgende sakstyper:

§  4-1 Rettsutgreiing
Eiendoms- og bruksrettsforhold kan klarlegges i
sameier, i områder med sambruk, ved regi-

strering av uregistrert jordsameie, i områder med
reindrift og for uteareal i eierseksjoner.

§4-2  Grensefastsetting
Grenser for fast eiendom og retter kan fastsettes

for grunneiendom, anleggseiendom, uteareal til
eierseksj oner, jordsameie, festegrunn, offentlige

reguleringer og for samisk reinbeite. Grensene
merkes og koordinatfestes.

Kap.  6  Skjønn
I kombinasjon med jordskifte kan jordskifte-

retten avholde erstatningsskjønn i forbindelse

med offentlige utbyggingstiltak og vern. Det kan
f.eks. være i forbindelse med barskogvem,
utbygging av hytte- eller boligfelt eller større

veganlegg.

Jordskifteretten kan også avholde skjønn som

egen sak etter veg-, gjerde-, servitutt-, beite- og
reindriftslov. 1 andre tilfeller kan det avholdes
skjønn dersom partene er enige i det

(avtaleskjønn). De fleste lensmansskjønnene er
nå erstattet med skjønn i jordskifteretten.

3  Jordskiftearbeidet i  2017

Det ble avsluttet 47 saker i Nord-Troms i 2017,

hvorav 1 overført fra Finnmark jordskifterett. Av

disse var det 14 rettsendrende, 30 rettsfast-

settende saker og 3 skjønnssaker.

De fleste av partene var selvprosederende, men
andelen advokater har økt de siste årene. I
omtrent hver tredje sak er det nå advokater.

I samme tidsrom kom det inn 57 nye krav. Ved

årsskiftet hadde vi 68 foreliggende saker, en
oppgang på 10 i forhold til samme tidspunkt i

fjor. Dette skyldes dels innføringen av Lovisa,
(nytt saksbehandlersystem) som har krevd mer

ressurser ved saksbehandlingen enn tidligere,
samt at domstolen kun har hatt 2 dømmende
stillinger i store deler av 2017.

Antall saker i 2017:

Slutta saker Nye saker Foreliggende saker

01.01.2018

47 57 68

Vi har avslutta 2 saker der våre dommere har
vært tilkalt ved annen domstol i Hålogaland,

mens vi har 1 foreliggende sak utenom vårt sokn
ved årsskiftet. I disse sakene er også det tekniske

arbeidet samt saksbehandlingen utført av oss.

Omfang og tidsbruk på den enkelte sak varierer

mye. Det kan skyldes at flere problemstillinger
inngår i en og samme sak eller at antallet parter

varierer. Resultatene vil derfor avhenge av
hvilke saker som avsluttes det aktuelle år.

De rettsendrende sakene er ofte arbeidskrev-

ende med flere møter og mange parter. I flere av

dem har private veger vært hovedtema eller en
del av saken. Det kan skyldes tvist om
rettighetsforhold, uenighet om framtidig ved-

likehold av vegen eller ønske om innpåkjøp (få
rett til kjøpe seg inn på en eksisterende veg).
Regler omkring bruken og deling av felles

uteareal til eierseksjonssameier er også en

økende sakstype i jordskifteretten.

Grensefastsetting og rettsutgreiing er den
dominerende sakstypen. Vi registrerer en

dreining mot små hastesaker i byer og tettsteder.

Ankeinstans for jordskifteretten er Hålogaland

lagmannsrett. 1 2017 ble det behandlet 7 anker i
lagmannsretten.

Regnskapet viser et forbruk på kr 7 mill. Lønn

og lokaler er de største postene. Det ble i 2017
overført kr 0,7 mill. i gebyrinntekter til stats-

regnskapet. Dette er 0,2 mill. lavere enn kravet,

og må sees i sammenheng med antall dommere.

Innmåling av grenser."
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4  Eksempel på avslutta saker i 2017

På Kobbenes i Lyngen kommune er en større
bruksordningssak for organisering av utmarks-
beite avsluttet. I saken, som omfattet over 130

parter, ble det opprettet et beitelag med
tilhørende vedtekter. Saken er anket til

lagmannsretten.

To eiendommer i Steinfjord (Berg kommune)
hadde felles utmark, til sammen  6  teiger. Partene

var enige om å oppløse sameiet. I medhold av
jordskifteloven § 3-6 ble sameiet oppløst og hver

eiendom fikk tildelt 3 teiger.

l Bergsbotn ca. 5 km fra Skaland i Berg kommune,

lå en eiendom i personlig sameie mellom flere

eiere. Det var tvist om eierskapet til huset og om
noen hadde odelsrett til jorda. Jordskifteretten

avgjorde tvistene. Flere forslag til deling av
eiendommen ble drøftet med partene. Jordskifte-
retten vedtok en løsning som innebar deling av

eiendommen og søkte kommune om delingstil-

latelse. Søknadsprosessen tok lang tid, men
kommunen ga delingstillatelse. Eiendommen ble

delt i to. De nye eiendommene ble målt opp og

jordskifteretten ordnet hjemmelsoverføringer.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/1335-5 

Arkiv:                027  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Omorganisering av Ymber AS 

Vedlegg 
1 Vedlegg Stiftelsesdokumenter 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner omorganiseringen av Ymber AS som angitt.  
Øyvind Evanger (Ap) gis fullmakt til å representere Nordreisa kommunes interesser i 
stiftelsesmøtet for (nye) Ymber AS. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune mottok 9. mars i år brev fra Ymber AS med en beskrivelse av behov for 
omorganisering av Ymber, og stiftelse av et nytt Ymber AS som konsern.  
 
Stortinget vedtok i mars 2016 endringer i energiloven. En endring er at lovens krav til 
selskapsmessig og funksjonelt skille skal gjelde for alle nettselskaper med inntektsramme. 
Ymber AS blir dermed omfattet av disse kravene. 
 
Endringene i Energiloven skal bidra til redusert risiko for kryss-subsidiering og til å 
styrke nettselskapenes uavhengighet fra konkurranseutsatt virksomhet. Dette er en 
oppfølging av de anbefalinger som ble gitt av Reiten-utvalget. 
 
Selskapsmessig skille innebærer i korte trekk at nettvirksomhet skal være organisert som en 
egen selvstendig juridisk enhet, adskilt fra annen konkurranseutsatt virksomhet. 
 
Funksjonelt skille innebærer i korte trekk at personer i ledelsen i nettselskapet ikke kan 
delta i ledelsen i andre selskap i konsernet. Morselskapet kan herunder ikke gi instrukser i 
den daglige driften eller om investeringsbeslutninger i nettselskapet, men kan sette 
generelle økonomiske rammer. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utarbeide et høringsforslag til forskrift om 
krav til selskapsmessig og funksjonelt skille i løpet av 2018.  Høringsforslaget foreligger p.t. 
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ikke, men Stortinget gav som føring at forskriften skal ta utgangspunkt i dagens praksis for 
funksjonelt skille for selskaper med mer enn 100 000 kunder.  Hovedprinsippene er dermed 
kjent fra etablert praksis, samt behandling av klagesaker i NVE. 
 
Den lovbestemte tidsfristen for etablering av selskapsmessig og funksjonelt skille er 1. 
januar 2021. 
 
Ymber AS er pliktig til å tilpasse seg endringene i regelverket, og finner det 
hensiktsmessig å tilpasse seg så langt mulig nå. Tilpasning til krav om selskapsmessig, og 
etterhvert funksjonelt skille nå, vil bidra til en rasjonell overgang innenfor den lovsatte 
tidsfristen mht. ledelse, administrasjon, drift og ansatte. 
 
Til orientering ble det i desember 2017 fremlagt et lovforslag hvoretter kravet til funksjonelt 
skille ikke skal gjelde for selskaper med færre enn 30 000 abonnenter. Dersom dette forslaget 
skulle bli vedtatt, så vil det ikke få innvirkning på behovet for omorganisering til konsern. 
Grunnen til dette er at det lovbestemte kravet til selskapsmessig skille, som for Ymber AS 
krever oppsplitting av selskapet, ikke berøres av en evt. endring av kravet til funksjonelt skille. 
 
2.  Ny organisering av Ymber AS 
Styret i Ymber AS har tatt stilling til aktuelle organiseringer av Ymber AS og har konkludert 
med følgende modell: 

 
 
Organiseringen tilfredsstiller krav til selskapsmessig og funksjonelt skille. Videre har styret 
lagt vekt på at organiseringen gir samsvar mellom styringslinjer og selskapsstruktur, og en 
naturlig inndeling av konsernets virksomhetsområder i selskap, slik som fremgår av 
selskapsnavnene (nett, produksjon og fiber). Aksjene i datterselskap til dagens Ymber AS 
organiseres som datterselskap til de selskap som viderefører de aktuelle virksomhetsområder 
(Finnmark Kraft AS og Kvænangen Kraftverk AS, lshavslink AS og Nordfiber AS). 
 
Ymber AS, som vist i figuren ovenfor, blir et eierselskap for aksjer i datterselskap og fast 
eiendom (administrasjonsbygg), og vil i tillegg utøve konsernadministrative funksjoner. 
 
 
3.  Etablering av ny organisering av Ymber AS 
Den nye organiseringen etableres ved at aksjene i dagens Ymber  AS benyttes som 
aksjeinnskudd ved stiftelse av (nye) Ymber AS. Dernest foretas en deling av 
virksomhetsområdene i dagens Ymber AS ved aksjerettslig fisjon og fusjon. 
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Omorganiseringen utløser ikke skatter eller  avgifter  for  Ymber AS eller  dets  aksjonærer 
(skattemessig  kontinuitet  og avgiftsfritak). Videre vil den regnskapsmessige egenkapitalen 
dagens Ymber AS videreføres i (nye) Ymber AS (regnskapsmessig kontinuitet). 
 
Forholdet til Ymber AS sine ansatte følger arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse. Det innebærer i korte trekk at ansatte som overføres til nye selskap 
som ledd i omorganiseringen, vil videreføre sine rettigheter og plikter som ansatte uendret i 
nytt selskap. 
 
Aksjonærene i Ymber AS vil videreføre sine rettigheter i (nye) Ymber AS. Vedtektene  i dagens 
Ymber AS vil  i  all  hovedsak  videreføres  i  (nye)  Ymber AS. Endringer i vedtektene vil  
vedrøre formålsparagrafen, som må gjenspeile  at (nye) Ymber AS er et morselskap i 
konsern  som skal drive dagens virksomhet gjennom datterselskap, samt utøve 
administrative funksjoner. 
 
Det vises til utkast til stiftelsesdokument for (nye) Ymber AS, vedlagt. 
 
Merk at det kan bli behov for mindre justeringer i stiftelsesdokumentet, fordi tall som der er 
lagt til grunn kan bli ajourført som følge av revisjon av Ymber AS. En eventuell slik justering 
vil ikke ha noen betydning for aksjeeierne. 
 
 
4.  Nødvendige disposisjoner fra aksjonærene i Ymber AS 
Første trinn  i omorganiseringen er som  nevnt i pkt. 3 stiftelse  av (nye) Ymber AS, hvor 
dagens aksjonærer i Ymber AS benytter sine aksjer i Ymber AS som aksjeinnskudd 
(tingsinnskudd). 
 
Stiftelse av (nye) Ymber AS med aksjene i dagens Ymber AS som aksjeinnskudd er en 
disposisjon som krever forankring i kompetent organ hos stifterne (de respektive 
aksjonærer i dagens Ymber AS). 
 
Neste steg er fisjon av dagens Ymber AS, på dette tidspunkt eiet av (nye) Ymber AS. 
Fisjon involverer ikke dagens aksjonærer i Ymber AS. 
 
Ymber AS anmoder på denne bakgrunn om at aksjeeierne fatter vedtak som godkjenner 
omorganisering av Ymber AS som angitt, og at hver aksjeeier utsteder fullmakt til en person 
til å representere sine interesser i stiftelsesmøte for (nye) Ymber AS. 
 
Grunnen til at stiftelsesdokumentet som nå er fremlagt er et utkast er bl.a. regler i 
aksjeloven knyttet til frister for verdimåling av eiendeler som aksjeinnskudd, at tallgrunnlag 
p.t. ikke er reviderte, samt forretningsmessige behov for fleksibilitet.  Behovet for 
fleksibilitet i denne saken er herunder begrunnet i at Ymber AS bl.a. må avklare 
konsesjonsspørsmål med NVE. Det kan derfor bli behov for mindre redaksjonelle 
justeringer. 
 

Vurdering 
På denne bakgrunn ber Ymber AS om at aksjonærene hver godkjenner forslaget til stiftelse av 
(nye) Ymber AS som angitt, og at de hver utpeker en fullmektig til å representere seg i 
stiftelsesmøte. 
 
Det vil bli innkalt til stiftelsesmøte etter at aksjonærene har fattet slikt vedtak.
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STIFTELSESDOKUMENT 
FOR 

YMBER AS 

 
Den [DATO] 2018 ble stiftelsesmøte for (nye) Ymber AS avholdt i Ymber AS sine lokaler i Sørkjosen.  

 

1. Stifter 

Til stede som stiftere var: 

Kautokeino kommune 
Organisasjonsnr.: 945 475 056 
Adresse: 9520 Kautokeino 
Representert av: Johan Vasara 

Kvænangen kommune 
Organisasjonsnr.: 940 331 102 
Adresse: 9161 Burfjord 
Representert av: Eirik Losnegaard Mevik 

Kåfjord kommune 
Organisasjonsnr.:  940 363 586 
Adresse: 9148 Olderdalen 
Representert av:  Svein Leiros 

Loppa kommune 
Organisasjonsnr.: 963 063 237 
Adresse: 9550 Øksfjord 
Representert av: Steinar Halvorsen 

Nordreisa kommune 
Organisasjonsnr.: 943 350 833 
Adresse: 9151 Storslett 
Representert av: Øyvind Evanger 

Skjervøy kommune 
Organisasjonsnr.: 941 812 716 
Adresse: 9180 Skjervøy 
Representert av: Ørjan Albrigtsen 

Troms Kraft AS 
Organisasjonsnr.: 979 468 792 
Adresse: 9024 Tomasjord 
Representert av: Semming Semmingsen 
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2. Selskapets vedtekter 

Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet  

 

3. Aksjetegning 

Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60 aksjer. 

Aksjenes pålydende er NOK 10 000,00 og tegnes til kurs NOK 6 118 450 for hver aksje, til sammen 
NOK 367 107 000.  

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 15 000,00 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger. 

Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet. 

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen: 

Kautokeino kommune 
 10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000. 

Kvænangen kommune 
5 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 50 000. 

Kåfjord kommune 
 10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000. 

Loppa kommune 
 5 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 50 000. 

Nordreisa kommune 
 10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000. 

Skjervøy kommune 
 10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000. 

Troms Kraft 
 10 aksjer á NOK 10 000,00, til sammen NOK 100 000. 

 

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Stifterne overdrar til (nye) Ymber AS sine aksjer i Ymber 
AS som nærmere beskrevet i redegjørelse, vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet. Innskuddet skal 
ytes ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.  

 

4. Kostnader ved stiftelsen 

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 
15 000,00 hvorav inntil:  

- NOK 5 570,00 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund 

- NOK 5 000,00 for juridisk bistand fra Advokatfirmaet PwC AS  

- NOK 4 430,00 for bistand fra revisor 
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5. Selskapets forhold før registrering 

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, 
erverve rettigheter, stifte datterselskaper og inngå avtaler, herunder dekke egne 
stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20. 

 

6. Styret og daglig leder 

Selskapets styre skal være: 

- Gunn Andersen (styreleder) 

- Mikkel Ailo Johansen Gaup (nestleder) 

- Lars Eirik Høgbakk (styremedlem) 

- Ola Helge Dyrstad (styremedlem) 

- Raymond Thorbjørnsen (styremedlem) 

- Roy Lennart Waage (styremedlem) 

- Vera Marie Eilertsen-Wasnes (styremedlem) 

- Knut Werner Hansen (varamedlem) 

- Ståle Johansen (varamedlem) 

- Elin Kaasen (varamedlem) 

- Harald Preben Hansen (varamedlem) 

- Ketil Abrahamsen (varamedlem) 

- Per Sverre Moen (varamedlem) 

 
Daglig leder skal være Erling Stene Martinsen.  

 

7. Revisor 

Selskapets revisor skal være Ernst & Young, adresse Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, org. 
nr. 976 389 387. 

 
Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument. 
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Sørkjosen, [DATO] 2018 

 

 

 
Kautokeino Kommune   Kvænangen kommune  Kåfjord kommune 

v/ Johan Vasara 
 
 
 

 v/ Eirik Losnegaard Mevik  v/ Svein Leiros 

Loppa kommune  Nordreisa kommune  Skjervøy kommune 
v/ Steinar Halvorsen 

 
 v/ Øyvind Evanger  v/ Ørjan Albrigtsen 

Troms Kraft     
v/ Semming Semmingsen     

 
 
Vedlegg: 

- Vedtekter 
- Redegjørelse med vedlegg 
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Til stiftelsesmøtet i (nye) Ymber AS 

REDEGJØRELSE FOR TINGSINNSKUDD I (nye) YMBER AS 

 
Denne redegjørelsen er utarbeidet av Stifterne av (nye) Ymber AS etter reglene i aksjeloven § 2-6 
ettersom selskapet stiftes med tingsinnskudd.  

1. Bakgrunn  

Stiftelsen av (nye) Ymber AS skjer ved overføring av samtlige 60 aksjer i Ymber AS som beskrevet 
nedenfor i punkt 2. 

Stifterne skal til sammen tegne 60 aksjer hver pålydende NOK 10 000,00, til tegningskurs NOK 
6 118 450 pr. aksje, hvorav NOK 6 108 450 utgjør overkurs. Den samlede 
aksjeinnskuddsforpliktelsen blir dermed NOK 367 107 000, hvorav aksjekapitalen utgjør NOK 
600 000. 

2. Nærmere om tingsinnskuddet  

Tingsinnskuddet består av stifternes aksjer i Ymber AS, org. nr. 914 678 412. Stifternes aksjer i 
Ymber AS utgjør 100 % av aksjekapitalen i Ymber AS, dvs. samtlige 60 aksjer i Ymber AS.  

Stifternes respektive innskudd er som følger: 

 Kautokeino kommune 10 aksjer á kr. 10.000,-   

 Kvænangen kommune 5 aksjer á kr. 10.000,-   

 Kåfjord kommune  10 aksjer á kr. 10.000,-   

 Loppa kommune   5 aksjer á kr. 10.000,-   

 Nordreisa kommune  10 aksjer á kr. 10.000,-   

 Skjervøy kommune  10 aksjer á kr. 10.000,-   

 Troms Kraft AS   10 aksjer á kr. 10.000,-   

         

Aksjene i Ymber AS er fri for heftelser.  

3. Nærmere om prinsippene som er fulgt ved verdsettelsen 

Verdsettelsen er basert på regnskapsmessig kontinuitet (kontinuitetsgjennomskjæring), med 
basis i Ymber AS sin bokførte egenkapital pr 31.12.17, jf. IAS 27. Tallene for Ymber AS er 
ureviderte.  

Virkelig verdi av egenkapitalen i Ymber AS er høyere. 

4. Erklæring om at de verdier som skal overtas av selskapet har en verdi som minst 
svarer til det avtalte vederlag 

Det bekreftes herved at netto verdi av eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som overdras, 
stiftelseskostnader ikke hensyntatt, minst tilsvarer aksjeinnskuddet på NOK 6 118 450, hvorav 
aksjekapitalen utgjør NOK 600 000,00 og overkursen utgjør NOK 6 108 450.  
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Sørkjosen, [DATO] 2018 

 

 

 
Kautokeino Kommune   Kvænangen kommune  Kåfjord kommune 

v/ Johan Vasara  v/ Eirik Losnegaard Mevik  v/ Svein Leiros 

Loppa kommune  Nordreisa kommune  Skjervøy kommune 
v/ Steinar Halvorsen 

 
 v/ Øyvind Evanger  v/ Ørjan Albrigtsen 

Troms Kraft     
v/ Semming Semmingsen     
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VEDTEKTER  
FOR 

YMBER AS 

(Vedtatt ved stiftelsen den [DATO] 2018) 

§ 1  

Selskapets navn er Ymber AS 

§ 2  

Selskapets forretningskontor er i Nordreisa kommune. 

§ 3  

Selskapets formål er å eie selskapsandeler i andre selskaper innen kraftproduksjon og nettvirksomhet. 
Videre skal selskapet kunne eie fast eiendom, samt yte konserninterne tjenester. 

§ 4  

Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK 10 000,-. 

 Kautokeino kommune 10 aksjer á kr. 10.000,-  kr.    100.000,- 

 Kvænangen kommune 5 aksjer á kr. 10.000,-  kr.    50.000,- 

 Kåfjord kommune  10 aksjer á kr. 10.000,-  kr.    100.000,- 

 Loppa kommune   5 aksjer á kr. 10.000,-  kr.     50.000,- 

 Nordreisa kommune  10 aksjer á kr. 10.000,-  kr.    100.000,- 

 Skjervøy kommune  10 aksjer á kr. 10.000,-  kr.    100.000,- 

 Troms Kraft AS   10 aksjer á kr. 10.000,-  kr.    100.000,- 

        60 aksjer     kr.    600.000,- 

 

Overdragelse av aksjer kan kun skje til nåværende aksjeeiere. 

§ 5       

Ingen kan eie eller stemme for mer enn 35 % av aksjene i selskapet. Like med aksjeeierens egne aksjer 
regnes her de aksjer som eies eller overtas av: 

- selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3, 
- selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og 
- noen som aksjeeieren har et forpliktende samarbeid med når det gjelder bruk av rettigheter som 

aksjeeier, med unntak av aksjeeieravtale inngått av samtlige aksjeeiere i selskapet. 
 

Dersom en kommune blir eier av mer enn 35 % av aksjene i selskapet som følge av en 
kommunesammenslåing, skal grensen på 35 % i første ledd automatisk endres for alle aksjeeiere slik at 
den tilsvarer eierandelen til denne kommunen etter sammenslåingen. 

Denne bestemmelsen kan ikke endres uten tilslutning fra samtlige aksjeeiere. 
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§ 6       
 
Selskapet har et styre på 5 eiervalgte medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem). 
 
De ansatte velger sine styrerepresentanter i henhold til aksjelovens bestemmelser. De ansattes 
medlemmer kan ikke ha styrets leder og nestleder.  

 
Styret velges for 2 år om gangen. 

 
§ 7       

Generalforsamlingen nedsetter en valgkomité som foreslår styresammensetningen ovenfor eierne på 
neste generalforsamling. 

§ 8       

Selskapets signatur innehas av styrets leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi prokura.  

§ 9  

Generalforsamlingen skal avholdes i kontorkommunen eller i de øvrige eierkommunenes 
administrasjonssted. 

Den ordinære generalforsamling skal behandle: 

1. Godkjenne årsregnskap og årsberetning. 
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt 

utdeling av utbytte. 
3. Valg av styre, styreleder og nestleder. 
4. Fastsette godtgjørelse til styre og revisor. 
5. Andre saker som i henhold til lover hører under generalforsamlingen. 

 
 

§ 10     

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av 
aksjekapitalen krever det.  

Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen. 

§ 11    

Forslag om vedtektsendring må være forelagt styret tre måneder før saken skal behandles av 
generalforsamlingen og kunngjøres for aksjonærene en måned før behandling. 

§ 12   

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 
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AKSJEEIERBOK FOR YMBER HOLDING AS 
(organisasjonsnummer                          ) 

SELSKAPETS AKSJEKAPITAL 

Selskapets aksjekapital er NOK 600 000,00 fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK 10 000,00. 

AKSJEFORDELING: 
 

PANTSETTELSER OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSER:          

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.          

ANNET: 

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene. 

Aksjeeier Personnr./org.nr Adresse Aksjenr. Antall aksjer Ervervstidspunkt 

Kautokeino kommune 945 475 056 9520 Kautokeino 1-10  10  

Kvænangen kommune 940 331 102 9161 Burfjord 11-15  5  

Kåfjord kommune 940 363 586 9148 Olderdalen 16-25  10  

Loppa kommune 963 063 237 9550 Øksfjord 26-30  5  

Nordreisa kommune 943 350 833 9151 Storslett 31-40  10  

Skjervøy kommune 941 812 716 9180 Skjervøy 41-50  10  

Troms Kraft AS  864 870 732 9007 Tromsø 51-60  10  

SUM Aksjer:   60 60  
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Sørkjosen, den [DATO] 2018 

 
 

_____________________ 
Gunn Andersen 

Styreleder 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/549-23 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 05.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
13/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Regulering av budsjett 2018, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag:  
 
Jfr sak 5/18 i administrasjonsutvalget, økes ressurs til hovedverneombud med 10%, kr 60.000,- 
som tas av disposisjonsfond.   
  
Formannskapet ber hovedutvalgene søke å dekke inn kr 66.000,- til lærlingeveiledning og 
bekledning til brannpersonell kr 400.000,-, innenfor egne rammer. Til sammen 466.000,- tas ut 
av revidering av driftsbudsjettet og avsettes til disposisjonsfond.    
 
Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak.   
 
Rådmannen innhenter tilbud på farge og materialplan for hele kommunehuset.  
 
Tilleggsbevilgning ombygging av kommunehuset kr 250.000,- finansieres av ubrukte 
lånemidler.  

 

Vedtak: 
Jfr sak 5/18 i administrasjonsutvalget, økes ressurs til hovedverneombud med 10%, kr 60.000,- 
som tas av disposisjonsfond.   
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Formannskapet ber hovedutvalgene søke å dekke inn kr 66.000,- til lærlingeveiledning og 
bekledning til brannpersonell kr 400.000,-, innenfor egne rammer. Til sammen 466.000,- tas ut 
av revidering av driftsbudsjettet og avsettes til disposisjonsfond.    
 
Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak.   
 
Rådmannen innhenter tilbud på farge og materialplan for hele kommunehuset.  
 
Tilleggsbevilgning ombygging av kommunehuset kr 250.000,- finansieres av ubrukte 
lånemidler. 
 
 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
 

 
 
 
 
 

 Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
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Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
1 Administrasjon -41 000 Overføring av midler til hovedtillitsvalgt Delta
2 Oppvekst og kultur 41 000 Overføring av midler til hovedtillitsvalgt Delta
2 Oppvekst og kultur 20 000 Lønnsjustering Nordeisa Sogn
3 Helse og omsorg 66 000 Godtgjøring veiledning av lærlinger
6 Drift og utvikling 135 000 Budsjett ikke overført fra 2017
6 Drift og utvikling 20 000 Utbetaling i forbindelse med erstatning
6 Drift og utvikling 400 000 Bekledning brannpersonell
7 Skatteinntekter -625 000 Økt eiendomsskatt
8 Renter, avdrag og avsetninger -623 000 Erstatning som følge av raset i Sørkjosen
8 Renter, avdrag og avsetninger 607 000 Økt avsetning til diposisjonsfond

1 248 000 -1 248 000  
 

 Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

Ansvar Prosjekt Ramme 2018 Kommentar
963 Gjenoppbygging bygg Leonard I. veg, fond 1 195 000 Gjenstående ramme fra 2017 på forsikringsutbetaling
963 Gjenoppbygging bygg Leonard I. veg, lånemidler 2 810 000 Gjenstående ramme fra 2017 på ubrukte lånemidler
960 Kommunehuset - ombygging 772 000 Gjenstående ramme fra 2017 på ubrukte lånemidler
960 Kommunehuset - ombygging 250 000 Økning i lånerammen 

 
 

 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene. 
 
 
 
 
Driftsbudsjettet 
Fagforeningsressursen til Delta lønnes fra sektor for oppvekst og kultur mens budsjettmidlene er 
på sektor for administrasjon. Beløpet på kr 41.000,- foreslås derfor flyttet.  
 
Nordreisa sogn hadde lønnsforhandlinger etter at budsjettet for 2018 var ferdigstilt fra 
rådmannen. Det foreslås at økte lønnsutgifter på kr 20.000,- kompenseres av kommunen. 
 
Det er to budsjett som er falt ut fra budsjett 2017 til budsjett 2018. Det gjelder godtgjøring 
veiledning lærlinger på kr 66.000,- innenfor sektor for helse og omsorg, og budsjett på byggdrift 
på kr 135.000,-. Det foreslås tilbakeført til sektorene.  
 
Kommunen har et avvik på manglende brannbekledning for brannpersonell. Det er inngått avtale 
med tillitsvalgte i Nordreisa kommune om dobbelt sett av vernebekledning for 
å ivareta den enkelte ansattes helse i langsiktig perspektiv. Arbeidstøy og utstyr som har vært 
utsatt for brannrøyk/gass og sot, skal på skadested pakkes inn i tette sekker for transport til vask. 
Vask tar opptil 2 døgn. Hendelsen 28.01.18 var personellkrevende over lang tid der våt 
vernebekledning ble byttet med utgått/skadet bekledning og bekledning til de ikke deltok på 
hendelsen. Etter bruk ble bekledning tatt inn for tørking uten vask. Det for å ha klær tilgjengelig 
ved evt nye hendelser. Brannpersonell har kun et sett med vernebekledning. Tiltak for å skaffe 
dobbelt sett vernebekledning ble tatt opp i budsjettarbeid for 2018, men tiltaket ble ikke 
prioritert. Manglende prioritering er et spill med ansattes helse. Manglende dobbel 
vernebekledning er brudd på 3 ulike avtaler, rutiner og lover: - Lokal særavtale om 
arbeidstøy inngått i mars 2017. - Brudd på interne rutiner for å redusere risiko kjemisk helsefare 
for brannpersonell. – Brudd på AML bestemmelser i §3-2 (2) om verneutstyr til arbeidstakers 
rådighet. Det foreslås på bakgrunn av dette en økning av rammen til sektor for drift og utvikling 
på kr 400.000. 
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Nordreisa kommune har tatt ny takst på kraftlinjer på verker og bruk, og økningen på kr 
625.000,- foreslås revidert inn i budsjettet.  
 
Kommunen fikk tilkjent kr 623.000,- i erstatning fra Statens vegvesen som følge av raset i 
Sørkjosen i mai 2015. Av disser er kr 20.000,- erstatning til en privatperson, mens resterende er 
til kommunen. Beløpene foreslås regulert inn.  
 
Det foreslås overføring til disposisjonsfondet for resterende beløp på kr 607.000,-. 
 
 
Investeringsbudsjettet 
 
Gjenoppbyggingen av huset i Leonard Isaksensveg har en gjenstående ramme fra 2017 på kr 
4.005.000 fordelt på fond og ubrukte lånemidler. Beløpet foreslås regulering inn.  
 
Ombygging kommunehuset har en gjenstående ramme fra 2017 på kr 772.000,-. Beløpet 
foreslås regulert inn.  
I tillegg er det avdekket forhold som gir behov for økning av prosjektrammen på kr 250.000. 
Under arbeidet så langt er det avdekket to viktige forhold. Det ene er at bæringen i den eldste 
delen er så svak at det må gjøres endringer i valg av materiale. Det var planlagt å legge skifer i 
inngangspartiet, men det er ikke mulig. For å få inn det lokale preget tenkes i stedet å kle 
søylene i servicetorget med skifer.  Et annet punkt er utfordringer i forhold til det elektriske. Det 
er gammelt og bærer preg av å være bygd ut flere ganger. Det innebærer at det er fire 
sikringsskap i dette området av kommunehuset. Det legges nå opp til å redusere det til to 
sikringsskap. Det er tidlig i prosjektet slik at det er vanskelig å anslå endelig kostnad for el-
arbeider, men ut ifra det som så langt har avdekket, så forventes det en merkostnad på ca kr 
250.000. Total ramme blir da kr 1.150.000. 
 
 

Vurdering 
Budsjettreguleringen består av driftsendringer som gir konsekvenser på tvers av sektorene. I 
tillegg gir endringer i investeringsprosjektene behov for budsjettregulering.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/324-1 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 19.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
14/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, eskl) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (FrP) fremmet følgende endringsforslag til 1 kulepunkt:  
0% økning i eiendomsskattetakst.   
 
Det ble stemt punktvis.  
 
Rådmannens innstilling punkt 1 settes opp mot forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (FrP. 
Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer og forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (FrP) fikk 2 
stemmer. Rådmannens innstilling punkt 1 dermed vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt.    

Vedtak: 
• Nordreisa kommune vedtar å oppjustere eiendomsskattetakstene med 4 prosent i forhold 

til dagens takst, med virkning fra år 2020, jamfør esktl §8A-4. 
• Kommunen går til anskaffelse av eiendomsskattemodulen i 2018 med en ramme på  

kr 130.000. Midlene overføres fra disposisjonsfondet. Årlige driftskostnader innarbeides 
i budsjettet for 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune vedtar å oppjustere eiendomsskattetakstene med 4 prosent i forhold 
til dagens takst, med virkning fra år 2020, jamfør esktl §8A-4. 
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 Kommunen går til anskaffelse av eiendomsskattemodulen i 2018 med en ramme på  
kr 130.000. Midlene overføres fra disposisjonsfondet. Årlige driftskostnader innarbeides 
i budsjettet for 2019.  

 
 

Saksopplysninger 
Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på samme måte som 
skatt på inntekt og formue. Det betyr at inntekten fra eiendomsskatt går uavkortet til kommunen 
i motsetning til skatt på inntekt og formue der inntekten fordeles i henhold gitt gitte kriterier. 
Den viktigste begrunnelsen for eiendomsskatt er behovet for å skaffe kommunen inntekter som 
bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Det er kommunestyret som avgjør om 
kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den enkelte kommune å bestemme 
utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eigedomsskattelova av 6.juni 1975. 
Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal 
benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten skal 
være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten. 
 
Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av takstmessig verdianslag på fast eiendom. 
Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneiers økonomiske situasjon ut 
over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.  
Takstene for eiendomsskatt er vedtatt ut i fra anslag på eiendommens markedsverdi. Med 
eiendom menes grunneiendom men alle påstående bygninger. (Landbruksbygninger er fritatt for 
eiendomsskatt etter lovens § 5h, og er ikke taksert). 

 
Eiendomsskattetakseringen er en forenklet taksering sammenlignet med salgstakst. Som 
grunnlag for taksering brukes opplysninger i matrikkelen (offentlig register over 
grunneiendommer), eksempelvis bygningstype, antall etasjer, areal, byggeår. I tillegg brukes det 
skjønnsmessige faktorer som beliggenhet, vedlikehold, etc som tilsammen gir en 
eiendomsskattetakst. Taksten kan tas av offentlig godkjente takstmenn på selvstendig grunnlag 
eller basert på sjablongtaksering utarbeidet av kommunen.  
 
Sjablongtaksering: Sjablongverdier er kvadratmeterpris ut i fra bygningstype og bruksområde 
som tar sikte på å gjenspeile gjennomsnittsverdien for bygningstypen/bruksområdet. Det kan 
benyttes indre faktorer (byggeår, etasjer, bygningstype og lignende) og ytre faktorer 
(beliggenhet, vedlikehold, sone og lignende) for å korrigere taksten. Områdefaktor/sonekart er et 
verktøy som benyttes for å ivareta verdiforskjeller mellom sentrum og distrikt. Sjablong er et 
hjelpemiddel for å sikre likebehandling.  
 
På spesielle eiendommer vil det være nødvendig å engasjere sakkyndige. Det gjelder for 
eksempel kraftlinjer, telenett, næringseiendommer og lignende.  
 
Kommunestyret kan ifølge eigedomsskattelova §3 skrive ut eiendomsskatt på enten: 
«a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 
b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der 
slik utbygging er i gang, eller 
c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller 
d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller 
e) eigedom både under bokstav b og c, eller 
f) eigedom både under bokstav b og d, eller 
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom». 
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Omtaksering etter 10 år 
Jamfør eigedomsskattelova §8 A-3 (3) skal det som hovedregel være omtaksering i kommunen 
hvert 10 år.  
 
I 2020 er det 10 år siden siste alminnelige taksering i Nordreisa kommune, og kommunestyret 
må gjøre vedtak på hvilke alternativer kommunen skal gå for. Det er ikke anledning til å la 
takstene stå uforandret uten behandling i kommunestyret. Kommunen har følgende alternativ: 

1. Ny alminnelig taksering 
2. Bruk av formuesgrunnlag 
3. Kontormessig justering 
4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 

 
 
 

1. Ny alminnelig taksering 
Kommunestyret kan velge å gjennomføre ny alminnelig taksering. Kommunen tar da nye takster 
på eiendommer, og kan gjøre dette basert på følgende alternativ: 

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen på selvstendig grunnlag 
(basert på utvendig besiktigelse).  

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen basert på sjablong 
utarbeidet av kommunen.  

 Foreta taksering via sjablongberegning med kommunens egne ressurser.  
 
 

2. Skatteetatens formuesgrunnlag 
Finansdepartementet åpnet i 2014 for å benytte formuesgrunnlaget for boligeiendom som 
utgangspunkt for utskrivning av eiendomsskatt. Departementet har også fastsatt at kommunene 
skal benytte en reduksjonsfaktor på formuesgrunnlaget. For 2018 er denne reduksjonsfaktoren 
på 80 % av boligverdien. Kommunestyret kan uavhengig av denne faktoren selv vedta 
ytterligere reduksjon ved feks bunnfradrag eller en fast reduksjonsfaktor på samtlige 
eiendommer. Eventuelle klager på formuesgrunnlaget skal rettes til og avgjøres av skatteetaten. 
I de tilfeller kommunen oppdager feil i formuesgrunnlaget på en bolig, har ikke kommunen selv 
klageadgang. Det er allikevel ikke til hinder for at kommunens eiendomsskattekontor kan 
informere Skatteetaten om eventuelle feil, og oppfordre til endring. Formuesgrunnlagene blir 
justert hvert år, i motsetning til de takstene kommunen selv foretar. De fleste boligeiendommene 
vil ha et formuesgrunnlag, men det vil imidlertid være noen boligeiendommer der det ikke 
foreligger formuesgrunnlag. Eksempel kan være: 

 Boliger tilhørende organisasjoner som ikke har skatteplikt 
 Våningshus på gårdsbruk 
 Boligdel i kombinasjonsbygg 
 Sekundærbolig som er definert som fritidsbolig pga standard 
 Boligeiendommer som Skatteetaten mangler boligareal for 
 Boligeiendommer med uavklarte eierforhold 
 Fritidsboliger (forutsatt at de matrikkelen har betegnelsen fritidsbolig) 
 Næringseiendommer 
 Telenett, kraftlinjer og lignende  

 
Disse eiendommen må kommunen selv taksere, og takstene vil ikke kunne justeres hver år. Det 
vil dermed kunne bli avvik mellom de takstene som følger formuesgrunnlaget og de takstene 
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som kommunen selv foretar. Skatteetaten benytter primærareal i formuesgrunnlaget, mens 
kommunen benytter bruksareal.  
 
I 2017 er det 68 kommuner som benytter formuesgrunnlag i forbindelse med utskrivning av 
eiendomsskatt. 
 
 

3. Kontorjustering 
I stedet for ny alminnelig taksering kan kommunestyret treffe vedtak om at skattegrunnlaget skal 
økes med inntil 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget. Kontorjustering skjer uten bruk av 
befaring og kan skje hvert år så fremt taksten ikke overstiger 10 % av opprinnelig 
verdivurdering (som ble tatt i 2009). En prosent økning gir ca kr 140.000,- i økt eiendomsskatt.  
 
«§ 8 A-4.Kontorjustering 
(1) I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet 
(taksten) som eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av 
eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande 
tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før eit tidspunkt som kommunestyret fastset. 
(2) Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det 
opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, 
likevel slik at skatteåret 1983 vert rekna som første året for slikt tillegg. Fristreglane i § 8 A-3 
andre ledd gjeld ikkje for kontorjustering.» 
 
 

4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 
Kommunestyret kan i særlige tilfeller avgjøre at ny taksering skal utsettes, men ikke lengre enn 
3 år etter siste alminnelig taksering skulle ha skjedd. Dette jamfør eskl §8A-3. 
 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommunestyre vedtok i 2009 (sak 71/09) om at det skal skrives ut eiendomsskatt for 
alle eiendommer i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort vedtak om bunnfradrag eller andre 
reduksjoner i forhold til eiendommens verdi. Promillesatsen er 7 promille, og det er 2659 
eiendommer som har eiendomsskatt. I 2018 er budsjettet på eiendomsskatt på kr 17,1 mill. Da 
takstene ble gjennomført i 2009 ble det leid inn offentlig godkjente takstmenn for å gjennomføre 
takseringen. De takstene som er gjort etter 2009 er blitt gjort basert på sjablong. Takst på 
næringseiendom og verker og bruk foretas av offentlig godkjente takstmenn.  
 
Hvis kommunestyret velger å gjennomføre en ny alminnelig taksering vil det medføre en 
betydelig økning i eiendomsskatten til kommunens innbyggere. Det er 10 års verdietterslep 
som skal justeres til dagens verdi. Fra 2010 til 2017 har boligprisene i Nord-Norge, ifølge SSB, 
steget med 48,2 %.  
 
 
Nedenfor er det listet opp fordeler og ulemper ved de ulike metodene. 
 
Fordeler og ulemper ved ny alminnelig taksering: 

 + Skjevheter og endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil bli rettet 
 + Vil gi økte inntekter 
 + Kvalitetssjekk og oppdatering av opplysninger i matrikkelen 
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 + Taksten vil være gjeldende i 10 år 
 + Dersom man velger bruk av sjablong vil det gi mer rettferdig taksering 
 - Vil gir ekstra utgifter for kommunen økonomisk 
 - Svært krevende i forhold til tilgjengelig ressurser og kompetanse 

 
 
 
Fordeler og ulemper ved å bruke formuesgrunnlag: 

 + Kommunen slipper å foreta takster på de fleste boligeiendommene.  
 + Kommuen slipper klagebehandling på boligeiendommene taksert av Skatteetaten.  
 - Formuesgrunnlaget benyttes kun på boligeiendommer. Fritidsboliger, våningshus, 

enkelte bolighus, næringseiendommer, kraftlinjer med flere må fortsatt takseres av 
kommunen.  

 - Det vil bli forskjell på takster basert på formuesgrunnlag og takster basert på 
kommunens takster. Formuesgrunnlaget justeres årlig og vil da være mer oppdatert enn 
kommunens takster. På takstene kommunen foretar selv er det ikke anledning til å foreta 
årlig justering.  

 - Det kan by på utfordringer å håndtere blandingen mellom to ulike takseringsmetoder. 
Kommunen må holde oversikt over hvilke eiendommer som takseres via 
formuesgrunnlaget og hvilke som kommunen takserer selv.  

 - Kommunen har ikke selv klagerett på eiendommer som har feil primærareal.  
 
 
 
Fordeler og ulemper ved benytte kontorjustering: 

 + Relativt lite arbeidskrevende da det skjer uten befaring og takstmenn 
 + Gir økt eiendomsskatt 
 + Ingen begrensning i forhold til i hvor mange år på rad kommunen kan foreta 

kontorjustering, så lenge kontorjusteringen ikke overstiger 10 % av opprinnelig 
alminnelig taksering 

 - Vil gi lavere eiendomsskatt enn om det blir foretatt retaksering 
 - Skjevhet eller endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil ikke bli rettet 

 
 
Fordeler og ulemper ved uendrede takster 

 + Ingen ekstra utgifter  
 + Ingen økte utgifter for innbyggerne  
 - Ingen økning i inntektene utover nye objekter 

 
 
 
Oppsummering 
Når kommunen skal vurdere hvilket alternativ som skal velges er det viktig å kartlegge: 

 Erfaringer for forrige taksering 
 Hvilke ressurser har kommunen til rådighet til et takseringsprosjekt 
 Har kommunens ressurser og sakkyndig nemd tilstrekkelig kompetanse 
 Er det nødvendig å be om assistanse av hensyn til kapasitet og kompetanse 
 Avdekke eventuelle mangler  

 
Erfaringen fra forrige taksering i 2009 viser at verdivurderingen tatt av offentlige godkjente 
takstmenn viste seg å variere selv i samme område. Det ga mange skjevheter i takstene og førte 
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til mange klagesaker. Dersom takstene tas basert på sjablong vil man få en mer rettferdig 
verdivurdering.  
 
Kommunen har kun delte ressurser som arbeider med eiendomsskatt. Byggesaksbehandler 
foretar takster på bolighus og hytter basert på sjablong, og tar i snitt ca 20 takster per år. I tillegg 
arbeider økonomisjef og en konsulent med klagebehandling, utskrivning og lignende. Samtlige 
har kun en liten del av stillingen innenfor eiendomsskatt. I tillegg er matrikkelen ikke 
tilstrekkelig oppdatert til å gjennomføre taksering på en effektiv måte.  
 
Dersom eiendommene takseres på nytt gir dette nyttige innspill til de andre kommunale 
registrene som også tar utgangspunkt i de samme grunnopplysningene. Matrikkelregisteret er 
kommunes ansvar å vedlikeholde og oppdatere. Ved gjennomføring av ny alminnelig taksering 
vil nye bygg som ikke er registrert komme inn i registeret. Besiktigelsen vil også kunne gi 
kommunen opplysninger over ulovligheter. Nordreisa kommune benytter Komtec til å skrive ut 
kommunale avgifter og eiendomsskatt. Eiendomsskatten er lagt inn som en varelinje og det er 
svært begrenset søkemuligheter på grunn av det. Det er ikke mulig å hente ut data som kan 
benyttes til en effektiv håndtering av eiendomsskatten. Dersom kommunen hadde benyttet 
Komtec Eiendomsskatt vil programmet kunne brukes i omtaksering, klagebehandling og den 
løpende forvaltningen. Dette programmet er anbefalt uavhengig av hvilket alternativ 
kommunestyret velger.  
 
 
En ny alminnelig taksering vil medføre at kommunen må leie inn konsulenter til å planlegge og 
gjennomføre takseringen. Utgifter ved alminnelig taksering er estimert til ca kr 1 mill, basert på 
erfaringer fra andre kommuner. Bruk av skatteetatens formuesgrunnlag vil medføre at 
kommunen må foreta takster på de eiendommene som ikke er registrert hos skatteetaten. I tillegg 
må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen av næringseiendommer og verker og 
bruk. Kontorjustering vil gi kommunen økte inntekter med bruk av få ressurser, både 
personellmessig og økonomisk. Uendrede takster vil hverken medføre økte inntekter eller bruk 
av ressurser (personalmessig eller økonomisk). 
 
Oppsummert er vurderingen er at kommunen enten bør foreta kontorjustering eller gjennomføre 
ny alminnelig taksering basert på sjablong og konsulenter. Med hensyn til personellmessig 
ressursbruk anbefaler administrasjonen kontorjustering. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/322-1 

Arkiv:                243  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 03.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
15/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Spillemidler - kommunal andel 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 
• Nordreisa kommune gir tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av  

spillemidlene. Utbetaling skjer i henhold til tildelte årlige budsjettmidler. Ved store 
spillemidlerprosjekter lages det sak til kommunestyret om en eventuell ekstrautbetaling.  

• Kommunalt tilskudd utbetales tidligst når spillemidlene for prosjektet utbetales, forutsatt 
budsjettdekning.   

• Den kommunale tilsagnsposten økes med kr 374.000, og samlet budsjettpost blir på kr 
500.000. Økningen dekkes i 2018 av disposisjonsfondet og legges inn i budsjettet for 
2019 og fremover.  

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa Rideklubb på kr 309.000 som rest for 
utbetalte spillemidler 2016. 

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Saga skistadion hus på kr 625.000,- for 
utbetalt spillemidler for 2017. 

• Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Sags skistadion hus på kr 625.000,- under 
forsetning av utbetaling av spillemidler i 2018.  

• De tre ekstrautbetalingen dekkes av budsjettmidler for 2018 og ved bruk av 
disposisjonsfond. 
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Rådmannens innstilling 
 Nordreisa kommune gir tilskudd til anlegg og kulturbygg tilsvarende halvparten av 

spillemidlene. Utbetaling skjer i henhold til tildelte årlige budsjettmidler. Ved store 
spillemidlerprosjekter lages det sak til kommunestyret om en eventuell ekstrautbetaling.  

 Kommunalt tilskudd utbetales tidligst når spillemidlene for prosjektet utbetales, forutsatt 
budsjettdekning.   

 Den kommunale tilsagnsposten økes med kr 374.000, og samlet budsjettpost blir på kr 500.000. 
Økningen dekkes i 2018 av disposisjonsfondet og legges inn i budsjettet for 2019 og fremover.  

 Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa rideklubb på kr 309.000 som rest for utbetalte 
spillemidler 2016. 

 Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Saga skistadion hus på kr 625.000,- for utbetalt 
spillemidler for 2017. 

 Det bevilges ekstrautbetaling til Nordreisa IL Sags skistadion hus på kr 625.000,- under 
forsetning av utbetaling av spillemidler i 2018.  

 De tre ekstrautbetalingen dekkes av budsjettmidler for 2018 og ved bruk av disposisjonsfond.  

 
 

Saksopplysninger 
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill 
(pengespilloven) av 28.august 1992. I §10 heter det: 
 
”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles først med 6,4 % til helse- og 
rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 
18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles nærmere av Kongen.” 
 
Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk tipping AS er at: 

a. Midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg 
b. Det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver 
c. Det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget 

til stønad.  

Kultur- og vitenskapsdepartementet har bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordeling av 
de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet. Departementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. 
Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd, og kun i særskilte tilfeller kan 
departementet gi dispensasjon fra dette kravet.  
 
Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler 

 Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.  
 Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i 

idrettsanleggsregisteret. 
 Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og 

fysisk aktivitet. 
 Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent 

av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Se pkt. 
2.5.1 og 2.5.2 for nærmere informasjon. 

172



 For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet, gjelder bestemmelsene i kap. 2 samt 5-7. Tilsvarende gjelder for nærmiljøanlegg der 
ikke annet er bestemt, se nærmere kap. 3, og for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, se 
nærmere kap. 4.  

 For søknader fra sammenslutninger hvis vedtekter skal søkes forhåndsgodkjent av 
departementet, er det et vilkår for godkjenning av søknaden om tilskudd at vedtektene er 
forhåndsgodkjent.    

 
I Nordreisa kommune blir «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging 
av anlegg» behandlet av Kommunestyret. Gjeldende plan ble behandlet av Kommunestyret 
20.12.2016 i sak 93/16. Handlingsdelen er rullert i 2017 og ble behandlet i Oppvekst- og 
kulturutvalget 07.12.2017 i sak 54/17. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som behandler 
søknadene om spillemidler og foretar prioritering blant søkerne, etter at Nordreisa idrettsråd har 
kommet med forslag. 
 
Nordreisa kommune har lenge hatt et prinsippvedtak på å gi tilskudd til anlegg og kulturbygg 
tilsvarende halvparten av spillemidlene. Finansieringsplan til prosjektene er som følger; 42 % i 
spillemidler, 21 % kommunal andel og 37 % egenandel. Den kommunale tilsagnsposten har blitt 
redusert i forbindelse med budsjettkutt og er for tiden på kr 126.000. Kommunen har flere 
ganger i forbindelse med store utbygginger av både idrettsanlegg og samfunnshus, bevilget 
ekstraordinære tilskudd på flere hundre tusen. Kommunen hadde også tidligere en egen 
tilskuddspost til bygging av lekeplasser/nærmiljø- og friluftsanlegg, men denne posten er blitt 
borte i forbindelse med budsjettkutt.  
 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har stor og allsidig aktivitet i frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner. 
Det drives mye aktivitet på dugnad og for små midler. Det er positivt at lag og foreninger 
bygger og oppgraderer anlegg. Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant kommunens 
befolkning, og mulighet for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært viktig trivselsfaktor. I 
kommuneplanens samfunnsdel (2012-2025) er et av hovedmålene innenfor folkehelse; 
«Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og helsefremmende 
aktiviteter for hele befolkningen». 
 
Dersom tilskuddsposten fortsetter å være på kun kr 126.000 per år, vil det bli veldig store 
etterslep på utbetaling av kommunalt tilskudd til anleggsbygging. Nedenfor vises oversikten 
over tilskudd som er vedtatt med ikke utbetalt: 
 

1 Nordreisa rideklubb, rehab. stall næku 19/13 425 500 309 000 2018 - 2020 Utbetalt i 2016
2 NIL Saga skuhus (Klubbhus) næku 18/14 625 000 625 000 2020 - 2033 Utbetalt i 2017
3 NIL Saga skihus (garderober) næku 18/14 625 000 625 000 2020 - 2033 Forventes 2018
4 NIL Saga skihus (driftshus) næku 18/14 625 000 625 000 2020 - 2033
5 NIL - nytt kunstgress Ymber oppkul 38/16 594 000 594 000 2033 - 2037
6 Rotsundelv IL kunstgressbane oppkul 30/17 625 000 625 000 2037 - 
7 Nordreisa skytterlag, elektr.skiver oppkul 31/17 153 000 153 000

3 556 000

Utbetalt 
spillemidler

Rest sum til utbetaling

Vedtak 
komm.tilsku

Prioritet Søker, anlegg Beløp Rest til 
utbetaling

Forventet 
utbet.år
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Alle anleggene er ferdig bygget, bortsett fra Rotsundelv IL kunstgress. I tillegg jobbes det med 
planer for utbygging av flere nye spillemiddelanlegg, som forventes vil bli realisert i årene 
fremover.  
 
 
Vurdering av risiko 
I noen tilfeller blir anlegg bygd uten at det er gitt tilsagn om spillemidler. Nordreisa IL Saga 
skistadion og Nordreisa IL kunstgressbane er et eksempel på dette. Det vil være en viss risiko 
med å gjennomføre prosjektet uten tilsagn om spillemidler, selv om denne risikoen av erfaring 
har vist seg å være liten. Dersom prosjektet ikke mottar spillemidler vil eierne stå uten 
finansiering på 63% av prosjektet. Kommunen bør dermed ikke utbetale den kommunale 
andelen før prosjektet har fått innvilget spillemidler.  
 
Kommunen har to alternativer: 

1. Den kommunale andelen utbetales tidligst når spillemidlene for prosjektet utbetales, forutsatt 
tilgjengelig budsjettmidler. 

2. Den kommunale andelen utbetales når vedtaket er gjort, forutsatt tilgjengelig budsjettmidler.  

 
På bakgrunn av overstående anbefales alternativ 1. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen 
Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Innspillsnotat fra NTRR oppgavemeldingen 13.04.18 
2 110418 NoKo - Rapport regionreform 
3 Forskningsnode Nord-troms 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune støtter ekspertutvalgets anbefaling av oppgaver som bør overføres 

til fylkeskommunene. 
 

2. Nye oppgaver som overføres må være fullfinansiert, slik at de ikke går på bekostning av 
fylkeskommunens eksisterende oppgaver. 

 
3. Nye fylkeskommunale oppgaver bør desentraliseres der det finnes naturlige fagmiljø for 

å ivareta oppgave på en god måte 
 

4. Det må legges opp til en helhetlig behandling i stortinget av ekspertutvalgets rapport. 
 
 

Saksopplysninger 
Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget leverte 1. februar 2018 sin rapport med forslag til nye oppgaver 
og ansvarsområder til de nye regionene.  
 
De nye fylkene (Troms og Finnmark fylkeskommune) skal ha større fokus på samfunnsutviklerrollen – 
som tilrettelegger, samordner og koordinator. I tillegg er det understreket at det nye fylket Troms og 
Finnmark står i en særstilling i nordområdepolitikken.  
 
Oppgavemeldingen har høringsfrist 9. mai 2018. Meldingen skal behandles i Stortinget i 2018, og 
reformen skal iverksettes fra 1.1.2020. 
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Meldingen i sin helhet finnes her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2ac32be8629541259acade7d15d9451e/regionreform---rapport-
fra-ekspertutvalget.pdf 
 
Generalistkommuneprinsippet er lagt til grunn for arbeidet, samt at oppgavefordelingen bør ivareta 
hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål. 
 
Følgende oppgaver foreslås overført til fylkeskommunen:  
 
Næring, kompetanse og integrering  
− Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes av 
Innovasjon Norge.  
− Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva.  
− Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som i dag 
ligger til Forskningsrådet.  
− Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til investeringer 
og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruks- og matdepartementet til 
fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge. 
− Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.  
− Ansvar for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som involverer 
nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge.  
Utvalget mener staten bør vurdere å gi fylkeskommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt 
ansvar for å delta og forberede møter i Arktisk Råd.  
− Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til 
Kompetanse Norge og NAV.  
− Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er finansiert 
over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkeskommunenes budsjetter til 
videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant annet ansvar for ulike tilskudd som i dag 
ligger til Kompetanse Norge.  
− Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av 
kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting. Utbetaling av 
integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan overføres til ansvarlig 
departement.  
 
Samferdsel  
− Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis 
Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag ligger til 
Jernbanedirektoratet.  
− Den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud overføres til fylkeskommunene gjennom 
rammetilskuddet.  
− Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet.  
 
Klima, miljø og naturressurser  
− Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 
forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.  
− Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til oppfølgingen av 
klimaloven.  
− Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft 
over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE.  
 
Kultur og kulturminnevern  
− Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional 
karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.  
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− Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post 60 
Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 Region- og 
distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet.  
Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår også overført.  
− Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell kunst, post 70 
Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres over post 78 under 
samme kapittel, foreslås også overført.  
− Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, scenekunst og 
museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg og offentlige rom, post 70 
Nasjonale kulturbygg).  
− Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, 
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitets-midler kor, 
Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til Kulturdepartementet.  
− Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag ligger til 
Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene 
foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forut-gående behandling i Kulturdepartementet.  
− Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger til 
Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til fylkeskommunene.  
 
Helse og levekår  
− Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av oppgaver 
knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid 
som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.  
− Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, og overtar 
ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene.  
− Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Buf-etat.  
− Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.  
 
Utvalgets forslag innebærer at fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante tilskudds- og 
prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført, og som i dag er lagt til 
departementer, direktorater og fylkesmannen.  
 
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse Norge, 
Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat.  
 
Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til 
fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene.  
 
Utvalget mener regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av endringer:  
− Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, til 
fylkeskommunen. 
− Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeids-
markedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.  
− Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på en 
reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen.  
− Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell 
inkluderes i utredningen.  
 
 
 
KS har 6. april sendt sin høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-
oppgaver-til-fylkeskommunene/id2589218/?uid=46321f38-4ade-4891-8944-50226c473038 
 
Oppsummert Næring, kompetanse og integrering: 
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 KS støtter ekspertutvalgets oppfatning om å styrke det regionale folkevalgte nivået.  
 KS sitt syn er at noen oppgaver krever større befolkningsgrunnlag, større fagmiljøer, eller 

samordning mellom større geografiske områder enn hva et stort flertall av kommunene har 
mulighet til å ta ansvar for alene. I mange tilfeller vil en avveining mellom effektivitetshensyn og 
et nærhetsprinsipp tilsi at oppgaver bør løses på regionalt nivå.  

 KS støtter ekspertutvalgets vurdering av at det er avgjørende for fylkeskommunenes rolle som 
samfunnsutviklere at de også får en utvidet oppgaveportefølje innen næring, forskning og 
innovasjon.  

 En sterkere regionalsamordning muliggjør også en koordinert satsning på regionale fortrinn som 
kan gi økt regional konkurransekraft. 

 KS støtter ekspertutvalgets forslag om å overføre aksjemajoriteten i Innovasjon Norge til 
fylkeskommunene og forutsetter at staten som største enkelteier og oppdragsgiver fortsatt dekker 
finansieringen av basiskostnadene. 

 KS støtter forslagene om overføring av eierskap og oppdragsgiveransvar til fylkeskommunen. 
 KS støtter utvalgets forslag om at hele Sivas virksomhet overføres til fylkeskommunene. 
 KS bemerker at ekspertutvalget har utelatt en viktig dimensjon, nemlig regional forskningsfonds 

(RFF) rolle i å drive og muliggjøre innovasjon også i offentlig sektor. Innsatsen mot kommunal 
sektor gjennom RFF-ordningen bør derfor styrkes betraktelig. 

 KS anbefaler at veilednings- og mobiliseringsarbeidet innen landbruksrettet næringsutvikling i 
sin helhet overføres til fylkeskommunene, i tillegg til det utvalget har foreslått (Regionalt 
næringsprogram). 

 KS støtter at fylkeskommunene i Nord-Norge får styrket sin rolle som samfunnsutviklere, 
gjennom utøvelse av nordområdepolitikken. 

 KS støtter utvalgets forslag om at Distriktssenterets virksomhet bør sees i sammenheng med 
fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler. 

 KS mener at de oppgavene innenfor kompetanse som anbefales overført vil styrke 
fylkeskommunenes mulighet til å lykkes som regionale samfunnsutviklere. 

 KS støtter at oppgaver innen integreringsfeltet overføres til fylkeskommunen. Det vil imidlertid 
fortsatt være et behov for nasjonal samordning og kompetansesamling om 
introduksjonsordningen. 

 
Oppsummert samferdsel 

 KS støtter at oppgaver på samferdselsfeltet overføres til fylkeskommunen. 
 Dersom ansvaret for kjøp av togtransport overføres til fylkeskommunene, forutsetter KS at 

utgiftene fullt ut kompenseres gjennom rammetilskuddet. 
 KS støtter forslaget om å overføre tilskuddsordningen for TT-ordningen til fylkeskommunene. 

Videreføring av dagens brukermedvirkning er en forutsetning for at overføringen skal oppleves 
som god for en sårbar målgruppe. 

 Forutsetningen for å lykkes med forvaltning av tilskuddsordning for bredbånd er at 
fylkeskommunene etablerer tydelige kriterier for vurdering av søknader, samt hvordan tilskuddet 
skal fordeles mellom fylkeskommunene. 

 
Oppsummert miljø, klima og naturressurser 

 KS mener at en samling av de regionale kompetansemiljøene på området vil gjøre forvaltningen 
mer effektiv og gi bedre grunnlag for å se ulike arter i sammenheng. 

 KS er enig med ekspertutvalget i at en overføring av større ansvar for klima- og miljøoppgaver 
og tilhørende myndighet vil kunne gi en bedre og mer samordnet gjennomføring av 
klimapolitikken, men påpeker at det er behov for en gjennomgang av ansvar og oppgaver på 
dette feltet, slik at det ikke oppstår overlapp mellom fylkeskommunene og fylkesmannen. 

 KS påpeker at tilskuddsordningen på klimatilpasningsområdet som foreslås overført er 
utilstrekkelig til å løse oppgavene på området. KS mener ytterligere ansvar til fylkeskommunen 
innen klimatilpasningsområdet bør utredes. 

 KS støtter ekspertutvalget i sin mening om at Regjeringens forslag om å frakoble de regionale 
vannforvaltningsplanene fra Plan- og bygningsloven (PBL), samt å flytte ansvaret som regional 
planmyndighet fra fylkeskommunene til statlig nivå, er i motstrid til både intensjonene med PBL 
som samordningslov og målet med regionreformen. 
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Troms Fylkeskommune har 23. mars gitt sitt tilsvar: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-
av-rapport-fra-ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-oppgaver-til-
fylkeskommunene/id2589218/?uid=adce3cea-b664-48f1-8117-adfed7d5a86b 
 
Oppsummert er fylkeskommunens høring slik:  
Fylkestinget er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin rapport for 
overføring av oppgaver, men understreker at det er avgjørende at fylkeskommunene gis økonomiske 
forutsetninger for å ivareta de nye oppgavene.  
 
Fylkestinget mener at ekspertutvalgets forslag vil sikre både funksjoner og virkemidler for 
samfunnsutvikling, og mener det vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling i regionen.  
 
 
Fylkestinget viser til at det nye fylket Troms/Finnmark vil ha en sentral rolle i utformingen og 
gjennomføringen av norsk nordområdepolitikk.  
 
 
Fylkestinget mener at alt som omfatter kvensk språk og kultur i sin helhet bør forvaltes av Troms og 
Finnmark fylkeskommune.  
 
Styring og eierskap av sykehusene bør legges til de nye fylkene. 
 
Husbankens avdeling i Hammerfest bør få hele Troms og Finnmark som sitt ansvarsområde.  
 
Troms fylkesting ber om at OVF (Opplysningsvesenets fond) vurderes overført til det regionale 
folkevalgte nivået, samt at Statsskog også utredes overført. 
 
Fylkestinget vil understreke viktigheten av at ekspertutvalgets rapport legges til grunn og behandles 
raskt, slik at rammene for etableringen av de nye fylkeskommunene blir behandlet av Stortinget våren 
2018.  
 
 

Vurdering 
Forslaget fra ekspertutvalget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 
fylkesdemokratiet.  
 
Det anbefales at høringene fra KS og Troms fylkeskommune legges til grunn når kommunen gir sin 
uttalelse.  Særlig viktig er det å legge merke til de presiseringer som gjelder finansiering av oppgavene 
og forhold rundt oppgaver som trenger ytterligere utredning. 
 
Desentralisering av oppgaver fra statlig hold til fylkeskommunene, gir fylkeskommunene mulighet til å 
desentralisere oppgavene ytterligere til kommunene. 
 
Nord Troms regionråd har 3. april gitt innspill til Fylkesrådet om oppgaver som Nord-Troms kan løse for 
å bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Se vedlegg. Dette gjelder: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge)  
 Hovedsete for kvensk språk og kultur  
 Satsing unge – fokus på medvirkning og entreprenørskap  
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv  

 
I tillegg ser Nordreisa kommune muligheter for at ytterligere oppgaver kan desentraliseres til vår 
kommune som følge av oppgavereformen. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

OPPGAVEMELDINGEN REGIONREFORMEN 
INNSPILLSNOTAT FRA REGIONRÅDET TIL FYLKESRÅDET 
 
Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget leverte 1. februar 2018 sin rapport med 
forslag til nye oppgaver og ansvarsområder til de nye regionene. De nye fylkene 
(Troms og Finnmark fylkeskommune) skal ha større fokus på samfunnsutviklerrollen 
– som tilrettelegger, samordner og koordinator. I tillegg er det understreket at det 
nye fylket Troms og Finnmark står i en særstilling i nordområdepolitikken. 
Oppgavemeldingen har høringsfrist 9. mai 2018. Meldingen skal behandles i 
Stortinget i 2018, og reformen skal iverksettes fra 1.1.2020. 
 
I det nye fylket Troms og Finnmark vil det være strategisk viktig å legge ut oppgaver 
i de ulike delregionene. Å fordele oppgaver i en distribuert modell vil bidra til at 
hele Troms og Finnmark løser samfunnsutviklerrollen sammen. Dette mener Nord-
Troms Regionråd vil bidra til større forankring og legitimitet til det spennende 
arbeidet vi står foran. Nord-Troms Regionråd ble utfordret av fylkesråden til å 
komme med et innspillnotat til oppgavemeldinga i møte 5. januar 2018. Saken har 
stått på dagsorden i regionrådsmøter 30.01. og 19.02.18.  
 
Dette notatet definerer oppgaver vi i Nord-Troms kan løse for å bidra til å styrke 
fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Nord-Troms har en strategisk 
geografisk plassering i den nye regionen. Dette gir også særskilt egnethet som 
felles møteplass og fasilitator for administrative og politiske utvalg. 
 
Samfunnsutvikleroppgaver som Nord-Troms kan bidra med i det nye fylket Troms 
og Finnmark: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 
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Campus Nord-Troms 
 En pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge, med overføringsverdi til andre 

regioner 
 
Bakteppe: 
Ideen/forslaget ble presentert og drøftet på Workshop i regi av Nord-Troms 
Studiesenter og UiT 26.02.18. Etter gruppearbeid på workshopen, hvor viserektor 
for Nord—Troms og Finnmark (Sveinung Eikeland), initiativtaker/prosjekteier 
forskningsnode Nord-Troms (Arvid Viken), daglig leder i regionrådet og 
prosjektleder for forskningsnoden (næringshagen) deltok var det enighet om å 
bearbeide innspill og drøfte dette videre i et eget møte. I etterkant skal det avtales 
møte med fylkesrådet for å presentere forslag og drøfte hvordan dette kan tas 
videre for eksempel gjennom et forprosjekt.  
 
Mål for campus Nord-Troms: å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen 
 
Bakgrunn: 

 Internasjonale trender 
 Utviklingen av flercampusmodeller i Norge 
 Livslang læring – en nasjonal strategi 
 Nordområdestrategi – kompetanse som nav i samfunnsutviklingen 
 Regionreform – nye oppgaver til fylkene (forskningsfond, utdanning, 

næringsutvikling) 
 Videreutvikle og forsterke kompetanse- og næringsklynger i regionen 
 Satsinger i Nord-Troms på entreprenørskap og unge 

 
Begrunnelser: 
 Ta en rolle i samfunnsutviklingen 
 Bli mer attraktiv/synlig  
 Ta i bruk kompetanse som utviklingsstrategi 
 Rekruttering 
 Etablere en varig og faglig arena 
 Styrke gjensidig kontakt mot FoU/utdanningsmiljø 
 Nærings- og kompetanseklynger 
 Moderne, fleksibel campusutforming 

 
Samarbeids-/kompetanseområder for Campus Nord-Troms: 
 Utvikling og gjennomføring av grunn-, etter- og videreutdanning 
 Utredningsoppgaver og masteroppgaver 
 Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid 
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 Forskningsnode – bringe forskningen til Nord-Troms og bringe Nord-Troms 
inn i forskningsmiljøene (myndig bestiller-rolle, forskningsseminarer mm) 

 Koblingsboks og arena for aktører i Nord-Troms og FoUoI-miljø 
 Formidlingsarena for ny relevant kunnskap (forskningsdager, 

lørdagsuniversitet, forskningsseminarer) 
 Innovasjon og entreprenørskap 
 Utvikle trainee-ordninger i samarbeid med næringslivet 
 Utvikle ambassadørprogram Nord-Troms 

 
Kompetansekart Nord-Troms: 

- Flere fagmiljø med regionalt perspektiv (Halti, Maritimt senter, Senter for 
nordlige folk) 

- Godt utbygd digital infrastruktur i hele regionen 
- Samarbeidsavtale UiT og NTRR 
- Etablerte samarbeidsstrukturer i regionen på ulike områder 

 
 
 
Samhandlingsparter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPETANSEKLYNGER I NORD-TROMS SOM FORESLÅS INN I CAMPUS NORD-TROMS: 
 
Halti-miljøet: 
Halti er et senter for utvikling, kompetanse, utdanning, kultur og opplevelse i Nord-
Troms og en viktig ressurs for det regionale kulturliv, samt natur og kulturbasert 
næringsliv. Samlokaliseringen og den unike koblingen mellom natur, kultur og 
næring gjør Halti til en regional møteplass og arena for utvikling og formidling. Med 
visjonen Historiens kraft i framtidens ideer og har Halti-miljøet overordnet mål om å 

CAMPUS
NORD-TROMS

Fylkeskommune
/Sameting

UIT NAU

Nord-Troms
Regionråd 
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løfte fram Nord-Troms med røtter i vår natur, kultur og identitet og være et 
tverrfaglig kompetansemiljø for vekst og utvikling av regionen. 

- Nord-Troms Regionråd/studiesenter/ungdomssatsingen RUST 
- Nord-Troms Museum 
- Halti Kvenkultursenter 
- Halti Næringshage 
- Halti Nasjonalparksenter 
- Fjelltjenesten 
- Verneområdeforvaltere for Kvænangen og Nordreisa 

 
Maritimt senter: 

- Blått kompetansesenter 
- Newtonrom 
- Visningssenter 
- Sjømatseminar – arena 

 
Senter for nordlige folk: 
Senter for nordlige folk er et samisk- og internasjonalt kultursenter med målsetting 
å formidle samiske og nordlige urfolks kunst, kultur og kunnskap. 

- Riddu Riddu 
- Sametinget 
- Nrk Sapmi 
- Bibliotek 
- Giellasiida – Kåfjord kommunes samiske språksenter 

 
Samiske språksentre 
Nord-Troms har arbeidet med revitalisering av samisk språk og kultur over mange 
år. Det er etablert fagmiljø i regionen, som spesielt arbeider med styrking og 
utvikling av samisk språk. Dette er viktig at vi sammen setter et større fokus på å 
bevare og styrke det samiske språket. Dette vil også være i tråd med NOU 2016:18 
Hjertespråket. Det er tre samiske språksentre i regionen i dag: 

- Storfjord språksenter (også kvensk) 
- Giellasiida – Samisk språksenter 
- Samisk språksenter i Kvænangen (også kvensk) 

 
Feltstasjon – (forprosjekt pågår), Kåfjord: 

 Kobling til NVEs overvåking av Nordnes  
 Nord-Troms har «alle typer skred» og området egner seg godt til feltarbeid 
 Det er i gang et forprosjekt i Kåfjord 
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Feltstasjon UiT, Skibotn: 
 Sjekke ut muligheter for å gjøre koblinger opp mot et framtidig Campus 

Nord-Troms 
 Sjekke muligheter for koblinger til feltstasjonsplaner Kåfjord  

 
 
 
 
 
Plan for videre jobbing; FORPROSJEKT! 
MED MÅLSETTING: UTVIKLE EN FLEKSIBEL CAMPUS-MODELL FOR NORD-TROMS 
 
Beskrive hva vi har iverksatt/på gang og hvordan dette kan kobles sammen og 
forsterkes, og tilføres nye oppgaver, for å forløse mulighetsrommet for utviklingen 
av regionen (NTSS, forskningsnoden, formidlingsarenaer, studentoppgaver, blått 
kompetansesenter, newtonrom, visningssenter, senter for nordlige folk mm) 
 
Prosjektet må forankres i ledelsen i UiT, fylkeskommune og Sametinget. I tillegg til 
politisk forankring i alle kommunene. I tillegg må kompetansemiljø og 
samarbeidsparter involveres så tidlig som mulig. 
 
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd 
Prosjektledelse: regionrådet/næringshagen 
Samhandlingspartnere (samarbeidsavtaler bør inngås): 

• Universitet i Tromsø NAU 
• Fylkeskommunen 
• Sametinget 
• Nord-Troms studiesenter – megler og møteplass for livslang læring i 

regionen og motor for kompetanseutvikling i regionen 
• Halti næringshage 
• Kommunene ved næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT) 
 Maritimt senter Skjervøy 
 Senter for nordlige folk Kåfjord 
 Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole  
 Feltstasjoner 
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CAMPUS NORD-TROMS

Maritimt senter Senter for Nordlige Folk Feltstasjon

 
Campus Nord-Troms en fleksibel pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge med 
overføringsverdi til andre regionen. Campus Nord-Troms skal ha sitt hovedsete i 
Halti-miljøet, med noder på Skjervøy, Kåfjord og Storfjord.  
 
 
 
Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur  
Nordtromsingen er et produkt av tre stammers møte mellom kvener, samer og 
nordmenn.  

«Kvensk tilstedeværelse og bosetting er dokumentert i Troms allerede tidlig på 1500-tallet. En 
helseundersøkelse utført av Universitetet i Tromsø i 1987-1988 viser at i overkant av 26 % av 
befolkningen oppgir å ha kvensk/finsk opphav.» (Kilde: Handlingsplan for kvensk språk og 
kultur i Troms 2017-2020) 

 
Oppgaver innen kultur og kulturminnevern er foreslått flyttet til fylkesnivået. Nord-
Tromsregionen har gjennom mange år med satsing på revitalisering av kvensk språk 
og kultur opparbeidet seg meget gode forutsetninger for å aksle denne type 
oppgaver. Disse kan knyttes til allerede eksisterende kompetansemiljøer. 
 
På Halti i Nordreisa har man solid kompetanse og fagmiljø innen kvenkultur i Halti 
kvenkultursenter, Nord-Troms Museum og flere kulturnæringsbedrifter. En rekke 
tiltak er spunnet ut fra dette fagmiljøet, her nevnes blant annet Paaskiviikko 
(kvenske kulturdager i Nord-Troms), Kyläpeli – Landsbyspel, KveenIdol, Kvensk råd, 
KvääniÄänii (barne og voksenkor), språkkafeer, språkkurs mv., samt planer om 
etablering av et nasjonalt kventeater.  
 

UIT
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De kvenske fagmiljøene i Norge er få og små, og fagmiljøet på Halti har et godt 
samarbeid med Kvensk institutt i Porsanger, som har nasjonale oppgaver på feltet, 
og som står særlig sterkt knyttet til kvensk språkarbeid. Videre er det etablert et 
godt samarbeid over landegrensene mellom de kvenske institusjonene og 
kulturnæringsbedriftene i regionen og språk- og kulturaktører i Tornedalen. 
 
I Nord-Troms er det også etablert kvenske språksentra i Storfjord og Kvænangen, 
Kåfjord har tilbud om kvensk språkopplæring i grunnskolen, Storfjord og Kåfjord 
har gjennomgående skilting på tre språk, og innen frivillig sektor finnes det aktive 
kvenforeninger i Kvænangen, Kåfjord og Storfjord, i tillegg er tre av kommunene i 
regionen medlemmer av Tornedalsrådet. 
 
Alle oppgaver som skal ivaretas av det nye fylket som kan knyttes til kvensk kultur 
og kulturminnevern kan lokaliseres til miljøet på Halti, og inngå i fagmiljøet med de 
regionale institusjonene som er etablert. Også oppgaver/rollen som ressurssenter 
for kvensk kultur, som i dag ivaretas av Distriktssenteret, vil kunne ivaretas herfra. 
 
 
 
Satsing unge – fokus på ungdomsmedvirkning og 
entreprenørskap 
 
Rollen til dagens Distriktssenter  
Distriktssenterets rolle er å styrke kommuner og regioners evne til å utvikle 
attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Distriktssenteret kopler forskning og 
praktiske erfaringer gjennom å samle kunnskap fra lokalt utviklingsarbeid i en 
database for prosjekt og gode eksempler. De praktiske erfaringene danner grunnlag 
for bestilling av rapporter fra forskingsmiljø i heile landet. Noe av det unike i 
Distriktssenterets virksomhet er å sette sammen erfaringer og forsking for å få fram 
ny kunnskap. Kommunene har særlig nytte av dette fordi funn i forskinga kan 
brukes i det praktiske utviklingsarbeidet og relevant kunnskap om å utvikle 
lokalsamfunnet. I tillegg gir Distriktssenteret Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet kunnskap de kan bruke som beslutningsgrunnlag. 
 
Satsingen RUST – ungdomssatsing i 20 år 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms er en kanal for 
ungdomsmedvirkning og lokal samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. 
Forløperen var prosjektet UNIT – Ung nord i Troms, som hadde oppstart i 1998.  
Visjon har hele tiden vært «Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!»  
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RUST består av regionalt ungdomsråd med to representanter fra hver av de seks 
Nord-Troms kommunene – Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og 
Lyngen, samt et Fagråd bestående av den administrative ressursen som jobber med 
ungdomsråd. Regional ungdomskonsulent (50 % stilling) er ansatt i Regionrådet, og 
sekretariat for RUST. 
 
RUST legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dra nytte av 
hverandres erfaringer, og er en viktig kanal for ungdommers deltakelse i 
samfunnsutviklingen i regionen. I tillegg skal arbeidet bidra til økt bevissthet og 
kunnskap om regional identitet og økt bolyst. RUST har fokus på å gjøre ungdom 
kjent med demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og 
voksne politikere og involvere der beslutninger tas. Årlige tiltak i RUST: 

 4 møter i Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 
 2 fellesmøte med ordførerne i Regionrådet 
 RUST-konferansen med opplæring og kurs for ungdomsrådene  
 Tur med ordførerne som skal øke bevissthet om ungdomsmedvirkning og gi 

lav terskel for samarbeid.  
 Prøv sjøl-fondet: Kultur- og næringsfond for ungdom mellom 13-18år, og 

elev og ungdomsbedrifter i skolene.  
 Nettverk og faglig påfyll for Fagrådet 

 
RUST ble i 2017 tildelt næringsprisen fra Troms fylkeskommune. 
  
RUST vil spille en rolle for ungdom i den nye regionen. 
På bakgrunn av de erfaringene og kompetansen som Nord-Troms Regionråd og 
RUST har fra ungdomssatsing i 20 år, ser en for seg å kunne ha ansvar for å 
motivere, veilede og være kontaktledd og rådgiver for ungdomsråd i det nye fylket 
Troms og Finnmark. RUST bygger på en fleksibel modell og ivaretar potensialet som 
ligger i ungdomsrådene i kommuner med spredt bosetting og lange avstander. 
Samhandling på tvers av kommunene, regionale og lokale tilpasninger er en styrke 
for både ungdomsråd og fagråd som har gitt kontinuitet i arbeidet med 
ungdomsmedvirkning i Nord-Troms.  
 
RUST-konferansen gir skolering til ungdomsråd gjennom praktiske kurs og 
workshops i aktuelle tema og gjør ungdommene kjent med det politiske systemet 
innenfor en trygg ramme. Konferansen er en arena for øvelse innen debatt, 
kommunikasjon, og metoder for medvirkning, samt å belyse saker som ungdom 
ønsker å rette fokus mot. Parallelt med RUST-konferansen arrangeres faglig opplegg 
for Fagrådet. 
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Prøv sjøl-fondet gir inntil 10 000 kr i starthjelp til ungdom som har gode ideer 
innen kultur og næring. Målgruppene for fondet er elev- og ungdomsbedrifter i 
skolene, samt ungdom mellom 13 og 18 år. Fondet skal gi økt kultur- og 
næringsaktivitet blant ungdom, fremme muligheter i regionen, motivere til 
gründervirksomhet og innovasjon, samt øke kunnskap om søkeprosesser i et 
offentlig system både for ungdom som søker og ungdomsrådet som fordeler 
midlene.  
 
I tillegg til Prøv sjøl-ordningen har regionrådet i samarbeid med fylkeskommunen 
gjennomført en tredelt satsing på entreprenørskap – «Hoppidè» - for grunnskole, 
videregående og unge grundere. Satsingen skal bidra til å styrke fremtidig 
næringsutvikling gjennom at elever blir kjent med og lærer å se muligheter i egen 
region, og får økt kompetanse og kultur for entreprenørskap.  
 
Entreprenørskapssatsing 
Hovedmål for prosjektet 2016-2018: 
Styrke framtidig bedrifts- og næringsutvikling ved å se muligheter og utvikle 
entreprenørskapskultur i egen region. 
Delmål: 

1. Entreprenørskap skal inn i lokale læreplaner, og skoler i regionen skal bli 
kjent for satsing på entreprenørskap 

2. Unge i regionen skal få kunnskap, motivasjon, kultur og holdning for å starte 
næringsvirksomhet. Næringsliv og skole skal sammen være proaktiv og 
gjennom satsing på entreprenørskap gi ungdom kompetanse og motivasjon 
til å etablere og videreutvikle bedrifter i Nord-Troms. 

 
I grunnskoleprosjektet er det gjennomført kurs og opplæring for lærere i alle UE-
program som prosjektet har valgt å satse på. Det er arrangert flere 
innovasjonscamper for ungdomsskoletrinn. I programmet «Vårt lokalsamfunn» har 
alle ordførere og næringssjefer bidratt som veiledere. 
 
Nord-Troms videregående er eneste skole i Troms som i en årrekke har hatt 
entreprenørskap som programfag på studiespesialisering. I 2014 hadde Nord-
Troms vgs én engasjert lærer og én ungdomsbedrift, i 2017 hadde skolen fem 
engasjerte lærere og tretten ungdomsbedrifter. I 2018 opplever vi at enda flere 
lærere ønsker å jobbe med faget og vil øke egen kompetanse. I løpet av de tre årene 
prosjekt HoppIDE har pågått har det mao skjedd stor utvikling med 
entreprenørskapssatsingen og resultatene på videregående skole.  
 
Ingen er god aleine!  
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I prosjektbeskrivelsen til HoppIDÉ er det listet opp en rekke samarbeidsparter og 
disse har vært uvurderlig for videreutviklingen av kultur for målrettet satsing på 
entreprenørskap. Ungt entreprenørskap Troms er en solid samarbeidspart og har 
kompetanse og tilbud som er svært viktig i satsingen.  Innovasjonscampene er 
gjennomført ved bruk av deres program. Kommunene har fulgt satsingen og bidratt 
på camper og ved andre arrangement. RUST har vært involvert på 
innovasjonscamper, kursing og bidratt gjennom «Prøv sjøl-fondet». Troms 
fylkeskommune har gått inn med finansiering og kompetanse i satsingen. Vi kan 
trygt konkludere med at når flere «putter innsats i potten» og jobber mot felles mål 
blir det veldig bra. 
  
Troms fylkeskommune utarbeider nå egen strategi for unge, der realisering av 
samfunnsoppdraget som omhandler strategi for unge i det nye fylket kan 
desentraliseres til Nord-Troms Regionråd ved ungdomssatsingen RUST. Vi har lang 
erfaringen og god kompetanse på å jobbe distribuert med ungdomsmedvirkning og 
entreprenørskap i distriktskommuner. Vår modell har overføringsverdi til andre 
distrikter i landet og gjør at rollen som ressurssenter, som i dag ivaretas av 
Distriktssenteret, kan ivaretas i Nord—Troms. 
 
 
 
Grensetjenesten som en integrert del av Nordområdesatsingen  
Utvide og styrke grensetjenesten i Skibotn spesielt med fokus på næringsutvikling 
på Nordkalotten. Sømløse løsninger for reiselivsutvikling på tvers av grensene er 
særlig aktuelt. 
 
Nordkalottens Grensetjeneste er en internasjonal virksomhet lokalisert i Storfjord. 
Tjenesten arbeider etter mandat fra Nordisk Ministerråd, og rapporterer til 
Ministerrådet 2 ganger i året. Denne ordinære virksomheten er finansiert med et 
mindre beløp fra Nordisk Ministerråd/ Nordkalottrådet som dekker koordinatorens 
25% stilling. I tillegg er en full stilling er finansiert fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet (NAV). 
 
Nordkalottens Grensetjeneste både besitter og bygger opp spesialkompetanse i 
grenseoverskridende situasjoner. Tjenesten samarbeider med kommunale, regionale 
og nasjonale myndigheter samt næringslivsorganisasjoner, bedrifter, 
utviklingsaktører og fagbevegelsen. Hovedmålet er å tilrettelegge for mest mulig 
smidig mobilitet innenfor arbeidsliv, studier, næringsliv og mellommenneskelig 
samhandel i Norden. Kontoret i Skibotn har de siste årene hatt cirka 2000 
henvendelser i året, og antall henvendelser øker fra år til år. I 2012 var antall 
henvendelser cirka 200.  
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Nordkalottens Grensetjeneste er lokalisert i nærheten av grensepunktet 
Treriksrøysa, og denne beliggenheten gir et positivt signal om en aktiv 
grenseregionen. Antall årlige henvendelser øker blant annet fordi Troms fylke har 
særdeles lav arbeidsledighet og dermed stor mangel på kvalifisert arbeidskraft 
innen enkelte yrker. Troms er således en attraktiv «destinasjon» for arbeidstakere 
fra Finland og Sverige, hvor arbeidsledigheten er betydelig høyere. I tillegg er det 
stor byggeaktivitet i vårt fylke og utbyggere har behov for flere typer 
underentreprenører for å kunne realisere alle planlagte investeringer. 
Nordkalottens Grensetjeneste er den eneste av de nordiske informasjonstjenester 
som betjener tre land og informerer på tre språk; norsk/svensk/finsk. Alle andre 
tjenester er bilaterale. 
 
Nåværende finansiering av den ordinære virksomheten er utilstrekkelig. I tillegg er 
reise- og arrangementsutgifter dekket med midlertidige tilskudd fra svenske og 
finske departementer.  
 
Nord-Troms Regionråd mener at Grensetjenesten har et videreutviklingspotensial 
særlig i et nordområdeperspektiv, hvor vi kan øke samhandlingen over 
landegrensene og legge til rette for næringsutvikling og rekruttering av 
arbeidskraft. Nord-Troms Regionråd ber om en forutsigbar finansiering og en større 
satsing på Grensetjenesten med 3 faste stillinger for å ivareta oppgaver som 
koordinering/fasilitering møteplasser, en spesialrådgiver (NAV) og 
næringslivsveiledning. 
 

 
 

Nord-Troms 12. april 2018 
 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 

Berit Fjellberg 
Daglig leder 
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Regionreformen – muligheter for og Nordreisa og Nord-Troms  

  

Sammendrag  
Arbeidet med rapporten viser at initiativet fra Nordreisa kommune er viktig. Det er utvilsomt store og 

hurtiggående prosesser i spill. I kontaktpunkt vi har hatt med ulike aktører gis det positive 

tilbakemeldinger på at dette arbeidet er blitt prioritert i kommunen.  

Vi erfarer, nettopp fordi alle involverte overordnede instanser er i gang med utredninger og 

høringsinnspill til oppgavemeldingen, at det er utfordrende å skrive inn helt konkrete oppgaver i 

rapporten fordi det pr i dag er usikkerhet rundt konsekvenser av ulike vedtak. Samtidig åpner det 

mulighetsrom som kommunen er opptatt av å vurdere.  

Mye av verdien ligger i en skjerpet bevissthet og en proaktiv holdning fra Nordreisa kommune rundt 

arbeidet med regionreformen. Nordreisa kommune sin viktigste «egenkapital» er å følge, være 

forutseende og aktiv i prosessene som pågår rundt regionreformen og innta en utviklerrolle sammen 

med Nord-Troms Regionråd og fylkeskommunen.  

Det er avgjørende at initiativene og engasjementet tas videre ved at kommunen får finansiert eller 

frigjort ressurser til et utviklingsprosjekt som kan gi reelle effekter i form av oppgaver, funksjoner, 

stillinger.   

 

Bakgrunn 
Nordreisa kommune ønsker å arbeide proaktivt i forhold til regionreformen, se på mulighetsrommene 

og styrke sin status som regionsenter. Det å posisjonere seg og jobbe for å få mulige oppgaver og 

funksjoner til kommunen og regionen, skal bidra ytterligere til å gjøre Nord-Troms som attraktiv bo- 

og arbeidsstedsregion. Kommunen har ambisjoner om å inngå samarbeid med fylkeskommunen om 

samfunnsutviklerrollen og inviterer flere aktører til å jobbe fram modeller for dette.  

 

Oppdraget 
Oppdraget fra Nordreisa kommune er basert på følgende vedtak i formannskapet 22. mars: 

«Nordreisa kommune vil videreutvikle vår rolle som regionsenter. Ut fra dette ønsker vi videreutvikling 

av fagmiljøet med utgangspunkt i Halti. 

Nordreisa kommune ser tre nye initiativ som, sammen med nåværende miljø på Halti, kan bidra til å 

styrke kompetansemiljøet i regionen: 

• Nord-Troms regionråds arbeid med Campus Nord-Troms som vi er en del av.  

• Nord-Troms regionråds arbeid om kvensk språk og kultur, inkl. nasjonalt kvensk teater. 

• Nye fylkeskommunale oppgaver som følge av oppgavemeldingen, jfr under. Der ønsker vi en 

utredning for å klargjøre hvilke oppgaver vi kan bidra med og hvordan vi kan legge et grunnlag 

i regionen for dette. 

Ut fra høringsdokumentet ser vi at følgende oppgaver for den nye fylkeskommunen kan legges til 

regionen:  

• Distriktssenteroppgaver i det nye fylket  
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Regionreformen – muligheter for og Nordreisa og Nord-Troms  

  

• Siva-oppgaver 

• Forvaltningsoppgaver for regionalt forskningsfond 

• Plan og forvaltningsoppgaver for fylkeskommunale veger  

• Innovasjon Norge - node  

• Miljø- og naturforvaltningsoppgaver  

• Folkehelseoppgaver  

• Statped og familievernoppgaver fra Bufetat.  

Kostnader til arbeidet dekkes av disposisjonsfond. Det bes om et møte med fylkesrådet sammen med 

leder i Nord-Troms regionråd.» 

Vedtaket var gjort etter en forutgående prosess og diskusjon om kommunens rolle og mulighetsrom 

knytta til regionreformen. 

Ved oppstart i arbeidet er det gjort følgende avklaring med ordfører: 

- De to første kulepunktene i vedtaket er ivaretatt gjennom arbeid som utføres av Nord-Troms 

Regionråd der Nordreisa samarbeider tett med øvrige kommuner i regionen. 

- Det ønskes en utredning som viser oppgaver/funksjoner/stillinger det nye fylket kan legge til 

Nordreisa og/eller Nord-Troms, og som kan inngå i et fagmiljø hvor man trekker veksler på 

hverandre og få utviklingskraft. Kommunen vil ut i fra dette ha en samarbeids-, vertskaps- og 

fasilitatorrolle knytta til funksjonene.    

 

Metode og arbeidsform 
Oppdragets svært korte tidsaspekt (14 dager) og begrenset omfang på tilbudet som ble gitt, har 

medført at oppdraget er gjennomført som skrivebordsarbeid med gjennomgang av oppgavemeldingen 

koblet til formannskapets vedtak og møter/telefonkontakt med relevante parter og fagmiljø. 

I arbeidet er det avholdt møter/telefonisk kontakt med:   

Troms fylkeskommune, administrativt nivå i næringsetaten 

Statens Vegvesen, seksjonssjef for plan og forvaltning 

Representant fra formannskapet (knyttet til fagområdet helse og samferdsel) 

Ordfører (avklaring rundt oppdraget) 

Faglig leder PPT Nord-Troms 

Pensjonert logoped og leder for tverrfaglig afasiteam 

Nord-Troms Regionråd 
Som det framgår av vedtaket for oppdraget fra formannskapet jobber Nord-Troms Regionråd med en 

større sak / strategi som kalles Campus Nord-Troms der Nord-Troms Studiesenter, FoU, 

Forskningsnode og andre kompetanse og kunnskapssatsinger inngår. Dette arbeidet involverer og 

omfatter hele Nord-Troms og vil dermed være svært viktig for videreutvikling av fagmiljøet i Halti. 
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Likeså vil Nord-Troms Regionråd sitt arbeid med kvensk språk og kultur, inkl nasjonalt kvensk teater ha 

store synergier for miljøet i Halti, og særlig for Halti kvenkultursenter, Nord-Troms museum, KultNett 

og bedriftene som inngår her. 

Nordreisa kommune støtter opp om og bidrar inn i arbeidet som er initiert av og igangsatt av Nord-

Troms Regionråd i forbindelse med, men også uavhengig av, regionreformen. 

 

Fagmiljøet i Halti 
Nordreisa kommune ønsker å bygge på og videreutvikle fagmiljøet i Halti og knytte nye funksjoner til 

dette miljøet. 

Halti består av et tverrfaglig miljø med ca 50 personer. Tyngdepunktet i miljøet er knyttet til næring, 

kultur og natur. 5 enheter anses som hovedaktører i Halti: 

- Halti Næringshage AS, med 13 bedrifter og virksomheter: ihana! AS, Slett og Rett, NJFF-Troms, 

Siv.ing. Pål Pettersen, Honeywell, Nord-Troms Regionråd DA, Nord-Troms Studiesenter, Nord-

Troms Regionråd, RUST, Brekmoe ENK, Yttregaard Reklame AS, Desentralisert sykepleier utd. 

Nord-Troms, Aleris, Arktisk Geotek, Røde kors Nordreisa, KultNett, Nord-Troms videregående 

skole «Blått kompetansesenter Nord». 

- Nord-Troms Museum AS, hovedkontor, fotomagasin, regional utstilling, temporær utstilling, 

lab og verksted 

- Nordreisa kommunes virksomhet for kultur: kino, kulturscene, bibliotek/studiebibliotek, lyd-

bildestudio 

- Forvaltningsknutepunkt med Halti Nasjonalparksenter AS, Statskog Fjelltjenesten, Reisa 

nasjonalparkstyre/Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre 

- Halti Kvenkultursenter IKS 

Visjon for Halti: Historiens kraft i framtidens ideer 

 

Forutsetning 
Det forutsettes at fylkeskommunen er villig til å diskutere distribuerte/desentraliserte modeller 

sammen med Nordreisa kommune og Nord-Troms Regionråd dersom arbeidet skal ha verdi og hensikt. 

Arbeidet med denne rapporten viser at fylkesrådet i Troms har en intensjon om dette, og at det et 

ønskes modeller der flerpartsamarbeid bidrar positivt til fylkeskommunes samfunnsutviklerrolle. 
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Oppgaver Anbefaling / forslag 
fra ekspertutvalget i 
oppgavemeldingen 

Vurdering / mulighetsrom Lokali-
sering 

Kommentar 

1. Forvaltningsoppgaver 
for Regionalt 
Forskningsfond 
 

Regionale forskningsfond 
styrkes og store deler av de 
statlige bevilgningene til 
næringsrettet forskning 
overføres fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen får økt 
beslutningsmyndighet.  

Bygge videre på erfaringer som Nord-Troms 

Regionråd, Halti næringshage, 

Forvaltningsknutepunktet sammen med UiT har 

gjennom Forskningsnode Nord-Troms.  

Styrke innovasjonssatsingen RFF har mot 
offentlig sektor (kommuner). 
 
Tydeliggjøre og forsterke erfaringene og 
resultatene fra Forskningsnode Nord-Troms og 
bruke det som argument for permanent 
etablering. 
 
 
 

Halti  Sees i sammenheng med 
arbeidet med Campus Nord-
Troms samt pkt. 2 og pkt. 3 og 
til dels pkt. 4.  

2. Innovasjon Norge - 
node 
 

Opprettholdes, men minst 
50% av 
oppdragsgiveransvaret fra 
det offentlige overføres til 
fylkeskommunen. Økt 
innflytelse, eierskap og 
ansvar til fylkeskommunen.  

Være en node som har stor grad av 
veiledningskompetanse innenfor gitte områder 
som f.eks. reiseliv, kultur, havrom.  Nettverk mot 
nasjonale internasjonale program. 
 
I forslaget fra ekspertutvalget som omhandler 
endringer i Innovasjon Norge vektlegges 
mulighet for å få fram nye næringsmiljø som 
utløser nye partnerskap mellom forskere og 
bedrifter, nye gründermiljøer eller nye 
kompetansetilbud til fylkets klynger. Her ligger 
mulighetsrom for å bygge videre på fagmiljøet i 
og rundt Halti. 
 

Halti Sees i sammenheng med pkt. 
1, pkt. 3 og til dels pkt. 4.  

Oppgaver 
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Jobbe for permanent tilstedeværelse i regionen 
for veiledning innenfor virkemidler knyttet til 
bedriftsutvikling og videre utrede innhold i en 
nodeorganisering. 
 
 

3.SIVA-oppgaver Siva nedlegges og 
funksjoner og ansvar legges 
til fylkeskommunen 

Være med å sikre at viktige distrikts- og 
bedriftsutviklingsvirkemidler, som 
næringshageprogrammet, blir videreført og 
forvaltet ut i fra strategiske næringsområder i 
fylket / regionen. 
 
Jobbe for å sikre, styrke og utvikle funksjoner i 
Halti i et innovasjonssenterperspektiv 
 
 

Halti Sees i sammenheng med pkt. 
1 og pkt. 2 og til dels pkt. 4. 

4. 
Distriktssenteroppgaver 
i det nye fylket 
 

Distriktssenteret nedlegges 
og fylkeskommunen får 
ansvaret for oppgavene og 
virkemidlene. 

Vil være svært aktuelt å knytte funksjon/ressurs 
fra Distriktssenteret til en evt videreføring av 
Forskningsnode Nord-Troms. Vil underbygge 
samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen. 
Det er også mulige og gode koblinger til arbeidet 
med miljø- og naturforvaltningsoppgaver 
(verdiskaping). 
 
Nordreisa må kunne tilby attraktive fagmiljø og 
fysiske fasiliteter for overføring av relevante 
funksjoner fra ev nedlegging av Distriktssenteret. 
 
 

Halti Kan kobles til arbeidet med 
Campus Nord-Troms i regi av 
NTRR, 
vannområdekoordinator-
programmet, 
verneområdeforvaltningen. 
Sees i sammenheng med pkt. 
1, pkt. 2 og pkt. 3 og kobling 
mot innovasjonssentersatsing. 

5. Miljø- og 
naturforvaltningsoppga
ver 

Flere forvaltnings- og 
tilskuddsoppgaver 
anbefales lagt til regionalt/ 
fylkeskommunalt nivå og at 

Verneområdeforvaltning - 
Forvaltningsknutepunkt; nasjonalparkstyrenes 
funksjoner faglig og administrativt i første 
omgang, i fase 2 de små, mindre verneområdene 

Halti /  
Forvalt-
ningsknute-
punktet 

Sees i sammenheng med pkt. 
1-4 og 
innovasjonssentersatsing 
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tilsyn og kontroll utøves av 
fylkesmannen 

i regionen, dernest evt. tilsyn, 
skjøtselsplanlegging m.m. Statlig sikrede 
friluftsområder inngår her. 
 
Dersom verneområdeforvaltningen overføres til 
fylkeskommunen må Nordreisa fremme krav om 
funksjoner innen fag- og utviklingsoppgaver 
og/eller administrative oppgaver. 
 

6. Folkehelseoppgaver Oppgaver foreslås overført 
fylkeskommunen (fra 
Helsedirektoratet og 
fylkesmannen), med unntak 
av oppgaver knyttet til 
tilsyn 
 

Sektorovergripende, og helse skal være godt 
forankret i planer og politikkutforming. 
Oppgavemeldingen er svært åpen på 
overføringer og utførelse. Det gjør det 
utfordrende å peke på konkrete tiltak 
 
Vurdere om enkelte oppgaver knyttet til 
folkehelsesatsingen som skal overføres til 
fylkeskommunen kan håndteres og utøves fra 
Nord-Troms.   
  

Sektor-
overgripende 
 
Nord-Troms 
Friluftsråd  

Barn og unge er prioritert 
målgruppe i 
folkehelsearbeidet og 
folkehelseprogrammet. 
 
Nord-Troms Friluftsråd viktig 
instans. 
 
 

7. Statped 
 

Nedlegges. Statpeds PP-
oppgaver overføres 
fylkeskommunen. Primær 
utvikling av læremidler og 
forskning overføres 
Utdanningsdirektoratet. 
 
Utvalget vurderer at PPT 
må ta hensyn til nasjonale 
føringer og tilpasses lokale- 
og regionale behov ved å 
legges til et folkevalgt 

Statped har spisskompetanse innenfor opplæring 
på de seks fagområdene syn, hørsel, kombinerte 
syns- og hørselstap og døvblindhet, sammensatte 
lærevansker, språk og tale, og ervervet 
hjerneskade. 
 
Det har vært et svært kompetent og anerkjent 
fagmiljø på afasi i regionen. Erfaringene fra 
arbeidet som ble gjort tidligere kan man ta med 
videre og søke å knytte inn i nye funksjoner 
dersom Statped nedlegges og ansvaret overføres 
til fylkeskommunen.   
 

Sonjatun 
Helsesenter 
 
PPT 

I arbeidet med dette 
fagområdet har vi fått navn på 
en rekke ressurspersoner som 
er kontaktet og som kan 
kontaktes dersom det gjøres 
et videre arbeid med saken. 
Navn og kontaktinfo kan 
sendes i eget notat om 
ønskelig. 
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organ som kan sette 
rammer for PPT`s utvikling. 
 

Rapporten om organisering av PPT bør følges for 
å fange opp muligheter (og ulemper) som må 
hensyntas i videre arbeid. 
 
Samarbeide tett med lokale / regionale 
faginstanser for å bygge på og styrke 
kompetanse i regionen ved å tilføre nye oppgaver 
 

8. Familievernoppgaver 
fra Bufetat 

Barnevernsinstitusjoner og 
fosterhjem, samt 
familievernet, som alle 
ligger i Bufetat foreslås 
overført fylkeskommunen. 
Bufetat nedlegges, Bufdir 
opprettholdes. 

Utvalget vurderer økt samhandling mellom 
familievernet og barnevernet for å øke 
kompetanse og målrettet innsasts.  
I arbeidet med oppgavemeldingen har 
ekspertutvalget avdekket svakheter i 
samhandlingen mellom offentlige etater og de 
lanserer behov for en barnevernsreform. 
Vi ser ikke i meldingen klare oppgaver som 
kommunen kan jobbe mot og anbefaler å: 
 
Følge prosessen og eventuelle reformer på 
fagområdet / fagområdene for å komme i 
inngripen dersom familievernoppgaver i større 
grad skal legges til kommunalt nivå 
 

Familie-
senteret 
 
Senter for 
psykisk helse 

Senter for psykisk helse viktig 
samarbeidspart sammen med 
kommunal /regional 
barnevernstjeneste  

9. Plan og 

forvaltningsoppgaver 

for fylkeskommunale 

veger  

 

Foregår en utredning rundt 
dette, men utvalget mener 
det er hensiktsmessig å 
overføre 
fagadministrasjonen for 
fylkesveiene som 
fylkeskommunen allerede 
har det politiske og 
administrative ansvaret for  

Muligheter for avdelingskontor som ivaretar 
mindre omfattende planlegging, forvaltning, 
drift- og vedlikehold av fylkesvegene i Nord-
Troms. 
Kan knyttes til allerede eksisterende fagmiljø i 
regionen. 
 
Kommunens rolle vil være å følge prosessen og 
pågående utredning tett for ev å påvirke 
lokalisering av funksjoner 

Sammen 
med allerede 
eksiterende 
fagmiljø i 
nåværende 
lokaler til 
Statens 
Vegvesen på 
Storslett 
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Kommentarer 

Ad 1. Forvaltningsoppgaver for Regionalt Forskningsfond 
Forskningsrådet har tre roller: 

1. rådgiver for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål  

2. fordeler årlig vel ni mrd. kroner til forskning og innovasjon 

3. skaper møteplasser for og dialog mellom forskere, brukere av forskning, og aktører som 

finansierer forskning.  

Forskningsrådet arbeider også for økt internasjonalt samarbeid og deltakelse i EU s forsknings- og 

innovasjonsprogram 

Nord-Troms har lav bruk av næringsrettet forskningssamarbeid for innovasjon og utvikling. Det kreves 

langsiktig og målrettet arbeid for å øke bruken av forskningsrettede virkemidler i næring- og 

bedriftsutvikling. Punkt 3 over er i så måte en rolle som i større grad kan jobbes med i Nord-Troms 

regionen for å synliggjøre bredden av muligheter og øke tilfanget av bedrifter. Som ett tiltak i den 

regionale forsknings- og innovasjonspolitikken kan det etableres en arena på Halti med forpliktende 

samarbeid mellom forskere (gjennom eks. Forskningsnode Nord-Troms), Halti, finansiører / 

virkemiddelaktører og næringsliv. Viktig å bygge og styrke møteplasser i geografisk nærhet til der vi 

ønsker å nå ut med forskningsvirkemidler. 

 

Ad 2.  Innovasjon Norge-node 
Innovasjon Norge har virkemidler og kompetanse på en rekke områder, alt i fra støtte til mindre 

innovasjonsprosjekter til bedriftsnettverk/klyngeprogram og internasjonalisering. Potensialet for å øke 

bruken av kompetansen og virkemidlene i regionen vår er definitivt til stede.  

Dersom fylkeskommunen får styrket eierandel og oppdragsgiveransvar ifht. Innovasjon Norge, bør det 

arbeides for å etableres en node/fast tilstedeværelse i vår region for å øke bruken av virkemidler til 

nærings- og bedriftsutvikling. 

Viktig å bygge og styrke møteplasser i geografisk nærhet til der vi ønsker å nå ut med kompetansen og 

virkemidlene. 

 

Ad 3.  SIVA-oppgaver 
Hovedmålet for Siva er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og 

kunnskapsmiljø. 

Delmål for innovasjon er å tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og 

kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen med regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. 

Gjennom eierskap i innovasjonsselskap og ulike program legger disse målene grunnlag for Siva sitt 

arbeid med nyskaping. Programmene til Siva har stor nytte for de bedriftsutvikling. Ikke minst har 

næringshageprogrammet gjort «veien kort» for en rekke oppstartsbedrifter, men også for etablerte 

bedrifter som ønsker videreutvikling.  

Ekspertutvalgets forslag er radikalt og det argumenteres med bl.a. større grad av samordning av 

innovasjonsvirkemidler og geografisk nærhet til bruk av virkemidler (forenklet oppsummert).  
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Dersom fylkeskommunen overtar funksjonene Siva har pr i dag, bør erfaringer og kompetanse som 

innovasjonsselskapene i Troms og Finnmark besitter trekkes veksler på og vurdere potensiale for 

ytterligere styrking av disse miljøene.  

Sivaoppgaver bør inngå som del av innovasjonssenterarbeidet Nordreisa kommune kan ta videre med 

utgangspunkt i fagmiljøet i Halti.  

Viktig å bygge og styrke møteplasser i geografisk nærhet til næringslivet det arbeides med.  

 

Ad 4.  Distriktssenteroppgaver i det nye fylket 
Kjerneområdet til Distriktssenteret å drive kunnskapsbygging og formidling innenfor distrikts- og 

lokalsamfunnsutvikling. Senteret driver ikke selv forskning, men skal samarbeide med relevante FoU-

miljø. Deres vedtekter er pr i dag å: 

- Støtte lokale utviklingsinitiativ i bred forstand gjennom blant annet kunnskapsoverføring, 

veiledning og samarbeid med lokale og regionale aktører 

- Hente inn, systematisere og formidle informasjon om lokale prosjekter og vellykkede 

utviklingstiltak i distriktene 

- Skaffe og formidle dokumentasjon om utviklingstrekk og utfordringer i distriktsområdene 

En distriktssenterfunksjon vil være helt naturlig å se i sammenheng med videreføring av 

Forskningsnode Nord-Troms (se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse) og Campus Nord-Troms som 

arbeides fram av Nord-Troms Regionråd. I Haltimljøet har forskning, utvikling, kunnskap, kompetanse 

og formidling (natur, kultur, næring) god forankring og prioritet. Miljøet vil å så måte være svært 

aktuelt å kunne være vertskap og samhandler for distriktssenteroppgaver i det nye fylket. 

 

Ad 5. Miljø- og naturforvaltningsoppgaver 
Ekspertutvalget foreslår å samle oppgaveporteføljen og kompetansen for å få sterkere 

kompetansemiljø og høyere effektivitet i oppgaveløsningen, samt tydeliggjøre ansvar. Dersom dette 

blir vedtatt bør det være muligheter for å knytte funksjoner til Forvaltningsknutepunktet og øvrig 

fagmiljø i Halti.  

Over tid kan forvaltning av små verneområder (de som ikke har egne verneområdeforvaltere) 

regionaliseres for å få en mer effektiv forvaltning. Det kan gi mulighet for at oppgavene legges til 

Forvaltningsknutepunkt Halti. Vi ser også at naturbasert reiseliv øker sterkt i omfang og det medfører 

igjen behov for kompetanse og oppgaver innfor besøksforvaltning. Dette har igjen betydning for 

innovasjon, nyskaping og bedriftsutvikling/reisemålsutvikling. 

 

Ad 6. Folkehelseoppgaver 
Folkehelseloven griper inn i samspillet mellom nivåer og mellom sektorer, fordi den innebærer at 

arealutvikling, planlegging, administrasjon og tjenesteyting skal inkludere folkehelse i sine daglige 

aktiviteter. Aktører på flere nivåer og i ulike sektorer må derfor samarbeide for å nå disse målene. For 

å unngå overlapp mellom ulike forvaltningsinstanser foreslår ekspertutvalget å samle flest mulig 

oppgaver i fylkeskommunen for å sikre riktig politikkutforming på regionalt nivå og å bygge opp sterkt 

fagmiljø.  
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Utvalget mener at fylkeskommunene, i kraft av eksisterende ansvar og oppgaver på folkehelseområdet 

og kjennskap til regionale og lokale behov, vil kunne håndtere tilskuddsforvaltningen til kommunene 

på en god måte.  

I skjæringspunktet mellom lokalt oppbygde fagmiljø og tilskuddsforvaltning, kan det være 

mulighetsrom for Nord-Troms å jobbe for å få funksjoner til regionen.  Samtidig er det utfordrende å 

peke på konkrete områder pr i dag i og med dette er et sektorovergripende område og 

fylkeskommunen har ikke fått definert sine oppgaver på området enda. 

Folkehelseprogrammet er en viktig tiårig satsing fra 2017 til 2027. Programmet skal være en 

innovasjonssatsing ved at kommunene selv skal utvikle forslag til hvordan barn og unges psykiske helse 

og livskvalitet kan styrkes. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning. 

Gjennom programmet kan kommunen(e) søke prosjektmidler for å arbeide målrettet, øke 

kompetansen og utvikle verktøy og metoder i egen kommune og region for å styrke satsingen på 

folkehelse (psykisk helse, rusforebygging, livskvalitet). Innenfor dette programmet vil det kunne ligge 

gode samarbeidsprosjekt for Nord-Troms kommunen (jfr. vellykket samarbeid om velferdsteknologi 

og andre satsinger). 

 

Ad 7.  Statped 
Statped ble etablert for å gi spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. 

Målgruppa har vært barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped har 

spisskompetanse innenfor opplæring på de seks fagområdene syn, hørsel, kombinerte syns- og 

hørselstap og døvblindhet, sammensatte lærevansker, språk og tale, og ervervet hjerneskade. 

Det har tidligere vært et meget godt behandlingstilbud for afasirammede ved Helsesentret Sonjatun. 

Med finansiering fra fylkeskommune, helseforetaket og Statped var det 3,5 stillinger for logoped samt 

desentralisert stilling for samiskspråklig logoped, ergo- og fysioterapeut, pleiepersonell og muligheter 

for å kjøpe inn andre spesialisttjenester. 

Områdegeriatri og rehabilitering (OGT) består av seks døgnplasser og et tverrfaglig team med lege, 

logoped, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. OGT er samlokalisert sammen med fire 

sykestueplasser og fødestue på Sonjatun, med felles pleiepersonell for alle sengeplassene. OGT har 

utadrettet virksomhet i de fire Nord-Troms-kommunene med kommunebesøk, undervisning og 

veiledning samt faste møter innen geriatri, rehabilitering og demensnettverk. Det kommer pasienter 

med diagnosen slagrammet med afasi fra hele Troms og Finnmark for tverrfaglig rehabilitering. Med 

utviklingen i samhandlingsreformen, har kommunene fått større ansvar for rehabilitering. Denne 

trenden krever utredning av nye behov, samhandling og videreutvikling av tjenestene for å 

opprettholde fremtidig desentrale tilbud innen geriatri og rehabilitering. (Kommuneplanens 

samfunnsdel 2012-2025). 

Den 04.04 fikk kunnskaps- og integreringsministeren rapporten Inkluderende fellesskap for barn og 

unge overlevert fra en ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl. Ekspertgruppen foreslår bl.a. å 

etablere en ny tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. Den 

skal erstatte og inkludere dagens PP-tjeneste og deler av Statped. 

Rapporten er pr april 2018 på høring. 

Ad 8. Familievernoppgaver fra Bufetat 
Utvalget foreslår at statens ansvar for familievernet overføres til fylkeskommunene. 

203



13 
 

 
Regionreformen – muligheter for og Nordreisa og Nord-Troms  

  

Utvalget mener det er potensiale for økt samhandling mellom familievernet og barnevernet. 

Fylkeskommunen har større nærhet til innbyggerne og kommunene enn Bufetat.   

 

Ad 9. Plan og forvaltningsoppgaver for fylkeskommunale veger  
Regionvegsjef Torbjørn Naimak leder et nasjonalt arbeid med en utreding, etter anmodningsvedtak fra 

Stortinget, som sendes på høring fra Statens Vegvesen den 15. mai. Utredningen ser på mulige 

oppgaver fra staten til fylkene og hvilke funksjoner som kan/bør overføres. Utredningen vil inneholde 

forslag til praktisk/økonomisk (ressursmessige) innretninger rundt oppgavene. Utredningen vedtas 

etter planen i desember 2018 etter høringsinnspill, og er viktig i fylkeskommunen sin prosess rundt 

regionreformen.  

I Nordreisa er det allerede et fagmiljø lokalisert hos Statens Vegvesen på Storslett. Det er all grunn til 

å søke å legge funksjoner dit dersom oppgaveansvar skal over fra staten til fylkeskommunen. 

Utredningen som er under arbeid vil legge viktige premisser og kommunen kan enten starte 

påvirkningsarbeidet mens utredningen pågår (før 15.mai) eller avvente utredningen og være aktiv i 

høringsprosessen (etter 15.mai). 

 

Andre muligheter 
I arbeidet dukker det opp oppgaver og funksjoner som naturlig ville inngå i et regionalt plankontor. 

Dette er ikke en del av regionreformen, men mer et mulighetsrom som med fordel kan fylles. Dette er 

kjent sak for kommunene og regionrådet og er en såpass viktig sak at den bør følges opp videre.  

Ta en posisjon 
Utgangspunktet er at Nordreisa kommune har ambisjoner om å være en aktiv samfunnsutvikler i Nord-
Troms og vil søke roller og oppgaver som bygger opp under det. Kommunen har en strategisk holdning 
til dette og vil utvikle seg for sine og regionens innbyggere, etablere kompetanse og arbeidsplasser. Det 
vil gi gode effekter for skole, utdanning, campus, næringsutvikling, bolyst og rekruttering. 
  
Regionreformen kan gi flere typer effekter og direkte oppgaver, som hver for seg er positive og kan 
sees i sammenheng: 
  

1. Ren overflytting av oppgaver og arbeidsplasser/funksjoner til Nordreisa fra fylkeskommunen 

2. Synergieffekten – der f.eks. to nye arbeidsplasser/oppgaver som tilføres, som igjen raskt 
utløser positive ringvirkninger i kommunal, interkommunal eller privat sektor (2 + 2 = 5) 

3. Strategi for utvikling – der Nordreisa kommune og regionen ser nye oppgaver som en 
langsiktig, strategisk utviklingsstrategi der man i tillegg til de kortsiktige etableringene ser 

dette i et 10-års perspektiv.   
 
Ved å analysere de oppgaver og muligheter som ligger foran oss er det mulig å definere dette inn i en 
strategisk plan. 
Et konkret tiltak er å starte etablering av innovasjonssenter.  Der kan man tegne opp bildet av et 
«senter» i fysisk forstand, som kan romme flere funksjoner og strategier, og som spiller på utvikling og 
innovasjon som satsingsfelt. Dette er et arbeid som i tillegg til utredninger, avtaler, påvirkning også har 
en «fysisk» dimensjon. Det synliggjør at en eventuell overflytting av oppgaver rent konkret også vil 
bety at det er behov for bygg og tekniske fasiliteter (kontor, lager, teknisk osv.).  
Med utgangspunkt i fagmiljøet i Halti er det særlig aktuelt å jobbe fram en innovasjonssentermodell 
der fylkeskommunen – Sametinget - kommunen – næringsliv – Halti vil være sentrale parter.  
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Regionreformen – muligheter for og Nordreisa og Nord-Troms  

  

 
Dersom det blir endringer i oppgavene knyttet til Siva, Innovasjon Norge, Regionalt Forskningsfond, 
Distriktssenteret, samt innenfor natur- og miljøforvaltning, og større ansvar og myndighet tillegges 
fylkeskommunen, bør det være muligheter for å legge stillinger og funksjoner til et innovasjonssenter. 
Et slikt senter vil fungere som: 

- Fag-, møte- og utviklingsarena for region Nord-Troms 
- Veilednings- og forvaltningsoppgaver i fylket  

 

 

Anbefaling 
- Jobbe med og tilrettelegge for fysisk utforming, og fasilitering av prioriterte funksjoner i det 

nye fylket. Fokus: attraktivitet, miljø, samlokalisering, kompetanse. Ha klare alternativ og 

muligheter for å være vertskap for ulike funksjoner. Utrede finansieringsmuligheter  

- Jobbe fram gode modeller for samhandling mellom interessenter og parter med mål om faglig 

utvikling og robuste miljø for de nye funksjonene.  

- Samordne arbeidet med Nord-Troms Regionråd sine prioriteringer rundt med campus og 

andre strategiske satsingsområder (jfr. vedtak i fsk 22.mars 2018) og ha felles møte med 

fylkesrådsledelse.  

Nordreisa kommune bør ta sine initiativ og vedtak raskt videre i form av et utviklings(for)prosjekt 

som søkes hos, og i samarbeid med, fylkeskommunen for å konkretisere og følge opp strategiene.  
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Regionreformen – muligheter for og Nordreisa og Nord-Troms  

  

Modell for mulig utviklingsprosjekt 

Sivaoppgaver

Innovasjon 
Norge-node

Regionale 
forsknings-

fond

Distrikts-
senter-

oppgaver

Miljø og 
natur

 

Innovasjons- 

senter 
 

I utviklingsprosjektet bør det også inngå arbeid med funksjoner for Plan og forvaltningsoppgaver for 

fylkeskommunale veger, Statped og ev folkehelseoppgaver. 

Kilder 
- Rapport fra ekspertutvalg: Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene. Februar 2018 

- KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg (april 2018)  

- Høringssvar til rapport fra ekspertutvalget» Regionreformen, desentralisering av oppgaver fra 

staten til fylkeskommunene» Troms fylkesting 13.mars 2018 

- Kommuneplanens samfunnsdel. Nordreisa kommune 2012-2025 «Mot et åpnere 

kunnskapssamfunn» 

- INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR BARN OG UNGE. Ekspertgruppen for barn og unge med behov 

for særskilt tilrettelegging. Thomas Nordahl mfl.  

- Referat fra workshop 9.mars 2018 

Vedlegg 
- Forskningsnode Nord-Troms 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/2ac32be8629541259acade7d15d9451e/regionreform---rapport-fra-ekspertutvalget.pdf
http://www.ks.no/contentassets/690e906932d74078b6aaa02f49e281e2/ks-horingsuttalelse-til-rapport-fra-ekspertutvalget.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-oppgaver-til-fylkeskommunene/id2589218/?uid=adce3cea-b664-48f1-8117-adfed7d5a86b
http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/2245009.1386.sqwvufdyac/KOMMUNEPLANENS+SAMFUNNSDEL+2012-2025+-+Kortversjon+med+hovedm%C3%A5l.pdf
http://nettsteder.regjeringen.no/inkludering-barn-unge/files/2018/04/INKLUDERENDE-FELLESSKAP-FOR-BARN-OG-UNGE-til-publisering-04.04.18.pdf


Forskningsnode Nord-Troms er et 3-årig prosjekt 

(2015/16 - 2018) hvor Nord-Troms Regionråd, 

Forvaltningsknutepunktet på Halti og Halti 

Næringshage sammen med UiT Norges arktiske 

universitet setter forskning på den regionale 

dagsordenen.  

Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen 

vil vi avholde forskningsseminarer og forestå 

forskningsformidling som er relevant for forvaltning, 

nærings- og kulturliv. Hensikten er å bringe 

forskning om regionen tilbake til regionen, og å få 

fram ideer til ny forskning.  

Ikke minst vil prosjektet prøve å få til dialoger om 

forskningsbehov med ulike aktører i regionen.  

 

Hovedmålsetting 

Etablere en vedvarende arena for kontakt mellom 

forskning og næringsaktører i Nord-Troms, samt 

frembringe konkrete forskningsresultater som både 

skal være initiert og forankret regionalt. 

Kunnskapen skal styrke konkurranseevne og bidra 

til verdiskaping lokalt.  

Styrke et regionalt utviklingsmiljø gjennom 

etablering og utvikling av en faglig arena som 

trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i 

forskningen. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/1344-10 

Arkiv:                T51  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 03.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Nordreisa formannskap 12.04.2018 
28/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 19.04.2018 
17/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, framtidig drift og vedlikehold 

Henvisning til lovverk: 
Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming, kap E.5 Belysning 
Statens vegvesens håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning, kap 3 
Etablering av vegbelysningsanlegg 
Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets 
nøytralitet mv. 
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Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og 
utviklingsutvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Veilys skiftes til LED lys samtidig som målere 

installeres for de strekninger som Nordreisa 
kommune påtar seg fortsatt drift av.  
Utskifting av lys og montering av målere skjer i 
2018. 
 

2. Tiltak under pkt 1 finansieres ved bruk av avsatt 
beløp på kr 1,0 mill i investeringsbudsjett 2018 og 
nytt opptak av lån på kr 1 mill, samt 
omdisponering av ubrukte lånemidler Høgegga 
barnehage på kr 5,35 mill. 
Driftsbudsjett ansvar 696 reduseres fra 2019 med 
kr 604.000 til dekning av kapitalkostnader. 
 

3. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift 
av alle veilys langs E6 fra Kåfjord grense til 
Kvænangen grense.  
 

4. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift 
av veilys langs alle fylkesveistrekninger i 
Nordreisa. 

 
 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 12.04.2018  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgene endringsforslag:  
Formannskapet deleger til Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget å gi innstilling i saken. 
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet deleger til Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget å gi innstilling i saken. 
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Vedlegg 

1 Veilys i Nordreisa - Oversikt veilys fordelt på veitype 

Rådmannens innstilling 
5. Veilys skiftes til LED lys samtidig som målere installeres for de strekninger som 

Nordreisa kommune påtar seg fortsatt drift av.  
Utskifting av lys og montering av målere skjer i 2018. 
 

6. Tiltak under pkt 1 finansieres ved bruk av avsatt beløp på kr 1,0 mill i 
investeringsbudsjett 2018 og nytt opptak av lån på kr 1 mill, samt omdisponering av 
ubrukte lånemidler Høgegga barnehage på kr 5,35 mill. 
Driftsbudsjett ansvar 696 reduseres fra 2019 med kr 604.000 til dekning av 
kapitalkostnader. 
 

7. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift av alle veilys langs E6 fra Kåfjord 
grense til Kvænangen grense.  
 

8. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift av veilys langs alle 
fylkesveistrekninger i Nordreisa. 
 

 
 

Saksopplysninger 
Det er krav om målt forbruk energi fra og med 2019, også for veilys. Krav om måling gjelder 
alle anlegg med energiforbruk over 2500 kWh pr år. 
Nordreisa kommunestyre har i investeringsbudsjettet for 2018 satt av 1,0 million kroner for 
investering i målere for eksisterende veilys langs kommunale veier. Avsatte midler dekker 
kostnader for etablering av målere for veilys langs de kommunale vegene, ikke riks- og 
fylkesveier. 
 
I budsjettbehandlingen høsten 2017 ble det drøftet spørsmålet om kommunen også burde bytte 
ut armatur og pærer med moderne LED lamper. 
 
I sak 92/17 i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg er dette lagt inn som et forslag og saken 
ble også drøftet av Formannskapet under saken om budsjett for 2018.  
 
Utskifting av lyspunkter i gatelysene og montering av målere kr 6 mill (5 mill + 1mill)  
Investering i nye målere for veilys kommer som et pålegg fra 2019. Montering av målere på gatelysene 
langs de kommunale vegene er kostnadsberegnet til ca 1 million. Samtidig vet vi at mange av de gamle 
lysarmaturene har dårlig lys og dårlige reflektorer, samtidig som de bruker mye energi. Med nye LED 
lys kan strømforbruket reduseres med 70-80 %.  
For å få ut gevinst i form av sparte strømutgifter mener vi den beste løsningen er å gjennomføre begge 
disse investeringene samtidig.  
Med investering av smarte gatelys får en ut eksakt strømforbruk, men pr i dag godkjennes ikke dette som 
grunnlag for fakturering. Hadde en fått en avtale på dette, hadde en sluppet å investere i nye målere.  
Kostnader strømforbruk har de siste årene vært på kr 450-500.000. Årlig kan det derved spares kr 300-
350.000. Den eneste usikkerheten er hva kostnaden vil bli på fastledd nettleie for hver måler. Med 
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dagens gjeldene tariffsatser vil denne kostnaden blir større en besparelsen ved å gå over til LED. 
 
Formannskapet drøftet forslaget og mente da at saken måtte utredes mer og tok ikke tiltaket med i 
budsjett for 2018. 
 
Spørsmålet om smarte gatelys kan brukes som fakturagrunnlag er i etterkant drøftet med Ymber og 
grunnet lovmessige krav til måleredskap som benyttes for kjøp og salg, kan smartmåling ikke 
benyttes som fakturagrunnlag. Ymbers tariff 2018 for målte veilys ble imidlertid endret i desember 
2017. Fastavgift pr måler ble satt til kr 800 mens den er kr 4900 for umålte veilys. Tariff 2018 for 
energiledd veilys er 32 øre/kWh, mens strømprisen er 25 øre/kWh (gjennomsnitt 3 mnd des 2017- 
feb 2018). Disse prisene er lagt til grunn for kostnadsberegning. 
 
Alle priser i saken er oppgitt eks mva. 
 
Ymber opplyste videre at de nye målerne kan brukes til å styre/slukke lys etter ønske fra 
eier/kommunen. 
 
I januar 2018 ga kommunen innspill til Regional Transportplan for Troms. Der opprettholdt 
kommunen synspunktet om at Troms fylkeskommune må ta driftsansvaret for veglys langs sine 
veger. Under høringsmøte i Tromsø for denne planen var fylkeskommunen først avvisende til 
kommunenes krav, men i drøftinger etterpå var de villig til å drøfte enkeltveger. 
I vurderingen under er dette alternativet vurdert, men det innstilles ikke på dette. 
 
Statens vegvesens håndbøker N100 og V124 inneholder retningslinjer for veibelysning. 
Fra håndbok V124 siteres følgende om driftsansvar;  
- «Statens vegvesen skal normalt forvalte og ha ansvaret for drift og vedlikehold av vegbelysningsanleggene langs 
sine veger.» 
For belysning av eksisterende veier, har håndbok V124 følgende bestemmelse i kap 3.2: 
- «Mange eksisterende veger trenger belysning på grunn av ulykker eller fordi det ferdes gående og syklende langs 
vegen. Ulykkesrisikoen i mørket skal legges til grunn for en beslutning om at vegbelysning skal settes opp.  
I tillegg til kravene i kapittel 3.1, bør følgende strekninger vurderes belyst:  
• veger med fartsgrense ≤ 60 km/t og ÅDT ≥ 1 500  
• veger med fartsgrense ≥ 70 km/t og ÅDT ≥ 8 000  
• veger med gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg 
Håndbok N100 har dimensjoneringsklasser der krav om belysning er gitt for hver klasse. Fra 
N100 siteres følgende om etablering av belysningsanlegg (kap E.5.1): 
- «Gater bør ha belysning. I boligområder med liten trafikk og lavt fartsnivå er også hensynet til sosiale 
funksjoner, trivsel, tilgjengelighet og allmenn sikkerhet viktig.  
Vegbelysning anbefales når sparte samfunnsøkonomiske kostnader oppveier kostnadene til anlegg og 
drift av belysningsanlegget.  
Krav om belysning er gitt for hver dimensjoneringsklasse. I tillegg skal følgende steder belyses for å 
redusere ulykkesrisikoen i mørke:  
• gangfelt  
• kryssende gang- og sykkelveger  
• kryss med fysisk kanalisering i hovedvegen  
• korte strekninger (< 500 m) mellom belyste strekninger, for å få sammenheng i belysningen  
..... 
Følgende veger bør belyses:  
• veger med parallelført gang- og sykkelveg  
• gang- og sykkelveger som ikke følger hovedvegen  
.... 
Nordreisa kommune betaler i dag energikostnad for alle veier i kommunen, også riks- og 
fylkesveier, med unntak av kortere strekninger som bruer, bommer og fergeleier. Nordreisa 
kommune drifter og vedlikeholder det meste av infrastruktur veilys med unntak av enkelte 
fylkesveistrekninger som Høgeggveien og del av Kildalveien. Infrastruktur veilys på 
veielementer som bruer og fergeleier på riks- og fylkesveier driftes og vedlikeholdes av Statens 
vegvesen.  
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Nordreisa kommune har i september 2014 gjort skriftlig henvendelse til Statens vegvesen med 
anmodning om at Statens vegvesen overtar driftsansvar for veilys langs E6 mellom Langslett og 
Flatvoll. Anmodningen ble begrunnet med årsdøgntrafikk (ÅDT) over veinormalens grense for 
belysning.  Tross etterlysning er anmodningen aldri blitt besvart av Statens vegvesen. 
 
I juli 2015 sendte Statens vegvesen ut høring om veilys der de ba om teknisk informasjon og 
synspunkt om framtidig driftsansvar. Nordreisa kommune besvarte forespørselen innen utsatt 
frist 3.september 2015. Saken er etter dette ikke fulgt opp fra Statens vegvesens side etter det 
Nordreisa kommune kjenner til. 
 
Nordreisa kommune har i 2017 hatt møte med Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune om 
overføring av driftsansvar fra kommunen til veieier. Skriftlig henvendelse er i juli 2017 sendt 
Statens vegvesen med anmodning om overføring av driftsansvar veilys langs riksvei (E6) 
gjennom Nordreisa kommune.  Henvendelsen er pr dato ikke besvart tross flere etterlysninger. 
 
Flere av strekningene med belysning langs riks- og fylkesveier er bygget av Statens vegvesen og 
Troms Fylkeskommune, mens driftsansvaret er lagt til Nordreisa kommune. Overføring av 
driftsansvar er mangelfullt dokumentert. 
 
Gjennom 1960-70 årene ble det bygget veilys i flere distrikter av lokale lyslag/grendelag. Drift- 
og vedlikeholdsansvar ble overtatt av kommunen. Flere av disse linjene står fortsatt, og det 
gjelder i hovedsak der kommunen står som stolpeeier i distriktene. 
 
Nordreisa kommune har oppdatert egen informasjon om infrastruktur veilysanlegg i kommunen. 
Arbeidet startet høsten 2017 og ferdigstilt i januar 2018. Disse er sammenstilt for ulike 
veistrekninger, detaljerte beskrivelser i egne vedlegg. 
 
Oppsummert gjelder følgende for veilys langs ulike veier 
 
Riksveier (ny strekning Langslett-Sørkjosen ikke medregnet): 

 Forventet energikostnad 2018 kr 147.000, ikke målt forbruk og uten fastleddkostnad. 
 562 lyspunkt, 562 stolper fordelt på følgende eiere; Nordreisa kommune 206 stk, Ymber 

180 stk og Statens vegvesen 106 stk 
 Trafikkmengde ÅDT total fra 706 til 5460 kjøretøy med andel lange kjøretøy varierende 

mellom 7 og 23 %.  Laveste andel lange kjøretøy gjelder strekninger med ÅDT total 
over 3500. 

 
Fylkesveier: 

 Forventet energikostnad 2018 kr 168.000, ikke målt forbruk og uten fastleddkostnad. 
 646 lyspunkt, 644 stolper fordelt på følgende eiere; Nordreisa kommune 237 stk, Ymber 

350 stk og Statens vegvesen/Troms fylkeskommune 57 stk 
 Trafikkmengde ÅDT total fra 50 til 3300 kjøretøy med andel lange kjøretøy varierende 

mellom 5 og 12 %.   
 
Kommunale veier: 

 Forventet energikostnad 2018 kr 238.000, ikke målt forbruk og uten fastleddkostnad. 
 1178 lyspunkt, 1158 stolper fordelt på følgende eiere; Nordreisa kommune 711 stk og 

Ymber 447 stk. 
 Trafikkdata er ikke samlet for strekninger med eksisterende belysning langs kommunens 

veier. 
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Tilstand for veglysanleggene 
Veilysanleggene er av ulik teknisk standard. En del lysstrekninger har HQL armatur. Til disse 
får en ikke lenger kjøpt inn pærer. Andre strekninger har svært energikrevende armaturer, 150W 
og 250W.  Det er også utfordringer med vedlikehold og kontroll av infrastruktur som stolper 
(råtekontroll), barduner, ledninger mv. 
Det er derfor vurdert utskifting av lysarmatur til LED armaturer.  Dette både for å spare energi, 
men også for å redusere andre driftskostnader. Reduserte energi og driftskostnader kan dermed 
benyttes til investering av moderne infrastruktur for veilys.  
Utskiftning av lysarmatur nå, samtidig med montering av målere, vil også redusere kostnadene 
til både investering og drift av målerne. Dette fordi antall målere er avhengig av energiforbruk 
pr kurs. Ved å gå over til LED lys vil hver måler kunne måle flere lyspunkt. Totalt for de 
kommunale veiene vil antall målere kunne reduseres fra 70 til 43 målere. For de foreslåtte 
fylkesveistrekningene vil det redusere antallet fra 22 til 14 målere.  
 
Driftskostnader 
Etablering av målere for veilys gir økning i driftskostnader dersom ingen andre tiltak etableres. 
 
Ved montering av målere, kan veilys styres slik at de kan slås av på natta. Slik styring vil 
motvirke økning i driftskostnader som følge av målere. Utskifting til LED lys med nattestenging 
gir redusert energiforbruk på 500.000 kWh og er derfor et viktig lokal t miljøtiltak. 
Avslutning av kommunal drift veilys langs riks- og deler av fylkesveiene, med tilhørende 
overføring av driftsansvaret til veieier, gir reduserte driftskostnader for kommunen. 
Sammenstilling av driftskostnader ved ulike alternativer: 
Kv = Kommunale veier Fv = Fylkesveier Rv= Riksveier 
 

Alternativer: Strøm 
kostnad kr 

Måler  
kostnad kr 

Vedlikehold  
kostnad kr 

Endring kr jfr 
budsjett 2018 

2018 Budsjett 
(sum kr 671.307) 508.476 0 162.831 0 

2019 Beregnet kostnad for alle 
veilys Kv, Fv, Rv, målt 554.295 108.800 162.831 Økning  

154619 
2019 Beregnet kostnad for alle 
veilys Kv, målt  152.259 56.000 82.000* Reduksjon 

381.048 
2019 Beregnet kostnad for veilys 
Kv og andel Fv målt og styrt, 
stenging 5 timer pr natt 
Øvrige Fv/Rv overført veieier 

212.402 74.400 162.831 Reduksjon 
221.674 

2019 Beregnet kostnad for veilys 
Kv og andel Fv målt og styrt, 
forutsatt LED lys 
stenging 5 timer pr natt 
Øvrige Fv/Rv overført veieier 

41.488 46.400 125.000** Reduksjon 
458.419 

2019 Beregnet kostnad for alle 
veilys Kv, Fv, Rv, målt og styrt, 
stenging 5 timer pr natt 
Alternativ for orientering 

385.000 108.800 162.831 Reduksjon 
14.676 

*Vedlikehold redusert tilsvarende redusert antall lyspkt. 
** Etterslep vedlikehold infrastruktur veilys er stort. Vedlikehold kan reduseres ytterligere når etterslepet er 
tatt. 
 
Eksempler på etterslep vedlikehold er utskifting av skadde stolper, lovregulert råtekontroll, 
kontroll og remerking av barduner, utskifting av strømledninger (blank tråd) og kabelfester. 
Råtekontroll for alle stolper som i dag eies av kommunen, beløper seg til sum kr 260.000. 
Ved overføring av veilysstrekk til Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune, må Nordreisa 
kommune påregne krav om råtekontroll før overføring. 
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Råtekontroll gjennomføres hvert 10. år. Framtidig driftskostnad vil være kr 11.000 for de 
strekninger som foreslås driftet av kommunen. 
 
Driftskostnader kan reduseres med totalt kr 458.000 pr år forutsatt overført drift til veieier for 
riksveier og delvis fylkesveier, sammen med nattestenging og utskifting til LED. 
 
Investeringskostnader 
 

Tiltak – ulike alternativ: Investerings 
kostnad 
mill kroner 

Budsjett  
2018 
mill kroner 

Manglende 
finansiering  
mill kroner 

Endringer 
driftskostnader 
pr år 
mill kroner 

Renter og 
avdrag pr år 
ved nedbetaling 
på 15 år 

1. Montering av målere på 
eks veilys Kv, Fv og Rv 
Antall 136 målere 

2,0 1,0 1,0 + 0,154 170.000 

2. Montering av målere på 
eks veilys Kv  
Antall 70 målere 
Fv og Rv overført veieier 

1,0 1,0 0 -0,381 85.000 

3. Montering av målere på 
veilys Kv, forutsatt  
LED lys 
Fv og Rv overført veieier 

0,85 1,0 -0,15 Se tiltak 6 72.000 

4. Montering av målere på 
veilys Kv, andel Fv 
Antall 93 målere 
Øvrige Fv og Rv overført 
veieier 

1,3 1,0 0,3 -0,221 110.000 

5. Montering av målere på 
veilys Kv, andel Fv forutsatt  
LED lys 

0,85 1,0 -0,15 Se tiltak 7 72.000 

6. Utskifting til LED lys på 
Kv, inv. kostnad uten måler 
Antall 1178 lysarmaturer 
Fv og Rv overført veieier 

6,5 0 6,35 -0,604 550.000 

7. Utskifting til LED lys på 
Kv, andel Fv, inv.kostnad 
uten måler 
Antall 1524 lysarmaturer 
Øvrige Fv og Rv overført 
veieier 

8,4 0 8,25 -0,458 711.000 

 

Vurdering 
I forhold til Statens vegvesens håndbøker som benyttes som regelverk for fylkesveiene i tillegg 
til riksveiene, er det flere strekninger som faller inn under begrepet «bør belyses» grunnet 
trafikkmengde.  Andre strekninger faller inn under begrepet «trenger belysning ... fordi det 
ferdes gående og syklende langs vegen».   
 
Veibelysning ut fra trafikksikkerhetshensyn har mange elementer som bør sees i sammenheng, 
som trafikkmengde, andel lange kjøretøy, veibredde, fartsgrenser, siktforhold og myke 
trafikanter. 
 
I andre kommuner drifter Statens vegvesen alle lysanlegg langs riksveier, uten støtte fra 
kommunene. Eksempler på dette er Kautokeino og Alta kommuner.  I Kautokeino kommune 
drifter Statens vegvesen lysanlegg i Mierojávri langs E45 (tidligere Rv93) der trafikkmengden 
av Statens vegvesen er oppgitt til ÅDT 685 med andel 14 % lange kjøretøy. 
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I følge informasjon pr telefon fra saksbehandler i Kautokeino kommune, var deres budskap til 
Statens vegvesen tydelig på at kommunen ikke ville fortsatte drift av lysanlegg langs riksvei. 
Det er ikke noen åpenbar grunn til at drift av veilys langs riksveier skal praktiseres ulikt. Det 
henvises i denne sammenheng også til Statens vegvesens manglende svar på Nordreisa 
kommunes henvendelser.  
Det foreslås derfor at veilys langs riksveier overføres til Statens vegvesen og ikke lenger vil 
driftes av Nordreisa kommune. For fylkesveier er det gjort samme vurderinger som for riksveier.   
 
Oppsummert anbefales det at det investeres i LED-lys samtidig med montering av målere.   

Alternativt kan hele investeringen utsettes til 2019, men da må det søkes om dispensasjon fra 
kravet om målt forbruk fra 01.01.19. 

Det anbefales også at kommunen sier fra seg driftsansvaret for alle fylkes- og 
riksveilysstrekninger fra 31.08.18. 
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Sammenstilling veilys for rikssveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:

Riksveier:
Foreslått Antall 

Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke

SVV E6 Kåfjord grense- Langslett SVV 213 150

SVV E6 Sørkjos molo - Nordkjoskryss SVV

29 70
15 150
23 150

144 70

SVV E6 Fosselv S- Fosnes S SVV 9 150
SVV E6 Fosnes N - Strumfjordnes S SVV 17 150
SVV E6 Straumfjordnes N - Bliksgård N SVV 27 150
SVV E6 Oksfjord bru - Pavelsnes SVV 71 150
SVV Jubelen - Sørkjostunnelen NK 14 70

Sum riksveier foreslått driftet av SVV 562
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Energi, i kWh og kr - LED lys er ikke medregnet Målere
Strømforbruk Dagens strøm- Antall målere 

Energipris  eks lys tot kWh kostnad Fast pris v/ eks lys
0,57

119237 kr 67 965 kr 800 110,57
0,57
0,57 7576 kr 4 318

kr 800 9

0,57 8397 kr 4 786
0,57 12875 kr 7 339
0,57

37619 kr 21 443

0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57 5038 kr 2 872 kr 800 1
0,57 9517 kr 5 424 kr 800 1
0,57 15115 kr 8 615 kr 800 2
0,57 39746 kr 22 655 kr 800 4
0,57 3657 kr 2 085 kr 800 1

258777 kr 147 503 29

Sammenstilling veilys for rikssveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:
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Stolpeeier i dag Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
Eks lys Måler-

kostnad NK Ymber SVV Fartssone  ÅDT total

kr 8 800 80 133 0
60 908
60 1360
80 1360

kr 7 200 84 21 106

50 3535
50 3535
70 3535
50 3535
50 5460
50 4230
50 2545
70 2545
80 2545

kr 800 9 0 0 80 1400
kr 800 17 0 0 80 1400
kr 1 600 1 26 0 80 1400
kr 3 200 71 0 0 80 705
kr 800 14 0 0 70 ukjent

kr 23 200 276 180 106
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Annet
% lange  Veibredde Gangvei/ Blandet
 kjøretøy i m, totalt fortau trafikk

15 6,9-7,2 Nei Ja
18 6,9-7,3 Nei Ja
18 7-7,4 Nei Ja
7 6,6 Ja Nei
7 6,6 Ja Nei
7 7,6-7,7 Ja Nei
7 7-7,4 Ja Nei
10 6,35 Ja Nei
11 7 Ja Nei
12 7,8-7,75 ja Nei
12 6,5-6,65 ja Nei
12 6,5 ja Nei
15 8,5 Nei Ja Campingplass
15 8,5 Nei Ja
15 8,5 Nei Ja
23 7,3-8,5 Nei Ja Campingplass

ukjent 7,2 Nei Ja

Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
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Sammenstilling veilys for fylkesveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:
Fylkesveier:

Foreslått Antall 
Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke
TFK Fv357 Kjempebakken /del  Vest-Uløyvn TFK 17 125

TFK Fv866 Ravelseidet indre TFK 75 250

TFK Fv866 Bakkebyveien TFK 50 125
TFK Fv351 Flyplassveien TFK 8 70
TFK Fv352 Kildalveien - Saga TFK 41 70

TFK Fv865 Høgeggveien TFK 25 70

TFK Fv865 Snemyr TFK 23 70
TFK Fv357 Sandbukta TFK 18 125

Sum  fylkesveier foreslått driftet av TFK 257

Sammenstilling veilys for fylkesveier der hvor en i saksframlegget har vurdert å beholde driftsansvar:

Fylkesveier:
Foreslått Antall 

Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke
TFK Fv357 Vest-Uløyveien andel NK 76/ 19LED 125
TFK Fv352 Saga-Beassejohka NK 26 70
TFK Fv865 Moskodal-Einevoll NK 91 70
TFK Fv865 Sappen NK 17 70
TFK Fv355 Storvikveien NK 78 150
TFK Fv359 Sandbukt-Storenga NK 101 125

Sum fylkesveier forslått driftet av NK 389
Antall sum lyspunkt LED 332
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Energi, i kWh og kr  Eks LED-lys ikke medregnet Målere, antall og kr
Forbruk  Dagens E- Antall målere 

Energipris eks lys totalt kostnad Fast pris v/ eks lys
0,57 7931 kr 4 520 kr 800 1
0,57

69975 kr 39 886 kr 800 4
0,57
0,57 23325 kr 13 295 kr 800 3
0,57 2090 kr 1 191 kr 800 1
0,57 10711 kr 6 105 kr 800 2
0,57

6531 kr 3 723 kr 800 2
0,57
0,57 6009 kr 3 425 kr 800 1
0,57 8397 kr 4 786 kr 800 1

134968 kr 76 932 15

Energi, i kWh og kr  Eks LED-lys ikke medregnet
Strømforbruk  Dagens E- Forbruk m E-kostnad 

Energipris eks lys totalt kostnad måler/styring v/målt/styrt
0,57 35454 kr 20 209 22686 kr 12 931
0,57 6792 kr 3 872 4346 kr 2 477
0,57 23773 kr 13 551 15212 kr 8 671
0,57 4441 kr 2 531 2842 kr 1 620
0,57 43664 kr 24 889 27940 kr 15 926
0,57 47117 kr 26 856 30149 kr 17 185

161241 kr 91 907 103174 kr 58 809

Sammenstilling veilys for fylkesveier der Nordreisa kommune ikke bør ha veilysansvar:

Sammenstilling veilys for fylkesveier der hvor en i saksframlegget har vurdert å beholde driftsansvar:
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Stolpeeier i dag Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
Eks lys Måler-

kostnad NK Ymber SVV/TFK Fartssone  ÅDT total
kr 800 0 17 22 (LED) 50 50

kr 3 200 35 38 0
60 800
80 800

kr 2 400 11 39 0 60 800
kr 800 0 0 8 50 605
kr 1 600 2 15 24 30/50 400

kr 1 600 0 0 25
50 3300
50 2250

kr 800 14 9 0 50 500
kr 800 0 18 0 50 150

kr 12 000 62 136 57

Målere, antall og kr
Red E-kost Strømforbruk LED energi- LED Energi - Redusert 
v/målt/styrt  LED lys kostnad besparelse E-kost v/ LED Fast pris
kr 7 278 907 kr 517 34547 kr 19 692 kr 800
kr 1 394 1242 kr 708 5550 kr 3 164 kr 800
kr 4 880 4346 kr 2 477 19427 kr 11 073 kr 800
kr 912 812 kr 463 3629 kr 2 069 kr 800
kr 8 963 3725 kr 2 123 39939 kr 22 765 kr 800
kr 9 672 4824 kr 2 750 42293 kr 24 107 kr 800
kr 33 098 15856 kr 9 038 145385 kr 82 869

Målere, antall og kr

Energi, i kWh og kr  Eks LED-lys ikke medregnet
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Annet 
% lange  Veibredde Gangvei/ Blandet
 kjøretøy i m, totalt fortau trafikk

10 Ukjent Nei Ja
12 6,9-7,5 Nei Ja
12 6,9-7,6 Nei Ja
12 5,85-7,2 Nei Ja
10 6 Nei Ja
10 5,9-6,8 Ja/nei Nei/ja Skistadion
5 10 Ja Nei
5 7,5-8 Ja Nei
5 7,5-7,8 Nei Ja Skole og barnehage
10 6-7,6 Nei Ja Skole og barnehage

Antall målere  Eks lys Måler- Antall målere  LED Måler- Redusert 
v/ eks lys kostnad v/ LED lys kostnad antall målere

4 kr 3 200 3 kr 2 400 1
2 kr 1 600 1 kr 800 1
5 kr 4 000 3 kr 2 400 2
1 kr 800 1 kr 800 0
5 kr 4 000 3 kr 2 400 2
5 kr 4 000 3 kr 2 400 2
22 kr 17 600 14 kr 11 200 8

Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016

Målere, antall og kr
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Stolpeeier i dag Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
Redusert % lange 

målerkostnad NK Ymber SVV Fartssone  ÅDT total  kjøretøy
kr 800 61 15 0 80 50 10
kr 800 0 26 0 60 400 10
kr 1 600 53 38 0 70 500 5
kr 0 0 17 0 60 50 5

kr 1 600 38 40 0 60 150 10
kr 1 600 23 78 0 60 150 10
6400 175 214 0

Målere, antall og kr
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Annet
Veibredde Gangvei/ Blandet
i m, totalt fortau trafikk
4,2-5,3 Nei Ja
6,2-6,4 Nei Ja
6-7,3 Nei Ja
3,3-6,7 Nei Ja Leirskole
4,8-6,6 Nei Ja
4,6-6-3 Nei Ja

Trafikk- /veidata fra SVV pr 2016
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Sammenstilling veilys for kommunale veier
Alle priser oppgitt eks forbruksavgift og mva

Kommunale veier:
Foreslått Antall 

Veieier: Veinavn/delstrekning  veilysansvar lyspunkt Lysstyrke
NK Spåkenesveien NK 43 70
NK Rotsundelv NK 26 125
NK Rotsundelvdalen NK 70 125
NK Ravelseidet ytre NK 35 125
NK Latteren NK 57 125
NK Hestvikveien NK 18 70
NK Hamneide gml fergeleie NK 3 70
NK Gråsandveien NK 12 70
NK Tømmernesveien NK 52 70
NK Gamle Dalavei NK 104 125
NK Rognmo NK 10 70
NK Fosnes NK 23 150
NK Straumfjordnes NK 49 150
NK Hamnaveien NK 10 125
NK Hans Lillengs vei NK 4 70
NK Bærsletta NK 7 70
NK Fiskelvfaret NK 7 70
NK Bekkefaret NK 8 70
NK Rovdas/Utsikten NK 21 70
NK Storesteveien NK 32 70
NK Stealliveien NK 5 70
NK Sagtindveien NK 5 70
NK Jüppyreveien NK 7 70
NK Nappenveien NK 12 70
NK Gangvei Rovdas NK 17 70
NK Hansabakken NK 12 70
NK Mellaveien NK 2 70
NK Moan NK 23 70
NK Kirkely NK 8 70
NK Kroken NK 5 70
NK Lundeveien NK 11 70
NK Tidl snuplass Moan skole NK 5 70
NK Gangvei Moan-Hansabakken NK 21 70
NK Gangvei Moan-Høgegga NK 12 70
NK Muonioveien NK 11 70
NK Guleng NK 4 70
NK Kirkeveien NK 4 70
NK Bussveien NK 19 70
NK Strandveien (Prix) NK 21 70
NK Sonjatunveien NK 48 70
NK Høgegga NK 35 70
NK Eineveien NK 4 70
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NK Vierveien NK 4 70
NK Lundefjellveien NK 16 70
NK Gangvei Høgegga NK 18 70
NK Gammelbruveien NK 11 125
NK Lyngsmark NK 7 125
NK Imo parkeringer NK 15 70
NK L. Isaksens vei NK 9 125
NK Skoleveien NK 8 125
NK Båtnesveien NK 2 125
NK Naveren NK 12 70
NK Engveien NK 8 70
NK Blomstereng NK 3 70
NK Fosseng NK 12 70
NK Flomstad/Idrettshallen NK 10 70
NK Betesdaveien NK 5 70
NK Sandbakken NK 5 70
NK Raapanaveien NK 17 125
NK Bjørkvoll NK 6 125
NK Sletta NK 6 125
NK

Alvheim
NK 4 250

NK NK 9 70
NK Bjørklymoen NK 5 70
NK

Bjørklysvingen
NK 1 70

NK NK 7 125
NK Skogly NK 8 125
NK Solbakkmelen NK 14 70
NK Solbakken NK 17 150
NK Gangvei Solbakken NK 3 70
NK Meieriveien NK 12 70
NK Nedre Baisit NK 7 70
NK Idrettsveien NK 5 125
NK Liveien NK 1 125
NK Ringveien NK 11 70
NK Nesseveien NK 12 70
NK Kaiveien NK 3 70
NK Industriveien NK 3 125

Sum kostnad kommunale veier 1178
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Energi, i kWh og kr
Forbruk kWh Dagens E- Forbruk kWh m E-kostnad  Red E-kostnad

Energipris eks lys totalt kostnad måler/styring v/målt/styrt v/målt/styrt
0,57 11233 kr 6 403 7188 kr 4 097 kr 2 306
0,57 12129 kr 6 914 7761 kr 4 424 kr 2 490
0,57 32655 kr 18 613 20895 kr 11 910 kr 6 703
0,57 16328 kr 9 307 10448 kr 5 955 kr 3 352
0,57 26591 kr 15 157 17015 kr 9 698 kr 5 458
0,57 4702 kr 2 680 3009 kr 1 715 kr 965
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 13584 kr 7 743 8692 kr 4 955 kr 2 789
0,57 48516 kr 27 654 31044 kr 17 695 kr 9 959
0,57 2612 kr 1 489 1672 kr 953 kr 536
0,57 12875 kr 7 339 8239 kr 4 696 kr 2 643
0,57 27430 kr 15 635 17552 kr 10 005 kr 5 631
0,57 4665 kr 2 659 2985 kr 1 701 kr 958
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 2090 kr 1 191 1337 kr 762 kr 429
0,57 5486 kr 3 127 3510 kr 2 001 kr 1 126
0,57 8360 kr 4 765 5349 kr 3 049 kr 1 716
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 4441 kr 2 531 2842 kr 1 620 kr 912
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 522 kr 298 334 kr 191 kr 107
0,57 6009 kr 3 425 3845 kr 2 191 kr 1 233
0,57 2090 kr 1 191 1337 kr 762 kr 429
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 2874 kr 1 638 1839 kr 1 048 kr 590
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 5486 kr 3 127 3510 kr 2 001 kr 1 126
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 2874 kr 1 638 1839 kr 1 048 kr 590
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 4964 kr 2 829 3176 kr 1 810 kr 1 019
0,57 5486 kr 3 127 3510 kr 2 001 kr 1 126
0,57 12540 kr 7 148 8024 kr 4 573 kr 2 574
0,57 9143 kr 5 212 5851 kr 3 335 kr 1 877
0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
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0,57 1045 kr 596 669 kr 381 kr 215
0,57 4180 kr 2 383 2675 kr 1 524 kr 858
0,57 4702 kr 2 680 3009 kr 1 715 kr 965
0,57 5132 kr 2 925 3284 kr 1 872 kr 1 053
0,57 3266 kr 1 861 2090 kr 1 191 kr 670
0,57 3919 kr 2 234 2507 kr 1 429 kr 804
0,57 4199 kr 2 393 2687 kr 1 531 kr 862
0,57 3732 kr 2 127 2388 kr 1 361 kr 766
0,57 933 kr 532 597 kr 340 kr 192
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 2090 kr 1 191 1337 kr 762 kr 429
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 2612 kr 1 489 1672 kr 953 kr 536
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 7931 kr 4 520 5075 kr 2 892 kr 1 628
0,57 2799 kr 1 595 1791 kr 1 021 kr 575
0,57 2799 kr 1 595 1791 kr 1 021 kr 575
0,57 3732 kr 2 127 2388 kr 1 361 kr 766
0,57 2351 kr 1 340 1504 kr 858 kr 483
0,57 1306 kr 745 836 kr 476 kr 268
0,57 261 kr 149 167 kr 95 kr 54
0,57 3266 kr 1 861 2090 kr 1 191 kr 670
0,57 3732 kr 2 127 2388 kr 1 361 kr 766
0,57 3657 kr 2 085 2340 kr 1 334 kr 751
0,57 9517 kr 5 424 6089 kr 3 471 kr 1 954
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 1829 kr 1 042 1170 kr 667 kr 375
0,57 2333 kr 1 330 1493 kr 851 kr 479
0,57 467 kr 266 299 kr 170 kr 96
0,57 2874 kr 1 638 1839 kr 1 048 kr 590
0,57 3135 kr 1 787 2006 kr 1 143 kr 644
0,57 784 kr 447 501 kr 286 kr 161
0,57 1400 kr 798 896 kr 510 kr 287

417462 kr 237 953 267122 kr 152 259 kr 85 694
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Målere, antall og kr
Strømforbruk LED energi- kWh Energi - Redusert  Antall målere 
 LED lys kWh kostnad besparelse E-kost LED Fast pris v/ eks lys

2054 kr 1 171 9180 kr 5 232 kr 800 2
1242 kr 708 10887 kr 6 206 kr 800 2
3343 kr 1 906 29312 kr 16 708 kr 800 3
1672 kr 953 14656 kr 8 354 kr 800 2
2722 kr 1 552 23868 kr 13 605 kr 800 3
860 kr 490 3843 kr 2 190 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
2484 kr 1 416 11101 kr 6 328 kr 800 3
4967 kr 2 831 43549 kr 24 823 kr 800 5
478 kr 272 2135 kr 1 217 kr 800 1
1098 kr 626 11777 kr 6 713 kr 800 1
2340 kr 1 334 25090 kr 14 301 kr 800 3
478 kr 272 4187 kr 2 387 kr 800 1
191 kr 109 854 kr 487 kr 4 900 1
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800 0
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800 1
382 kr 218 1708 kr 973 kr 800 1
1003 kr 572 4483 kr 2 555 kr 800

5

1528 kr 871 6831 kr 3 894 kr 800
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800
812 kr 463 3629 kr 2 069 kr 800
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800

296 kr 54 427 kr 243 kr 800
1098 kr 626 4910 kr 2 799 kr 800
382 kr 218 1708 kr 973 kr 800

1239 kr 136 1067 kr 608 kr 800
525 kr 299 2348 kr 1 339 kr 800
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
1003 kr 572 4483 kr 2 555 kr 800

2
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800
525 kr 299 2348 kr 1 339 kr 800

3
191 kr 109 854 kr 487 kr 800
191 kr 109 854 kr 487 kr 800
907 kr 517 4056 kr 2 312 kr 800
1003 kr 572 4483 kr 2 555 kr 800
2292 kr 1 307 10247 kr 5 841 kr 800 3
1672 kr 953 7472 kr 4 259 kr 800 2
191 kr 109 854 kr 487 kr 800 0

Energi, i kWh og kr
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191 kr 109 854 kr 487 kr 800 0
764 kr 436 3416 kr 1 947 kr 800 1
860 kr 490 3843 kr 2 190 kr 800 0
525 kr 299 4606 kr 2 625 kr 800 1
334 kr 191 2931 kr 1 671 kr 800 0
716 kr 408 3202 kr 1 825 kr 800 1
430 kr 245 3769 kr 2 148 kr 800 0
382 kr 218 3350 kr 1 909 kr 800 1
96 kr 54 837 kr 477 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
382 kr 218 1708 kr 973 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
478 kr 272 2135 kr 1 217 kr 800 1
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
812 kr 463 7119 kr 4 058 kr 800 1
287 kr 163 2512 kr 1 432 kr 800 0
287 kr 163 2512 kr 1 432 kr 800 1
191 kr 109 3541 kr 2 018 kr 800 0
430 kr 245 1921 kr 1 095 kr 800 0
239 kr 136 1067 kr 608 kr 800 1
48 kr 27 213 kr 122 kr 800 0
334 kr 191 2931 kr 1 671 kr 800 0
382 kr 218 3350 kr 1 909 kr 800 0
669 kr 381 2989 kr 1 704 kr 800 1
812 kr 463 8705 kr 4 962 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
334 kr 191 1494 kr 852 kr 800 1
239 kr 136 2094 kr 1 193 kr 800 0
48 kr 27 419 kr 239 kr 800 0
525 kr 299 2348 kr 1 339 kr 800 1
573 kr 327 2562 kr 1 460 kr 800 1
143 kr 82 640 kr 365 kr 800 0
143 kr 82 1256 kr 716 kr 800 1

kr 32 069 361200 kr 205 884 70
kr 205 884
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Stolpeeier i dag
Eks lys Måler- Antall målere  LED Måler- Redusert  Redusert

kostnad v/ LED lys kostnad antall målere målerkostnad NK
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 43
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 0
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 31
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 26
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 55
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 8
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 20
kr 4 000 3 kr 2 400 2 kr 1 600 71
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 2
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 23
kr 2 400 2 kr 1 600 1 kr 800 14
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 6
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 4
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 7
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 7
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 8
kr 4 000

3

kr 2 400

2

kr 1 600 0
kr 0 kr 0 kr 0 32
kr 0 kr 0 kr 0 5
kr 0 kr 0 kr 0 5
kr 0 kr 0 kr 0 7
kr 0 kr 0 kr 0 12
kr 0 kr 0 kr 0 17

kr 1 600
1

kr 800
1

kr 800 0
kr 0 kr 0 kr 0 0
kr 0 kr 0 kr 0 6
kr 800

1
kr 800

0
kr 0 0

kr 0 kr 0 kr 0 0
kr 0 kr 0 kr 0 2
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 5
kr 1 600

1
kr 800

1
kr 800 21

kr 0 kr 0 kr 0 12
kr 2 400

1

kr 800

2

kr 1 600 4
kr 0 kr 0 kr 0 4
kr 0 kr 0 kr 0 0
kr 0 kr 0 kr 0 8
kr 0 kr 0 kr 0 18

kr 2 400 1 kr 800 2 kr 1 600 39
kr 1 600 1 kr 800 1 kr 800 35
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 4

Målere, antall og kr
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kr 0 0 kr 0 0 kr 0 4
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 16
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 18
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 5
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 15
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 12
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 8
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 3
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 12
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 10
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 5
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 4
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 7
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 5
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 1
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 5
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 14
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 3
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 0
kr 800 1 kr 800 0 kr 0 0
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0
kr 0 0 kr 0 0 kr 0 3
kr 800 0 kr 0 1 kr 800 0

kr 56 000 43 kr 34 400 27 kr 21 600 711
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Merknader

Ymber SVV
0 0
26 0
40 0 30 stk kommunale stolper øverst i Rotsunddalen ikke i drift.
9 0
0 0
10 0
0 3
12 0
32 0
32 0
8 0
0 0
35 0
4 0
0 0
0 0
0 0
0 0
21 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12 0
2 0
17 0
8 0
5 0
9 0
0 0
0 0
0 0
5 0
0 0
4 0
5 0
0 0
5 0
0 0
0 0

Stolpeeier i dag
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0 0
0 0
0 0
11 0
2 0
0 0
9 0
8 0
2 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 0
17 0
6 0
6 0
0 0
2 0
0 0
0 0
7 0
3 0
0 0
17 0
0 0
12 0
7 0
5 0
1 0
11 0
12 0
0 0
3 0
447 3
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/78-19 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 26.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

Henvisning til lovverk: 
 Forskrift om kontrollutvalg i kommune 
 
Dokumenter for elektronisk nedlasting: 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kontrollutvalg har i møte 9.mars 2018 behandlet sak 3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 
2017. 

Vurdering 
Enstemmig kontrollutvalg vedtok årsrapport for 2017, og saken oversendes for videre 
behandling av kommunestyret. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/334-2 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 20.03.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Nordreisa valgstyre 22.03.2018 
19/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven §9-2 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 22.03.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 hvor valgdagen er fastsatt til 
mandag 9. september 2019, avholder det også valg i Nordreisa kommune søndag 8. september 
2019. 
 
Valglokalene på Storslett skal ha åpent også søndag 8. september 2019. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 hvor valgdagen er fastsatt til 
mandag 9. september 2019, avholder det også valg i Nordreisa kommune søndag 8. september 
2019. 
 
Valglokalene på Storslett skal ha åpent også søndag 8. september 2019. 
 
 

Saksopplysninger 
I brev av 16.3.18 opplyser Det kongelige Kommunal- og moderniseringspartement at valgdagen 
for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september 2017. 
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https://lovdata.no/NL/lov/2002-06-28-57/%25C2%25A79-2


Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i vedkommende 
kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019. 

Vurdering 
Kommunestyret kan selv med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta at det på ett eller 
flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket 
må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 
 
I Nordreisa kommune har det vært tradisjon å ha valg søndag før den offisielle valgdagen. 
Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2015 hadde valglokalene på Storslett søndagsåpent. 
Velgere kan gi forhåndsstemme fra juni måned i valgåret på hvilket som helst stemmemottak i 
landet, uavhengig om de bor i kommunen eller ikke. Det vil dermed være tilstrekkelig å ha ett 
valglokale med søndagsåpent i kommunen.  
 
Etter en helhetlig vurdering anbefales det at Nordreisa kommune også avholder valg søndag 8. 
september 2019 og at valglokalet på Storslett har søndagsåpent. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/389-31 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 26.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS Galleriet 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Vedlegg 
1 Rapport kommunal skjenkebevilling  - Bios Galleriet 
2 Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol, Nordreisa kommune 
3 Tilbakemelding skjenkerapport, kontroll utført 09.12.17 
4 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios galleriet 22.09.17 

 

Rådmannens innstilling 
BIOS AS Galleriet tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 
virkning fra overtredelsestidspunktet 09.12.17. 
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted 09.12.17. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i 
Troms. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordfjeldske Kontroll AS har den 14.12.17 oversendt kontrollrapporter fra salgs- og 
skjenkekontroller utført den 09.12.17. 
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt fra Nordfjeldske Kontroll AS kommer det frem 
at BIOS AS Galleriet ikke har et tilfredsstillende internkontrollsystem.  
Det ble sendt brev til BIOS AS Galleriet den 26.01.18 med forhåndsvarsel om tildeling av 
prikker jf. Forvaltningsloven § 16. 
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https://lovdata.no/dokument/NB/forskrift/2016-06-16-961


Nordreisa kommune har den 06.02.18 mottatt tilbakemelding fra BIOS AS Galleriet.  I 
tilbakemeldingen står det følgende: 
«Viser til deres forhåndsvarsel om tildeling av prikker etter skjenkekontroll ved BIOS A/S, 
GALLERIET. Da punktet det refereres til tidligere ikke har vært med på sjekkpunktene til 
kontrollørene hadde vi ved kontroll ikke IK-permen ihht alkoholloven tilgjengelig ved kontroll.  
Dette punktet er nå lukket og lK-permen ihht alkoholloven er tilgjengelig.  
Det bemerkes at vi ikke har fått noe tilbakemelding eller forhåndsvarsel fra Nordreisa kommune 
etter kontroll utført 22.09.17 før neste kontroll, som ble utført 09.12.17.  
Vi ber i så måte om at vi ikke tildeles prikker ihht forhåndsvarsel». 
 
Å ha et internkontrollsystem er ikke noe som er kommet til i den senere tid. 
Bestemmelsene om å ha et internkontrollsystem trådte i kraft 01.01.2006.  Sosial- og 
helsedirektoratet utarbeidet en veileder om internkontroll som ble sendt til alle salgs- og 
skjenkesteder i kommunen i desember 2005. 
Det er den ansvarlige for skjenkestedet som må sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem og at denne er tilgjengelig. 
 
Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune ble 
vedtatt i kommunestyret 16.06.16. 
Bakgrunn for endringene av kommunal forskrift var at det bl.a. ble gjort endringer i 
alkoholloven §1-8 om inndragning, samt alkoholforskrift kap.10 om prikktildeling og 
inndragning med innføring av normerte regler for inndragning. 
Endringene innebærer regler for kommunens inndragning av bevillinger i form av 
prikktildelingssystemet 

Vurdering 
Ved salgs- og skjenkekontroll som ble utført 09.12.17 ble det avdekket brudd på 
internkontrollsystemet ved BIOS AS Galleriet. 
BIOS AS Galleriet ble tilskrevet 26.01.18 og orientert om avviket.  De ble anmodet om å gi 
uttalelse til skjenkekontrollens rapport og tilbakemelding på rapporten er mottatt 06.02.18. 
I tilbakemelding fra BIOS AS Galleriet bemerkes det at det ikke er sendt ut forhåndsvarsel på 
kontroll utført 22.09.17. 
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt fra Nordfjeldske Kontroll AS er det i 
kommentarfeltet bemerket at Galleriet var stengt da kontrollen ble utført 22.09.17. 
 
I alkoholforskrift §8-1 heter det: 
«For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven §1-1, 
skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som 
drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av 
alkoholloven». 
 
Videre heter det i alkoholforskrift §8-2: 
«I denne forskrift betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven». 
 
Dersom ovennevnte bestemmelser ikke overholdes regnes det som brudd på alkohollovens 
bestemmelser, og kommunestyret har ansvar for å ilegge reaksjoner i medhold av 
alkoholforskrift kapittel 10. 
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Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskrift §10-3 skal kommunestyret tildele bevillingshaver 
et bestemt antall prikker.  Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett 
enkelt brudd. 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 
Ved beregningen av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
 
Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad.   
I alkoholforskrift §10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal ha.  De 
enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller en prikk. 
Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av 
forskrifte. 
 
Nordreisa kommune ser det som positivt at BIOS AS Galleriet i etterkant av kontrollen har fått 
på plass et tilgjengelig internkontrollsystem. 
 
I følge alkoholforskrift §10-3, skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til tildeling 
av to (2) prikker. 
Det innstilles på at BIOS AS Galleriet tildeles to (2) prikker etter kontroll som ble utført 
09.12.17. 
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olfset-lrykk.com 73 82 12 12

Nordfj eldske  Kontroll  AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:
(' _ ’ ( ', l  ,

Navn: Bio—SGT—HUXCJf— ............................................................ Dato:  q/IZ' I;

Adresse: \SQJ’W "I‘Uflq S  i. (( isl kg,—O', I€H Klokkeslett: 2.3 EQ

Styrer:.  .....D [ej/(”00 ....... L. Chet/‘55” ................................... Kontrollens  varighet: lbm’l’l’l  ..................
K a .  ..

Stedfortreder: Jame/Johéfism  .............................................. Gjester; 1ite/mye/fullt:...l..'.+..€ ...............................

Skjenkestedets _ Type  skjenkested: ”Pg/”0. ......................................
ansvarshavende D( .,  [ _ J . r.  _
ved kontrollen:  .............. t j ...... ‘1e  ......... OMD/1565 .............. Skjenkestedets åpningstid: AZ ...... OZ— .......

, I  .  .  ,, '  '  ,-
Skjenkerett for: Øl Vin Brennevin Kommune: [X/OKOLPClSLV ........................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? [Z] Korgmunelns
e  sem a

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? [Z] 2 mp dr
.  a :

03.  Foregår skjenking til mindreårige? [Z] Bevillingshavers

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? 3.blad:

06. Nytes medbrakt alkohol? K] Nordfieldskt?
Kontroll AS

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? [Z] eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

2
$3

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer [gdrtvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

1 1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12.  Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende,”lK—system?

16. Er styrer /stedfortreder til stede?  L

DDHDDDDDD

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

EBDBHEEEEäDDDDDDDD

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  utiale seg innen to uker

iht. alkoholførskrijien  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

................................................................ \,K0ntmumlDNR7;lL’/O3

"  ”,,/14%  ' '  ”QA-. Kontrollørs IDNR:7}I éO  7Kontrollør legitimerte seg for»—l 242



Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
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   
    
    
    
    
    
    

BIOS AS, Galleriet 
Sentrum 5 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/389-29 1156/2018 U63 26.01.2018 

Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling 
for alkohol, Nordreisa kommune 

Nordfjeldske kontroll AS foretok kontroll av skjenkebevilling ved BIOS AS, Galleriet den 
09.12.17. 
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det fram at BIOS AS ikke har et 
tilfredsstillende IK-system. 
I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: 
«Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.» 
 
Følgende overtredelse fører til tildeling av to (2) prikker jf. §9-3 tredje ledd i kommunal forskrift: 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven §1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 
i sentral forskrift 
 

Rapporten fra Nordfjeldske kontroll AS følger vedlagt og vi ber om tilbakemelding innen 
09.02.2018.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Rapport kommunal skjenkebevilling  - Bios Galleriet 

243



BIOS  AS, GALLERIET

Sentrum  5

9151 STORSLETT 06.02.18

&: kl

twp:  ; c vwi da”
NORDREISA  KOMMUNE

9151 STORSLETT

TILBAKEMELDING  SKJENKERAPPORT, DERES REF: 2015/389-29

Viser til deres forhåndsvarsel om tildeling av prikker etter skjenkekontroll ved BIOS A/S, GALLERIET.

Da punktet det refereres til tidligere ikke har vært med på sjekkpunktene til kontrollørene hadde vi

ved kontroll ikke IK-permen ihht alkoholloven tilgjengelig ved kontroll.

Dette punktet er nå lukket og lK-permen ihht alkoholloven er tilgjengelig.

Det bemerkes at vi ikke har fått noe tilbakemelding eller forhåndsvarsel fra Nordreisa kommune etter

kontroll utført 22.09.17 før neste kontroll, som ble utført  09.12.17.

Vi ber i så måte om at vi ikke tildeles prikker ihht forhåndsvarsel.

Med vennlig hilsen

BIOS  A/S

V/ Dag- Arne Johansen
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oll'scl-lrykk com 7‘5  X?. 12 12

Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

   

    Opplysninger om skjenkestedet:

Adresse. Semi—www  ............ S' ............. ( Egokkeslen ääq .................................................

Styrer:  ...... D.Cvg ........ A  tue,  ...... J. O.. half). =>. (n..... %Ollens  varighet. »  .............................

Stedfortreder. ........ fine,  .......... økonom; .................................... Gjester lite/mye/fullt' eii—Ewai— .........

Skjenkestedets Type  skjenkested ...... DCI” ........................................
ansvarshavende —
ved kontrollen:  ................................................................................................................. Skjenkestedets åpningstid:  .......... T. ........................

Skjenkerett for: [8,01 & Vin &Brennevin Kommune:  ..... MörcéfQ/låk  ................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei l.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? [] Korzmunens

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? I: 6  826:3:

03. Foregår skjenking til mindreårige? I:] Bevillingshavers

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? [:l eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? D 3-b'ad‘

06. Nytes medbraktalkohol? [] gå?)???

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområd . [] eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? DZ
SE

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bo ist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

1 1. Kreves det legitimasjon ved tvil o alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for al hol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alte iver tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette alt nativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et t' redsstillende lK—system?

16. Er styrer /stedfort der til stede?

DDDDDDDDDäDDDDDDDD

DDDDDDDDD

17.  Er ansvarshave e enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr 538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollørs  IDNR:  ?)- l b 01

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs  IDNR:  7111  GO>

Oppdatert  21.01.13245



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2083-22 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 26.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers landhandel 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskrift) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Vedlegg 
1 Kontroll  kommunal salgsbevilling Giævers landhandel 30.11.17 
2 Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol, Nordreisa kommune 

Rådmannens innstilling 
Giævers landhandel tildeles to (2) prikker for brudd på alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med 
virkning fra overtredelsestidspunktet 30.11.17. 
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted, 30.11.17. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven §§28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordfjeldske Kontroll AS har utført kontroll av salgsbevillingen til Giævers landhandel den 
30.11.17.  I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det frem at Giævers 
landhandel ikke har et tilfredsstillende internkontrollsystem. 
Det ble sendt brev til Giævers landhandel den 26.01.18 med forhåndsvarsel om tildeling av 
prikker jf. Forvaltningsloven §16.  Nordreisa kommune har ikke mottatt tilbakemelding fra 
Giævers landhandel. 
 
Å ha et internkontrollsystem er ikke noe som er kommet til i den senere tid. 
Bestemmelsene om å ha et internkontrollsystem trådte i kraft 01.01.2006.  Sosial- og 
helsedirektoratet utarbeidet en veileder om internkontroll som ble sendt til alle salgs- og 
skjenkesteder i kommunen i desember 2005. 
Det er den ansvarlige for skjenkestedet som må sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem og at denne er tilgjengelig. 
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Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune ble 
vedtatt i kommunestyret 16.06.16. 
Bakgrunn for endringene av kommunal forskrift var at det bl.a. ble gjort endringer i 
alkoholloven §1-8 om inndragning, samt alkoholforskrift kap.10 om prikktildeling og 
inndragning med innføring av normerte regler for inndragning. 
Endringene innebærer regler for kommunens inndragning av bevillinger i form av 
prikktildelingssystemet 

Vurdering 
Ved salgs- og skjenkekontroll som ble utført 30.11.17 ble det avdekket brudd på 
internkontrollsystemet ved Giævers landhandel. 
Giævers landhandel ble tilskrevet 26.01.18 og orientert om avviket.  De ble anmodet om å gi 
uttalelse til skjenkekontrollens rapport innen 09.02.2018.  Nordreisa kommune har ikke mottatt 
tilbakemelding fra Giævers landhandel. 
 
I alkoholforskrift §8-1 heter det: 
«For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven §1-1, 
skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som 
drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av 
alkoholloven». 
 
Videre heter det i alkoholforskrift §8-2: 
«I denne forskrift betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven». 
 
Dersom ovennevnte bestemmelser ikke overholdes regnes det som brudd på alkohollovens 
bestemmelser, og kommunestyret har ansvar for å ilegge reaksjoner i medhold av 
alkoholforskrift kapittel 10. 
 
Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskrift §10-3 skal kommunestyret tildele bevillingshaver 
et bestemt antall prikker.  Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett 
enkelt brudd. 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 
Ved beregningen av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
 
Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad.   
I alkoholforskrift §10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal ha.  De 
enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller en prikk. 
Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av 
forskriften. 
 
I følge alkoholforskrift §10-3, skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til tildeling 
av to (2) prikker.  
Det innstilles på at Giævers landhandel tildeles to (2) prikker. 
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' 'I MNord eldske Kontroll AS CM
7282  Bogøyvær w :  ., _  ,. 1. '

Rapport vedr. kommunal  salgsbev1lling

a' Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: äWUØSLPt—RW ......................................... Dato.: &:11'17' ......................................

[' Klokkeslett:  ..l..0..?...5.5 .......................................

Salgsstedets åpningstid:  q  N  )  bn

Stedfortreder: FRA'kak—l— ..................................................................... Kontrollform anonym:  .............. X  ..........................

Salgsstedets Kontrollens varighet: &?)l  .............

iäåvååiliåiåff lvleCQlCJcC/le/q .................................. Komunem Noräräöö  ....................

 

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Nei l.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? Korimunelns
€ sem ar

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? [2l 2  blp d
.  a  :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? IZI Bevillingshavers

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3.blad:
Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'

06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri /alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggj ort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK—system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DEEEEEEEE ?  BEGGE &

EDIEDDDDD

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker

iht. alkoholførskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: «M Kontrollørs  IDNR:  .?

www.raglrykkno

Oppdatert 21.01.13248



Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
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   
    
    
    
    
    
    

Giærvers landhandel 
Mor Lyngs plass 1 
9159  HAVNNES 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2083-21 1157/2018 U62 26.01.2018 

Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling 
for alkohol, Nordreisa kommune 

Nordfjeldske kontroll AS foretok kontroll av salgsbevilling ved Giæver landhandel den 30.11.17. 
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det frem at Giæver landhandel ikke har 
et tilfredsstillende IK-system. 
I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: 
«Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.» 
 
Følgende overtredelse fører til tildeling av to (2) prikker jf. §9-3 tredje ledd i kommunal forskrift: 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven §1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 
i sentral forskrift 
 

Rapporten fra Nordfjeldske kontroll AS følger vedlagt og vi ber om tilbakemelding innen 
09.02.2018.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Kontroll vedrørende kommunal skjenkebevilling 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/372-26 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 26.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS, kafe, bar, hems/platå 
uteservering 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Vedlegg 
1 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios Kafe 22.09.17 
2 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios kafe/bar 09.12.17 
3 Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 

Nordreisa kommune 
4 Tilbakemelding skjenke rapport, kontroll utført 22.09.17 og 09.12.17 BIOS AS kafe, bar, 

hems/platå, uteservering 

Rådmannens innstilling 
BIOS AS, kafe, bar, hems/platå, uteservering tildeles to (2) prikker for brudd på 
alkoholforskriften § 8-1, 8-2 og 8-3, med virkning fra overtredelsestidspunktet 09.12.17. 
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted 09.12.17. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i 
Troms. 
 

 

Saksopplysninger 
Nordfjeldske Kontroll AS har utført kontroll av skjenkebevillingen til BIOS AS, kafe, bar, 
hems/platå, uteservering den 22.09.17 og den 09.12.17. 
I rapportene som Nordreisa kommune har mottatt fra Nordfjeldske Kontroll AS kommer det 
frem at BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering ikke har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem.  
Det ble sendt brev til BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering den 26.01.18 med 
forhåndsvarsel om tildeling av prikker jf. Forvaltningsloven § 16. 
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Nordreisa kommune har den 06.02.18 mottatt tilbakemelding fra BIOS AS, kafe, bar, 
hems/platå, uteservering.  I tilbakemeldingen står det følgende: 
 
«Viser til deres forhåndsvarsel om tildeling av prikker etter skjenkekontroll ved BIOS A/S, kafe, 
bar, hems/platå, uteservering.  Da punktet det refereres til tidligere ikke har vært med på 
sjekkpunktene til kontrollørene hadde vi ved kontroll ikke IK-permen ihht alkoholloven 
tilgjengelig ved kontroll.  
Dette punktet er nå lukket og lK-permen ihht alkoholloven er tilgjengelig.  
Det bemerkes at vi ikke har fått noe tilbakemelding eller forhåndsvarsel fra Nordreisa kommune 
etter kontroll utført 22.09.17 før neste kontroll, som ble utført 09.12.17.  
Vi ber i så måte om at vi ikke tildeles prikker ihht forhåndsvarsel». 
 
Det medfører riktighet at det ikke ble sendt ut forhåndsvarsel etter kontroll som ble utført 
22.09.17.  Neste kontroll ble utført den 09.12.17 og det ble også ved denne kontrollen avdekket 
at BIOS AS, kafe, bar, hems/platå, uteservering ikke hadde et tilfredsstillende 
internkontrollsystemet.  Det ble sendt ut forhåndsvarsel for begge overtredelsene den 26.01.18. 
 
Å ha et internkontrollsystem er ikke noe som er kommet til i den senere tid. 
Bestemmelsene om å ha et internkontrollsystem trådte i kraft 01.01.2006.  Sosial- og 
helsedirektoratet utarbeidet en veileder om internkontroll som ble sendt til alle salgs- og 
skjenkesteder i kommunen i desember 2005. 
 
Det er den ansvarlige for skjenkestedet som må sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem og at denne er tilgjengelig. 
 
Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune ble 
vedtatt i kommunestyret 16.06.16. 
Bakgrunn for endringene av kommunal forskrift var at det bl.a. ble gjort endringer i 
alkoholloven §1-8 om inndragning, samt alkoholforskrift kap.10 om prikktildeling og 
inndragning med innføring av normerte regler for inndragning. 
Endringene innebærer regler for kommunens inndragning av bevillinger i form av 
prikktildelingssystemet 

Vurdering 
Ved salgs- og skjenkekontroll som ble utført 22.09.17 og 09.12.17 ble det avdekket brudd på 
internkontrollsystemet ved BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering. 
BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering ble tilskrevet 26.01.18 og orientert om avviket.  De 
ble anmodet om å gi uttalelse til skjenkekontrollens rapporter og tilbakemelding på rapportene 
er mottatt 06.02.18. 
I tilbakemelding fra BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering bemerkes det at det ikke ble 
sendt ut forhåndsvarsel på kontroll utført 22.09.17. 
De skriver også at internkontrollpermen nå er tilgjengelig og avviket er lukket. 
 
I alkoholforskrift §8-1 heter det: 
«For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven §1-1, 
skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som 
drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av 
alkoholloven». 
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Videre heter det i alkoholforskrift §8-2: 
«I denne forskrift betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 
bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven». 
 
Dersom ovennevnte bestemmelser ikke overholdes regnes det som brudd på alkohollovens 
bestemmelser, og kommunestyret har ansvar for å ilegge reaksjoner i medhold av 
alkoholforskrift kapittel 10. 
 
Ved overtredelser som nevnt i alkoholforskrift §10-3 skal kommunestyret tildele bevillingshaver 
et bestemt antall prikker.  Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett 
enkelt brudd. 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 
Ved beregningen av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
 
Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad.   
I alkoholforskrift §10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal ha.  De 
enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller en prikk. 
Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av 
forskriften. 
 
Nordreisa kommune ser det som positivt at BIOS AS, kafe, bar, hems/platå og uteservering i 
etterkant av kontrollene har fått på plass et tilgjengelig internkontrollsystem. 
 
I følge alkoholforskrift §10-3, skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til tildeling 
av to (2) prikker.  
Bemerkning fra BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering om at de ikke fikk forhåndsvarsel 
etter kontroll som ble gjennomført 22.09.17 tas til etterretning og det vil ikke bli innstilt på 
prikktildeling etter kontroll 22.09.17.   
Det innstilles på at BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering tildeles to (2) prikker etter 
kontroll som ble utført 09.12.17. 
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ufl‘scl-lrykkcom 73 ill ll I2
"i

Nordfjeldske Kontroll AS i”: '-
7282 Bogøyvær != ,  . _ X . . .

R pport "vedr. rkommunal sk] enkebev1lling
*» 5  lil-"'— 7.1 I

Opplysniräer om skjenkestedet: 1  .—-—-.-—' -  ,. '  Kontrolløpplysninger:
. ' . ' ' '  fi  [  L

Navn: CGSMC—l'i/ ................................................... Eiji. .................. ,Dato: 0‘4t/7\ .........................................

Adresse: Sel/ll—fum  ........... g  ................................ iii—;" "Klokkeslett: 21$ ...........................................

Styrer: ..... Jahfi/  ...... JOLanSP/x  ............................................................ Kontrollens varighet: ........ [SMW ..........

Stedfortreder:  .DCCJC  ..... ArneJOl'lC/ZQFA ............................... Gjester; lite/mye/fullt: ........ l..!....lTQ, ....................

Skjenkestedets _\ Type skjenkested:  ...... ig/édf ........

Jan ........ L Sitat”.  ........................... 519W ...................................
Skjenkerett for: IE Øl  E  Vin mBrennevin Kommune: VØY—dæ'öc'” ...........................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? Kommunens

02.  Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? “5:11:12?

03. Foregår skjenking til mindreårige? [Z] Bevillingshavirs
04.  Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? IE 3.blad:

06. Nytes medbrakt alkohol? [Z åg)???
07.  Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? IZ] eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? 2
2

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

l 1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13.  Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

16. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

EDEEEHEIEB  &  EMBEDDED

IEEDDDDDD

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

/ q KontrollørsIDNR77lboå ...............................

Kontrollør legitimerte seg for: ' Kontrollørs  IDNR:  77 1 (o (') l

' Oppdatert 21.01.13253



offscblrykkxom  73 82 12 12

Nordfj eldske Kontroll  AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skj enkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn:  ..-BÅQD...) ..... ,  bwfhm3/ffc‘gtla‘kv Dato:  ((ut—[7 .................................................

' M  »  OHS (  KS ie {XS‘E Klokkeslett: låg

............................................................................................ Kontrollens varighet: lSV‘"VL

Stedfortreder:  D.C.?ö ...... Ain/lå ........ OUHOIÅJQAA ............. Gjester; lite/mye/fullt: alu ”+

 

Type skjenkested:  ..... File  ................................

 

Skjenkestedets .
ansvarshavende ' å, » "  , .
ved kontrollen:  . ............... /. .. PNC ..... >.. Chas/13314, ................... Skjenkestedets åpningstid:  ..... (. ...............................

'  f  :( .  . .  ,]

Skjenkerett for: Øl '2 Vin Brennevin Kommune: [Nordrelöbx ......................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

Ol. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? lzl Korinmunelns
, e  s

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? 26:1: år
. .  a :

03. Foregår skjenking til mindreårige? Bevillingshavers

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? EI eksemplar

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? m 3-H“:
Nordfieldske706. Nytes medbrakt alkohol. m Kontroll AS'

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? lzl eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? [XI

2
9

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

] l. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjeirgelige?

14. Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

15. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lsystem?  .

16. Er styrer/ stedfortreder til stede?

DDBDDDGDD

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

EEGQBEHHEäDDDDDDDD

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskrijten  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

”  ' ' Kontrollørs IDNR: 731190 3
Kontrollør legitimerte seg foä/ ' .! W»? Kontrollørs IDNR: )721 ('3 0  7254



Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
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   
    
    
    
    
    
    

BIOS AS, kafe, bar, hems/platå, uteservering 
Sentrum 5 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/372-24 1154/2018 U63 26.01.2018 

Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling 
for alkohol, Nordreisa kommune 

Nordfjeldske kontroll AS foretok kontroll av skjenkebevilling ved BIOS AS, kafe, bar, 
hems/platå, uteservering den 22.09.17 og 09.12.17. 
I rapportene som Nordreisa kommune har mottatt kommer det fram at BIOS AS ikke har et 
tilfredsstillende IK-system. 
I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: 
«Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.» 
 
Følgende overtredelse fører til tildeling av to (2) prikker jf. §9-3 tredje ledd i kommunal forskrift: 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven §1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 
i sentral forskrift 
 

Rapportene fra Nordfjeldske kontroll AS følger vedlagt og vi ber om tilbakemelding innen 
09.02.2018.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios Kafe 
2 Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios kafe/bar 
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BIOS  AS, GALLERIET

Sentrum 5

9151  STORSLETT ' 06.02.18

H 010“ tl

Kari: Chigi: .4
NORDREISA KOMMUNE
9151 STORSLETT

TILBAKEMELDING  SKJENKERAPPORT, DERES  REF: 2015/372-24

Viser til deres forhåndsvarsel om tildeling av prikker etter skjenkekontroll ved BIOS A/S, kafe, bar,

hems/ platå, uteservering.

Da punktet det refereres til tidligere ikke har vært med på sjekkpunktene til kontrollørene hadde vi

ved kontroll ikke IK-permen ihht alkoholloven tilgjengelig ved kontroll.

Dette punktet er nå lukket og IK-permen ihht alkoholloven er tilgjengelig.

Det bemerkes at vi ikke har fått noe tilbakemelding eller forhåndsvarsel fra Nordreisa kommune etter

kontroll utført 22.09.17 før neste kontroll, som ble utført 09.12.17.

Vi ber i så måte om at vi ikke tildeles prikker ihht forhåndsvarsel.

Med vennlig hilsen

BIOS  A/S

V/ Dag— Arne Johansen

WMM 97 i?" .56 Storg/än
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/388-26 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 26.02.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Brudd på alkoholloven - prikktildeling Minibar1 Hansabakken Invest 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Vedlegg 
1 Rapport kommunal skjenkebevilling - Minibar 1 
2 Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for 

alkohol, Nordreisa kommune 
 

Rådmannens innstilling 
Minibar1 Hansabakken Invest AS tildeles en (1) prikk for brudd på alkoholloven §8-6a, §8-12 
og kapittel 14 i sentral forskrift, med virkning fra overtredelsestidspunktet 08.12.17. 
Tildelingen gjelder 2 år fra hendelsen fant sted 08.12.17. 
 
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens §§ 28-32.  Klageinstans er Fylkesmannen i 
Troms. 
 

 

Saksopplysninger 
Nordfjeldske Kontroll AS har den 14.12.17 oversendt kontrollrapporter fra salgs- og 
skjenkekontroller utført den 08.12.17. 
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt fra Nordfjeldske Kontroll AS kommer det frem 
at Minibar1 Hansabakken Invest AS hadde følgende ulovlig reklame: «første mann får en 
juleøl». 
Det ble sendt brev til Minibar1 Hansabakken Invest AS den 24.01.18 med forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker jf. Forvaltningsloven § 16.  Nordreisa kommune har ikke mottatt 
tilbakemelding fra Minibar1. 
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Revisjon av Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune ble 
vedtatt i kommunestyret 16.06.16. 
Bakgrunn for endringene av kommunal forskrift var at det bl.a. ble gjort endringer i 
alkoholloven §1-8 om inndragning, samt alkoholforskriften kap.10 om prikktildeling og 
inndragning med innføring av normerte regler for inndragning. 
Endringene innebærer regler for kommunens inndragning av bevillinger i form av 
prikktildelingssystemet. 

Vurdering 
Ved salgs- og skjenkekontroll som ble utført 08.12.17 ble det avdekket brudd på 
reklameforbudet.  
Minibar1 ble tilskrevet 24.01.18 og orientert om avviket.  De ble anmodet om å gi uttalelse til 
skjenkekontrollens rapport. 
 
Ved overtredelser som nevnt i §10-3 skal kommunestyret tildele bevillingshaver et bestemt 
antall prikker.  Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. 
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 
kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke.  Dersom det i løpet av toårsperioden 
blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 
Ved beregningen av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
 
Antall prikker som skal gis knytter seg til overtredelsens alvorlighetsgrad.   
I alkoholforskriften §10-3 er det fastsatt hvor mange prikker den enkelte overtredelse skal ha.  
De enkelte brudd skal som utgangspunkt gi åtte, fire, to eller en prikk. 
Ordningen er obligatorisk, og kommunen er forpliktet til å følge de anvisninger som følger av 
forskriften. 
 
I følge alkoholforskriften §10-3, skal brudd på reklameforbudet føre til tildeling av en (1) prikk. 
Det innstilles på at Minibar 1 Hansabakken Invest AS tildeles en (1) prikk etter kontroll som ble 
utført 08.12.17. 
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ofl‘sct-trykklcom  73 SZ 12 12

Nordfj eldske Kontroll  AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr.  kommunal  skjenkebevilling

Opplysninger om skj enkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: Mia-:loC—r  ....... [I ...................... . ............................................................ Dato: å/Inzølz .................................................

Adresse: Cllölgl'Oqulél'l' ..................................................... Klokkeslett: lig—O' .........................................

Styrer:  ..... Bjafh  ........ ANS/Ex.  ........ Ol—SQ'A ...................................... Kontrollens varighet: 251446”- .........
— * ,  i I . ..

Stedfortreder: Llöbalh ......... ÅlbrlålöC/h ........................ Gjester; lite/mye/fullt:  ...... lik-' ........................

Skjenkestedets ' Type skjenkested: W.P..Ub ...................................
ansvarshavende ' ‘ , a.  . . , . o  .— 0
ved kontrollen: JOIN”)  ...... &,VQ/Hnöen ...................... Skjenkestedets åpningstid: 204902”—

Skjenkerett for: Øl III Vin IXI Brennevin Kommune: Mari,—&&& ..................

Følgende ble observert/registrert i løpet av  tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? I] Korlr‘lmunelns
e  sem  r

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? 2  blp:
.  a :

03.  Foregår skjenking til mindreårige? Bevillingshavers

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? eksemplar

05.  Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? 3.blad:

06. Nytes medbrakt alkohol? Eiga???
07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? eksemplar

08.  Er  brudd  på tobakkskadeloven observert?

Z
f..”

09.  Ble/blir  åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10.  Ble/blir skjenketidene overholdt?

]  1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12.  Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13.  Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14.  Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekaitet?

15.  Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK—system?

16.  Er styrer /stedfortreder til stede?

EEHEEDEEE %? DDDDGGDD

DDDDDHDDD

17. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to  uker

iht. alkoholfarskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for: ,MlM ? Kontrollørs IDNR: )2 32! B U 7259



Nordreisa kommune 

 

Service- og personaltjenester 
  

 

 

 
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   
    
    
    
    
    
    

Minibar1 Hansabakken Invest 
Boks 27 
9156  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/388-25 1013/2018 U63 24.01.2018 

Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling 
for alkohol, Nordreisa kommune 

Nordfjeldske kontroll AS foretok kontroll av skjenkebevilling ved Minibar1 den 08.12.17.   
I rapporten som Nordreisa kommune har mottatt kommer det fram at reklameforbudet for alkohol 
ikke ble overholdt.   
I Nordreisa kommunes forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol §9-5 heter det: 
«Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven §16.» 
 
Følgende overtredelse fører til tildeling av en (1) prikk jr. §9-3 fjerde ledd i kommunal forskrift: 

- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven §9-2, jf. kapittel 14 i sentral forskrift. 
- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven §1-8 første ledd, jf. blant annet 

alkoholloven §3-1 sjette ledd, §4-1 annet ledd, §8-6, §8-6a, §8-12 og §8-13. 
 
Rapport fra Nordfjeldske kontroll AS følger vedlagt og vi ber om tilbakemelding innen 
01.02.2018.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

Vedlegg 
1 Rapport kommunal skjenkebevilling - Minibar 1 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/298-7 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:   11.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Rollstad 
Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Rådmannens innstilling 

 Rollstad Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn ved Merethe Rollstad gis bevilling for 
salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 vol.prosent og 
høyst 4,7 vol.prosent alkohol) fra butikklokale Nærbutikken Oksfjordhamn, 
Storengveien 31, 9151 Storslett. 

 Salgsbevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak 26.04.2018 til 31.12.2019. 
 I henhold til søknad kan Nærbutikken Oksfjordhamn selge alkoholholdig drikk gruppe 1 

til følgende tider: 
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. 
Dag før søn- og helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 10.00 – 18.00. 

 Som styrer godkjennes Merethe Rollstad, som stedfortreder godkjennes Jørn Roar 
Hansen Rollstad. 

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune. 

 Innehavere av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 

 

Saksopplysninger 
Rollstad Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn ved Merethe Rollstad søker om bevilling for 
salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.  
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Virksomheten er overdratt 01.02.2018.  Butikkonseptet endres fra Tank Snarkjøp Oksfjordhamn 
Handel AS til Rollstad Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn.  Styrer og stedfortreder er 
fortsatt de samme, Merethe Rollstad og Jørn Roar H. Rollstad. 
Rollstad Handel AS v/Merethe Rollstad er gitt tillatelses til å drive på den tidligere bevilling i en 
overgangsperiode på 3 måneder fra 01.02.2018. 
 
Utsalgsstedets åpningstid: 
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00 
Dag før søn- og helligdag fra kl. 10.00 – 18.00 
 
Ønsket salgstid for alkohol: 
Mandag – fredag kl. 08.00 – 20.00 
Dag før søn- og helligdag kl. 10.00 – 18.00 
 
Butikklokalets størrelse oppgis til 136 m2 og varesortimentet er dagligvarer. 
 
Merethe Rollstad søkes godkjent som styrer med Jørn Roar H. Rollstad som stedfortreder. 
Styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven i alkoholloven. 

Vurdering 
Samtlige salgsbevillinger i Nordreisa kommune opphører 31.12.2019.  Dette vil også gjelde for 
Rollstad Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr. år. 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser og bestemmelser i bevillingsvedtaket. 
 
I henhold til kommunal forskrift kan det selges alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 vol.prosent alkohol) i følgende tidsrom: 
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00. 
Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – 18.00. 
 
Det er innhentet uttalelse fra politiet, sosialtjenesten og rus- og psykisk helsetjeneste. 
 
Uttalelse fra politiet: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller til søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til styrer eller stedfortreder.» 
 
Uttalelse fra NAV sosialtjenesten: 
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til søknaden som salgsbevilling.» 
 
Uttalese fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
l Nordreisa kommunes rus — og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting 
at helsefremmede og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla 
forebygging av rus —og følgeproblematikk. 
Alkoholforskning viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol og økt forbruk 
øker risikoen for sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. 
 
Det norske drikkemønstret innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 
3.person. Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste 
risikofaktoren etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett. Alkohol er ofte også 
inngangsport til utprøving av andre rusmidler ( Kilde : Sirus-rapport nr. 3/ 2011). 
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Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i 
Nordreisa, hvor også barn blir berørt pga foreldrenes inntak av bl.a alkohol. Tjenestens 
oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det 
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med 
kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 
2011 og Lov om kommunale helse —og omsorgstjenester av 2011.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/898-16 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:        12.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Søknad om skjenkebevilling - Ihana! AS 

Henvisning til lovverk: 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskrift) 
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 
 

Vedlegg 
1 Søknad om skjenkebevilling - sladdet versjon 
2 Kart over skjenkeområde 

Rådmannens innstilling 

 Ihana! AS ved daglig leder Inger Johanne Birkelund gis skjenkebevilling for  
gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (over 4,7 og under 22 
volumprosent alkohol) og gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) fra 
serveringsstedet Ovi Raishiin, besøkssenter Halti nasjonalparksenter, Saraelv, 9151 
Storslett, i lokalene Bjørnehiet, Storgammen og Falkeredet. 

 Ihana! AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet i vedlagte 
tegning. Serveringsområdet skal avgrenses. 
I henhold til kommunal forskrift §2c gis det ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 
utendørs (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). 
Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Ihana! AS har et fullverdig 
mat/menytilbud. 

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra 
kl. 13.00 – kl. 02.00. 

 Skjenkebevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til 31.12.2019. 
 Inger Johanne Birkelund godkjennes som styrer.  Ihana! AS gis fritak fra kravet om 

stedfortreder. 
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 For øvrig vises det til Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 

kommune. 
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Saksopplysninger 
Ihana! AS ved Inger Johanne Birkelund søker om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (over 4,7 og under 22 
volumprosent alkohol) og gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol).  
Skjenkested er Ovi Raishiin/Visitor Point Reisadalen i Saraelv.  Dette er en ny søknad. 
 
Det søkes om bevilling for skjenking av gruppe 1, 2 og 3 innendørs og utendørs. 
Innendørs i Bjørnehiet, Storgammen og Falkeredet. 
Utendørs i gapahuk, bord/stoler og bålplass.  Området er naturlig avgrenset, men avgrenses også 
med bukker ved arrangementer. 
Ihana! AS søker om fritak fra kravet om stedfortreder.  Dette begrunnes med lav omsetning, 
lukkede grupper og styrers tilstedeværelse på virksomheten.   
Alkoholloven §1-7c åpner for at det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil 
virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. 
 
Skjenkestedets åpningstider:  
Mandag – fredag, søndag/helligdag fra kl. 11.00 – 02.00.  
 
Ønsker følgende skjenketid:  
Gruppe 1 og 2 alle dager, innendørs og utendørs fra kl. 11.00 – 02.00. 
Gruppe 3, alle dager innendørs og utendørs fra kl. 13.00 – 02.00. 
 
Skjenkeareal innendørs:  
Bjørnehiet 39 m2 - 30 gjesteplasser. 
Storgammen 36 m2 - 30 gjesteplasser. 
Falkeredet 18 m2 - 25 gjesteplasser. 
 
Skjenkeareal utendørs:  
Uteområdet er på ca. 1000 m2, og ligger rundt de tre byggene.  Uteområdet består av en 
gapahuk, bålplass med bord/stoler.  Området er naturlig avgrenset. 
 
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept: 
Kultur- og villmarkkvelder på Ovi Raishiin med vertskap/fortellinger rundt bålet og til maten.  
Servering av lokal mat, tilbud om badstu og eksterne aktiviteter (elvebåtturer) og overnatting. 
Konserter og forestillinger med forhåndssalg av billetter med servering av lokal mat. 
Vintertilbud selges som individuelt produkt via Visit Lyngenfjord. 
Målgrupper er lokale og regionale bedriftsgrupper, lokalbefolkning og turister fra Europa og 
Aisa. Vakthold vil bli satt opp i forhold til størrelse på arrangementene. 
 
Inger Birkelund søkes godkjent som styrer.  Styrer har avlagt kunnskapsprøven om 
alkohollovgivningen og etablererprøven. 

Vurdering 
Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa kommune opphører 31.12.2019.  Dette vil også gjelde 
for Ihana! AS. 
I perioden følges bevillingshaver opp med minst tre kontroller pr år.  
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
 
I henhold til kommunal forskrift kan det skjenkes alkoholholdig drikk i følgende tidsrom:  
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Gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og under 22 
volumprosent alkohol) alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 11.00 til kl. 02.00.  
Gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) alle ukedager/søndag/helligdag fra kl. 13.00 
til kl. 02.00.  
I henhold til kommunal forskrift §2 c gis det ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs. 
Bevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Ihana! AS har et fullverdig mat/menytilbud.  
 
Det er innhentet uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten.  
 
Uttalelse fra politiet:  
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til skjenkestyrer.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten:  
«NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte.»  
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
 «I Nordreisa kommunes rus - og psykiatriplan for 2011-2015 har kommunen som målsetting at  
helsefremmende og forebyggende perspektiv skal ivaretas. Dette innebærer bla forebygging  
av rus- og følgeproblematikk.  
 
Alkoholforskning viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol og økt forbruk 
øker risikoen for sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v.   
 
Det norske drikkemønstret innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. 
Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste  
risikofaktoren etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett.  Alkohol er ofte også 
inngangsport til utprøving av andre rusmidler (Kilde: Sirus-rapport nr. 3/2011).  
 
Rus- og psykisk helsetjenesten opplever en økning der slike konsekvenser er økende i  
Nordreisa, hvor også barn blir berørt pga foreldrenes inntak av bl.a alkohol.  
Tjenestens oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det  
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre.  Det må sees i sammenheng med  
kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens  
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av  
2011 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.» 
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Kommunenavn og adresse

  

 

D  - '. '  I o ' o

.  _ l—I . _ Dato
Ny bevrlllng Endring Virksomheten er overdratt:

Navn Org.nr.

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

: - o '

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel  i  alkoholloven?

l tilfelle ja. hvilke?

A. Bevillingssaker er en privatperson

Navn

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommune

Telefon E-post

B. Bevillingssøker er et foretak, lag eller forening

FlrmanaQ/  W  tl (1,8

Kontoradresse Rm &

Postnr. O\ k“ Poststed Snnw Skattekommune

Telefon E-post

% lo SS'-”(23
Daglig leder/kontaktperson  3

  “x“; .. , .->—3 I."?— .if-i. .

 

A. Reelt, underliggende elerforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn l .

Adresse  ' l

Telefon

vw RO Postnr.  l 5

E- ost — ,  c .

C‘120 SS 28 p . let/(W —
Eiers navn 8 N

\

Elda

Se egen veiledning for utfylling av søknaden, bl. nr.  702432

 

Fødselsnummer  ( 11 siffer)

Organisasjonsnummer

(Mo- o

,bcw@iw.m

le?.

Fødselsnummer (11 siffer) _

 

Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

Poststed  :  7

S
m0

FødselsnrJ 11 siffer)  /  org.nr. (9 siffer)

“0W
Adresse - Pos r. Poststed

Telefon fig (3)0 DIE q ,2' E-post &&&—2 Ø

W W.
Eiers navn Fødselsnr.  ( mrgnn (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

' ,"',liir.7o'24a1' Forlag:"Sem'ajstenew Prokom—AS. Oslo 2-2011 '

Eierandel

Glo

Eierandel

Eierandel

Eierandel
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.  no' 0

B. Andre enn formelle eiere av vlrksomheten som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Det skal også ev. opplyses om slektskaps—/familieforhold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.
Navn Fodselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekta-Hamilietilknytning

Navn Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

Adresse Postnr. Poststed

E-post Slekts-/famiIietilknytning

Benytt ev. eget ark

Styrer må være en fysisk person
Navn \ Fødselsnummer (11 siffer)

mm Waco ‘ - ;
Bostedsadr s —.

fl sama/» loci
Postnr. ,. Poststed  ,

q M Bmw
Telefon  .

(lzo 31429

Skattekommune

'N omga

cl Waa—
E-post  _  c

LN: ( \0 '

:  .  I  '  O ;  .  '  L

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

SkattekommunePostnr. Poststed

Telefon E-post

Savn (9m .QQA’SW _ $)" %  (LK/t)» Blixa.— ,) KM « -

tedsa resse  han I I Gnr. Telefo

Posinr. Cn S,  (  Poststed gm“

Beskrivelse av skienkestedets driftskonsept

Målgruppe, aldersgrense. planer for vakthold etc.

um  ?  det Cw»
%  adle W  (skal ggv elfa/Jawa W
M  Cynon/PU \(u WM 37\ gnjws

3031m Qt ”3955 W—

Benytt ev. eget ark
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:  '  .‘o'c' o .  ' ‘u ' ".

Navn,  posisjon/stilling i  virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

Foretakets navn \I _  _ -.. , ,, ! ,  _ Org. .lnrQOtrz (ba 220

Posisjon/(stilling '.Fodselsnr (11 siffert.  ,, x  l.. Qxl—År '  "i ,» l  :Persona s navn

Foretakets nav . high Org

,, r-

«. ’1 '» »  & A l? a ?> ?>
Personene navn - Posisjon/stilling Fodselsnr.(11 siffer)

i Y,) *
Foretaket navn .O.rg ..nrq—h

N ‘ ' i?) 8S1 too-3
Persone s navn .. '\ Posisjon/stilling ” l ,! Fodselsnr. (11 siffer)

* % er , . f  . -
Foretakets nav ' Org.nr.

l
Personens navn Posisjon/stilling :  Fodselsnr.(11 suffer)

l
Foretakets navn '  Org.nr

Personens navn Posisjon/stilling ‘Fodselsnr.(11 silferl

Benytt ev. eget ark

.  ' '.  '  :: !  1  : I  l  0 \I !  t  1

Antall liter  “
Alkoholgruppe 1  -  alkoholholdig drikk gruppe 1

Antall liter
Alkoholgruppe  2  - alkoholholdig drikk gruppe  2

Antall liter

6830

Alkoholgruppe 3 - alkoholholdig drikk gruppe  3

IE Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

2K] Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten. basert pa skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

3.  a  Malsatt tegning over skjenkearealet. inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

4.  m  Dokumentasjon pä styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.

5.  &  Dokumentasjon pa styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

6.. Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

7. E Utskrift av aksieeierbok med samtlige involverte aksjonærer. med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

8.. Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

9.. Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

[Z Dokumentasjon av at ansatte er registrert i NAV arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og har lovlig arbeids-

10 kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (NAV).

11D Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

12.:l Finansieringsplan

to:] Drifts- og likviditetsbudsjett

14E Rutiner for internkontroll

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser i alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et awik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted, dato Bevitingssokers underskrift, ev. firmastempel
O  .  n Ax!

5t ;o.  \  LO xi *
Ufullstendige søknader vil bli returnert
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Det  søkes  om slik bevilling (sett kryss)

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5 vol.prosent
og høyst 4,7 vol.prosent)

Tilsvarer øl

Alkoholholdig drikk
gruppe  2

(over 4,7 vol.prosent

og under 22 vol.prosent)
Tilsvarer vin

Alminnelig
bevilling

" Bevilling for
lukket selskap

Skjenkeåreal

'  Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Alkoholholdig drikk
gruppe  3

(mellom 22 vol.prosent
og 60 vol.prosent)

Tilsvarer brennevin

Benevnelse m2 Ant. gjesteplasse

Slo 30
,

W l  X 2—

Utendørs (beskrivelse av området)

Hele området skal beskrives, sä som adkomst. terrasse, plassering i forhold til hovedbygning etc. .
I's « '\ +- Q

P’ ., ” Io
\

a 0 _ N. x

1 W '

Ou .

+Areal i m2 'n'—lea?) Uni DOD

Mandag — torsdag

Fra kl.

IV”
Innel(f(aå

Skjenkestedets åpningstid

Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent) Ute ({ra %

Ønsket Inne (fra kl.)
skjenke- AIkohoIhoIdig drikk gruppe 2
tid for: (over 4,7 vol.prosent og

under 22 vol.prosent) Ute (lia-[RBG

Inne fra kl.

Alkoholholdig drikk gruppe  3  l
X’ (mellom 22 vol.prosent og Ute fra kl.)

60 vol.prosent)

 

‘-Eiersnavn Am NM , W %

Bostedsadressä'k \l w  Z

Telefon E-post _

CTV? du) NLSUWAL
Eiers navn

Bostedsadresse

.. Telefon E-post

  

Totalt l Oct?)

Fredag — lørdag

Benytt ev. eget ark/planskisse

Søndag/helligdag

Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

«0 m) 913 ' 310 -  £3102 I  — OZ II GL
Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne ("lt Inne (fra kl.) Inne  (tilflg

O I ”” OZ "
Ute (Nomi); Ute Tag.) Ute (til kg)-0 Ute (fra kl.) Ute (til kl.)

OZ I (32 \
Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne til kl. Inne (1 a kl.) Inne (til kl.)

01"“ OW Il*31 02°
Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl. Ute [fra kl.) Ute (til kl.)

”° 50 0 ”i [5° 02
Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.

Ute (til kl.) Ute (til kl.)

 

120% o vo
ul

Uteffgklé? Ute til kl.)
Oi“)
       

  

E

 

Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

Poststed

töaär
Postnr.

[AK

&&&/MG Wm
Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer)

Postnr. Poststed
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/302-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
26/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Valg av representanter til konstituert vannområdeutvalg i Nordreisa-
Kvænangen 2018-2019 

Henvisning til lovverk: 
Vannforskriften  

Vedlegg 
1 Saksliste utvalgsmøte 21 mars 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 23.03.2018  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Geir Tomasjord (Sv) fast politisk representant. 
 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: 
Bjarne Josefsen (H) personlig vara. 
 
Forslagene fra Siv Elin Hansen (Sv) og Terje Olsen (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Representanter til konstituert vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 2018-2019: 
Fast politisk representant:  Personlig vara: 
Geir Tomasjord (Sv)   Bjarne Josefsen (H) 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Representanter til konstituert vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 2018-2019: 
Fast politisk representant:  Personlig vara: 
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......................    ---------------------- 
 
Fast administrativ representant: Personlig vara: 
........................   ................................. 
 
 

Saksopplysninger 
Vannområdeutvalget skal bidra til å karakterisere vannforekomster og vurdere tiltak, som skal 
gjennomføres med sikte på å kunne inngå i arbeidet på vannregionnivå i henhold til 
vannforskriften. Vannområdeutvalget kan bestå av alle relevante myndigheter og alle relevante 
interessenter. Vannområdeutvalgets oppgave er å sikre lokal forankring, fremskaffe lokal 
kunnskap og generere forslag til miljøtiltak.  
 
Vannområdet omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord. For Kåfjord kommune 
er det en liten del av kommunen som kommer inn i dette vannområdet. Se bilde under.  
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Det meste av Kåfjord kommune kommer inn i vannområdet Lyngen-Skjervøy.  
Møte i dette vannområdeutvalget er planlagt gjennomført i april.  
 
Innkalling og saksliste til møtet den 21.mars i vannområdet Nordreisa-Kvænangen er vedlagt. 
Da ordfører og varaordfører var forhindret til å delta på dette møtet, har ordfører avtalt at Hilde 
Nyvoll (Ap) møter. 
 

Vurdering 
Det er fordelaktig med en representant fra administrasjonen og en politisk valgt representant, 
men det er opp til kommunestyret å besluttet dette.  
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Side 1 av 2 

Vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 
 

 

 
Representanter for vannområdet Nordreisa-Kvænangen innkalles med dette til møte 

onsdag 21.mars 2018 kl. 13:00 til 15:00 på formannskapssalen, Nordreisa kommune 

 

 

 
SAKSLISTE 
 

 
Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

 

 

Sak 2/18 Konstituering av utvalget 

 

 Saksopplysning 

Utvalget skal konstitueres. Det skal velges leder og nestleder/stedfortreder. 

   

Vedtak 

 

 

Sak 3/18 Orientering fra vannregionmyndigheten 

  

Saksopplysning 

Seniorådgiver fra næringsetaten i Troms Fylkeskommune, Matthias Zielke 

orienterer om vannregionmyndigheten med hensyn på:  

 Roller og ansvarsområder 

 Prosjektets økonomi og finansiering 

 

Vedtak 

 

 

Sak 4/18 Organisering av arbeidet i vannregionen 

   

 Saksopplysning 

Vannregionmyndigheten ønsker en drøfting av inndelingen av 

vannområdeutvalgene. I regional vannforvaltningsplan for «Troms nord» 

(2016-2021) og innenfor vannområdekoordinators ansvarsområder 

finner vi tre (3) vannområder med tilhørende vannområdeutvalg. Disse 

er: 

 

 Nordreisa-Kvænangen (kommunene Nordreisa, Kvænangen og 

en liten del av Kåfjord)  

 Lyngen-Skjervøy (Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og deler av 

Balsfjord og Nordreisa kommuner)  

 Balsfjord-Karlsøy (Karlsøy, Tromsø, Balsfjord og deler av Storfjord 

og Lyngen kommune).  

 

Denne inndelingen betyr i praksis at flere kommuner er i to (2) utvalg. I 

vannforskriften står det følgende om organiseringen av arbeidet i 

vannregionen: 

 og deler av Storfjord 
§23.(organisering av arbeidet i vannregionen) 
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Side 2 av 2 

Vannregionmyndigheten kan i samarbeid med vannregionutvalget der det er 
hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i 
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av 
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende 
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, 
forventede utfordringer og allerede igangsatte tiltak. 

 
Arbeidet som utføres i et vannområde fastsatt i henhold til første ledd, herunder bidrag til å 
karakterisere vannforekomster og vurdere tiltak, skal gjennomføres med sikte på å kunne 
inngå i arbeidet på vannregionnivå i henhold til denne forskriften. 

 
Vannregionmyndigheten gir i nødvendig utstrekning rammer og veiledning for organisering 
og gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legger til rette for at dette skjer på en 
faglig forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister. 

 
Forslag til inndeling i vannområder skal inngå som en del av planprogrammet for 
utarbeidelse av forvaltningsplan. 

 

Det konstituerte vannområdeutvalget drøfter om dagens inndeling 

organisering er hensiktsmessig, og om det finnes alternative modeller som er 

bedre enn dagens organisering.  

 

Vedtak 

 

 

Sak 5/18 Vannforskriften og arbeidet med vann  

 

Saksopplysning 

Vannområdekoordinator tar en gjennomgang som belyser: 

 Grunnleggende spørsmål om vannforskriften og vannområdeutvalgets 

arbeid 

 Status i Troms 

 Status i det enkelte vannområde  

 

Vedtak 

 

 

  

Sak 6/18 Prioritering av tiltak 

  

Saksopplysning 

Vannområdekoordinator har i sak 5/18 orientert om status i vannområdet. 

Vannområdeutvalget tar stilling til hvilke tiltak som skal prioriteres i 

vannområdet.  

 

Vedtak 

 

 

 

 

Nordreisa 7. mars 2018 

 

Jan A. Holmgren, 

Vannområdekoordinator 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-12 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
27/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Fritak fra alle politiske verv Reidun Dahl (Frp) - flyttet fra Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 23.03.2018  
 

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Oppvekst- og kulturutvalget: Jonny Henriksen rykker inn som 1. vara og Asbjørn Tretten som 2. 
vara.  
Helse- og omsorgsutvalget: Jonny Henriksen rykker inn som 2. vara. 
 
Innstillingen med forslaget fra Anne Kirstin Korsfur (Frp) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Reidun Dahl (Frp) gis fritak fra politiske verv ut valgperioden. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget 
FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 
Ann Kristin Thorheim 1.Jonny Henriksen 

2.Asbjørn Tretten 
 
Helse- og omsorgsutvalget 
FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 
Bjørn Garden  1. 

2. Jonny Henriksen 
 
 
Kommuneloven 
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Rådmannens innstilling 
Reidun Dahl (Frp) gis fritak fra politiske verv ut valgperioden. 
 
Nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget og helse- og omsorgsutvalget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være kvinne. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget 
FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 
Ann Kristin Thorheim 1............................ 

2.Jonny Henriksen 
3.Asbjørn Tretten 

 
Helse- og omsorgsutvalget 
FrPs medlemmer FrPs varamedlemsrekke 
Bjørn Garden  1.Heidi Gausdal 

2..................................... 
3.Jonny Henriksen 

 
 

Saksopplysninger 
Reidun Dahl (Frp) søker i e-post av 21.2.18 om fritak fra politiske verv ut valgperioden da hun 
har flyttet fra Nordreisa kommune. 
 
Reidun Dahl (Frp) har følgende verv: 
1.varamedlem i oppvekst- og kulturutvalget 
2.varamedlem i helse- og omsorgsutvalget 
 

Vurdering 
Kommuneloven § 15 slår fast at den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, trer endelig ut av dette. For å være valgbar, må man være folkeregisterført i 
vedkommende kommune. Reidun Dahl har meldt flytting ut av kommunen, og er fra 
utflyttingsdatoen ikke lenger valgbar i Nordreisa kommune. Hun må fritas fra sine verv som 
folkevalgt i Nordreisa kommune, og det må foretas nyvalg til de vervene hun trer ut av. 
 
Nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget og helse- og omsorgsutvalget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være kvinne.
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-13 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 13.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
28/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Fritak fra politiske verv Håkon Mikalsen (H) - flyttet fra Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 23.03.2018  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
3. vara i oppvekst- og kulturutvalget - Torbjørn Johansen (H). 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Håkon Mikalsen (H) fritas fra alle sine politiske verv ut valgperioden da han har flyttet fra 
Nordreisa kommune. 
 
Det foretas nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget, valget skal foretas i tråd med bestemmelsene i 
kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av 
utvalget, må den som velges være mann. 
 
Oppvekst- og kultuturvalget 
Høyres medlemmer Høyres varamedlemmer 
Per Sverre Moen  1.Margit Hansen Krone 

2.Anne Merete S. Fyhn 
3.Torbjørn Johansen (H) 
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Rådmannens innstilling 
Håkon Mikalsen (H) fritas fra alle sine politiske verv ut valgperioden da han har flyttet fra 
Nordreisa kommune. 
 
Det foretas nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget, valget skal foretas i tråd med bestemmelsene i 
kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av 
utvalget, må den som velges være mann. 
 
Oppvekst- og kultuturvalget 
Høyres medlemmer Høyres varamedlemmer 
Per Sverre Moen  1.Margit Hansen Krone 

2.Anne Merete S. Fyhn 
3. ................................. 

 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har i dag fått melding fra leder i Nordreisa Høyre at Håkon Mikalsen (H) er 
flyttet fra kommunen. 
Håkon Mikalsen (H) har følgende verv: 
3.vara på Høyers liste i Oppvekst- og kulturutvalget. 

Vurdering 
Kommuneloven § 15 slår fast at den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i 
valgperioden, trer endelig ut av dette. For å være valgbar, må man være folkeregisterført i 
vedkommende kommune. Håkon Mikalsen har meldt flytting ut av kommunen, og er fra 
utflyttingsdatoen ikke lenger valgbar i Nordreisa kommune. Han må fritas fra sine verv som 
folkevalgt i Nordreisa kommune, og det må foretas nyvalg til de vervene han trer ut av. 
 
Nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget skal foretas i tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 
16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av utvalget, må den som 
velges være mann. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/78-8 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 29.11.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
29/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Nyvalg av barnerepresentant i plansaker 2018-2019 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§3-3 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 23.03.2018  
 

Behandling: 
Siv-Elin Hansen (Sv) fremmet følgende forslag: 
Magne Anthun (Sv) barnerepresentant for plansaker for 2018-2019. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Magne Anthun (Sv) barnerepresentant for plansaker for 2018-2019. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling 
 
 

Saksopplysninger 
16.6.2016 vedtok Nordreisa kommunestyre:  
Helga Jæger Wigdel (Sv) barnerepresentant i plansaker for perioden 2016-2019.  
20.4.2017 vedtok Nordreisa kommunestyre:  
Helga Jæger Wigdel (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.  
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Ved en inkurie ble det ikke foretatt nyvalg av barnerepresentant i plansaker. 
 
Alle kommuner skal ha en ordning slik at barn og unge ivaretas særskilt i alle plansaker for å 
synliggjøre deres interesser. 

Barnerepresentant i plan- og bygningsloven er omtalt i kapittel § 3-3. 

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen.» 

Kommunestyret står etter plan- og bygningsloven av 2008 friere til å delegere oppgaver og 
kompetanse som tidligere lå i det faste utvalget for plansaker og barnerepresentant.  
Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer 
direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i 
plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. 
Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 

 
 

Vurdering 
Funksjonen som barnerepresentant er hjemlet Plan- og bygningslova si § 3-3:  
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unge sine 
interesser i planleggingen. 
Ordninga med barnerepresentant er også en del av den norske tilrettelegginga for å oppfylle 
forpliktelsene i FN sin barnekonvensjon, som ble ratifisert i 1991. 
 
Kommunestyret peker ut en barnerepresentant i starten av hver valgperiode. Vedkommende skal 
ha barnefaglig kompetanse.  
 
Barnerepresentanten er politisk uavhengig og ikke plassert under rådmannen eller etatsledere sin 
instruksjonsmyndighet. 
 
Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag overfor kommunen sitt 
planutvalg. Barnerepresentanten har rett til å få gjort protokollmerknader, men har ikke mulighet 
til å klage over vedtak. 
 
Barnerepresentanten skal gis innsiktsmulighet og uttalerett i de deler av planlegginga som blir 
behandla av det faste utvalget for plansaker, dvs. (i hovedtrekk): 
  

 utbyggingsplaner 
 reguleringsplaner 
 kommuneplanen sin arealdel 
 kommuneplanen (inkludert økonomiplan/årsbudsjett) 
 kommunedelplaner (trafikktrygghet - idrett og friluftsliv) 

 
For å sikre deltaking skal barnerepresentanten få tilgang på sakspapirene i god tid før møtene og 
helst tidlig i oppstartsfasen av en planprosess. 
 
Barnerepresentanten skal se til at kommunen gjør jobben sin i samsvar med rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga (RPR) og yte til at barn og 
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unge kjenner rettene sine på en slik måte at de selv kan komme med innspill i planprosesser etter 
plan- og bygningslova. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2108-5 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 26.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/18 Nordreisa valgnemnd 16.04.2018 
30/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Nyvalg av vararepresentant fra Nordreisa Høyre til kontrollutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 16.04.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Fra Høyre gjøres følgende nyvalg til kontrollutvalget for resten av valgperioden: 
 
Kontrollutvalget 
Faste representanter Høyre/frps medlemmer Høyres/FrPs varamedlemmer 
John Karlsen (FrP) 
Tore Yttregaard (H) 
Margit Myrvang (H) 

1.Harald W. Henriksen (FrP) 
2.Dag Roar Stangeland (H) 
3.Torstein Nygaard (H)  
4. Svetlana Thomassen (FrP) 
5. Anita Lilleberg (FrP) 
6. Jon Alfred Bråstad (H) 
 

 
 
Henvisning til lovverk: 
Kommunelovens §77 
Forskrift om kontrollutvalg 
Kommuneloven 

Valgnemndas innstilling 
Fra høyre gjøres følgende nyvalg til kontrollutvalget for resten av valgperioden: 
 
Kontrollutvalget 
Faste representanter Høyre/frps medlemmer Høyres/FrPs varamedlemmer 
John Karlsen (FrP) 1.Harald W. Henriksen (FrP) 
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Tore Yttregaard (H) 
Margit Myrvang (H) 

2.Dag Roar Stangeland (H) 
3.Torstein Nygaard (H)  
4. Svetlana Thomassen (FrP) 
5. Anita Lilleberg (FrP) 
6. Jon Alfred Bråstad (H) 
 

 
 

Saksopplysninger 
Hermod Larsen (H) har gått bort. Han var valgt som 3. vararepresentant for Høyre. 
 
Ihht. Kommunelovens §16 nr. 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn 
kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges 
nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig 
velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
I reglement §2 for kontrollutvalget for Nordreisa kommune står bl.a.  at det velges fem 
medlemmer og to varamedlemmer per medlem. Minst ett av medlemmene velges blant 
kommunestyrets medlemmer.  
 

Vurdering 
Det foretas nyvalg til kontrollutvalget, valget skal foretas i tråd med bestemmelsene i 
kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av 
utvalget, må den som velges være mann. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/2266-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 27.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/18 Nordreisa valgnemnd 16.04.2018 
31/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Nyvalg til klagenemnd etter innvilgelse av fritak for Helga Jæger Wigdel 

Henvisning til lovverk: 
forvaltningsloven § 28 annet ledd, jf. kommuneloven § 10. 
Reglement for klagenemnd 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 16.04.2018  
 

Behandling: 
Forslag på personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) legges frem til møtet i 
kommunestyret 26.4.18. 

Vedtak: 
Forslag på personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) legges frem til møtet i 
kommunestyret 26.4.18. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
Helga Jæger Wigdel ble innvilget fritak fra alle sine politiske verv i kommunestyremøte 20.4.17, 
ved en inkurie ble det ikke foretatt nyvalg til klagenemnda der Helga Jæger Wigdel er personlig 
vara for Ole Morten Pedersen (Ap). 
 
Det skal velges 8 medlemmer i klagenemnda, 2 fra kommunestyret og en fra hvert 
innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlig varamedlemmer fra samme organ som medlemmet. 
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Kommunestyret    2 med personlig varamedlem 
Formannskapet    1 med personlig varamedlem 
Administrasjonsutvalget   1 med personlig varamedlem 
Næringsutvalget    1 med personlig varamedlem 
Oppvekst- og kulturutvalget  1 med personlig varamedlem 
Helse- og omsorgsutvalget  1 med personlig varamedlem 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget 1 med personlig varamedlem 
 
Kommunestyret vedtok klagenemnd for perioden 2015-2019 i PS 35/15 i møte 16.10.2015. 
 

Medlemmer Personlig varamedlem  
Ole Morten Pedersen (Ap) Helga Jæger Widgel (Sv) Kommunestyret 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) Tor Arne Isaksen (Krf) Kommunestyret 
Siv Elin Hansen (Sv) Sigleif Pedersen (Ap) Formannskap/administrasjonsutvalg 
Ola Dyrstad (SP) Ragnhild Hammari (FrP) Miljø,- plan og utviklingsutvalget 
Trond Bjerkmo (Ap) Sigrund Hestdal (Ap) Helse- og omsorgsutvalget 
Davida Olsen (Krf) Per Sverre Moen (H) Oppvekst- og kultur 
Olaug Bergset (Sp) Bjørn Arne Olsen (Mdg) Næringsutvalget 
Leder: Ole Morten Pedersen (Ap) 
Nestleder: Anne Kirstin Korsfur (Frp) 

 
Klagenemnda har i dag 7 medlemmer, hvorav to fra kommunestyret og en fra hvert 
innstillingsutvalg/hovedutvalg. Personlige varamedlemmer fra samme organ som 
medlemmet. 

Vurdering 
Det velges personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-15 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 20.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/18 Nordreisa valgstyre 22.03.2018 
6/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
32/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Søknad om fritak fra politiske verv Heidi Gausdal (Frp) for resten av 
valgperioden 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 23.03.2018  
 

Behandling: 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag: 
Helse- og omsorgsutvalget: Ann-Kristin Torheim (Frp) rykker inn som 1. vara og Jonny 
Henriksen rykker inn som 2. vara.  
Miljø,- plan og utviklingsutvalget: Paul Pedersen rykker inn som 2. vara 
 
Valgnemda fremmet følgende forslag: 
Dispensasjonsutvalget:  
Per Håvard Steinsvik går inn som fast medlem og nestleder.  
Valg av 2. varamedlem legges frem på møtet til kommunestyret. 
 
Terje Olsen (H) Fremmet følgende forslag: 
Personlig varamedlem i rådet for funksjonshemmede Eva Gamst (H). 
 
Innstillingen med alle forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Helse- og omsorgsutvalget 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Bjørn Garden  1.Ann-Kristin Torheim 

2. Jonny Henriksen 
 

288

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107


Miljø,- plan og utviklingsutvalget 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Ragnhild Hammari  1. Jonny Henriksen 

2. Paul Pedersen 
 
Rådet for funksjonshemmede 
Politiske representanter Personlige varamedlem 
Trine Lise Haraldsdatter (Mdg) 
Harry Kristiansen (Ap)  

Eva Gamst (H) 
Davida Olsen (Krf) 

 
Dispensasjonsutvalget 
 Varamedlemmer 
Per Håvard Steinsvik (partipolitisk 
uavhengig) 

1.Tor Rasmussen (H) 
2. Forslag legges frem til kommunestyrets 
møte 26.4.18  

 
Ny nestleder i dispensasjonsutvalget: Per Håvard Steinsvik 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 22.03.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 

 Heidi Gausdal (Frp) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Anne Kirstin Korsfur 
Arthur Tørfoss 
John Roald Karlsen  

1.Ragnhild Hammari 
2.Ann Kristin Thorheim 
3.Bjørn Garden 
4.Harald Willy Henriksen 
5.Jonny Henriksen 
6.Torbjørn Berg 

 
 
Valgloven 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 

 Heidi Gausdal (Frp) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden. 
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Anne Kirstin Korsfur 
Arthur Tørfoss 

1.Ragnhild Hammari 
2.Ann Kristin Thorheim 
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John Roald Karlsen  3.Bjørn Garden 
4.Harald Willy Henriksen 
5.Jonny Henriksen 
6.Torbjørn Berg 

 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Det foretas nyvalg til helse- og omsorgsutvalget, miljø,- plan og utviklingsutvalget, 
dispensasjonsutvalget, rådet for funksjonshemmede, valget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være mann. 
 
Helse- og omsorgsutvalget 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Bjørn Garden  1........................................ 

2. Reidun Dahl – søkt fritak – egen sak 
3. Jonny Henriksen 

 
 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget 
Fremskrittspartiets medlemmer Fremskrittspartiets varamedlemmer 
Ragnhild Hammari  1. Jonny Henriksen 

2. .................................... 
3. Paul Pedersen 

 
Rådet for funksjonshemmede 
Politiske representanter Personlige varamedlem 
Trine Lise Haraldsdatter (Mdg) 
Harry Kristiansen (Ap)  

........................................ 
Davida Olsen (Krf) 

 
Dispensasjonsutvalget 
 Varamedlemmer 
.......................................................... 1.Tor Rasmussen (H) 

2. Per Håvard Steinsvik (partipolitisk uavhengig)  
 
Ny nestleder i dispensasjonsutvalget: ..................................................... 

 

Saksopplysninger 
Heidi Gausdal søker i brev av 19.3.18 om permisjon fra alle sine politiske verv for resten av 
valgperioden og grunngir sin søknad med personlige årsaker. 
 
Heidi Gausdal har følgende verv: 

 4. vararepresentant i kommunestyret 
 Medlem og nestleder i dispensasjonsutvalget 
 1. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 Personlig vararepresentant i rådet for funksjonshemmede 
 2. vararepresentant i miljø,- plan og utviklingsutvalget 

 
Valglisten til FRP etter kommunestyrevalget høsten 2015: 
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Vurdering 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn. 
 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Heidi Gausdal (Frp) søker fritak for resten av valgperioden pga. personlige forhold.   
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
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Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Heidi Gausdal (Frp) 
foretas det nyvalg av Torbjørn Berg (Frp) som kom på 10. plass på valglisten til Frp etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
 
Det foretas nyvalg av medlem og nestleder til dispensasjonsutvalget, 1. vararepresentant i helse- 
og omsorgsutvalget, personlig vararepresentant i rådet for funksjonshemmede og 2. 
vararepresentant i miljø,- plan og utviklingsutvalget, valget skal foretas i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være kvinne. 
 
 

292

https://lovdata.no/lov/2002-06-28-57/%25C2%25A714-2


 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-9 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 12.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/18 Nordreisa valgnemnd 23.03.2018 
3/18 Nordreisa valgstyre 22.03.2018 
33/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Søknad om fritak fra offentlige verv 2018 - Elise Blixgård (Sp) 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 
Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 22.03.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2018. Hun gjeninntrer vervene fra 

1.1.2019. 
 
• Følgende opprykk foretas for perioden 26.4.-31.12.18 
 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 26.04.- 31.12.18: 
 

Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 1. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 2. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 3. Tanja Birkeland 
 4. Kirsti Marit Steinlien 
 5. Hugo Bjørnnes 

 
Etter 31.12.18 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4.  
og Kirsti Marit Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
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Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 23.03.2018  
 

Behandling: 
Olaf Skogmo (Sp) fremmet følgende forslag: 
Tanja Birkeland (Sp) fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget og 4. vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget for perioden 26.4.-31.12.18  
Knut Skogvold (Sp) 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 26.4.-31.12.18  
 
Forslaget fra Olaf Skogmo (Sp) enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Tanja Birkeland (Sp) fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for perioden og 4. 
vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget for perioden 26.4.-31.12.18 
 
Knut Skogvold (Sp) 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 26.4.-31.12.18  
 
 
 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2018. Hun gjeninntrer vervene fra 
1.1.2019. 
 

 Følgende opprykk foretas for perioden 26.4.-31.12.18 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 26.04.- 31.12.18: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 6. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 7. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 8. Tanja Birkeland 
 9. Kirsti Marit Steinlien 
 10. Hugo Bjørnnes 

  
 Etter 31.12.18 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4.  

og Kirsti Marit Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
For perioden 26.4.-31.12.18 foretas nyvalg til oppvekst- og kulturutvalget og helse- og 
omsorgsutvalget, valget skal foretas i tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. 
For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være 
kvinne: 
....................   fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget for perioden 26.4.-31.12.18 
....................  4. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget for perioden 26.4.-31.12.18 
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For perioden 26.4.-31.12.18 velges: 
............... 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd  
...............  4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 20.4.-31.12.17. 
 
Elise Blixgård (Sp) gjeninntrer vervene fra 1.1.2019. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har 12.3.18 mottatt søknad om fritak fra alle politiske verv fra Elise 
Blixgård (Sp) ut 2018 pga. helsemessige årsaker. 
 
I kommunestyremøte 20.04.2017 i PS 29/17 fikk Elise Blixgård (Sp) innvilget fritak fra 
politiske verv i 2017. 
 
Elise Blixgård (Sp) har følgende verv: 
 4. vararepresentant i kommunestyret 
 Fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget 
 4. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd 

 
Valglisten til SP etter kommunestyrevalget høsten 2015. 

  
 
I kommunestyremøte 20.04.2017 i PS 29/17 fikk Elise Blixgård (Sp) innvilget fritak fra 
politiske verv i 2017, og følgende vedtak ble fattet: 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2017. Hun gjeninntrer i vervene fra 
1.1.2018. 
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 Følgende opprykk foretas for perioden 20.4.-31.12.17 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 20.04.- 31.12.17: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 1. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 2. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 3. Tanja Birkeland 
 4. Kirsti Marit Steinlien 
 5. Hugo Bjørnnes 

  
Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4. og Kirsti Marit 
Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
Tanja Birkeland (Sp) fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget og 4. vararepresentant i helse- 
og omsorgsutvalget for perioden 20.4.-31.12.17 
Knut Skogvold (Sp) 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
og 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd for perioden 20.4.-31.12.17. 
 
 

Vurdering 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn:  
 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Elise Blixgård (Sp) søker om et kortere tidsrom permisjon (8 mndr.) pga. helsemessige årsaker.   
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
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på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
 
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Elise Blixgård (Sp) foretas 
det nyvalg av Hugo Bjørnnes (Sp) som kom på 9. plass på valglisten til SP etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/198-17 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 26.03.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/18 Nordreisa valgnemnd 16.04.2018 
34/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Søknad om permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget til januar 2019 for Guro Nordgaard Siri (H) 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 

Saksprotokoll i Nordreisa valgnemnd - 16.04.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Guro Nordgaard Siri (H) gis permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget frem til 31.12.2018.  
 
Nyvalg til helse- og omsorgsutvalget skal foretas i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 
§16 nr. 3. og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av utvalget, må den som 
velges være kvinne. 
 
Helse- og omsorgsutvalget gjeldende fra vedtaksdato til 31.12.19: 
 
Høyres medlemmer Høyres varamedlemsrekke 
Herborg Ringstad   1. Øystein Jensen 

2. Merete Rollstad 
3. Bjarne Josefsen 

Etter 31.12.18 gjeninntrer Guro Nordgaard Siri (H) som vararepresentant nr 2.  
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Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Guro Nordgaard Siri (H) gis permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og 
omsorgsutvalget frem til 31.12.2018.  
 
Nyvalg til helse- og omsorgsutvalget skal foretas i tråd med bestemmelsene i kommuneloven 
§16 nr. 3. og 6. For å opprettholde lovbestemt kjønnssammensetning av utvalget, må den som 
velges være kvinne. 
 
Helse- og omsorgsutvalget gjeldende fra vedtaksdato til 31.12.19: 
 
Høyres medlemmer Høyres varamedlemsrekke 
Herborg Ringstad   1. Øystein Jensen 

2. Merete Rollstad 
3. Bjarne Josefsen 

Etter 31.12.18 gjeninntrer Guro Nordgaard Siri (H) som vararepresentant nr 2.  
 
 

Saksopplysninger 
Guro Nordgaard Siri (H) søker i sms av 23.3.18 om permisjon som vara i helse- og 
omsorgsutvalget i perioden januar 2018 til januar 2019, hun opplyser i sin søknad at hun har 
flyttet til Kautokeino.  
 
Jf. opplysninger fra folkeregisteret pr 26.3.18 står Guro Nordgaard Siri registret bosatt i 
Nordreisa kommune. 

Vurdering 
Ihht. Kommunelovens bestemmelser § 15 nr. 2. kan kommunestyret etter søknad frita, for et 
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.  
 
Ihht. Kommunelovens bestemmelser i §15 nr 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt 
organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting 
fra kommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen 
varer 
 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
 
Guro Nordgaard Siri (H) søker om et kortere tidsrom permisjon (1 år) da det vil medføre 
vanskeligheter å skjøtte sitt verv som vararepresentant da hun bor i Kautokeino.  
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Det foretas nyvalg til helse- og omsorgsutvalget gjeldende frem til 1.1.19, valget skal foretas i 
tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr. 3 og 6. For å opprettholde lovbestemt 
kjønnssammensetning av utvalget, må den som velges være kvinne. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/342-3 

Arkiv:                U01  

Saksbehandler:  Ida Wigdel 

 Dato:                 16.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/18 Nordreisa kommunestyre 26.04.2018 

 

Høringsuttalelse regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen 

Vedlegg 
1 Særutskrift Balsfjord kommune 
2 Høringsutkast regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune gir følgende uttalelse til regional strategisk næringsplan for Tromsø-

regionen: 

1. De seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa 

samarbeider om næringsutvikling gjennom blant annet Nord-Troms Regionråd 

(bestående av alle ordførere i regionen) og Næringsutvalget i Nord-Troms (bestående av 

alle næringsutviklere/konsulenter i regionen). Utarbeidelsen av en strategisk næringsplan 

for Tromsø-regionen ville være naturlig å diskutere i disse forumene. Politisk ledelse 

eller administrasjonen i Nordreisa kommune har likevel ikke blitt gjort kjent med denne 

planen før den kom på høring fra Balsfjord kommune i mars. Nordreisa kommune anser 

dette som en svakhet med planprosessen.  

2. Nordreisa kommune stiller seg bak et strategisk regionalt samarbeid om 

næringsutvikling. Den strategiske næringsplanen for Tromsøregionen setter derimot 

grensene tydelig ved sin egen region, som her omfatter Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, 

Storfjord og Lyngen kommune. Det framgår ikke av denne planen hvilke strategiske 

grep for samarbeid ut over Tromsø-regionen man ser for seg. Dette anser Nordreisa 

kommune som en svakhet ved planen. 

3. Planen framhever destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord som et strategisk verktøy for 

utviklingen av Tromsø-regionen som et bærekraftig reisemål. Visit Lyngenfjord eies i 
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dag av Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune. Skjervøy og Nordreisa kommune har 

tjenesteavtale med selskapet. Destinasjonsselskapets rolle og betydning i en strategisk 

næringsplan for Tromsø-regionen, hvor tre av fem kommuner i Lyngenfjordregionen 

ikke er inkludert, bør avklares med selskapets styre, eierkommuner og 

medlemskommuner. Dette er ikke gjort under planprosessen. Nordreisa kommune anser 

dette som en svakhet med prosessen og planen.  

 

 
 
 

Saksopplysninger 
Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø kommuner samarbeider om ny Regional 

strategisk næringsplan for Tromsøregionen (høringsutkast og særutskrift fra Balsfjord kommune 

vedlagt). Planen skal gjelde i 4 år fra 2018 til 2022 og er en temaplan; den følgelig ikke 

underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. 

 

Arbeidet med planen er ledet av Tromsø kommune i en arbeidsgruppe bestående av 

næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter fra alle kommunene. Arbeidsgruppen har rapportert til 

Styringsgruppen for Byregionprogrammet. Alle kommunene er representert i styringsgruppen 

med politisk eller administrativ ledelse. I tillegg sitter Næringsforeningen i Tromsøregionen, 

Universitetet i Tromsø og Haplast i Styringsgruppen. Høringsfristen er satt til 21.05.2018. 

 

Arbeidet med planen er tatt inn som et av tiltakene i fase 2 i Byregionprogrammet. Dette er et 

utviklingsprogram for byregioner som skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og 

omland for å styrke den regionale vekstkraften i disse områdene. Byregionprogrammets andre 

fase strekker seg til våren 2018, og består av 37 byregioner og 213 kommuner. Nordreisa 

kommune har ikke fått invitasjon til å delta i dette programmet.  

 

Planen fokuserer på attraktivitet for utvikling og etablering, innovasjon og bærekraftig 

verdiskaping, infrastruktur og transport, samt areal. 

 

Prioriterte tiltak er (sitat): 

1. Opprette et regionalt næringsforum for næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter i de ulike 

kommunene. Forumet har mandat til å fungere som arbeidsgruppe for Regional 

strategisk næringsplan, og rapporterer årlig til ordførere og rådmenn i 
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deltagerkommunene. Forumet skal spesielt fokusere på reiselivsnæringen – da dette er en 

vekstnæring som vil ha stor nytte av et sterkere samarbeid på tvers av 

kommunegrensene. I tillegg vil erfaringer fra dette arbeidet ha overføringsverdi til andre 

næringer og arbeidsområder. Forumet vil i samarbeid med inviterte næringsaktører i 

regionen gjøre en årlig evaluering av Regional strategisk næringsplan. Planen rulleres 

hvert fjerde år. Forumet kan også arbeide frem nye prosjekter som støtter opp om 

retningen i Regional strategisk næringsplan. 

2. Utarbeide en nasjonal pilot på finansiering av fellesgodetiltak i reiselivsnæringen i 

samarbeid med Visit Lyngenfjord og Visit Tromsøregionen. 

3. Felles profilering av Tromsøregionen, hvor første grep vil være en felles oversikt over 

industriarealer i Tromsøregionen og markedsføre disse på nettsiden «Arctic Industrial 

Parks». 

4. Arbeide mot virkemiddelapparatet for nasjonale tilskudds- og finansieringsordninger 

som muliggjøre bygging av nok og riktige boliger for å sikre verdiskapingspotensialet i 

hele Tromsøregionen. 

 

 

Vurdering 

Denne saken er av politisk karakter, og Nordreisa kommune mener at det er nødvendig med to 

ulike tilnærminger til planprosessen og planen:   

 Det bør gis en høringsuttalelse omkring planens konkrete innhold.  

 Det bør av politisk ledelse i Nordreisa kommune vurderes om, og eventuelt hvordan 

problematikken rundt planprosessen og deler av planens innhold skal adresseres direkte 

til Lyngen og Storfjord kommune.  

 

Høringsuttalelse 

Sitat innledning i planen: «Et godt regionalt samspill utvikles i fellesskap. Et viktig premiss for 

Byregionprogrammet og den regionale strategiske næringsplanen er at et godt utviklet samspill 

mellom by og omland styrker potensialet for vekst og økonomisk utvikling i hele regionen. Det 

er dermed en gjensidig avhengighet for å maksimere verdiskapingspotensialet i regionen. Det er 

viktig med gode samarbeidsformer og omforente strategiske satsinger. Kommuner og næringsliv 

vil da, i fellesskap og hver for seg, utnytte regionens fortrinn med blant annet nærhet til havet 

og naturen, infrastruktur, kompetanse og næringsnettverk på best mulig måte».  
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Denne næringsplanen setter grensene tydelig ved sin egen region, som her omfatter Tromsø, 

Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommune. Det framgår ikke noe sted i planen hvilke 

strategiske grep for samarbeid ut over egen region man ser for seg. Dette anser Nordreisa 

kommune som en svakhet ved planen, særlig med tanke på at to av kommunene som her er en 

del av Tromsø-regionen, også er en del av et politisk og næringsmessig samarbeid med fire 

øvrige kommuner i Nord-Troms.  

 

Næringsplanen for Tromsø-regionen har skrevet Visit Lyngenfjord som et viktig grep for å 

jobbe med reiseliv. Sitat: «Vi vil støtte opp om Visit Lyngenregionen og Visit Tromsøregionens 

arbeid med å utvikle Tromsø-regionen til et bærekraftig reisemål. Vi skal arbeide gjennom 

destinasjonsselskapene, og i samarbeid med næringslivet for å utvikle gode produkter av høy 

kvalitet med mål om å kombinere reiselivsveksten med en positiv lokal ringvirkning og en styrket 

lokal identitet og integritet». Etter hva saksbehandler kjenner til er hverken styret eller eierne i 

Visit Lyngenfjord (foreløpig Kåfjord-, Storfjord- og Lyngen kommune), eller de øvrige 

kommunene som finansierer driften av selskapet (Skjervøy og Nordreisa kommune) informert 

om at Visit Lyngenfjord skal bidra til å løfte hele Tromsø-regionen som et bærekraftig reisemål. 

Nordreisa kommune har tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord, med en årlig kostnad på kr 

200 000. I selskapet er det to ansatte, som har ansvaret for utvikling og markedsføring av 

reiselivsnæringen i fem kommuner i vår region. Det vil være nærliggende å tro at Visit 

Lyngenfjord har nok å gjøre for eierkommunene og medlemskommunene. Selskapets rolle som 

strategisk verktøy for øvrige kommuner i Tromsø-regionen bør avklares og begrenses.  

 

 

Bakgrunnen for en formell henvendelse til Lyngen og Storfjord kommune 

Nordreisa kommune stiller seg bak et regionalt strategisk samarbeid. Med felles bo- og 

arbeidsmarked og felles infrastrukturutfordringer er det naturlig at flere kommuner finner 

sammen for å løse utfordringer. En regional næringsplan er i seg selv positivt og et viktig 

strategisk verktøy for de kommuner som samarbeider om den. Nord-Troms Regionråd (NTRR) 

og Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) har blant annet diskutert muligheten for utformingen 

av en ny regional næringsplan for Nord-Troms. I tillegg skal Visit Lyngenfjord (VL) nå i gang 

med en felles regional plan for utviklingen av reiselivsnæringen i Nord-Troms.  

 

Nå har vi mottatt et høringsutkast på en regional næringsplan som inkluderer Tromsø – og deler 

av Nord-Troms. Hverken administrasjonen eller politisk ledelse i Nordreisa har blitt gjort kjent 

med denne planen før den kom på høring fra Balsfjord kommune i mars. Etter hva 
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saksbehandler kjenner til gjelder det samme for Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen kommune. 

Dette innebærer at hverken ordførere eller næringsutviklere i Lyngen og Storfjord kommune, 

gjennom eksempelvis NTRR, NUNT eller annen korrespondanse har informert om denne 

prosessen eller planen, før høringsutkastet nå ligger på bordet. Dette skaper i seg selv mistillit til 

Lyngen og Storfjord som strategiske samarbeidspartnere rundt næringsutvikling. En tettere 

involvering av de andre kommunene i regionen ville gjort forankringen av planen enklere og fått 

ryddet av veien uklarheter før høringsrunden. Det virker også negativt at planen kommer på 

høring fra Balsfjord, og ikke Lyngen eller Storfjord kommune. I tillegg til prosessen er deler av 

selve innholdet i planen potensielle kilder til konflikt mellom prosjekter som allerede pågår i 

Nord-Troms, og tiltak Tromsø-regionen ønsker å jobbe med.  

 

Planens overordnede mål er at Tromsøregionen skal være det foretrukne stedet for bærekraftig 

næringsaktivitet i Arktis. I planen påpekes det at, sitat: «Tromsøregionen er i internasjonal og 

nasjonal konkurranse med andre regioner om å tiltrekke seg arbeidsplasser, kvalifisert 

arbeidskraft, nye innbyggere og kapital»...»Formålet med en felles Regional strategisk 

næringsplan er å styrke regionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon gjennom 

en strategisk satsing på tiltak som går på tvers av kommunegrensene. Tromsøregionen skal også 

i fremtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og kunne tilby 

et bredt spekter av offentlige tjenester».  

 

Gjennom blant annet NTRR og NUNT pågår det flere interkommunale prosjekter og satsinger 

som vil komme i direkte konflikt med flere områder i denne planen. Herunder kan vi løfte fram 

infrastruktur, reiseliv og sjømatnæringen som samarbeidsområder som også skal prioriteres i 

Tromsøregionen. Her er Lyngen og Storfjord allerede godt forankret i prosjekter som skal løfte 

disse sektorene i Nord-Troms. Dette medfører at Storfjord og Lyngen kommune i flere tilfeller 

potensielt sett vil havne i en posisjon hvor de må prioritere mellom regionene. 

 

Tromsøregionen skal ifølge planen blant annet samarbeide om infrastrukturutvikling. Sitat: «Vi 

skal arbeide for en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et konkurransedyktig 

næringsliv gjennom å: arbeide for bedre vei og kollektivløsninger i regionen»...»videreutvikle 

havnestrukturen». I planen framgår det videre at Tromsøregionen skal være ledende i Arktis på 

innovasjon og bærekraftig verdiskapning ved å blant annet, sitat: «Løfte Tromsøregionen som 

sjømatregion». Det pågår flere samarbeidsprosjekter mellom kommunene i Nord-Troms hvor 

dette står i fokus. Skjervøy er den største havbrukskommunen i Nord-Norge og Tromsø er den 

største fiskerihavna. Infrastrukturområdet er i stor grad finansiert av statlige midler, og således 
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blir Tromsø å konkurrere med Nord-Troms om finansiering av løsninger. Tromsøregionens plan 

begrenser innsatsen til sitt eget område og sørover mot Narvik. Infrastrukturarbeid handler om å 

prioritere, en må velge hvilken satsing en skal gå for. For Nordreisa kommune er svaret enkelt. 

Vi ønsker et tett og godt samarbeid for å styrke infrastrukturen i Nord-Troms, og vi ønsker både 

Lyngen- og Storfjord kommuner med på dette samarbeidet. 

 

I planperioden skal det opprettes et regionalt næringsforum for næringssjefer/-rådgivere/-

konsulenter i de ulike kommunene i Tromsø-regionen. 

Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd, som 

består av en næringsmedarbeider fra hver kommunene. NUNT skal arbeide med 

utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet 

strategisk næringsplanlegging og fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på 

næringsutvikling. Det er begrenset hvor mye ressurser hver enkelt næringsutvikler/konsulent i 

Nord-Troms kan stille til rådighet i regionale prosjekter. Når Lyngen og Storfjord nå har 

utarbeidet en felles næringsplan med Tromsø-regionen, medfører dette et spørsmål om 

næringssamarbeidet med de øvrige Nord-Troms kommunene vil nedprioriteres til fordel for 

arbeid i den regionen en har felles næringsstrategier sammen med.  

 

Med dette som bakgrunn vurderer Nordreisa kommune at det bør gis en høringsuttalelse 

omkring planens konkrete innhold. Her er det noen momenter med direkte betydning for 

Nordreisa kommune, som bør poengteres.  

 

I tillegg til en høringsuttalelse mener saksbehandler at politisk ledelse i Nordreisa kommune må 

vurdere om, og eventuelt hvordan problematikken rundt planprosessen og deler av planens 

konkrete innhold skal adresseres direkte til Storfjord og Lyngen kommune. 
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Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 

1. Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen. K. sak 15/17, møte 22.02.2017 
 
Saksopplysninger: 
Hva saken gjelder 
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner samarbeider om ny Regional 
strategisk næringsplan for Tromsøregionen. Den regionale strategiske næringsplanen skal holdes 
på et overordnet regionalt nivå, og bygger på deltagerkommunenes egne samfunnsplaner og 
kommunale næringsplaner. Den enkelt kommune følger selv opp relevante tiltak i egne 
handlings- og økonomiplaner. 
 
Planen er en temaplan, og følgelig ikke underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. Det er 
uansett viktig å sikre god forankring og eierskap både i politisk og administrativ ledelse, 
næringsliv og samfunnet for øvrig. Planen legges derfor ut for offentlig ettersyn frem til 21. mai 
2018.  
Det gjennomføres en koordinert utsending og merknadsbehandling for alle kommuner. Endelig 
forslag til Regional strategisk næringsplan legges frem for politisk behandling sensommeren 
2018.  
 
Saksutredning 
Regional strategisk næringsplan er en felles, overordnet strategisk plan for kommunene 
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles 
virkelighetsforståelse og identifisere felles satsingsområder som er viktig for næringsutvikling i 
hele regionen. 
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Planen er en temaplan som strekker seg over en periode på fire år fra 2018 til 2022. Fag- og 
temaplaner er ikke underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. 
Planen gjøres tilgjengelig for offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. Det er utarbeidet en felles 
liste for koordinert utsending til offentlige myndigheter og aktører som er representert i to eller 
flere kommuner (se vedlegg 1). Samtidig er den enkelte kommune ansvarlig for å gjøre planen 
tilgjengelig lokalt.  
 
Det er utarbeidet likelydende saksfremlegg for alle kommuner, med mål om følgende 
behandling: 

- Balsfjord kommune: Formannskapet 15. mars 2018 
- Karlsøy kommune: Formannskapet 21. mars 2018 
- Lyngen kommune: Formannskapet 23. mars 2018 
- Storfjord kommune: Formannskapet 4. april 2018 
- Tromsø kommune: Formannskapet 20. mas 2018 

 
Arbeidet med planen er tatt inn som et av tiltakene i fase 2 av Byregionprogrammet. Dette er et 
utviklingsprogram for byregioner som skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland 
for å styrke den regionale vekstkraften i disse områdene. Byregionprogrammets andre fase 
strekker seg til våren 2018, og består av 37 byregioner og 213 kommuner. 
 
Planen bygger på kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene i NIBR-rapporten «Samspill og 
regional vekstkraft i Tromsøregionen», kommuneplaner og næringsplaner i de respektive 
kommunene, samt regionale, nasjonale og internasjonale dokumenter som for eksempel 
Regjeringens Nordområdestrategi (2017) og Regjeringens havstrategi (2017), Meld. St. 22 (2015 
– 2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver», Meld. St. 18 /2016 – 2017) 
«Berekraftige byar og sterke distrikt» og OECD-rapporten «OECD Terrotorial Reviews: 
Northern Sparsely Populated Areas» (2017). 
 
Arbeidet med planen er ledet av Tromsø kommune i en arbeidsgruppe bestående av 
næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter fra alle kommunene. Arbeidsgruppen har rapporter til 
styringsgruppen for Byregionprogrammet, som også har fungert som styringsgruppe for den 
regionale næringsplanen. Alle kommunene er representert i styringsgruppen med politisk eller 
administrativ ledelse. I tillegg sitter Næringsforeningen i Tromsøregionen, Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet og Haplast i styringsgruppen. 
 
Gitt formålet med Regional strategisk næringsplan har vi valgt å fokusere på attraktivitet knyttet 
til etablering av nye og utvikling av eksisterende bedrifter. Under dette punktet følger også 
satsingene innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur og transport og areal. Bo- og 
besøksattraktivitet dekkes av andre temaplaner og strategier som for eksempel kulturplaner, 
folkehelseplaner og reiselivsstrategier.  
 
Regional strategisk næringsplan legger til grunn at innbyggermedvirkning skal brukes aktivt som 
metode. I korte trekk betyr dette at vi søker å styrke evnen til å håndtere de store 
samfunnsutfordringene på en god måte som skaffer bedre tjenester for innbyggerne, er 
kostnadseffektive for kommunen, bidrar til nye næringsvirksomheter og arbeidsplasser, samtidig 
som de reduserer klimagassutslipp og bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 
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Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen kan ikke gjennomføres av kommunene alene. Den 
må eies og gjennomføres i tett samarbeid med regionens næringsliv, innbyggere og andre aktører. De 
strategiske retningene og tiltakene i denne planen skal derfor operasjonaliseres i møtet mellom 
kommunen og innbyggerne. 
 
Visjonen og de overordnede målsetningene er utarbeide med utgangspunkt i gjeldende nærings- og 
samfunnsplaner i deltagerkommunene. 

 
Visjon: Tromsøregionen skal være den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som 
Arktisk hovedstad. 
 
Overordnet mål: Tromsøregionen skal være det foretrukne stedet for bærekraftig 
næringsaktivitet i Arktis. Regionen skal være attraktiv for næringsliv, boende og besøkene. 
Næringslivet skal bidra til en bærekraftig utvikling og tuftes på miljømessig, kulturell, sosial og 
økonomisk verdiskaping. Vi skal styrke regionens fortrinn definert som attraktivitet, reiseliv, 
sjømat, kompetanse og arealer. 
 
Delmål: 
- Økt samhandling mellom kommunene i Tromsøregionen. 
- Tromsøregionen skal være ledende på innovasjoner knyttet til bærekraftig verdiskaping i 

Arktis. 
- Tromsøregionen skal ha en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et 

konkurransedyktig næringsliv og en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. 
- Tromsøregionen skal samarbeide om næringsarealer i sjø og på land som imøtekommer 

næringslivets og samfunnets behov. 
 
Omfanget av tiltakene knyttet til de strategiske satsingene varierer i omfang, kostnad og tidshorisont. 
Noen tiltak har lave kostnader og kan iverksettes mer eller mindre umiddelbart, mens andre krever et 
langsiktigstrategisk arbeid på ulike forvaltningsnivå. 
 
For å videreføre arbeidet med planen, er det identifisert fire prioriterte tiltak som det foreslås å igangsette 
umiddelbart etter endelig vedtatt plan. De fire prioriterte tiltakene er: 

1. Opprette et regionalt næringsforum for næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter i de ulike 
kommunene. Forumet har mandat til å fungere som arbeidsgruppe for Regional strategisk 
næringsplan, og rapporterer årlig til ordførere og rådmenn i deltagerkommunene. Forumet skal 
spesielt fokusere på reiselivsnæringen – da dette er en vekstnæring som vil ha stor nytte av et 
sterkere samarbeid på tvers av kommunegrensene. I tillegg vil erfaringer fra dette arbeidet ha 
overføringsverdi til andre næringer og arbeidsområder. Forumet vil i samarbeid med inviterte 
næringsaktører i regionen gjøre en årlig evaluering av Regional strategisk næringsplan. Planen 
rulleres hvert fjerde år. Forumet kan også arbeide frem nye prosjekter som støtter opp om 
retningen i Regional strategisk næringsplan. 

2. Utarbeide en nasjonal pilot på finansiering av fellesgodetiltak i reiselivsnæringen i samarbeid 
med Visit Lyngenfjord og Visit Tromsøregionen. 

3. Felles profilering av Tromsøregionen, hvor første grep vil være en felles oversikt over 
industriarealer i Tromsøregionen og markedsføre disse på nettsiden «Arctic Industrial Parks». 

4. Arbeide mot virkemiddelapparatet for nasjonale tilskudds- og finansieringsordninger som 
muliggjør bygging av nok og riktige boliger for å sikre verdiskapingspotensialet i hele 
Tromsøregionen. 

 
For nærmere beskrivelse av planen og tiltak vises det til vedlagt plan. 
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Vurdering: 
Rådmannen viser til gjeldende næringsplan for Balsfjord kommune (2016-2025), som sier at 
kommunens næringspolitikk bl.a. skal bidra til å styrke regionens næringsmessige 
konkurransekraft og profilering av Tromsøregionen som en bo- og arbeidsmarkedsregion. I lys 
av dette er rådmannen klar på at en fremtidsrettet næringsutvikling i Tromsøregionen må bygge 
på en felles oppfatning om at det som gagner en kommune gagner hele regionen, og at det er 
summen av det vi skaper i fellesskap som er avgjørende.  
En regional næringsplan må videre framheve det som er viktige utgangspunkt og sentrale 
utfordringer for regionen som helhet og for den enkelte kommune. I den forbindelse er det bl.a. 
viktig å utnytte det næringsmessige fortrinnet med å ha en stor by i regionen, og satse på områder 
man allerede er god, og/eller der man har et potensial for å bli god.  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Balsfjord kommune legger «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2018 – 
2022» ut til offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. 

2. Det gjennomføres en koordinert utsending for alle kommunene, jamfør liste i vedlegg 1.  
Balsfjord kommune distribuerer også planen lokalt i henhold til egen liste. 

Behandling i Formannskapet - 15.03.2018: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak fra Formannskapet - 15.03.2018: 
 

1. Balsfjord kommune legger «Regional strategisk næringsplan for 
Tromsøregionen 2018 – 2022» ut til offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. 

2. Det gjennomføres en koordinert utsending for alle kommunene, jamfør liste i  
vedlegg 1.  
Balsfjord kommune distribuerer også planen lokalt i henhold til egen liste. 

 
 
 

Rett utskrift 
 
Mette Toftaker 
møtesekretær 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 

Vedlegg: 
1 Høringsversjon - Strategisk næringsplan for Tromsøregionen, datert 23.02.2018 
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2 
Høringsversjon 

Om planen 
Regional strategisk næringsplan er en felles, overordnet strategisk plan for kommunene Balsfjord, Karlsøy, 
Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles virkelighetsforståelse og identifisere felles 
satsningsområder som er viktig for næringsutviklingen i hele regionen.  

Planen er en temaplan som strekker seg over 4 år i perioden 2018 til 2022. Fag- og temaplaner er ikke 
underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. 

Den enkelte kommune følger selv opp relevante tiltak i egne handlingsplaner og økonomiplaner.  

Deltagerkommunene utgjør en funksjonell region, blant annet dokumentert i NIBR-rapport 2015:4 
«Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen». 

Arbeidet med planen er tatt inn som et av tiltakene i fase 2 i Byregionprogrammet. Dette er et 
utviklingsprogram for byregioner som skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å 
styrke den regionale vekstkraften i disse områdene. Byregionprogrammets andre fase strekker seg til 
våren 2018, og består av 37 byregioner og 213 kommuner. 

Planen bygger på kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene i «Samspill og regional vekstkraft i 
Tromsøregionen», kommuneplaner og næringsplaner i de respektive kommunene samt regionale, 
nasjonale og internasjonale dokumenter som for eksempel Regjeringens Nordområdestrategi (2017) og 
Regjeringens havstrategi (2017), Meld. St. 22 (2015-2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og 
oppgaver», Meld. St. 18 (2016-2017) «Berekraftige byar og sterke distrikt» og OECD-rapporten «OECD 
Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas» (2017). 

Arbeidet med planen er ledet av Tromsø kommune i en arbeidsgruppe bestående av næringssjefer/-
rådgivere/-konsulenter fra alle kommunene. Arbeidsgruppen har rapportert til Styringsgruppen for 
Byregionprogrammet. Alle kommunene er representert i styringsgruppen med politisk eller administrativ 
ledelse. I tillegg sitter Næringsforeningen i Tromsøregionen, Universitetet i Tromsø og Haplast i 
Styringsgruppen..  
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Innledning 
Tromsøregionen ligger i en del av Arktis som er rik på naturressurser. Disse ressursene er grunnlaget for 
globalt viktige økonomiske verdikjeder. Langs disse verdikjedene utvikles bosettinger og samfunn. 
Ressursene utnyttes under krevende forhold og forutsetter kunnskaper om teknologi og erfaring med å 
leve og virke så langt mot nord. Gode samfunn her forutsetter derfor et tett samspill mellom 
naturressurser, teknologisk kunnskap og attraktive byer og lokalsamfunn. For å skape økonomisk vekst og 
utvikling må naturressursrikdommen omsettes i internasjonale markeder. En bred internasjonal 
orientering og et sterkt markedsfokus er derfor nødvendig. Markedene nås gjennom god infrastruktur, 
med trygg, stabil og effektiv transport av varer, tjenester og informasjon,  

Det er menneskene som bor her som er nøkkelen til miljømessig, sosial, og økonomisk bærekraftig bruk 
av ressursene rundt oss. Derfor må innbyggerne i regionen ha en sentral rolle i utviklingen og 
forvaltningen av området. Dersom Norge skal nå nasjonale målsetninger om å være ledende på kunnskap 
om Arktis, er det viktig å styrke kompetansen, miljøene og samfunnene i regionen.  

Tromsøregionen, som består av kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø, har lang 
historie med å utvikle robuste bosettinger i Arktis. Vi er bygd livskraftige lokalsamfunn, som gjennom 
gode institusjoner kombinerer bærekraftig ressursutnyttelse og høyt velstandsnivå.  

Tromsø kommune er den største av de fem kommunene som er involvert i planen. Tromsø er landsdelens 
klart største by miljø med et urbant miljø, mens de øvrige kommunene består av mindre tettsteder og 
spredt bosetting basert på lokale fortrinn. Regionen er tett koblet til havet og har en unik natur. 
Nærheten til de spektakulære og internasjonalt kjente Lyngsalpene, uberørte fjell og vidder, tilrettelagte 
turområder og et yrende hav- og fugleliv, gjør Tromsøregionen til en spennende region både for 
lokalbefolkningen og besøkende.  

Over tid har Tromsøregionen utviklet en fungerende arbeidsdeling med kunnskaps- og tjenestetilbud på 
høyt internasjonalt nivå i Tromsø by. Omkringliggende kommuner har utviklet et nærings- og samfunnsliv 
basert på lokale fortrinn som betjener både regionen og internasjonale markeder. Samlet tilbyr regionen 
et rikt tilbud på arbeidsplasser og bosteder som kan styrke Tromsø som Arktisk hovedstad. 

Et godt regionalt samspill utvikles i fellesskap. Et viktig premiss for Byregionprogrammet og den regionale 
strategiske næringsplanen er at et godt utviklet samspill mellom by og omland styrker potensialet for 
vekst og økonomisk utvikling i hele regionen. Det er dermed en gjensidig avhengighet for å maksimere 
verdiskapingspotensialet i regionen. Det er viktig med gode samarbeidsformer og omforente strategiske 
satsinger. Kommuner og næringsliv vil da, i fellesskap og hver for seg, utnytte regionens fortrinn med 
blant annet nærhet til havet og naturen, infrastruktur, kompetanse og næringsnettverk på best mulig 
måte. 

Formålet med en felles Regional strategisk næringsplan er å styrke regionen i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon gjennom en strategisk satsing på tiltak som går på tvers av kommunegrensene. 
Tromsøregionen skal også i fremtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, 
og kunne tilby et bredt spekter av offentlige tjenester. 

Nasjonale rammebetingelser og fylkeskommunale føringer påvirke utviklingen i Tromsøregionen.  
Næringsarbeidet må ta hensyn til disse føringene, og vil samtidig bidra til rammer som fremmer regionens 
verdiskapende rolle. 

En attraktiv arktisk hovedstadsregion 
Tromsøregionen er en attraktiv region som kombinerer en bærekraftig tradisjon med ny og moderne 
kunnskap, forsking og produksjon. Regionen har livskraftige lokalsamfunn, og er landsdelens største 
konsentrerte næringsmiljø med en allsidig og utfyllende næringsstruktur på tvers av kommunene.    
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Karlsøy kommune er en stor fiskeri- og oppdrettskommune med lang kystlinje. Storfjord og Balsfjord 
ligger sentralt plassert i forhold til regionens ferdselsårer langs E6 og E8. Kommunene har store nærings- 
og industriarealer tilgjengelig både i sjø og på land, og med god nærhet til flyplasser og jernbane. Balsfjord 
kommune har svært god kapasitet i kraftnettet. Sammen med Lyngen har Balsfjord sterke industrimiljøer, 
og nyter godt av at yrkesfagutdanningen i Nordkjosbotn er tilpasset næringslivets behov. 

Karlsøy, Lyngen og Storfjord kommuner er en del av virkemiddelsonen Nord-Troms og Finnmark. De er 
derfor unntatt arbeidsgiveravgift, har nedskriving av studielån for innbyggere, har fritak for el-avgift på 
forbruk og reduksjon i personbeskatningen.  

Tromsø kommune opplever sterkt befolkningsvekst og er et viktig nærings-, kunnskaps-, administrasjons- 
og logistikksenter i landsdelen. Byen utøver sentrale roller og funksjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.  

En viktig del av næringslivet i Tromsøregionen er knyttet til de ressursbaserte næringene. I tillegg til fiskeri 
og oppdrett, jobber kommunene i Tromsøregionen godt med jordbruk og lokal matproduksjon – tuftet på 
rene sjøområder og de beste beiteområdene i landet.  

Et likhetstrekk for alle kommunene i Tromsøregionen er den korte avstanden fra der innbyggerne bor til 
naturen. Naturen er en av forklaringene på den sterke veksten Tromsøregionen har opplevd i 
reiselivsnæringen de siste årene. Reiseliv har vokst til å bli en viktig næring i alle kommunene i 
Tromsøregionen. Vi ser at de erfaringer vi gjør fra arbeidet med reiseliv har overføringsverdi til andre 
næringer med tanke på økt verdiskaping. 

Vi ser også en stor grad av mobilitet mellom kommunene der innbyggere i ulike livsfaser velger mellom å 
bo urbant eller spredt og flytter mellom ulike bosteder, men med nærhet til urbane kvaliteter.  

For å videreføre denne muligheten i fremtiden, er det viktig å arbeide for en helhetlig samfunnsutvikling i 
regionen. I dag ser vi at boligmangel i distriktene er et reelt hinder for verdiskaping – regionalt, så vel som 
nasjonalt. Det tilbudet kommunene kan gi vil variere med geografisk bosted, men gjennom god 
planlegging og nye måter for innbyggerinvolvering vil hele Tromsøregionen være en attraktiv bo- og 
arbeidsmarkedsregion også i fremtiden. 

Arktis blir viktigere 
Den globale og strategiske betydning av Arktis har økt de senere årene. Det er særlig klimaendringene og 
presset på å utvinne viktige ressurser som befinner seg i regionen, som har skapt stor oppmerksomhet 
rundt det som skjer i nord. 

I juni 2016 ratifiserte Norge den internasjonale klimaavtalen fra Paris i november 2015. Det overordnede 
målet er å begrense den globale oppvarming til «godt under 2 grader». Avtalen har også et mål om netto-
null utslipp (det vil si balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser) i andre halvdel 
av århundret. Alle land er forpliktet til å sette nasjonale utslippsmål. 

Flere regjeringer har fastslått at Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde og 
fremhevet viktigheten av internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljøvern, 
sikkerhet og beredskap som viktige satsingsområder for at Nord-Norge også i fremtiden skal være blant 
Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Nord-Norge skal være ledende på kunnskap om, for og i 
nord. 

En rekke av næringene i Tromsøregionen vil ha åpenbare konkurransefortrinn av den økte interessen for 
Arktis og det globale fokuset på bærekraft. Vekstnæringer som reiseliv, nye marine og maritime næringer, 
kulturproduksjon, alternativ energiproduksjon og synergier fra kompetansemiljøene er viktige næringer 
for fremtiden. Fremtidens Tromsøregion vokser frem i spenningsfeltet mellom nye og tradisjonelle 
næringer bygget på innbyggernes kompetanse og identitet. 
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Attraktivitet som driver for vekst 
Selv om interessen for Arktis øker, er det viktig å huske at vekst og verdiskaping påvirkes av hvor attraktiv 
et sted er å bo, besøke, arbeide eller etablere og videreutvikle bedrifter. Tromsøregionen er i nasjonal og 
internasjonal konkurranse med andre regioner om å tiltrekke seg arbeidsplasser, kvalifisert arbeidskraft, 
nye innbyggere og kapital. Et godt bomiljø og et variert boligtilbud, attraktive arbeidsplasser, rikt kulturliv, 
nærhet til natur, god infrastruktur, herunder gå, sykkel og kollektiv, vei- og sjøforbindelser og 
flyrutetilbud, levende møteplasser og by- og tettstedssentrum med mer, er konkurransefortrinn innenfor 
attraktivitet.  

En godt utbygd infrastruktur internt i regionen bidrar til at folk kan finne alternative måter å leve sine liv 
på. Gode forbindelser inn og ut av regionen, nasjonalt så vel som internasjonalt, bidrar til utveksling av 
kunnskap og kultur og skaper mangfold og kreativitet.  

Attraktivitet er en nødvendig forutsetning for Tromsøregionen. 

En forenklet fremstilling av disse effektene vises i figuren under. Grepene som gjøres i Tromsøregionen 
påvirker vår attraktivitet ute i markedene – enten i form av etterspørsel av varer og tjenester og 
kompetanse fra vår region, eller gjennom prisen som tilbys for den aktuelle varen. Videre påvirker det 
også hvor attraktiv vi er i konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, reisende, investorer med flere. Disse 
impulsene påvirker igjen Tromsøregionen, hvilke nye grep og tiltak vi iverksetter, og følgelig 
attraktiviteten ute i de forskjellige markedene som aktører i Tromsøregionen konkurrerer i. 

Tromsø-

regionen  Ute
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Bærekraftig verdiskaping 
Figuren viser også viktigheten av å fokusere på bærekraftig verdiskaping. Bærekraftig verdiskaping brukes 
i denne sammenheng om verdiskaping som er miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk bærekraftig. I 
forskningslitteraturen og flere stortingsmeldinger er dette også omtalt som bred verdiskaping.1 

Bærekraftig verdiskaping er en operasjonalisering av bærekraftig utvikling på lokalt nivå, og inneholder 
også dimensjonen kulturell verdiskaping. Tilnærmingen er et verktøy for å arbeide strategisk med å se de 
ulike formene for verdiskaping i sammenheng, og styrke den lokale bærekraften. En viktig premiss for den 
bærekraftige verdiskapingen er at én form for verdiskaping ikke skal gå på bekostning av en annen, eller 
bidra til å svekke den totale verdiskapingen. 

- Miljømessig verdiskaping: innebærer å styrke kvaliteten og verdiene knyttet til kulturminner, 
kulturlandskap og natur. Miljømessig verdiskaping oppstår av at disse verdiene skjøttes, holdes i 
hevd og tas vare på slik at kulturarven og naturmangfoldet sikres. Dette gjøres ved å god helhetlig 
planlegging og forvaltning av det fysiske miljø, istandsetting, tilrettelegging, skjøtsel, gjenbruk og 
god ressursforvaltning. 

- Kulturell verdiskaping: innebærer økt kunnskap og bevissthet om lokal kultur- og naturarv, 
særpreg, tradisjoner, historiefortelling og symboler som gir grunnlag for formidling og utvikling av 
identitet og stolthet. 

- Sosial verdiskaping: innebærer utvikling av felles forståelse, engasjement, tillit og tilhørighet som 
oppstår gjennom samarbeid, samhandling, dugnad, frivillig arbeid, fellesskap og nettverk. 

- Økonomisk verdiskaping: innebærer økt lønnsomhet gjennom produksjon og salg av varer og 
tjenester og økt sysselsetting for lokalsamfunnet, for eksempel som følge av innovasjon, 
merkevare- og omdømmebygging. 

  

 
1 Blant annet «Den brede verdiskapingen» Telemarkforskning, TF-notat 20/2009; «Verdiskaping basert på 
natur- og kulturressurser», Distriktssenteret 2017. 
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Innbyggerinvolvering som verktøy i samfunnsutviklingen 
For å nå visjonen om å være den beste verdiskapingsregionen i Arktis er vi avhengig av at Tromsøregionen 
også i fremtiden er et attraktivt sted å etablere bedrift, bosette seg og besøke. Kommunene må ta en 
aktiv samfunnsutviklerrolle, og bidra aktivt for å ta Tromsøregionen videre.  

Den pågående digitaliseringen ved bruk av IKT og digitale tjenester har ført til en sterk 
produktivitetsvekst. Utvikling og bruk av digitale tjenester i offentlig og privat sektor vil kunne gi bedre 
tjenester og mer hensiktsmessig bruk av personalressursene i de enkelte kommuner, og samtidig bidra til 
økt verdiskaping i næringslivet.  

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er i endring. Det pågår et skifte fra «servicesamfunnet» til 
«fellesskapssamfunnet». Det vil si et skifte der innbyggerne går fra å være kunder av det offentlige, til 
ressurser som bidrar fellesskapet. Dette stiller nye krav til hvordan kommunen møter innbyggerne og 
hvordan innbyggeren møter kommunen. Hvordan vi lykkes med å utvikle nye samhandlingsformer med 
frivillige organisasjoner og andre aktører vil ha stor betydning for hvordan tjenestetilbudet i kommunene 
utformes og løses i årene som kommer. 

Denne utviklingen må også sees i sammenheng med «Smart City»-arbeidet som foregår i en rekke byer og 
tettsteder over hele verden. Det vil si prosjekter der man bruker moderne teknologi for å forenkle og 
forbedre, i samarbeid mellom kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia og bruker 
innbyggerinvolvering som verktøy for å ivareta innbyggernes og brukernes behov, og involverer disse i 
utviklingen av løsninger. 

Det disse utviklingstrekkene har til felles er at de søker å styrke evnen til å håndtere de store 
samfunnsutfordringene på en måte som skaffer bedre tjenester for innbyggerne, er kostnadseffektive for 
kommunene, bidrar til nye næringsvirksomheter og arbeidsplasser, samtidig som de reduserer 
klimagassutslipp og bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.  

I sum betyr dette at Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen ikke kan gjennomføres av 
kommunene alene, men i tett samarbeid med regionens næringsliv og andre aktører. De strategiske 
retningene og tiltakene i denne planen skal derfor operasjonaliseres i møtet mellom kommunen og 
innbyggerne.  
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Visjon og målsetning 
Visjonen og de overordnede målsetningene er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende strategiske 
nærings- og samfunnsutviklingsplaner i de involverte kommunene.2 

Visjon 
Tromsøregionen skal være den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som Arktisk hovedstad. 

Overordnet mål 
Tromsøregionen skal være det foretrukne stedet for bærekraftig næringsaktivitet i Arktis. Regionen skal 
være attraktiv for næringsliv, boende og besøkende. Næringslivet skal bidra til en bærekraftig utvikling og 
tuftes på miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Vi skal styrke regionens fortrinn 
definert som er attraktivitet, reiseliv, sjømat, kompetanse og arealer. 

Delmål: 

- Økt samhandlingen mellom kommunene i Tromsøregionen for økt verdiskaping bygd på den 
enkelte kommunes styrker. 

- Tromsøregionen skal være ledende på innovasjoner knyttet til bærekraftig verdiskaping i 
Arktis. 

- Tromsøregionen skal ha en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et 
konkurransedyktig næringsliv og en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. 

- Tromsøregionen skal samarbeide om næringsarealer i sjø og på land som imøtekommer 
næringslivets og samfunnets behov. 

  

 
2 «Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2008-2018» 
«Strategisk næringsplan 2016-2025», Balsfjord kommune 
«Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune 2018-2030» (høringsutkast), Karlsøy kommune 
«Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029», Lyngen kommune 
«Nærings- og utviklingsplan 2015 – 2018», Storfjord kommune 
«Strategisk næringsplan 2014 – 2020» og «Strategisk næringsplan – Gjennomføringsstrategi 2017-2020», 
Tromsø kommune 
 

319



9 
Høringsversjon 

Strategisk satsing 
Den strategiske satsingen i denne planen kan summeres opp i begrepet «attraktiv region». Satsingen 
bygger på det analyse- og involveringsarbeidet som er gjort i løpet av de siste årene i forbindelse med 
arbeidet med de respektive kommuners næringsplaner, men også fylkeskommunale rapporter som 
«Regional utvikling i Troms» (2015), Distriktssenterets Byregionprosjektet sin rapport «Samspill og 
regional vekstkraft i Tromsøregionen» (NIBR-rapport 2014:4) og en rekke nasjonale dokumenter som 
Regjeringens havstrategi og Nordområdestrategi. 

Som beskrevet over er en attraktiv region en region hvor det er attraktivt å etablere nye og utvikle 
eksisterende bedrifter, bosette seg og besøke. Disse tre parameterne er både avhengig av hverandre og 
påvirker hverandre. Regionen er avhengig av bedrifter og arbeidsplasser for at det skal være et 
livsgrunnlag for å bosette seg her. De som etablerer bedrifter er avhengig av at det er kompetent 
arbeidskraft tilgjengelig eller muligheter til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft utenfra. De som 
kommer på besøk ønsker å ta del av den lokale kulturen for å forstå hvordan det er å bo i 
Tromsøregionen. Dette krever igjen at det bor folk her, samtidig som antallet besøkende også gir store 
muligheter for reiselivsnæringen.  

 

Utvikling og 
etablering Bo Besøke

 

 

Gitt formålet med Regional strategisk næringsplan har vi valgt å fokusere på attraktivitet knyttet til 
etablering av nye og utvikling av eksisterende bedrifter. Under dette punktet følger også satsingene 
innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur og transport og areal. Bo- og besøksattraktivitet 
dekkes også av andre temaplaner og strategier som for eksempel kulturplaner, folkehelseplaner og 
reiselivsstrategier.  

  

Attraktivitet
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Attraktivitet for utvikling og etablering 
Vekst påvirkes av hvor attraktivt det er å bo, besøke, arbeide og etablere eller investere i bedrifter i 
regionen. Tromsøregionen er i konkurranse med andre regioner, både når det gjelder å tiltrekke seg 
arbeidsplasser, kvalifisert arbeidskraft og nye innbyggere. Vi står sammen i å bygge opp hver enkelt 
kommunes særskilte fortrinn og samtidig bygge opp regionens felles fortrinn. Slik er vi i stand til å 
realisere en større del av verdiskapingspotensialet enn hva som er tilfelle for den enkelte kommune alene. 

Vi skal tiltrekke bedrifter, befolkning og besøkende gjennom å: 

- Styrke næringssamarbeidet mellom kommunene i Tromsøregionen. Vi skal etablere et 
forum for næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter for oppfølging av Regional strategisk 
næringsplan og andre overlappende områder. Forumet har mandat til å fungere som 
arbeidsgruppe for Regional strategisk næringsplan, og rapporterer årlig til ordførere og 
rådmenn i deltagerkommunene. Forumet skal spesielt fokusere på reiselivsnæringen – da 
dette er en vekstnæring som vil ha stor nytte av et sterkere samarbeid på tvers av kommune-
grensene. I tillegg vil eErfaringer fra dette arbeidet vil ha overføringsverdi til andre næringer 
og arbeidsområder. Forumet vil i samarbeid med inviterte næringsaktører i regionen gjøre en 
årlig evaluering av Regional strategisk næringsplan. Planen rulleres hvert fjerde år. Forumet 
kan også arbeide frem nye prosjekter som støtter opp om retningen i Regional strategisk 
næringsplan. 

- Bidra til økt rekruttering og gjennomføring for yrkesfagutdanningene. Vi skal tilrettelegge 
for gode bo- og fritidstilbud for elever i videregående skole uavhengig av studieretning, men 
med ekstra fokus på hybelboere og yrkesfagutdanningene. Vi skal arbeide for flere lærlinge-
plasser både internt i kommunene, men ogsåog gjennom krav om lærlinger knyttet til 
relevante offentlige prosjekter. Det er viktig å ivareta sikre et godt videregående 
opplæringstilbud i hele Tromsøregionen. 

- Stimulere til et mer internasjonalt næringsliv. Vi skal samarbeide med bedrifter, klynger og 
bransjeorganisasjoner om deltagelse på viktige internasjonale møteplasser, prosjekter og 
messer. Vi skal delta i relevante delegasjoner sammen med næringslivet og andre aktører på 
tvers av kommunegrensene. Vi skal vær med som samarbeidspartner og koble næringslivet 
opp mot nasjonale og internasjonale partnere. Videre skal vi arbeide med å styrke, samordne 
og tydeliggjøre tilbudet av virkemidler for internasjonalisering av næringslivet og samarbeid 
med utlandet.  

- Synliggjøre og profilere Tromsøregionen gjennom en koordinert historiefortelling. Vi skal 
gjennom dialog og samhandling med næringslivet arbeide frem en økt forståelse for 
regionens identitet, historie og unike kompetanse. Denne forståelsen skal brukes aktivt i 
kommunenes kommunikasjonsarbeid. 

- Styrke arbeidet med kompetanseinnvandring. Vi skal arbeide for at det er nok og riktige 
boliger til å dekke boligetterspørselen, i nærhet til arbeidsplasser og infrastruktur som 
kollektivtransport, barnehage og skole. Vi skal arbeide mot virkemiddelapparatet for å sikre 
nasjonale tilskudds- og finansieringsordninger som muliggjør bygging av nok og riktige boliger 
for å sikre verdiskapingspotensialet i hele Tromsøregionen. Vi skal fremholde regionens 
komparative fortrinn med fokus på både urbanitet og det gode landliv, rikt og allsidig kulturliv 
og opplevelse av spektakulær natur. Vi skal arbeide for å fremme høy yrkesdeltagelse i alle 
befolkningsgrupper og profesjonalisere vertskapsrollen overfor studenter, fag- og 
kompetansearbeidere, og for bedrifter fra inn- og utland. 

 

Vi lykkes når: 

321



11 
Høringsversjon 

- Historien fungerer i form at den bidrar til å trekke bedrifter, beboere og besøkende, samtidig 
som vi som bor her, tilreisende og besøkende opplever historien som reell og autentisk. 

Innovasjon og bærekraftig verdiskaping 
Innovasjon og entreprenørskap er viktige ingredienser for nye arbeidsplasser, vekst og utvikling i 
næringslivet. De ressursene som ligger i regionen, men også klimaendringene, gir et stort næringsmessig 
potensial for Tromsøregionen. For å realisere nye innovasjoner og verdiskaping er vi avhengig av 
kompetanse. Mesteparten av den norske nasjonalformuen ligger i arbeidskraften, og den enkeltes 
arbeidstakers kompetanse. Tilgangen på kompetent arbeidskraft, er i tillegg til risikovillig kapital en 
nøkkelfaktor for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. I sum gjør dette at innbyggerne er regionens 
viktigste ressurs.  

Vi skal være ledende i Arktis på innovasjon og bærekraftig verdiskaping ved å: 

- Arbeide tettere sammen med UiT og andre kompetansemiljøer. Vi skal utfordre forsknings- 
og kompetansemiljøer til å bidra til regional verdiskaping i et bærekraftig 
verdiskapingsperspektiv.  

- Bygge entreprenørskapskultur og styrke FoUoI i (det eksisterende) næringslivet. Dette skal 
vi gjøre ved å løfte frem og synliggjøre eksisterende tilbud for veiledning, finansiering og 
lignende. Eksempelvis Ungt Entreprenørskap, FLOW Norway, Innovasjonsplattform Troms, 
Skattefunn, Kreative Balsfjord Arctic Accelerator, Halti Næringshage, VRI-midler, 
Forskningsrådet og andre deler av virkemiddelapparatet. Vi skal stimulere til etableringer 
som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til blant annet klimaendringer og 
demografi, og arbeide for tilførsel av privat og statlig tidligfase-kapital. 

- Styrke innovasjonen i offentlig sektor. Vi vil styrke eget fokus på innovasjon i offentlige 
anskaffelser, og utforske muligheten for å hente finansiering til utviklingsprosjekter fra 
nasjonale og europeiske programmer. Vi skal utvikle tjenester og kompetanse gjennom 
deltagelse og utveksling i nasjonale og internasjonale nettverk.  

- En bærekraftig reiselivsutvikling. Vi skal støtte opp om Visit Lyngenregionen og Visit Tromsø-
regionens arbeid med å utvikle Tromsøregionen som bærekraftig reisemål. Vi skal arbeide 
gjennom destinasjonsselskapene, og i samarbeid med næringslivet for å utvikle gode 
produkter av høy kvalitet med mål om å kombinere reiselivsveksten med en positiv lokal 
ringvirkning og en styrket lokal identitet og integritet. 

- Løfte Tromsøregionen som sjømatregion. Vi skal legge til rette for videre vekst og innovasjon 
i sjømatnæringen, både knyttet til produksjon og foredling. Vi skal samarbeide med lokale 
aktører for å få frem nye smaker og retter med bakgrunn i havet som spiskammer, med mål 
om økt verdiskaping (utover produksjonsvekst) og økt bruk av sjømat blant ungdom. 

 

Vi lykkes når: 

- Klimaavtrykket i produksjonen reduseres samtidig som regionen vokser. 
- Når et større spekter av næringsaktørene og utviklingsprosjekter benytter seg av de 

nasjonale og internasjonale virkemiddelordningene, og innovative offentlige anskaffelser er 
en innarbeidet praksis i kommunene. 
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Infrastruktur og transport 
Godt utbygde kommunikasjonslinjer og kollektivløsninger er avgjørende for å utvikle regionens 
attraktivitet. Det er viktig å øke det strategiske samarbeidet mot vest og øst – for på den måten se hele 
regionen og potensielle transportkorridorer i sammenheng. Regionale og statlige myndigheter har en 
avgjørende rolle for å oppnå målet om god transportinfrastruktur i landsdelen, og det må arbeides 
strategisk opp mot disse for å sikre akseptabel standard på infrastrukturen. 

Vi skal arbeide for en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et konkurransedyktig 
næringsliv gjennom å: 

- Arbeide for bedre veg- og kollektivløsninger i regionen. Vi skal støtte opp om og bidra til 
regionale infrastrukturprosjekter som ivaretar hensynene til bærekraftig verdiskaping, 
fremkommelighet, sikkerhet og beredskap. Viktige vegstrekninger i regionen er FV863 
Hansnes, FV57 Tromvik, FV53 Tønsnes, FV868 Lyngseidet – Oteren, Ullsfjordforbindelsen, 
Langsundforbindelsen, Europavei 8 og Europavei 6, samt strekningen Tromsø – Malangen – 
Olsborg – Buktamoten. Videre skal Tromsøregionen utvikles som en funksjonell bo- og 
arbeidsmarkedsregion med fokus på infrastrukturprosjekter som binder regionen sammen. Vi 
skal arbeide for at verdiskaping blir en del av de samfunnsøkonomiske beregningene som 
legges til grunn ved samferdselsinvesteringer i regional og nasjonal transportplan. 
Planleggingen av kollektivtilbudet må ta hensyn både til fastboende og besøkende i regionen. 
Kollektivtilbudet bør også innrettes slik at det arbeidspendling, ikke minst mellom by og 
omland blir et tilgjengelig og rimelig alternativ. 

- Videreutvikle havnestrukturen. Vi skal utvikle gode løsninger for gods-, cruise- og 
fergetrafikken og bidra til omlegging av gods fra veg til sjø. Støtte prosjekter som 
opprettingen av en ny containerrute for godstrafikk mellom Bodø og Tromsø, videreutvikling 
av sjørute fra østkysten av USA via Island til Tromsøregionen og videre østover mot Russland, 
og videreutvikle havnene på Bergneset og Tønsnes som industri- og logistikknutepunkt. 
Dersom Fylkeskommunen overtar ansvaret for finansiering av fiskerihavnetiltak vil vi arbeide 
for at det utvikles en helhetlig handlingsplan for fiskerihavnene i regionen og at den 
kommunale finansieringsandelen kan løses i samarbeid med andre aktører. Fiskerihavnene 
må også i fremtiden utvikles for kystfiskeflåten, men samtidig ta hensyn til at turistfiske og 
reiseliv er et viktig næringsområde i distriktene.  

- Styrke Tromsø lufthavn Langnes. Vi skal arbeide aktivt gjennom Flyplassutvalget i Tromsø 
kommune for å koordinere regionale og lokale initiativ for å imøtekomme næringslivets 
behov for gods- og persontransport. Vi skal arbeide for et best mulig rutetilbud internasjonalt 
og nasjonalt, og støtte opp om arbeidet med nødvendige utvidelser for å sikre en god flyt for 
passasjerer og gods via flyplassen. Tromsø lufthavn har en strategisk beliggenhet mellom øst 
og vest, og kan tilrettelegge for flyruter fra for eksempel New York, Reykjavik og Tokyo til 
Tromsø, jamfør initiativ fra flere flyselskaper og som følge av ny flyteknologi og nye flytyper. 

- Arbeide for jernbane for godstransport. Vi støtter en ny utredning for Nord-Norgebanen fra 
Fauske til Tromsø med fokus på strekningen Narvik-Tromsø. Vi ønsker en utbedring av 
Ofotbanen, og vil følge opp det finske initiativet om en Arktisk jernbane til en isfrihavn i 
Norge, og fortrinnsvis en utbygging av Ishavsbanen til Tromsøregionen. 

- Støtte opp om digital infrastruktur. Vi skal arbeide for ilandføring av interkontinental 
fiberkabel i Tromsøregionen og etablering av grønne datasenter i Balsfjord og Storfjord. 

 

Vi lykkes når: 

- Vi har en helhetlig infrastruktur som fremmer miljøvennlige transportløsninger for personer 
og gods internt i regionen og ut til nasjonale og internasjonale markeder 
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Areal 
Kommunene bruker hvert år store ressurser på arealplanlegging. Samtidig er det begrenset tilgang på 
økonomiske virkemidler for å stimulere til økt næringsutvikling. Dette gjør at kommunenes arealpolitikk 
og strategisk arealplanlegging er viktige næringspolitiske verktøy og et konkurransefortrinn for videre 
verdiskaping og vekst. I følge næringslivet er det spesielt viktig at kommunene vurderer arealer i lys av 
strategisk beliggenhet, transporteffektiv infrastruktur, langsiktighet og utvidelsesmuligheter, attraksjon og 
image, næringsstruktur og klyngefordeler, samt intern infrastruktur, estetikk og organisering. 

Vi skal sikre at vi i fremtiden har næringsarealer i sjø og på land som imøtekommer næringslivets og 
samfunnets behov gjennom å: 

- Arbeide for en mer strategisk og bærekraftig bruk av næringsarealer på tvers av 
kommunegrensene. Dette skal vi gjøre gjennom å styrke plankompetansen på tvers av 
kommunene, og utrede muligheten i felles digitale løsninger som synliggjør arealtilbudet i 
regionen. Eksempelvis nettstedet «Arctic Industrial Parks». Vi skal sette av næringsareal til 
reiseliv, prioritere næringsarealer for god sentrumsutvikling, langs kollektivaksene og etablert 
infrastruktur. Vi skal prioritere industriområdene på Stormoen, Nordkjosbotn og Bergneset 
(Balsfjord), Furuflaten (Lyngen), Rattumoen (Storfjord), Åbornes, Hansnes, Vannvåg 
Vannavalen og Stakkvik (Karlsøy) og Tønsnes (Tromsø) for arealkrevende virksomhet i 
regionen.  

- Ha arealer som sikrer dagens og fremtidas matproduksjon i sjø og på land. Vi vil prioritere 
og sikre arealer til fremtidig næringsaktivitet og matproduksjon i sjø. Vi vil ta vare på større 
sammenhengende områder med dyrket mark og dyrkbar mark av høy kvalitet, og etterstrebe 
at dyrket mark og dyrkbar mark blir brukt til matproduksjon i fremtiden. Vi skal vurdere å 
utvikle en egen jordvernsstrategi. 

- Arbeide for lokal utmarksforvaltning. Vi er positiv til en utredning om at Fjelloven også skal 
gjelde i Nordland og Troms. 

 

Vi lykkes når: 

- Arealene i kommunen gir oss strategiske fortrinn ved etablering av ny og utvidelse av 
eksisterende virksomheter, og at dette skjer på en måte som styrker den bærekraftige 
verdiskapingen i Tromsøregionen. 
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Tiltak som iverksettes umiddelbart 
Omfanget av tiltakene knyttet til de strategiske satsingene varierer i omfang, kostnad og tidshorisont. 
Noen tiltak har lave kostnader og kan iverksettes mer eller mindre umiddelbart, mens andre krever et 
langsiktig strategisk arbeid på ulike forvaltningsnivå.  

For å videreføre arbeidet med planen, er det identifisert fire prioriterte tiltak som vi vil starte å arbeide 
med umiddelbart. Disse tiltakene er: 

1. Opprette et regionalt næringsforum for næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter i de ulike 
kommunene. Forumet har mandat til å fungere som arbeidsgruppe for Regional strategisk 
næringsplan, og rapporterer årlig til ordførere og rådmenn i deltagerkommunene. Forumet skal 
spesielt fokusere på reiselivsnæringen – da dette er en vekstnæring som vil ha stor nytte av et 
sterkere samarbeid på tvers av kommunegrensene. I tillegg vil erfaringer fra dette arbeidet ha 
overføringsverdi til andre næringer og arbeidsområder. Forumet vil i samarbeid med inviterte 
næringsaktører i regionen gjøre en årlig evaluering av Regional strategisk næringsplan. Planen 
rulleres hvert fjerde år. Forumet kan også arbeide frem nye prosjekter som støtter opp om 
retningen i Regional strategisk næringsplan. 

2. Utarbeide en nasjonal pilot på finansiering av fellesgodetiltak i reiselivsnæringen i samarbeid med 
Visit Lyngenfjord og Visit Tromsøregionen. 

3. Felles profilering av Tromsøregionen, hvor første grep vil være en felles oversikt over 
industriarealer i Tromsøregionen og markedsføre disse på nettsiden «Arctic Industrial Parks». 

4. Arbeide mot virkemiddelapparatet for nasjonale tilskudds- og finansieringsordninger som 
muliggjøre bygging av nok og riktige boliger for å sikre verdiskapingspotensialet i hele 
Tromsøregionen. 
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Relevante dokumenter 
Regional strategisk næringsplan bygger den enkelte kommunes kommuneplaner og næringsplaner, samt 
flere regionale, nasjonale og internasjonale dokumenter og rapporter. For videre lesing vises det til: 

Kommunale planer 
Tromsøregionen (2007): «Strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2008-2018» 

Balsfjord kommune (2016): «Strategisk næringsplan 2016-2025» 

Karlsøy kommune (2013): «Kommuneplanens arealdel» 

Karlsøy kommune (2017): «Kommuneplanens samfunnsdel» 

Karlsøy kommune (2017): «Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune 2018-2030» (høringsutkast) 

Lyngen kommune (2017): «Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029» 

Storfjord kommune «Nærings- og utviklingsplan 2015 – 2018», Storfjord kommune 

Tromsø kommune (2014): «Strategisk næringsplan 2014 – 2020» 

Tromsø kommune (2017): «Strategisk næringsplan – Gjennomføringsstrategi 2017-2020» 

Regionale, nasjonale og internasjonale dokumenter 
Meld. St. 22 (2015-2016): «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver» 

Meld. St. 18 (2016-2017): «Berekraftige byar og sterke distrikt»  

Meld. St. 22 (2016-2017): «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken» 

Regjeringen (2017): «Ny vekst, stolt historie. Regjeringens havstrategi» 

Regjeringen (2017): «Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og samfunnsutvikling» 

Troms fylkeskommune (2012): «Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms» 

Troms fylkeskommune (2013): «Havbruksstrategi for Troms» 

Troms fylkeskommune (2013): «Strategi for reiselivet i Troms 2013-2017» 

Troms fylkeskommune (2014): «Fylkesplan 2014-2025» 

Troms fylkeskommune (2015): «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 

Troms fylkeskommune (2017): «Strategi for maritim næringsutvikling i Troms».  

Troms fylkeskommune (2016): «Arktisk innovasjon. FoU-strategi for Troms» 

Rapporter 
Agderforskning (2016): Fou-Rapport nr. 3/2016 «Mot ‘Kommune 3.0’? Modeller for samarbeid mellom 
offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal» 

Distriktssenteret (2017): «Verdiskaping basert på natur- og kulturressurser»,  

FAFO (2012); «Kommunen som samfunnsutvikler. Drivere og hindringer for næringsutvikling- og 
sysselsettingsarbeid» 

Menon (2015): Menon-publikasjon nr. 3/2015 «Samspill mellom by og omland som kjelde til økonomisk 
vekst» 

NIBR (2015): Rapport 2015:4 «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen» 

OECD (2017): «OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas» 

Telemarkforskning (2009): TF-notat 20/2009 «Den brede verdiskapingen»
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Videre drift av tjenester i DMS ved Sonjatun 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune støtter at det gjennomføres en evaluering av driften av områdegeriatrisk 

tjeneste (OGT). 
2. Nordreisa kommune mener at driften av OGT må sees i sammenheng med de andre 

tjenestene ved Distriktsmedisinsk senter Nord Troms (DMS) når evalueringa 
gjennomføres. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med evalueringa og 
konsekvensutredninga. Gruppen skal være sammensatt av brukerrepresentanter, 
representanter fra styret i DMS, fagpersoner i DMS og representanter fra UNN HF.  

 
 

Saksopplysninger 
Fremtidig sak om finansiering og organisering av ØHD-/sykestuesenger i Nord-Troms er en sak 
det har vært jobbet lenge med. Avtalen mellom Nordreisa kommune og UNN HF om drift av 
sykestue ble sagt opp i 2012. I begynnelsen av 2016 var det et møte mellom Helse Nord og 
UNN HF og representanter fra Nord-Troms 4, for å drøfte videre drift av Sykestue. Resultatet 
etter møtet var at det skulle gjennomføres en evaluering av ordningen, ledet frem av Helse Nord, 
hvor alle parter skulle være representert. Partene var enige om at det som kommer frem i 
evalueringen vil en støtte seg til.  
Evalueringen var ferdig i juni 2017: 9. Prosjektgruppens anbefaling om videre organisering av 
sykestuene Prosjektgruppen anbefaler alternativ 3, hvor et desentralisert tilbud med 
ØHD/sykestueseng i hver kommune videreføres - men med et redusert antall UNN-finansierte 
senger. Dette alternativet mener prosjektgruppen vil ivareta den desentraliserte 
pasientbehandlingen i kommunene. Samtidig antar prosjektgruppen at dette vil bidra til å ivareta 
rekrutteringsgevinsten ØHD/sykestuesengene har hatt. En slik videreføring forutsetter at de 
reduserte reisekostnadene UNN har grunnet aktiviteten i disse sengene fortsetter. Dette fordrer 
et tett samarbeid mellom UNN og kommunene om innhold i sengene samt dimensjonering og 
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bruk av tilbudet i kommunene. Prosjektgruppen antar at en videreføring av ØHD-senger i hver 
av kommunene er tilstrekkelig til å videreføre gevinstene, og at kommunene fordeler 
merfinansieringen av ØHD/sykestuesengene på bakgrunn av folketall. Prosjektgruppen mener 
pasient og brukerperspektivet i rapporten er godt ivaretatt, bl.a. gjennom vedlagte innspill fra 
eldreråd og ungdomsråd. 
 
Evalueringsrapporten var behandlet i styret i Helse-Nord i juni 2017 hvor Adm. direktørs 
vurdering Adm. direktør mener at rapporten gir et godt bilde av at samhandling med 
kommunene har betydning for pasienter og pårørende. Det er viktig å ta vare på og videreføre 
desentraliserte tilbud som medfører at pasientene kan få lokal behandling, og unngå 
sykehusinnleggelse når det anses forsvarlig. Det er av stor betydning å beholde og rekruttere god 
kompetanse til kommunene. Lavere forbruk av ambulansetjenester bidrar til å styrke 
akuttberedskapen lokalt, slik at disse ressursene utløses når de trenges mest. Konkrete tiltak og 
dimensjonering må avtales mellom helseforetaket (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) og 
den enkelte kommune og tilpasses utfordringene og behovene også når de endres. 
 
Når det gjelder spesialisthelsetjenester ved Sonjatun var direktør, Tor Ingebrigtsen en pådriver 
for å få til et møte 29.juni 2017 hvor det kommer frem at UNN ønsker å redusere sengetallet og 
vri virksomheten mot utadretta drift / PSHT.  
 
Et felles mål for arbeidet må derfor være å få til en mer kostnadseffektiv drift – og derigjennom 
spare penger. 
 
Det ble gjennomført Workshop i Tromsø den 29.september 2017, hvor fagpersoner ved UNN og 
DMS var med. Følgende ble gjennomgått:  
 
Kort beskrivelse av hvorfor prosessen er igangsatt og mandat til arbeidsgruppen som skal foreslå 
framtidig aktivitet på Sonjatun. 
   
Statusbilde for dagens Sonjatun – styrker og svakheter. 
   
Hvilke muligheter har Sonjatun (kompetanse, utstyr etc) 
   
Hva trenger UNN i framtiden (når A-fløya er ferdig, fra døgn- til dag, 

pasientsentrerthelsetjeneste etc)  
Hva er «Pasientsentrert helsetjenesteteam»?  
 
 
Referat fra Workshop / Kafedialog om Sonjatun, 26.9.17. –  
Sentrale stikkord fra diskusjonene: 
Beskrive diagnostisering vs behandling – hva skal Sonjatun være? 
Beskrive sentralisering vs desentralisering – hva er ønsket utvikling? 
Hva er befolkningens behov «og krav» 
UNN er kunden, hva ønsker UNN og hvilken kvalitet ønsker UNN? 
Hva er «kritisk størrelse» på Sonjatun, hele Nord-Troms er nedslagsfeltet.  
Hvordan styrke det interkommunale samarbeidet. 
Foreslå tiltak for å få spesialister fra UNN til å reise ut Mer ambulering og bruk av VK..  
Kompetansen på Sonjatun bør være styrende for hvilke tilbud som gis. 
En robust sengepost er bærebjelken for Sonjatun. Det er dette som eventuelt kan bygges videre 
på. Styrke og videreutvikle det en allerede har. 
Må være drift 24/7 365 dager i året. 
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Nye oppgaver på Sonjatun kan være; 
Hjertesvikt og KOLS 
Den sammensatte pasient (eldre) 
Diabetes-poliklinikk 
Infusjon av biologiske legemidler 
Ortopedi / teleortopedi 
Palliativ pleie 
Geriatrisk poliklinikk (ambulerende) for Nord-Troms (førerkort etc) Ønsker UNN at det 
etableres? 
Demens, poliklinikk eller utvida tilbud (demensutredning) 
Ambulerende gynekolog, inkludere Fastlegene i dette. Lære opp jordmødre til gynekologisk us. 
PSHT for hele Nord-Troms med sengekapasitet. 
 
Faktiske forhold / drivere for endering. 
Demografi og rekrutteringsutfordringer – hva betyr disse enderingene? 
Ny A-fløy og høyspesialisering. Hva med lokalsykehusfunksjonen i UNN? 
Uklart skille mellom hva som faktisk er kommunens ansvar og av som er spesialisthelsetjeneste. 
Spørsmål om framskrivninger av kapasitet på sykehuset (antall senger) er korrekt. 
Konklusjon: Helsetjenestene må leveres på en annen måte, PSHT? 
 
Oppfølgningspunkter: 
Beskrive den økonomiske gevinsten ved tilbud på Sonjatun. 
Beskrive (mer)verdien for brukeren ved ulike aktiviteter på Sonjatun. 
Beskrive hva som er behovet, og er det tilbudsdrevet eller behovsdrevet 
Beskrive konsekvenser av endringer i demografi / sykdomsgruppe 
Utrede en interkommunal intermediæravdeling. Etablere Sonjatun som et «minisykehus» for 
alle Nord-Troms kommunene. 
Dokumentere at det er god tilgang på nødvendig kompetanse i Nord-Troms 
Skal omstilling til lokalsykehus i UNN lykkes, må kommunene tas med i prosessen. Hvilke 
lokalsykehusfunksjoner ser man for seg at Sonjatun kan overta? 
Pakkeforløp må tas hensyn til. 
Etablere en pilot for «sykehus i hjemmet» med eget behandlingsteam som inkluderer oppæring 
og e-helse. 
Bør ikke ha OGT-senger, men et annet intensivt tilbud som krever senger. 
Utvide Sonjatun til en viktig plass for studenter / praksisplass. 
 
I desember 2017 var det gjennomført et samarbeidsmøte med alle kommunene i Nord-Troms.  
 
Referat fra interkommunalt møte i Nord-Troms 4 15.12.17 om oppsigelsen av DMS-
avtalene 
Møtet startet med en presentasjon av status av DMS ved Aina Karoline Hagen. Sendes vedlagt.  
I møtet etterspørres det om strukturen i DMS. Det skal også komme frem i forhandlinger av ny 
hovedavtale om desentraliserte spesialisthelsetjenester mellom Nordreisa kommune og UNN 
HF. Det er enighet om at Nordreisa kommune fremdeles skal være vertskommune for DMS med 
en struktur som sikrer medvirkning og samhandling mellom Kommunene og UNN. Det er 
vedlagt et forslag til struktur for DMS, som bygger på strukturen slik den er tenkt i dag. 
Mandatet til styringsgruppen i DMS må sees på og mulig spisses. Det er enighet om at det bør 
sitte to representanter fra hver kommune i Styringsgruppen, en politisk og en fagperson. Det må 
også velges en leder for dette styret. Styret må ha oftere møter nå når avtalene er sagt opp.   
Det ble videre drøftet at de øvrige Nord-Troms kommunene vet for lite om avtalen som er 
inngått fra før. De oppsagte avtalene vil bli sendt vedlagt.  
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Oppsigelsen av avtalene var gjennomgått. Slik det er forespeilet fra UNN side har oppsigelsen 
av avtalene til formål å skrive nye. Avtalen om Dialysetilbud, hudtilbud og røntgen har kun 
behov for en juridisk gjennomgang. Tilbudene vil dermed bli videreført slik de er i dag. Avtalen 
om desentralisert fødetilbud vil fortsatt bestå så lenge fødselstallet er såpass stabilt som det er 
nå. Men denne avtalen må også sees i sammenheng med avtalene om områdegeriatrisk tjeneste 
og sykestue, da det er noe sambruk av personalet på disse avdelingene. Område geriatrisk 
tjeneste har hatt lavere bruk enn kapasiteten tilsier over flere år. Det er dermed et krav i fra 
UNN HF at en tenker nytt angående videre bruk av denne ressursen. Det er et ønske fra UNN at 
en tar med avtalen om videre drift av sykestuen i Nordreisa i denne sammenheng, da de er i 
samme lokaler og er driftsavhengig av hverandre. Bestillingen fra UNN er at en tenker en 
dreining fra døgn til dag i disse sengene.  
 
Tilbakemeldingene fra Nord-Troms kommunene på møtet: 
Tilskudd til drift av DMS må beholdes på det nivå det er i dag. En eventuell nedskjæring vil 
gjøre drift mer sårbar. En driver i dag på et minimum av det som er mulig.  
En må slå ring om døgnplassene i DMS. Det er viktig at en beholder en stabilitet i faggruppen 
som er der, og heller bygger ut tjenester som det er behov for. DMS skal også være en ressurs 
for kompetansemiljø i Nord-Troms. Det er viktig å spille på det en er god på.  
Om en ser på behovet for spesialiserte tjenester fremover er dette noe som må analyseres. Det 
en vet ut fra statistikker er at en må dimensjonere seg for en eldre befolkning. Demens, geriatri 
og rehabilitering må ha fokus.  
Det blir foreslått nettverk som arbeidsform. DMS skal drive disse fagnettverkene frem. I disse 
nettverkene skal det være mulig med hospitering hos hverandre for å øke kompetanse i alle 
kommunene. Eks. nettverk innen fysioterapi, nettverk innen ergoterapi, med flere.  
Sammenslåingen mellom Troms og Finnmark var også tatt opp. Hvilke muligheter gir dette for 
DMS Nord-Troms? 
 
 
I januar 2018  var klinikksjef for NOR-Klinikken og seksjonsleder for rehabiliteringsavdelingen 
på visning på DMS Nord Troms, hvor det var en diskusjon om videre drift. Det ble ingen 
konklusjon etter dette møtet, da klinikksjefen ville ta en runde på DMS Midt-Troms. Tanken 
bak dette var at DMS’ene skulle omorganiseres fra å ligge under Medisinsk klinikk ved UNN til 
å ligge under NOR-Klinikken ved UNN. Dette besøket er omhandlet i saksutredningen til styret 
i UNN.  
 
I februar 2018 var det oppe spørsmål i kommunestyret om prosessen i forhold til oppsigelse av 
avtalene. Spørsmålet ble stilt direkte til saksbehandler ved UNN hvor ordføreren kunne gi 
følgende svar til kommunestyret: 
Det er satt i gang en prosess hvor en jobber videre med revidering av avtalene om drift av 
spesialiserte tjenester i Nord-Troms. Det er samhandlingsavdelingen ved UNN i samarbeid med 
DMS leder som organiserer dette arbeidet. Samhandlingsavdelingen jobber med å få kartlagt 
både innhold og organisering av Distriktsmedisinsk senter både i Nord-Troms og Midt-Troms.  
 
Spørsmål 1. På bakgrunn av dialogen som har vært med UNN sier de at avtalene / tilbudene 
ønskes videreført, med unntak av OGT-sengene som må vurderes særskilt m.h.t. utnyttelse og 
eventuelt dreining fra døgn til dag samt vurdere antall sykestuesengene i tråd med egen rapport.  
I dette spørsmålet er det også interessant å vite hvilke holdninger Nord-Troms kommunene har 
til framtidig drift og utvikling av DMS. Dette ble spørsmålet ble kommunene utfordret på i et 
interkommunalt møte hvor alle de 4 Nord-Troms kommunene var representert. Svarene 
kommunene kom frem til var: fokuset må være befolkningens behov. Nord-Troms kommunene er 
enige om at en må dimensjonere seg for det økte antall av eldre mennesker som kommer. Denne 
dimensjoneringen må skje i spesialisthelsetjenestene så vel som i kommunene. 
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Spesialisthelsetjenester innen demens, geriatri og rehabilitering må en satse videre på DMS i 
fremtiden. Spesialisert diabetes- og kreftbehandling var også tatt opp. Dette er diagnosegrupper 
som en må ha fokus på i forhold til videre drift av døgnplassene i Område geriatrisk tjeneste 
(OGT). Det er viktig å beholde døgnplassene på det nivå en har i dag, og heller bygge opp 
tjenester rundt dette. En må bygge på den kompetansen man har. Kommunene mener det er 
viktig at det kommer tydelig frem hvilke pasienter som kan få tilbud i OGT og at dette blir 
markedsført.   
Spørsmål 2. Målet for Samhandlingsavdelingen er å ha klart en sak om UNN sitt behov i løpet 
av mars-måned, og deretter komme inn i en prosess hvor en utarbeider nye avtaler. Signaler om 
at politikere ønsker delaktighet i denne prosessen er sendt til samhandlingsavdelingen, som vil 
ta det opp med ledelsen i UNN. 
 
Den 3.april mottok Nordreisa kommune forslag til styresak som skulle opp i Styret til UNN. 
Hvor innstilling til vedtak kommer slik frem:  

1. Direktøren anbefaler at styret for UNN HF slutter seg til forslag om omstille driften ved 
OGT på Sonjatun fra døgnsenger til dag / poliklinisk virksomhet. 

2. Pasienter fra Nord Troms kommuner med behov for spesialisert rehabilitering får tilbud 
ved UNN HF, Fysikalsk rehabiliteringsmedisin Tromsø (FRMT) 

3. Strategien for omlegging fra døgn til dag følges opp gjennom etablering av 
Pasientsentrert helsetjenesteteam1 (PSHT) for Nord-Troms og prosjekt for å 
videreutvikle andre desentraliserte helsetjenester. 

4. Det lages en egen samarbeidsavtale knyttet til disse tilbudene 
5. Eksisterende avtaler knyttet til føde, dialyse og hud revideres og foreslås videreført på 

samme nivå som i dag. Avtale om røntgen må gjennomgås i sin helhet. 
 
  Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra kommune og sykehus. Hensikten med et 
helsetjenesteteam er utvikling av et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen. 
Målgruppen er pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer 
 
Etter at styresakene i UNN ble sendt til Nordreisa kommune har Nordreisa formannskap 
12.04.18 gjort følgende vedtak: 
 
Nordreisa kommune ber om at evalueringsrapport for sykestuesenger i Nord-Troms, utarbeidet pr 
01.07.2017, i samarbeid med kommunene i Nord-Troms, Helse Nord og UNN, legges til grunn for 
finansiering og fordeling av sykestuesenger i Nordreisa kommune.  
 
Formannskapet ber om at rådmannen utarbeider et notat som synliggjør samlet virkninger av 
forslagene i sak om drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun helsesenter. Notatet legges frem for 
styringsgruppen i DMS Nord-Troms.  
 
Nordreisa kommune ber om møte med styret i UNN om saken før saken styrebehandles. 
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Vurdering 
Saken om Finansiering og organisering av ØHD-/ sykestuesenger i Nord-Troms er ikke skrevet 
så mye om i denne forbindelse, da saken er allerede er behandlet i Nordreisa formannskap, samt 
at saken behandles av styret i UNN 25.04.18..  
 
Etter formannskapets vedtak, samt etter møte mellom UNN og Nordreisa kommune  er saken 
om drift av spesialisthelsetjenester ved Sonjatun er blitt midlertidig utsatt inntil en har fått gjort 
en grundigere utredning og konsekvensutredning. Nordreisa kommune må utpeke kandidater 
som kan sitte i en arbeidsgruppe. Dette må være personer som har noe kunnskap i saken fra 
tidligere. Gruppen skal være sammensatt av brukerrepresentanter, representanter fra styret i 
DMS, fagpersoner i DMS og representanter fra UNN HF.  
 
DMS har mottatt følgende utkast til fremdriftsplan for dette arbeidet:  
 
Forslag framdrift evaluering av OGT-senger på Sonjatun 
 Deadline Oppgave 
①  25.april Arbeidsgruppe for evalueringsgruppe er opprettet, og skriftlig ramme /   

beskrivelse av hvordan evalueringen tenkes gjennomført utarbeidet 
Ansvar: Aina og Magne 

② 27. april Ramme for evalueringen godkjent av direktør UNN og rådmann           
Nordreisa 

   Ansvar: Aina og Magne   
③ 7. mai  Tall og datagrunnlag er innhentet 
   Ansvar: Aina / Sonjatun 
④ 13. mai Tall og datagrunnlag er analysert 
   Ansvar: Arbeidsgruppen 
⑤ 25. mai ROS-analyse av ulike alternativer for framtidig drift / kapasitet i OGT  

gjennomført 
   Ansvar: Arbeidsgruppen 
⑥ 1. juni  Evalueringsrapport ferdig 
   Ansvar: Arbeidsgruppen 
⑦ 21.juni  Styremøte UNN 
   Ansvar: Magne  
 
Her må det spesifiseres bedre hvem som har ansvar for hva, og hvilke datagrunnlag som skal 
innhentes.  
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	Spørsmål til ordfører Øyvind Evanger til kommunestyremøte 26


	PS 11/18 Referatsak
	RS 6/18 Bredbåndsutbygging 2018
	Tilskudd til bredbåndsutbygging 2018 - Nye retningslinjer for støtte til...
	Vedlegg
	Veiledning dekningskart
	Bredbåndsutbygging - Ny tilskuddsordning 2018 - Søknadsfrist 16.mai 2018...


	RS 7/18 Brukerundersøkelse byggesaksbehandling
	Brukerundersøkelse byggesaksbehandling

	RS 8/18 Forelegg avslutning av tilsynssak - brudd på helselovgivning, sladdet versjon
	Forelegg Avslutning av tilsynssak - brudd på helselovgivning, sladdet versjon

	RS 9/18 Melding om vedtak - Sak 23/18 Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn
	Melding om vedtak - Sak 23/18 Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn
	Vedlegg
	Særutskrift - Representant flyplassutvalg


	RS 10/18 Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Reisa og Ràisduottarhàldi nasjonalpark
	Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Reisa og Ràisduottarhàldi nasjonalpark

	RS 11/18 Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen
	Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen
	Vedlegg
	KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionre._
	Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets._ (2)


	RS 12/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 30.01.18
	Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 30.01.18
	Vedlegg
	Protokoll fra møte NTRR 30.01.18


	RS 13/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 9.4.18
	Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 9.4.18
	Vedlegg
	Protokoll fra møte NTRR 9.4.18


	RS 14/18 Referat fra møte 14.2.18 med blant annet valg av Ungdomsrådet 2018
	Medlemmer av Ungdomsrådet 2018
	Vedlegg
	Referat fra Ungdomsråds møte 14.02.18


	RS 15/18 Referat møte i Ungdomsrådet 21.02.18.
	Referat møte i Ungdomsrådet 21.02.18.
	Vedlegg
	Referat fra Ungdomsråds møte 21.02.18


	RS 16/18 Resultat - KLP premiefond 2017
	Resultat - KLP premiefond 2017

	RS 17/18 Årsmelding 2017 med regnskap - Nord-Troms museum
	Årsmelding 2017 med regnskap - Nord-Troms museum
	Vedlegg
	Årsmelding 2017 med regnskap - NTRM


	RS 18/18 Årsmelding 2017 Nord Troms jordskifterett
	Årsmelding 2017 Nord Troms jordskifterett

	PS 12/18 Omorganisering av Ymber AS
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Stiftelsesdokumenter


	PS 13/18 Regulering av budsjett 2018, nr 1
	Saksfremlegg

	PS 14/18 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode
	Saksfremlegg

	PS 15/18 Spillemidler - kommunal andel
	Saksfremlegg

	PS 16/18 Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Innspillsnotat fra NTRR oppgavemeldingen 13.04.18
	110418 NoKo - Rapport regionreform
	Forskningsnode Nord-troms


	PS 17/18 Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, drift og vedlikehold
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Oversikt over veilys fordelt på veitype


	PS 18/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
	Saksfremlegg

	PS 19/18 kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag
	Saksfremlegg

	PS 20/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS Galleriet
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Rapport kommunal skjenkebevilling  - Bios Galleriet
	Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune
	Tilbakemelding skjenkerapport, kontroll utført 09.12.17
	Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios galleriet 22.09.17


	PS 21/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling Giævers landhandel
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kontroll  kommunal salgsbevilling Giævers landhandel 30.11.17
	Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune


	PS 22/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling BIOS AS, kafe, bar, hems/platå uteservering
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios Kafe 22.09.17
	Rapport kommunal skjenkebevilling - Bios kafe/bar 09.12.17
	Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune
	Tilbakemelding skjenke rapport, kontroll utført 22.09.17 og 09.12.17 BIOS AS kafe, bar, hems/platå, uteservering


	PS 23/18 Brudd på alkoholloven - prikktildeling Minibar1 Hansabakken Invest
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Rapport kommunal skjenkebevilling - Minibar 1
	Forhåndsvarsel tildeling av prikker jf. forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune


	PS 24/18 Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Rollstad Handel AS Nærbutikken Oksfjordhamn
	Saksfremlegg

	PS 25/18 Søknad om skjenkebevilling - Ihana! AS
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om skjenkebevilling - sladdet versjon
	Kart


	PS 26/18 Valg av representanter til vannområdeutvalg i Nordreisa-Kvænangen 2018-2019
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Saksliste utvalgsmøte 21 mars 2018


	PS 27/18 Fritak fra alle politiske verv Reidun Dahl (Frp) - flyttet fra Nordreisa kommune
	Saksfremlegg

	PS 28/18 Fritak fra politiske verv Håkon Mikalsen (H) - flyttet fra Nordreisa kommune
	Saksfremlegg

	PS 29/18 Nyvalg av barnerepresentant i plansaker 2018-2019
	Saksfremlegg

	PS 30/18 Nyvalg av vararepresentant fra Nordreisa Høyre til kontrollutvalget
	Saksfremlegg

	PS 31/18 Nyvalg til klagenemnd etter innvilgelse av fritak for Helga Jæger Wigdel
	Saksfremlegg

	PS 32/18 Søknad om fritak fra politiske verv Heidi Gausdal (Frp) for resten av valgperioden
	Saksfremlegg

	PS 33/18 Søknad om permisjon fra offentlige verv 2018 - Elise Blixgård (Sp)
	Saksfremlegg

	PS 34/18 Søknad om permisjon fra politisk verv som vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget til januar 2019 for Guro Nordgaard Siri (H)
	Saksfremlegg

	PS 35/18 Høringsuttalelse regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Særutskrift Balsfjord kommune
	Høringsutkast regional strategisk næringsplan for Tromsø-regionen


	PS 36/18 Videre drift av tjenester i DMS ved Sonjatun
	Saksfremlegg


