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PS 1/19 Referatsaker



Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 15.02.2019 11:16:46
Til: Agdenes kommune; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; Andøy kommune; Aremark
kommune; Arendal kommune; post@asker.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; info@audnedal.kommune.no;
post@aukra.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@aurskog-
holand.kommune.no; postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no;
post@averoy.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; post@ballangen.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no;
postmottak@bjerkreim.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
post@bokn.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no;
post@bygland.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no;
postmottak@bo.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no;
postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drmk.no;
postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no;
post@eid.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@eidsberg.kommune.no; postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no;
post@eigersund.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no;
postmottak@engerdal.kommune.no; post@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no;
postmottak@evenes.kommune.no; post@e-h.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no;
post@finnoy.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no;
postmottak@flesberg.kommune.no; postmottak@flora.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no;
postmottak@folldal.kommune.no; post@forsand.kommune.no; postmottak@fosnes.kommune.no;
postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no;
postmottak@frosta.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no;
post@fusa.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no;
postmottak@forde.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no;
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no;
postmottak@gjesdal.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no;
postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@halden.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@hammerfest.kommune.no;
postmottak@haram.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; post@hobol.kommune.no;
postmottak@hol.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no;
epost@holtalen.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; postmottak@horten.kommune.no;
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no;
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no;
postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no;
postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no; postmottak@iveland.kommune.no;
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@jondal.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; post@karmoy.kommune.no; e-
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post@kautokeino.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no;
postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; Kvænangen
Postmottak; Post Kafjord; postmottak@larvik.kommune.no; post@lavangen.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no;
post@leka.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no;
postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no;
postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no;
postmottak@lindas.kommune.no; post@lom.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no;
postmottak@lund.kommune.no; post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no;
post@laerdal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no;
post@loten.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no;
post@marker.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@meland.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; post@modum.kommune.no;
postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no;
postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no;
post@nesodden.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no;
info@nissedal.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-
aurdal.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no;
postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no;
Nordreisa Kommune; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no;
postmottak@naroy.kommune.no; epost@odda.kommune.no; post@oppdal.kommune.no;
postmottak@oppegard.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no;
postmottak@os-ho.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@porsgrunn.kommune.no; postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no;
postmottak@rana.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no;
postmottak@re.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no;
post@rennesoy.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no;
post@roan.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no;
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no;
postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@royken.kommune.no;
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no;
sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
postmottak@sandnes.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no;
postmottak@selbu.kommune.no; post@selje.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@sigdal.kommune.no;
post@siljan.kommune.no; post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no;
postmottak@skedsmo.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; Post Skjervoy; post@skjaak.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
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toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no;
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Kopi: Kommunenes Sentralforbund

Emne: 17/4295-58 Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen
Vedlegg: Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av re(971540)(1).pdf;En analyse av inndeling av
regional stat - hovedrappo(971554).pdf;Delrapport - samfunnssikkerhet og
beredskap.docx.PDF(971555).PDF;Delrapport - regional planlegging og
utvikling.docx.PDF(971556).PDF;Delrapport - kommunerettet samordning.docx.PDF(971557).PDF

Se vedlagte saksdokumenter.
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Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen 

Som del av regionreformen, har regjeringen igangsatt gjennomgang av regional stats 

inndeling for å vurdere behov for justeringer i de statlige strukturene som følge av ny 

fylkesstruktur, jf. Meld. St. 6 (2018‒2019).  

 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Difi vurdert behovet 

for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny fylkesinndeling og fremmet 

forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen mellom statsetater, 

fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale statsetatene seg 

imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). KMD har mottatt fire rapporter fra Difi: "En analyse av 

inndelingen av regional stat" og tre delrapporter om henholdsvis samfunnssikkerhet og 

beredskap, regional planlegging og utvikling og kommunerettet samordning, jf. vedlegg. 

 

KMD legger ikke opp til ordinær høring av Difis rapporter, og sender med dette Difis 

rapporter og anbefalinger til kommunene til orientering. Frist for eventuelle synspunkter 

settes til fredag 8. mars 2019. 

 

Stortinget vil bli orientert om regjeringens oppfølging av gjennomgangen i kommune-

proposisjonen for 2020.  

 

Kort om Difis anbefalinger 

Difi anbefaler at følgende prinsipper bør være retningsgivende ved vurderinger av inndeling 

og organisering av regional statsforvaltning: 

1. Statsetatene bør ha stor grad av frihet i å vurdere behovet for regional og lokal 
organisering i lys av endringer i målgruppenes behov, mønster for brukerkontakt, 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/4295-58 

Dato 

15. februar 2019 
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samordningsbehov med andre aktører, spesialiseringsbehov og 
digitaliseringsmuligheter. 

2. Der det er behov for regional organisering bør inndelingen av etatens regionale ledd i 
utgangspunktet følge fylkesgrensene. 

3. Inndelingen av lokale kontorer av statsetatene bør tilpasses gjeldende kommune- og 
fylkesinndeling. 

4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og 
kontroll bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til fylkesmannen. 

På grunnlag av prinsippene over og vurderinger av det samlede datamaterialet, anbefaler 

Difi at følgende etater tilpasser sin regionale struktur: NVE, Sivilforsvaret, Innovasjon Norge, 

Statens vegvesen og Husbanken.  

 

Difi sine øvrige anbefalinger: 

 Likelydende og tydelige styringssignaler er en svært viktig faktor for å skape god 
regional samhandling. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de ansvarlige 
departementene og direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder 
som berører flere etater og formidler dette tydelig i styringsdokumenter. 

 Samtidig er det viktig at de regionale aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det 
hemmer mulighetene til å finne gode former for samarbeid som er tilpasset de 
regionale utfordringene. 

 Fylkesmannen har en helt sentral rolle for å tilrettelegge for hensiktsmessige 
møteplasser på flere fagområder. Etter Difis vurdering bør KMD derfor legge til rette 
for erfaringsutveksling og læring mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi 
tydelige forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt. 

 Samarbeid om konkrete prosjekter og satsinger oppleves som mer relevante enn 
generelle møteplasser med hovedvekt på informasjonsutveksling. Denne formen for 
samarbeid om konkrete satsinger bør derfor etter Difis vurdering fortsatt 
videreutvikles. 

 Etter Difis vurdering bør hensynet til samordning vektlegges ved (ny) lokalisering av 
statlige regionale kontorer. Det innebærer plassering nær regionale knutepunkt. Det 
gjør det enklere med samhandling både for regionale og kommunale 
samarbeidspartnere. 

Difi mener videre at statsetater som i dag har høy grad av samhandling med 

fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene bør tilpasse seg Vikens grenser. Dette 

gjelder: Statens vegvesen, Innovasjon Norge, NVE, Sivilforsvaret og Husbanken.  

 

Av statsetater som ikke har vært omfattet av gjennomgangen, mener Difi det kan være 

aktuelt å vurdere om Heimevernet, Mattilsynet og UDI bør tilpasses Vikens grenser på 

bakgrunn av oppgaver og samhandlingsbehov med andre virksomheter. 

 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Innovasjon Norge har tilpasset sine grenser fra 1. 

januar 2019.  
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Ved spørsmål, ta kontakt med Synnøve Karin Bøen, 22 24 49 69. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjørg Helene Holen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Synnøve Karin Bøen 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Kommunesektorens organisasjon 
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Adresseliste 

 

Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Audnedal kommune Rådhuset 4525 KONSMO 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 
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Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 
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Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
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Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
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Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 
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Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
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Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

17



 

 

Side 11 
 

 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

18



 

 

Side 12 
 

 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
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Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 
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Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydal kommune 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 
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5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
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Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Forord 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang 
av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er 
å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny 
fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen 
mellom statsetater, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale 
statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). 

I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet synspunkter 
og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. 
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

• Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
• Samhandling om regional planlegging/utvikling 
• Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Det er utarbeidet en egen delrapport for hvert av disse temaene og denne hovedrapporten er 
basert på disse.1  

Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og synspunkter i 
arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. 
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og arbeidet er utført av 
Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og Magne Langset (prosjektleder). 

 

Oslo, 12.12.2018  

 

Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 

 

                                                

1 Se: Difi 2018:11 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018:12 
En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi 2018: 13 En analyse av 
inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning 
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Sammendrag 
Denne gjennomgangen av regional stat tar utgangspunkt i regionreformen og vedtaket om ny 
fylkesinndeling. Reformen medfører et behov for å vurdere den regionale statsforvaltningen i 
lys av den nye fylkesstrukturen. En viktig problemstilling har vært å vurdere om ulik 
geografisk inndeling av regional statsforvaltning hemmer muligheten for å ivareta viktige 
samhandlings- og samordningsbehov på en effektiv måte, og om det er behov for å gjøre 
endringer som kan gi mer sammenfallende grenser. 

Gjennomgangen har omfattet 11 statsetater med utstrakt samhandlingbehov med 
fylkeskommunen, fylkesmannsembetet og kommunene: NAV, Innovasjon Norge, 
Husbanken, IMDi, Bufetat, Statens Vegvesen, NVE, Fiskeridirektoratet, Politiet og 
Sivilforsvaret og Kystverket. Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre 
sentrale samhandlingsarenaer på regionalt nivå: 

• Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
• Samhandling om regional planlegging/utvikling 
• Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Det er utarbeidet en egen delrapport for hvert av disse temaene og denne hovedrapporten er 
basert på disse.2  

Våre viktigste funn for hver av delstudiene 

«Inndeling teller, men sektorstyring, ressurser og velfungerende arenaer avgjør» synes å 
være en spissformulering om den regionale samhandlingen som gjelder på tvers av de tre 
deltemaene. Et hovedinntrykk er likevel at sammenfallende inndeling betyr mer i arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap enn på de to andre områdene. 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

• Betydningen av sammenfallende inndeling framheves særlig i det beredskaps-
forebyggende arbeidet. Felles strukturer fremmer kjennskap og kunnskap om 
samhandlende aktører og styrker forpliktelser i utvikling og gjennomføring av 
beredskapsplanverk, øvelser, kompetansetiltak overfor kommuner mv. 

• Det er få negative erfaringer knyttet til ulik regional inndeling ved konkrete hendelser og 
krisehåndtering. God kultur for samhandling, personlige relasjoner og tydelig ledelse er 
de avgjørende betingelsene for kvalitet og effektivitet i samhandlingen.  

• Det gis positive vurderinger av at en inndeling i 10-12 regioner gir gode rammer for 
samvirket mellom politi, fylkesmenn, sivilforsvar, 110 og 112-sentraler og 
fylkeskommuner 

                                                
2 Se: Difi 2018:11 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018:12 
En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi 2018: 13 En analyse av 
inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning 

26



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:10 

 

3 

 

• Flere uttrykker bekymring for at Viken vil bli et komplekst og tungvint fylke å samordne i 
beredskapsarbeidet. Det begrunnes særlig med at mange statsetater har en 
regioninndeling i dag som vil gå på tvers av det nye fylket.  

Regional planlegging og utvikling  

• Stor grad av sammenfallende inndeling mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Det gir 
bedre betingelser for å definere felles utfordringer, mål og tiltak for framtidig utvikling. 

• Fylkeskommunene gir i større grad enn statsetatene uttrykk for negative følger av en 
uensartet regional inndeling. Det er likevel bare et lite mindretall av fylkeskommunene 
som mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig med den nye 
fylkesinndelingen.  

• Regiongrenser på tvers av fylkesinndelingen gir større samordningsulemper enn at de 
statlige regionene omfatter to eller flere fylkeskommuner så lenge etatsregionenes 
yttergrenser følger fylkesinndelingen. 

• Selv om inndeling har betydning framstår departementenes styring av etatene som den 
viktigste faktoren for å fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i og oppfølging av 
regionalt utviklings- og planarbeid i regi av fylkeskommunen. 

Kommunerettet samordning  

• Det er ikke grunnlag for å si at ulik geografisk inndeling på velferdsområdet gir store 
utfordringer knyttet til samordning regionalt. Statsetatene opplever at samhandlingen  om 
kommunerettede oppgaver stort sett fungerer bra, men at det er regionale forskjeller. 

• Det er viktig med likelydende og tydelige styringssignaler og gode møteplasser for 
samarbeid om prioriterte satsinger. Det viktigste er å kjenne hverandre for å kunne 
samhandle godt. Lokalisering på samme sted, i nærhet av hverandre eller i tilknytning til 
regionale knutepunkt er en stor fordel.  

• Fylkesmannen og kommunene vurderer ulik regional inndeling som noe utfordrende, 
særlig de etatene som deler fylker. 

Anbefalinger knyttet til andre virkemidler enn struktur 

• Likelydende og tydelige styringssignaler er en svært viktig faktor for å skape god regional 
samhandling. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de ansvarlige departementene og 
direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder som berører flere etater og 
formidler dette tydelig i styringsdokumenter.  

• Samtidig er det viktig at de regionale aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det 
hemmer mulighetene til å finne gode former for samarbeid som er tilpasset de regionale 
utfordringene. 

• Fylkesmannen har en helt sentral rolle for å tilrettelegge for hensiktsmessige møteplasser 
på flere fagområder. Etter Difis vurdering bør KMD derfor legge til rette for 
erfaringsutveksling og læring mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi tydelige 
forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt. 
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• Samarbeid om konkrete prosjekter og satsinger oppleves som mer relevante enn  
generelle møteplasser med hovedvekt på informasjonsutveksling. Denne formen for 
samarbeid om konkrete satsinger bør derfor etter Difis vurdering fortsatt videreutvikles.  

• Etter Difis vurdering bør hensynet til samordning vektlegges ved (ny) lokalisering av 
statlige regionale kontorer. Det innebærer plassering nær regionale knutepunkt. Det gjør 
det enklere med samhandling både for regionale og kommunale samarbeidspartnere. 

Anbefalinger knyttet til inndeling  

Følgende prinsipper bør være retningsgivende ved vurderinger av inndeling og organisering 
av regional statsforvaltning 

1. Statetatene bør ha stor grad av frihet i å vurdere behovet for regional og lokal 
organisering i lys av endringer i målgruppenes behov, mønster for brukerkontakt, 
samordningsbehov med andre aktører, spesialiseringsbehov og digitaliseringsmuligheter.  

2. Der det er behov for regional organisering bør inndelingen av etatens regionale ledd i 
utgangspunktet følge fylkesgrensene. 

3. Inndelingen av lokale kontorer av statsetatene bør tilpasses gjeldende kommune- og 
fylkesinndeling.  

4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og kontroll 
bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til fylkesmannen. 

På grunnlag av prinsippene over og vurderinger av det samlede datamaterialet gis det 
følgende anbefalinger på spørsmålet om de 11 etatenes  tilpasning til ny fylkesinndeling: 

NVE: NVEs regiongrenser bør endres og sammenfalle med nye fylkesgrenser 

Politiet: Det anbefales ingen endringer i politidistriktsinndelingen 

Sivilforsvaret: Nye sivilforsvarsdistrikter bør få sammenfallende grenser med 
Fylkesmannen. 

Innovasjon Norge: Innovasjon Norge bør harmonisere sin inndeling med ny fylkesinndeling 
fullt ut 

SVV: Fremtidig behov for regional organisering i SVV er uavklart, men eventuelle regioner 
bør følge fylkesgrensene både av hensyn til samhandlingen med fylkeskommunen i arbeidet 
med regional planlegging og samfunnsutvikling og behovet for samordning i arbidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap 

Kystverket: Kystverkets regiongrenser vil sammenfalle med nye fylkesgrenser og det 
anbefales ingen endring 

Fiskeridirektoratet: Fiskeridirektoratets regiongrenser vil sammenfalle med nye 
fylkesgrenser og det anbefales ingen endring 

Husbanken: Husbankens regiongrenser bør endres og sammenfalle med nye fylkesgrenser 

NAV: NAVs fylkesstruktur fra 1. januar 2019 innebærer en tilpasning til ny fylkesinndeling  

IMDi: Fremtidig behov for regionalt ledd i IMDi er uavklart  
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Bufetat: Det anbefales ingen endringer  Bufetat 
 

Andre etater: Andre viktige beredskapsetater som Heimevernet (HV), Mattilsynet og UDI bør 
vurdere sin inndeling slik at de ikke bryter de nye fylkesgrensene 

Viken 

Fra 2020 vil en rekke statlige virksomheter få en regioninndeling som går på tvers av Viken 
fylke dersom dagens regionstruktur videreføres. Statsetater som i dag har høy grad av 
samhandling med fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene bør tilpasse seg Vikens 
grenser. Dette gjelder: 

• Statens vegvesen 
• Innovasjon Norge 
• NVE 
• Sivilforsvaret 
• Husbanken 

NAV har allerede tilpasset seg Viken gjennom vedtatt regionstruktur som skal gjelde fra 
2019, mens en endring av politidistriktene vurderes som uaktuelt. Av statsetater som ikke har 
vært omfattet av gjennomgangen mener vi det kan være aktuelt å vurdere om Heimevernet, 
Mattilsynet og UDI bør tilpasses Vikens grenser på bakgrunn av oppgaver og 
samhandlingsbehov med andre virksomheter: 

Statsetater som i liten grad har samordningsgevinster eller ikke får mer effektiv forvaltning 
ved å tilpasse seg Vikens grenser endrer ikke sine grenser/regionale struktur. Dette gjelder 
blant annet Bufetat, Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Lagdømmer og Tolletaten. 
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1 Innledning  
Offentlig sektor vil bli utfordret på flere områder de neste årene; lavere oljeinntekter og lavere 
produktivitet kombinert med økende press på offentlige budsjetter for å håndtere langsiktige 
konsekvenser av en aldrende befolkning. Et redusert finanspolitisk handlingsrom gjør det 
stadig viktigere at forvaltningen er omstillingsdyktig og bruker ressursene effektivt og i 
samsvar med innbyggernes behov. Produktivitetskommisjonen la i sin utredning til grunn at 
strammere budsjetter vil kreve hardere prioriteringer og mer «kreativ destruksjon» i offentlig 
sektor.3 Rasjonelle og effektive strukturer er en forutsetning for å opprettholde og 
videreutvikle kompetanse og kapasitet i offentlige organer i tiden fremover. 
Produktivitetskommisjonen uttalte seg kritisk til organiseringen av regional statsforvaltning og 
påpekte et behov for bedre samordning og et mer effektivt og ensartet mønster i den 
regionale inndelingen. 

Denne gjennomgangen av regional stat tar utgangspunkt i regionreformen og vedtaket om ny 
fylkesinndeling. Endring av den geografiske inndeling av fylkene og fylkeskommunene 
utløser et behov for å vurdere den regionale statsforvaltningen i lys av den nye 
fylkesstrukturen. En viktig del av denne gjennomgangen har vært å vurdere om ulik 
geografisk inndeling av regional statsforvaltning hemmer muligheten for å ivareta viktige 
samhandlings- og samordningsbehov regionalt på en effektiv måte. I tillegg til den regionale 
inndelingen har det også vært en viktig målsetting å vurdere andre faktorers betydning for 
regional samhandling, slik som lokalisering av regionkontor, ulik styringspraksis mellom 
sektorer og arenaer eller rutiner for samarbeid. 

Ikke alle regionale statsetater inngår i Difis gjennomgang. Noen statsetater ivaretar oppgaver 
og roller som medfører et større kontakt- og samarbeidsbehov med andre aktører enn andre. 
Difis arbeid er derfor gjennomført i to etapper, først et forprosjekt for å velge ut etater som 
har stor grad av samhandling med hverandre, kommunene og fylkeskommunene.  Deretter 
et hovedprosjekt hvor hver av de utvalgte etatene er vurdert i henhold til prosjektets 
problemstillinger. I forprosjektet identifiserte Difi ti regionale statsetater som inngår i 
omfattende samarbeidsrelasjoner, både med fylkesmannen, fylkeskommunen og hverandre: 
NAV, Innovasjon Norge, Husbanken, IMDi, Bufetat, Statens Vegvesen, NVE, 
Fiskeridirektoratet, Politiet og Sivilforsvaret. 4 Etter innspill fra flere ble også Kystverket 
inkludert, slik at antallet etater som er gjennomgått utgjør 11.  

Regjeringen har i Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå lagt til 
grunn at de etablerte inndelingskriteriene i staten - kostnadseffektivitet, brukerretting, 
kompetanse og samordning - skal ligge til grunn for gjennomgangen. Hensynet til 
samhandling mellom stat og fylkeskommunane og samhandling internt i staten skal imidlertid 
tillegges større vekt enn i dag.  

                                                
3 NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 
4 Difi-notat 2018:1 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunene. 
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Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

• Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
• Samhandling om regional planlegging/utvikling 
• Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Vi har utarbeidet en delrapport for hvert av disse temaene. I denne sluttrapporten gir vi en 
helhetlig analyse av prosjektets problemstillinger basert på tverrgående funn i de tre 
deloppdragene. Vi gir også en samlet vurdering av etatenes tilpasningsbehov til ny 
fylkesinndeling basert på en prinsipiell tilnærming til organiseringen av regional 
statsforvaltning. 

Figur 1: Ny fylkesinndeling fra 01.01.2020 
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2 Inndeling og organisering av regional stat  

2.1 Hva er regional stat? 

Regional statsforvaltning omfatter en rekke etater som utfører oppgaver for sentrale 
myndigheter. Oppgavene er av ulik karakter, som utøving av myndighet overfor innbyggere, 
næringsliv og kommuner og fylkeskommuner (for eksempel klage og tilsyn), 
tjenesteproduksjon (for eksempel barnevernstjenester), utbygging og vedlikehold av 
infrastruktur (for eksempel veier) og utviklingsoppgaver (for eksempel næringsutvikling). 

Regional statsforvaltning skal bidra til at nasjonale mål og vedtak følges opp og 
gjennomføres på regionalt og lokalt nivå. Oppgaver legges til regionale eller lokale statlige 
etater når en viss grad av lokal tilpasning er ønskelig og når fysisk nærhet til brukerne er 
viktig. Oppgaver legges også til regional statsforvaltning for å ivareta styring og oppfølging av 
lokale kontorer, når kontrollspennet blir for stort til å styre alle enheter fra et hovedkontor (for 
eksempel politiet og NAV).  I tillegg vektlegges det å tilføre distriktene arbeidsplasser og 
kompetanse. 

Et viktig kjennetegn ved regional statsforvaltning er at oppgavene utføres innenfor et 
geografisk område som er mindre enn hele landet. Et annet vanlig kjennetegn er at regional 
statsforvaltning er underlagt instruksjonsmyndighet fra ett (eller flere) departement. Det er 
med andre ord departementene og direktoratene som fastsetter rammer og handlingsrom for 
lokal og regional statsforvaltning. En mer utvidet definisjon av regional stat kan også omfatte 
statlige virksomheter som ikke er organisert som ordinære forvaltningsorganer, men som 
gjennom sin organisasjonsform er gitt større faglige/økonomiske fullmakter enn den ordinære 
forvaltningsorgan modellen legger til rette for. Det kan omfatte regionale helseforetak, 
statsforetak som Bane NOR eller forvaltningsbedrifter som Innovasjon Norge. 

 

2.2 Utviklingstrekk i regional statsforvaltning 

Difi har fulgt utviklingen i regional statsforvaltning i mange år. Høsten 2017 publiserte vi 
rapporten «Hva skjer i regional statsforvaltning?». Rapporten belyser hvordan regional 
statsforvaltning har endret seg, og beskriver noen tydelige tendenser. 

Flukten fra fylket 
«….Den statlige distriktisinndelingen bør når ikke helt spesielle forhold gjør seg gjeldende bygge på 
fylket som enhet. Dette vi være til fordel ikke bare for statsforvaltningen, men også for 
fylkeskommunene og kommunene»5 

En klar tendens de siste tiårene er at flere etater har forlatt fylket som inndelingsenhet for sitt 
regionale apparat. Det som tidligere var et hovedmønster er nå blitt unntaket. Flertallet av 
etatene har nå en struktur med færre regioner enn antall fylker og det vanligste er en 
inndeling i fem til syv regioner. Vi ser altså en flukt fra fylket som grunnlag for inndelingen av 

                                                
5 NOU 1974:53 Mål og retningslinjer for reformer i lokalforvaltningen 
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regional stat. Regionreformen og endringen av fylkesmannsembetenes organisering kan 
forstås som  en tilpasning til denne utviklingen. 

Oppgavedifferensiering og spesialisering 
Et annet utviklingstrekk er større grad av spesialisering og oppgavedifferensiering innen 
regional stat. Tradisjonelt har regionkontorenes oppgaver vært rent geografisk definert, dvs. 
at alle de regionale enhetene har hatt identiske ansvarsoppgaver innenfor sitt geografiske 
område. Tendensen nå er spesialisering og oppgavedifferensiering mellom enhetene. Dette 
gjøres dels av effektiviseringshensyn, men behovet for økt likebehandling og større og mer 
kompetente fagmiljøer er en viktigere drivkraft.   

Muligheten  til spesialisering realiseres i stor grad av den teknologiske utviklingen. 
Digitalisering gjør det mulig å levere tjenester på en annen måte enn tidligere og bidrar også 
til å sikre likebehandling der det er et mål. Konsekvenser av dette er både en mer sentralisert 
og spesialisert oppgaveløsning og at manuelle oppgaver automatiseres. Dette ser vi 
eksempler på i blant annet Skatteetaten, Arkivverket og Lånekassen. Skatteetaten går nå i 
retning av en ren funksjons-/fagorganisering av sin virksomhet. De regionale kontorene 
består som kontorsteder, men har funksjoner som er landsdekkende og ikke geografisk 
definert.  

Viktigere med lokal enn regional tilstedeværelse? 
Geografisk tilstedeværelse er, og vil fortsatt være viktig på mange områder. For eksempel 
må politi og helsevesen være i nærheten av der folk bor og hendelser skjer. Det samme 
gjelder forvaltning av infrastruktur. Digitalisering fører til at mange av tjenestene til 
innbyggerne gradvis krever mindre fysisk tilstedeværelse. Det vil berøre ikke bare statens 
behov for geografisk tilstedeværelse, men også kommunenes oppgaveløsning. I den grad 
det er behov for fysisk tilstedeværelse er det i de fleste tilfellene først og fremst et behov for 
lokal tilstedeværelse, ikke regional tilstedeværelse. 

Det varierer hvorvidt de regionale kontorene har operative oppgaver. I noen sammenhenger 
er de et styringsledd for et lokalt, statlig nivå. I andre sammenhenger har de en 
oppfølgingsrolle overfor kommunene som har ansvaret for tjenestene overfor befolkningen. I 
slike sammenhenger er behovet for et eget regionkontor først og fremst et spørsmål om 
kontrollspenn – enten det gjelder egne lokalkontor eller antall kommuner som skal følges 
opp. 

Under følger en oversikt over 16 av de regionale statsetater sin inndeling. Basert på 
vedtakene for den nye fylkeskommunestrukturen. I ettertid har imidlertid både NAV og 
Innovasjon Norge vedtatt å tilpasse seg ny fylkesstruktur, helt eller delvis.  

 

 

 

 

 

33



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:10 

 

10 

 

 

Figur 2: Inndeling av et utvalg regionale statsetater 

 

Kilde: KMD 2018: Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til 
fylkeskommunene. Rapport fra ekspertutvalg. 

 

2.3 Hva innebærer regional samordning? 

Et viktig utgangspunkt for gjennomgangen er å vurdere statens regionale inndeling i lys av 
samordningsbehov. Med samordning sikter vi her til en prosess der selve kjernen er at 
ulike mål, verdier, aktiviteter, ressurser eller andre premisser blir sett i sammenheng, 
prioritert, avveid og tilpasset til hverandre. Samordning overlapper også med samarbeid: 
Fellesnevneren er at det skjer en samhandling mellom formelt sideordnede aktører. 
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Samordning forutsetter imidlertid at man også kommer fram til en avveining av interesser 
og hensyn. 

 

Figur 3: Samordningsstigen 

 

Difi benytter gjerne samordningsstigen for å illustrere ulike grader av samordning. Så lenge 
man befinner seg på de to første trinnene er samordning primært basert på frivillig 
tilpasning. På de to siste trinnene vil det normalt være et vesentlig innslag av hierarki 
fordi det vil være nødvendig å treffe autoritative beslutninger om å avveie interesser og 
hensyn. Mye samordning dreier seg om å dele informasjon, noe som er på laveste trinn i 
samordningsstigen. På øverste trinnet finner vi samordning i form av å utvikle felles planer 
og iverksette felles tiltak. I regional statsforvaltning finner vi eksempler på samordning på alle 
nivåer. Når fylkesmannen for eksempel arrangerer samlinger for ledelsen i alle de statlige, 
regionale etatene vil formålet ofte være å dele informasjon og utvikle felles 
problemforståelse. Når de regionale statsetatene samarbeider om å utvikle felles tiltak med 
utgangspunkt i 0-24 satsingen, handler det derimot om å utvikle felles planer og utnytte 
virkemidler på vers. Det er en sterk grad av samordning.  Det er imidlertid ikke et mål at all 
samordning skal skje på øverste trinn på stigen, men det er vesentlig at samordningen skjer 
på riktig nivå for å oppnå nødvendige mål. 

Samordning er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å løse oppgaver og/eller ivareta 
ulike sider ved et oppgave- eller politikkområde. Samordning betinger ikke at de 
samhandlende aktører har den samme struktur eller organisering, men slike forhold kan 
være med å prege samhandlingen. Det samme kan balansen i aktørrelasjonene gjøre. Sterkt 
asymmetriske samhandlingsrelasjoner vil ha et annet preg enn samordning preget av 
likevekt. 

I denne rapporten bruker vi begrepene samordning og samhandling i en vid betydning, og til 
dels som synonymer. Våre informanter har brukt begrepene samhandling, samarbeid og 
samordning noe om hverandre. Det som er felles er at alle omtaler behovet for kontakt og 
samarbeid med andre regionale etater for å sikre en god oppgaveløsning. 
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3 Regional samordning - inndeling teller, men andre 
forhold avgjør 

Hovedbildet etter våre undersøkelser er at regional inndeling har betydning, men det er ikke 
avgjørende for den regionale samordningen. Strukturreformer og omorganisering er et 
virkemiddel som ofte brukes for å vise politisk handlekraft.6 Det gir synlige og relativt raske 
endringer. Stor grad av sammenfallende regional inndeling kan gjøre samhandling enklere, 
men etter Difis vurdering er det likevel viktig å ikke tillegge struktur og inndeling for stor vekt. 
Andre tiltak for å få til god samordning regionalt er vel så viktig. Betydningen av 
sektorstyring, gode møteplasser og lokalisering skal særlig framheves. 
 

3.1 Behov for tydelige styringssignaler om samordning 

Funn fra alle tre delundersøkelsene viser at styring og ressurser avgjør om statsetatene 
deltar aktivt i regional samordning. Med styring av samordning menes både formulering og 
formidling av mål og resultatkrav om samordning, men også styring på ressursbruk til 
samordningsaktiviteter. Felles eller likelydende formelle styringssignaler om samordning 
fremmer regional samordning, og fraværet av felles eller uklare signaler hemmer regional 
samordning. Det oppleves som viktig at statsetatene både får likelydende føringer i 
tildelingsbrev om felles strategier og prosjekter, og at statsetatene får føringer om regional 
samordning generelt.  

Det blir trukket frem at ulike styringssignaler skaper utfordringer mellom statsetatene når de 
skal samordne seg regionalt. For eksempel har noen av informantene trukket frem at ulike 
styringssignaler om felles strategier er utfordrende, da statsetatene ilegger strategien og 
oppgavene ulik betydning. I tillegg blir det pekt på at statsetatene og departementene har ulik 
styringskultur og praksis, så selv om styringssignalene blir likelydende må det jobbes 
sammen regionalt og sentralt om en felles problemforståelse.  

Et annet forhold som hemmer regional samordning er ulike tilknytningsformer og dermed ulik 
mulighet for styring. Det blir trukket frem at de regionale helseforetakenes organisering er 
særlig utfordrende i dette perspektivet.  

Vi har sett at fylkeskommunene og kommunene opplever at de vertikale styringsrelasjonene 
innad i sektorene gir svake insentiver for deltagelsen i horisontale samordningsaktiviteter på 
tvers av sektorene på regionalt nivå. Mens departementenes styring av underliggende 
virksomheter for å ivareta sektoroppdraget innebærer bruk av sterke virkemidler, i form av 
instruks, budsjettvedtak og tydelige mål og resultatkrav, er det få føringer om deltagelse i 
regional samordning. Fylkesmannens formelle samordningsroller, som er vedtatt gjennom 
kongelig resolusjon, instruks og lov, trekkes frem som et sterkt samordningsvirkemiddel. 
 
 
 

                                                
6 Jfr. blant annet Difi-rapport 2018:8 Organsiasjonsformer i offentlig sektor 
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Difis vurdering 
Et klart funn i vår undersøkelse er at likelydende og tydelige styringssignaler er en svært 
viktig faktor for å skape god regional samhandling. Dette er i tråd med tidligere Difi 
undersøkelser, særlig Difi-veileder 2017:1 Departementer styring av samarbeidsoppgaver 
som gis til underliggende virksomheter. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de 
ansvarlige departementene og direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder 
som berører flere etater og formidler dette tydelig i styringsdokumenter. Vi har sett at når det 
stilles klare forventninger til samordning så blir dette prioritert. 

Samtidig er det viktig at de regionale aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det 
hemmer mulighetene til å finne gode former for samarbeid som er tilpasset de regionale 
utfordringene. Det må utvises edruelighet og godt skjønn for å hindre at de regionale etatene 
overlesses med krav om samordning. Da reduseres også effekten av kravene. 
 

3.2 Gode møteplasser er viktig  
Et annet viktig tiltak for å fremme samordning regionalt er å tilrettelegge for gode og 
målrettede møteplasser for samarbeid. Våre undersøkelser viser at gode møteplasser er 
viktig på alle de tre deltemaene, enten det dreier seg om fylkesberedskapsråd, regionale 
planforum eller felles arenaer for styringsdialogen med kommunene. Viktige forutsetninger 
for at slike  møteplasser skal fungere godt er at aktørene har avklarte roller for sin deltagelse 
og prioriterer å delta på disse møteplassene.  

Informantene opplever at samarbeid om konkrete oppgaver og prosjekter er mer meningsfylt 
enn samhandling om overordnede strategier eller gjensidig informasjonsutveksling. 
Samordning på de øverste trinnen i samordningsstigen oppleves altså som nyttigere enn mer 
uforpliktende samhandling. 
 
Difis vurdering 
Fylkesmannen har en helt sentral rolle i å tilrettelegge for hensiktsmessige møteplasser på 
flere fagområder. I vår kartlegging gis det et klart inntrykk av at fylkesmennenes prioritering 
og innretning av slike møteplasser varierer. Etter Difis vurdering bør KMD derfor legge til 
rette for erfaringsutveksling og læring mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi tydelige 
forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt. 

I tillegg må aktørene prioritere å delta på disse møteplassene. Dette er forutsetninger som i 
stor grad henger sammen med styring og ressurser. Når det gjelder regional planlegging har 
vi sett at fylkeskommunene sliter med å få alle statlige etater til å prioritere deltakelse i 
regionale planprosesser. Forventninger om deltakelse på ulike arenaer må altså understøttes 
av tydelige krav og forventninger fra overordnet departement og direktorat.  

Infomantene i vår undersøkelse peker også på at samarbeid om konkrete prosjekter og 
satsinger oppleves som mer relevante enn generelle møteplasser med hovedvekt på 
informasjonsutveksling. Denne formen for samarbeid om konkrete satsinger bør derfor etter 
Difis vurdering fortsatt videreutvikles. De styrende departementene og direktoratene kan med 
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hell benytte samordningsstigen ( jfr. kap. 2.3) for å få et omforent syn på hvor langt opp på 
stigen de mener at samordningen regionalt skal skje når det gjelder prioriterte satsinger. 
 

3.3 Felles lokalisering gjør samordning lettere 

Lokalisering av regionkontor kan også bidra til å fremme samhandling og samordning. Våre 
undersøkelser viser at i tilfeller der regionkontorene er plassert i samme by eller i nærheten 
av hverandre, blir det både enklere å delta på felles møter og å ta uformell kontakt. Det er 
lettere å få til samarbeid når aktørene har møtt hverandre personlig og kjenner hverandre. 
Samtidig er det viktig å ta i bruk teknologi for å skape digitalt baserte møteplasser og 
samarbeidsarenaer som kan fungere godt uavhengig av lokalisering.  

Difis vurdering 
Etter vår vurdering bør hensynet til samordning vektlegges ved (ny) lokalisering av statlige 
regionale kontorer. Det innebærer plassering nær regionale knutepunkt. Det gjør det enklere 
med samhandling både for regionale og kommunale samarbeidspartnere. For øvrig må 
lokalisering selvsagt vurderes ut fra retningslinjene for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Fastsett ved kgl.res. 28.11.2014  
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4 Hvordan organisere regional statsforvaltning? 
Basert på inntrykkene fra intervjuene i denne undersøkelsen er det en tydelig tendens til at 
mange av statsetatene i økende grad vil organisere virksomheten etter funksjonelle 
prinsipper. En viktig årsak til dette er at digitaliseringen reduserer behovet for fysisk 
tilstedeværelse. Noen av statsetatene, ser imidlertid fortsatt behovet for en fysisk 
tilstedeværelse, også i fremtiden, samtidig som de ser behov for mer spesialisering av 
tjenestene. Hvordan bør den samlede organiseringen av regional statsforvaltning se ut? 
 

4.1 Fire modeller for inndeling av regional statsforvaltning 

I dette kapittelet vil vi presentere fire modeller for inndeliingen av regional statsforvaltning. 
Modellene er ikke kun teoretiske konstruksjoner, men representerer aktuelle alternativer som 
har vært framme i debatten om regional organisering i staten, og som i noen grad også er 
drøftet med våre informanter. Vi vil deretter vurdere modellene i lys av et sett kriterier. Med 
grunnlag i drøftingen beskriver vi noen prinsipper som kan være retningsgivende for 
inndelingen av etater med regionalt apparat.  

Figur 4: Alternative hovedmodeller for inndeling av regional stat  

 

Modellene må vurderes ut fra både sektorhensyn og samordningshensyn. Vi vil drøfte 
modellene i lys av begge perspektivene. Vi har tatt utgangspunkt i inndelingskriteriene for 
staten slik de er presentert i Prop. 84 S (2016-2017):  

• Kostnadseffektivitet (at oppgavene kan løses ved minst mulig ressursbruk)  
• Brukerretting (tjenester skal være tilgjengelige for kommuner, næringsliv og 

innbyggere) 
• Kompetanse og fagmiljø (sikre kapasitet, kompetanse og gode fagmiljøer) 
• Samordning (regionalt overfor kommuner, næringsliv og innbyggere) 

I omtalen av kriterinene i Prop. 84 S (2016-2017) sies det at «at omsynet til samhandling skal 
ha større vekt enn i dag – det vil seie samhandling mellom stat og fylkeskommunane og 
samhandling internt i staten.»  

 

"Full harmonisering"
"Inndeling i 

statsfamilier»
"Fleksibel 

prinsippmodell"
"Sektoroptimalisering"
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I tillegg til de fire kriteriene over har vi valgt å legge til ytterligere to kriterier som vi mener er 
viktige i en vurdering av inndeling. Disse inngår i et sett av kriterier som Difi ofte benytter for 
å vurdere organisering: 

• Formålseffektivitet (dvs. at modellen er hensiktsmessig for å ivareta virksomhetens 
samfunnsoppdrag og sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen) 

• Fleksibilitet (ivareta behovet for å være proaktiv og løse nye arbeidsoppgaver).  
 
Vår vurdering av modellene er oppsummert i tabellen under. Vi har vurdert i hvilken grad de 
ulike modellene ivaretar de fire kriteriene. Vi har brukt en skala fra -- til ++, der -- betyr at 
modellen ivaretar kriteriet i liten grad, mens ++ betyr at modellen ivaretar kriteriet i stor grad. 
En mer utfyllende drøfting av modellene og kriteriene følger under. 
 
Tabell 1: Modeller vurdert etter inndelingskriterier 

Kriterier Full 
harmonisering 

Inndeling i 
statsfamilier 

Fleksibel 
prinsippmodell 

Sektor-
optimalisering 

Kostnadseffektivitet -- - + ++ 

Brukerretting + + + + 

Kompetanse -- - ++ ++ 

Samordning ++ ++ + -- 

Formålseffektivitet -- + ++ + 

Fleksibilitet -- - + ++ 

Modellen lengst til venstre «Full harmonisering» er den av modellene som i størst grad 
vektlegger at inndelingen må ivareta regionale samordningsbehov og at identisk inndeling av 
statsetatene vil fremme dette hensynet best. Med utgangspunkt i at fylkesinndelingen skal 
utgjøre en regional hovedstruktur i forvaltningen innebærer modellen at alle regionale 
statsetater blir harmonisert med den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 1. januar 2020. 
Dette alternativet innebærer at et stort antall regionale statsetater som er inndelt i færre 
regionale enheter enn 11 fylker må endre sin struktur. Den fremste ulempen med denne 
modellen er at den vil oppleves som en tvangstrøye og gi lite rasjonelle og effektive løsninger 
for en rekke statsetater som av hensyn til oppbygging av kompetanse, behov for 
spesialisering og gode forutsetninger for likebehandling er organisert i en mer grovmasket 
struktur enn de 11 enhetene fylkene vil utgjøre. Ideen om å samle alle de regionale 
statsetatene i en og samme struktur har svært liten støtte i vårt datamateriale, også fra 
fylkeskommunene og fylkesmennene som begge er tillagt viktige samordningsoppdrag og 
som begge vil følge den nye fylkesstrukturen. 
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En mer moderat variant for å samle staten i større grad på regionalt nivå utgjøres av 
alternativet vi har kalt «Inndeling i statsfamilier». Igjen vektlegges hensynet til geografi, 
brukeretting og samordning tungt, men balanseres mot at ulike grupper av virksomheter har 
ulike inndelingsbehov for mest mulig effektiv oppgaveløsning. Med det som utgangspunkt 
kunne en se for seg en gruppering av statsetater i «familier» med hver sin regionale 
grunnstruktur. Eksempelvis kunne statlige beredskapsetater få en inndeling i 10-12 faste 
regioner (følge fylkesmannsinndelingen eller politidistriktsinndelingen), statlige 
infrastrukturetater en inndeling i 5 faste regioner, statlige velferdsetater i 5/6 faste regioner 
osv. Det forutsettes at regioninndelingen for statsfamiliene med behov for færre regioner enn 
fylkene likevel følger fylkesinndelingen, men kan romme flere fylker. Fordelen med denne 
modellen er at den gir mer rom for skreddersøm og tilpasning til ulike typer etaters behov 
samtidig som faste regioner innebærer enkle strukturer med gode forutsetninger for 
samordning. Spørsmålet er likevel om dette alternativet gir tilstrekkelig fleksibilitet for det 
mangfoldet av virksomheter og variasjon i inndelingsbehov som tross alt vil befinne seg 
innenfor hver gruppe. Det kan også innebære utfordringer mht. å utvikle gode fagmiljøer og 
ha en kostnadseffektiv organisasjon. En annen innvending er at flere statsetater kan ha 
sammensatte oppgaver som innebærer at de tilhører flere «familier». 

Alternativet som i sterkest grad ivaretar hensynene til fleksibilitet og effektiv oppgaveløsning i 
sektoren befinner seg lengst til høyre og fått merkelappen «Sektoroptimalisering». Her 
legges det til grunn at statsetatene må ha full frihet til å velge den inndeling som i størst grad 
kan ivareta kvalitet og effektivitet i etatens oppgaveløsning på regionalt nivå, også hvis det 
skulle innebære en regioninndeling som går på tvers av fylkesinndelingen. Alternativet legger 
til rette for stor grad av fleksibilitet for å gjøre tilpasninger i etatens organisering, eksempelvis 
i form av organisering etter funksjonelle prinsipper siden etaten i liten grad vil være «bundet» 
av hensynet til andre aktører på regionalt nivå. Den viktigste innvendingen mot modellen er 
at få statsetater har et så avgrenset og spisset mandat at de ikke har samarbeidsbehov med 
andre aktører. En inndeling som avviker radikalt fra strukturen til samarbeidende 
etater/virksomheter vil gjøre det krevende å etablere effektive samarbeid. I tillegg blir 
modellen, eller inndelingen av regional stat, veldig kompleks i et brukerperspektiv, for 
eksempel sett fra kommunene sin side.  Langt på veg har forvaltningsutviklingen i regional 
stat de siste tiårene fulgt denne modellen. 

Den fjerde modellen, «Fleksibel prinsippmodell» tar utgangspunkt i at statens organisering 

på regionalt nivå må søke å balansere alle de nevnte hensynene over, og at noen 

hovedprinsipper derfor må ligge til grunn for valg av regional inndeling på tvers av sektorer. 

Dette kan ses som en hybrid av modellene «Inndeling i statsfamilier» og 

«Sektoroptimalisering». Modellen innebærer et kompromiss der anvendelsen av prinsippene 

skal gi en balanse mellom hensynet til sektor/formål på den ene siden og hensynet til 

geografi/samordning på den andre. Prinsippene kan gi en hovedretning for regional 

organisering i statlig forvaltning, samtidig forutsettes det at de må utøves fleksibelt for at 

vesentlige hensyn i den enkelte etat kan ivaretas, på kort og lengre sikt. Prinsippene må 

tillempes på en måte som ikke innebærer at  etatene låses til bestemte løsninger av 
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geografisk eller annen art som vil være være til hinder for å kunne utnytte de mulighetene 

teknologien gir for effektivisering og spesialisering i etatene.  

Etter Difis vurdering bør utviklingen av regional stat og valg av regionstruktur følge sistnevnte 
alternativ. 
 

4.2 Prinsipper for organisering og inndeling av regional 
statsforvaltning 

På bakgrunn av erfaringer og synspunkter innhentet i vår gjennomgang, vurderingen av de 
fire modellene samt vurderinger av mer generell faglig karakter mener vi følgende prinsipper 
bør være retningsgivende ved vurderinger av inndelingsspørsmål i regional statsforvaltning:  

1.Statetatene må ha stor grad av frihet i å vurdere behovet for regional og lokal organisering i 
lys av endringer i målgruppenes behov, mønster for brukerkontakt, samordningsbehov med 
andre aktører, spesialiseringsbehov og digitaliseringsmuligheter.  

Her vil vi særlig framheve at digitaliseringen i økende grad endrer behovet for regional og 
lokal organisering. Etter hvert som tjenesteyting, brukerdialog, interne arbeidsprosesser og 
eksterne samhandlingsaktiviteter ivaretas gjennom digitale løsninger, forandres 
forutsetningene for virksomheten og organisasjonsbehov fundamentalt. Det samme gjør 
tunge utviklingstrekk knyttet til sentralisering og urbanisering med de endringer det medfører 
for innbyggernes flyttevaner og valg av bosted. I dag bor rundt 80 prosent av befolkningen i 
store sentrale kommuner med korte reiseavstander. Et mer konsentrert bosettingsmønster i 
kombinasjon med nye digitale løsninger endrer dermed behovet for lokal og regional 
tilstedeværelse. Samtidig vil noen statlige etater med ansvar for blant annet tjenesteyting og 
samfunnssikkerhet og beredskap fortsatt være avhengig av fysisk tilstedeværelse i alle deler 
av landet. Digitalisering endrer også forutsetningene for arbeidsprosesser i slike etater, men 
noen oppgaver vil uansett kreve fysisk tilstedeværelse/kontakt. 

2. Dersom det er behov for regional organisering skal inndelingen av etatens regionale ledd i 
utgangspunktet følge fylkesgrensene.  

Begrunnelsen for prinsippet er erfaringer med at statlige inndelinger som går på tvers av 
kommune og fylkesinndelingen skaper samordningsutfordringer/svekket samhandling. 
Prinsippet innebærer ikke at statlige regioner ikke kan romme flere fylkeskommuner eller 
motsatt, at en fylkeskommune kan ha flere regioner i samme statsetat innenfor sine grenser. 
Når vi sier «i utgangspunktet» mener vi at dette prinsippet også må ses i lys av reelle 
samordningsbehov. Målet er ikke et ryddig kart, men å sørge for at det legges gode 
forutsetninger for å ivareta samhandling/samordning der det er behov for det.   

3. Inndelingen av statsetatenes lokale ledd bør tilpasses gjeldende kommune- og 
fylkesinndeling 

Inndelingen av statens lokale forvaltning (primært lokale NAV-kontorer, lensmannsdistrikter, 
tingretter og skattekontor) påvirkes av endringer i kommune og fylkesinndelingen. 
Hovedregelen må være at staten i størst mulig grad tilpasser sin lokale organisering til 
gjeldende kommune og fylkesinndeling. Det innebærer at statsetater viser nødvendig 

42



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:10 

 

19 

 

fleksibilitet for endringer i kommune- og fylkesinndelingen framover, og at statens 
organisering ikke virker som en brems for initiativ til strukturendringer.  

Statens lokale organisering kan påvirkes av endringer i kommune- og fylkesinndelingen på 
flere måter. I noen tilfeller kan sammenslåing av kommuner innad i et fylke innebære at den 
nye kommunen etableres på tvers av eksempelvis gjeldende tingrettsgrenser eller 
lensmannsdistrikter.  I slike tilfeller bør staten tilpasse sin struktur i en prosess med de 
involverte kommunene og tilpasse seg kommunenes ønsker. Selv om dette bør være 
hovedregelen kan det tenkes tilfeller hvor den nye kommunedannelsen er sterkt 
uhensiktsmessig for statens behov og at det bør åpnes for unntak. Slike tilfeller kan være når 
nye kommuner ikke utgjør en sammenhengende geografisk enhet eller når det etableres nye 
kommuner på tvers av funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsområder.  

Tilsvarende kan pågående og fremtidige kommunesammenslåinger bli etablert på tvers av 
eksisterende fylkesgrenser, NAV-regioner eller politidistrikter. Igjen bør utgangspunktet være 
at den nye kommunens tilhørighet til statens regionale etater bestemmes gjennom 
kommunens valg av fylkestilhørighet. Det samme gjelder kommuner som uavhengig av 
kommunesammenslåinger av ulike årsaker ønsker å bytte fylkestilhørighet.  

4. Statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, veiledning, tilsyn og kontroll 
bør som hovedregel legge slike oppgaver på regionalt nivå til fylkesmannen 

Prinsippet understreker muligheten for at statetater som utfører oppgaver rettet mot 
kommunene kan benytte fylkesmannen som sitt regionale apparat som et alternativ til egen 
regional organisering og kontorstruktur. Et grunnleggende trekk ved fylkesmannsembetet er 
at det i størst mulig grad skal speile kommunenes oppgaveområder og legge til rette for en 
helhetlig oppfølging av kommunen. Det bidrar til å sikre god sammenheng i gjennomføringen 
av nasjonal politikk på ulike sektorområder og sett fra kommunenes synsvinkel innebærer 
det at dialogen med staten skjer gjennom én aktør som kjenner de ulike sidene ved den 
kommunale virksomhet og kommunen som organisasjon. Å benytte fylkesmannen kan videre 
innebære en kostnadseffektiv organisasjonsmodell. I dag utfører embetene oppgaver på 
oppdrag av elleve departementer og ti direktorater/tilsyn, alt samlet i én felles administrasjon. 
Å legge flere statlige oppgaver til embetene vil kunne gi potensialer for ytterligere innsparing 
gjennom en felles administrasjon.  

 

5 Vurderinger av de enkelte etater  
Vurderingen av de regionale statsetatenes tilpasningsbehov til ny fylkesinndeling gjøres på 
grunnlag av de tre siste prinsippene over, og vurderingene baseres på det samlede 
datamaterialet som er innhentet i forbindelse med gjennomgangen. Vurderingen av den 
enkelte etat må også ta hensyn til særlige forhold som gjelder den enkelte etat, blant annet 
pågående reformarbeid og omorganiseringer. 
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5.1 Statsetater innenfor samfunnssikkerhet og beredskap 

I delstudien om samfunnssikkerhet og beredskap er det gjort vurdering av følgende etater: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Politiet, Sivilforsvaret og Statens Vegvesen 
(SVV). Det er innhentet synspunkter fra hver av etatene og i tillegg fra fylkesmannen som 
samordningsmyndighet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Samhandlingsbehovet mellom statsetatene er stort i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Det gjelder særlig i det forebyggende arbeidet, for eksempel gjennom felles 
øvelser, samordning av beredskapsplanverk, felles kompetanseutviklingstiltak overfor 
kommunene mm. Etter Difis vurdering gir en mest mulig sammenfallende inndeling av 
beredskapsetatene gode forutsetninger for at samhandlingsbehovene kan ivaretas. 
Prinsippet om at de regionale statsetatene bør følge fylkesinndelingen bør veie tungt på 
dette feltet.   Ny politidistriktsinndeling og tilsvarende inndeling for nødsentralene (110 
og112), ny struktur for fylkesmennene fra 2019, samt varslet endring for sivilforsvaret gir en 
grunnstruktur for viktige etater i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som består 
av 10-12 regionale enheter hvor inndelingen, med unntak for det sentrale østlandsområdet, i 
stor grad vil være sammenfallende.  
 
5.1.1 Etatsvis vurdering av behov for tilpasning til ny fylkesinndeling 
 
NVE 
Med ny fylkesinndeling vil NVE få færre fylker og dermed færre fylkesvise arenaer for 
samordning/samhandling å forholde seg til. For flere av regionene blir det en halvering av 
antall fylker. Det vurderes som en klar fordel for å frigjøre kapasitet og for styrket oppfølging 
på eksisterende arenaer. Tilsvarende vil færre kommuner som følge av kommunereformen gi 
bedre muligheter for å følge opp NVEs ansvarsområder i kommunal arealplanlegging. 
Reduksjonen i antall kommuner varierer imidlertid mellom fylkene og i hver NVE-region vil 
det fortsatt være et stort antall små kommuner. På bakgrunn av at NVE har oppgaver rettet 
mot kommunene, både som kompetanseorgan og som innsigelsesmyndighet, kunne det tale 
for flere regioner enn dagens fem. Det er likevel tungtveiende argumenter mot en slik 
løsning. Det vil innebære å stykke opp eksisterende fagmiljøer og svekke mulighetene for å 
bygge opp spesialisert kompetanse og drive kostnadseffektivt.  

NVE har regioner (vest, midt og nord) som går på tvers av gjeldende fylkesinndeling. Etter 
2020 vil samtlige av NVEs regioner gå på tvers av en fylkesgrense. Region øst og region sør 
vil ha grense som gå på tvers av Viken fylke, region vest og region midt vil ha grense som 
går på tvers av Møre og Romsdal fylke og region midt og region nord har grense som går på 
tvers av Nordland fylke. På bakgrunn av gjennomførte intervjuer synes det ikke å være 
sterke sektorfaglige argumenter for å holde på dagens inndeling som krysser fylkesgrensene 
i Nordland og Møre- og Romsdal. Samtidig har vi mottatt innspill på at NVEs oppdeling av 
fylkene i noen tilfeller skaper utfordringer for samordningen av beredskapsarbeidet på 
fylkesnivå. NVEs deltagelse i regionale planforum blir av fylkeskommunene flere steder 
vurdert som mangelfull og avvikende inndeling kan være en (av flere) forklaringer til det. På 
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den bakgrunn anbefaler vi at NVEs inndeling av hhv. region vest, midt og nord harmoniseres 
med nye fylkesgrenser.  

NVE har til felles med Politiet og SVV at de får regioner/distrikter som fra 2020 vil ha grense 
på tvers av Viken fylke med mindre etatene endrer og tilpasser sine regioner til ny 
fylkesinndeling. Det gis en samlet vurdering og tilråding av Viken i kap.5.2. 

Politiet 
Med ny fylkesinndeling vil politidistriktene i hovedsak følge fylkesgrensene, med unntak av Troms 
og Finnmark og Viken. Når det gjelder Troms og Finnmark vil et felles fylkesmannsembete for 
dette området måtte forholde seg til to politidistrikt i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Selv om vi har mottatt innspill på at det beste vil være at fylkesmannsembeter og 
politidistrikter har identisk inndeling mener vi likevel at koordinerings- og samhandlingsbehov 
mellom de to etatene lar seg håndtere med den strukturen som vil gjelde fra 1. januar 2019. Vi vil 
også vektlegge at politireformen er nylig vedtatt og at de nye politidistriktene er under utvikling 
som en del av denne reformen. En endring i politidistriktene nå fremstår derfor som lite 
hensiktsmessig og aktuelt. Situasjonen i Viken blir mer kompleks og omtales under. 

En del enkeltkommuner tilhører i dag et annet politidistrikt enn øvrige kommuner i samme fylke. 
Det gjelder Sirdal i Vest-Agder som tilhører Sør-Vest politidistrikt, kommunene Bømlo, Fitjar og 
Stord i Hordaland som tilhører Sør-Vest politidistrikt, Bindal kommune i Nordland som tilhører 
Trøndelag politidistrikt og Gratangen kommune i Troms som tilhører Nordland politidistrikt. Disse 
avvikene mellom kommunenes tilhørighet til politidistrikter og fylker er begrunnet i praktiske og 
beredskapsmessige hensyn, først og fremst knyttet til kommunikasjoner og behovet for akseptabel 
responstid ved hendelser. I følge berørte politimestre og fylkesmenn har slike unntak liten 
betydning for den samordningen som skal skje på fylkesnivå.  

Det er vesentlige beredskapshensyn som begrunner de nevnte tilfellene over. Slike avvik bør 
imidlertid vurderes jevnlig i lys av kommunikasjonsutbygging og den generelle samfunnsutvikling 
for eventuelle tilpasninger. 

Sivilforsvaret 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført en konseptstudie for 
fremtidig organisering av Sivilforsvaret. Oppdraget ble gitt for å sikre at Norge har et sivilforsvar 
med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens behov 
og utfordringer. På grunnlag av konseptstudien har DSB anbefalt at det regionale nivå styrkes ved 
å etablere større distrikt med sammenfallende grenser med Fylkesmannen, og flytting av 
oppgaver fra nasjonalt til regionalt nivå. Det har i forbindelse med høringen av konseptutredningen 
vært en diskusjon om fremtidige sivilforsvarsdistrikter heller bør følge inndelingen til 
politidistriktene enn fylkesmannsembetene, blant annet som følge av at Politiet er Sivilforsvarets 
nærmeste samvirkepartner i krisehåndtering og mange av Sivilforsvarets oppgaver må løses i 
samarbeid med eller med bistand av politiet. Den inndelingsmessige forskjellen på de to 
alternativene gjelder først og fremst det sentrale Østlandet, Sørvestlandet (Sunnhordland) og i 
Troms og Finnmark. Etter DSBs vurdering taler hensynene til oppgavene i fred, krise, krig og 
sammenfallende samarbeidsaktører for at sivilforsvarsdistriktene bør følge inndelingen av 
fylkesmannsembetene. 

45



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:10 

 

22 

 

Etter Difis vurdering vil både en tilpasning til inndelingen av fylkesmannsembetene og 
politidistriktene gi et styrket grunnlag for effektiv samhandling mellom Sivilforsvaret og sentrale 
samarbeidsaktører sammenlignet med dagens situasjon. På bakgrunn av at det i større grad skal 
legges til grunn at sivilforsvarets primæroppgave er å planlegge og iverksette tiltak for å beskytte 
sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier, vil fylkesmannen bli en enda viktigere 
samarbeidsaktør. Det omfatter samarbeidet om beredskapsforebyggende aktiviteter rettet mot 
kommunene, deltagelse i fylkesberedskapsrådet og fylkesmannens roller i utviklingen av 
totalforsvaret. Kjernen i totalforsvaret er at ressursene på både sivil og militær side skal jobbe 
sammen for å verne landet best mulig. Fylkesmannen har her en viktig rolle med å koordinere de 
sivile ressursene med Forsvarets muligheter for å gi støtte til det sivile samfunn og med 
Forsvarets behov for sivil støtte. Dette taler for at Sivilforsvaret får sammenfallende grenser med 
Fylkesmannen. Det skal også påpekes at ved å harmonisere Sivilforsvarets grenser med 
inndelingen av de nye fylkesmannsembetene vil en unngå at sivilforsvarsdistrikt går på tvers av 
fylkesinndelingen slik politidistriktene kommer til å gjøre i Viken. 

Statens vegvesen 
Som en del av regionreformen skal administrasjonen for fylkesvegnettet overføres til 
fylkeskommunene og ordningen med sams veiadministrasjon oppheves. Endringene i 
oppgavefordeling og saksportefølje vil naturlig nok kunne få konsekvenser for organiseringen 
av SVV, herunder behov for regional organisering. Hvordan denne organiseringen vil bli er 
usikkert og må også ses i sammenheng med andre prosesser internt i SVV. Eventuelle 
behov for å tilpasse fremtidig organisering til den nye fylkesinndelingen er det derfor på 
nåværende tidspunkt vanskelig å uttale seg om. 

Andre beredskapsetater 
Flere andre statlige etater utgjør viktige samarbeidsparter i arbeidet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Heimevernet (HV), Mattilsynet og UDI blir særlig nevnt i den forbindelse. Etter Difis 
vurdering bør også disse eatenes inndeling vurderes i henhold til prinsippet om at inndelingen ikke 
bør bryte fylkesgrensene. For Mattilsynet og UDI innebærer det behov for vurdere 
regioninndelingen på Østlandet, mens de 11 HV-distriktene vil gå på tvers av den nye 
fylkesinndelingen flere steder i landet. 

 

5.2 Statsetater som er viktige for regional planlegging og utvikling 

En viktig del av regionreformen er å styrke fylkeskommunenes rolle som regionale 
samfunnsutviklere. Innovasjon Norge, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet og Kystverket 
utfører alle oppgaver og forvalter virkemidler som er viktige i arbeidet med regional 
samfunnsutvikling og planlegging. Vi har undersøkt hvilke erfaringer som fylkeskommunene 
og disse statlige virksomhetene har med den etablerte samhandlingen på dette området, og 
betydningen er av etatenes regionale inndeling for samhandlingen.  

Undersøkelsen viser at felles struktur mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Størst 
mulig grad av sammenfall i struktur mellom fylkeskommunene og statsetatene gjør det lettere 
å definere felles utfordringer, mål og tiltak for framtidig utvikling. Undersøkelsen viser at 
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fylkeskommunene i større grad enn statsetatene gir uttrykk for negative følger av en 
uensartet regional inndeling. Det er likevel bare et lite mindretall av fylkeskommunene som 
mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig med den nye 
fylkesinndelingen. Regiongrenser på tvers av fylkesinndelingen gir større 
samordningsulemper enn at de statlige regionene omfatter to eller flere fylkeskommuner så 
lenge etatsregionenes yttergrenser følger fylkesinndelingen 

Selv om inndeling har betydning framstår departementenes styring av etatene som den 
viktigste faktoren for å fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i det regionale 
samfunnsutviklingsarbeidet. Statlige regionale aktører har en lovfestet samarbeidsplikt i 
forhold til fylkesplanleggingen, men de forholder seg i første rekke til sine overordnede 
fagdepartement og i siste instans til Stortinget. Fylkeskommunen har heller ingen formell 
styringsrolle overfor kommunene.  

Både statsetatene og fylkeskommunene ser positivt på den nye fylkesinndelingen som trer i 
kraft i 2020 og de muligheter den gir for arbeidet med regional utvikling. For 
fylkeskommunene er det en forventning om at større regioner vil gjøre det enklere å tilføre 
det regionale nivået flere oppgaver og virkemidler, men også at større grad av sammenfall i 
struktur med statsetatene legger bedre forutsetninger for forpliktende deltagelse og 
oppfølging fra statsetatene side i regionale planleggings- og utviklingsprosesser. 
Statsetatene peker på at det blir en enklere og mer effektiv samhandlingsstruktur når antall 
fylkeskommuner hvert regionkontor skal forholde seg til, blir vesentlig redusert. 
  
5.2.1 Etatsvis vurdering av behov for tilpasning til ny fylkesinndeling 

Difi har følgende vurderinger og anbefalinger med hensyn til de fire statsetatene og 
tilpasningsbehovet til ny fylkesinndeling: 

Innovasjon Norge 
Fylkeskommunene og Innovasjon Norge har tette relasjoner gjennom det felles eierskapet til 
selskapet. Den tette koblingen til fylkeskommunen og betydningen av INs virkemidler for 
utøvelsen av den regionale utviklingsrollen taler for at selskapets regioner harmoniseres med 
den nye fylkesinndelingen, noe som i stor grad alt er gjort. Difi mener det vil være 
hensiktsmessig at selskapets inndeling på Østlandet endres slik at dagens Buskerud inngår i 
en felles IN region for Viken og Oslo (Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud). 

Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet har nylig endret sin regionale struktur og dagens inndeling innebærer et 
kompromiss mellom hensynet til behovet for spesialisering og likebehandling og behovet for 
fysisk tilstedeværelse og lokal kjennskap i utførelsen av mange oppgaver. Direktoratets fem 
regioner vil følge yttergrensene til de nye fylkene og å øke antall regioner for å få større 
sammenfall med de 11 nye fylkene mener Difi vil være lite hensiktsmessig. 
Fiskeridirektoratets aktiviteter er primært knyttet til kysten fra Agder til Finnmark og her vil 
direktoratets regioner enten sammenfalle med ny fylkesinndeling eller omfatte kun to fylker. 
Unntaket er region sør som i tillegg til Agderfylkene og Rogaland også omfatter alle 
østlandsfylkene. Når den nye fylkesinndelingen trer i kraft vil imidlertid antall fylkeskommuner 
region sør skal forholde seg til bli halvert fra ti til fem. 
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Statens vegvesen 
Ettersom forvaltningsansvaret for fylkesvegene skal overføres til fylkeskommunen og sams 
vegadministrasjon skal oppløses er det knyttet usikkerhet til det fremtidige behovet for 
regional organisering av etaten. På den bakgrunn er det vanskelig for Difi å gi en vurdering 
av etatens tilpasningsbehov til nye fylkesinndeling. En eventuell videreføring av dagen 
regioner vil innebære at Region øst og Region sør gå på tvers av Viken. Uansett valg av 
regional løsning for SVV framover er det etter Difis syn viktig å sikre god samhandling 
mellom fylkeskommunene som nå får forvaltningsansvaret for fylkesvegene og SVV som 
fortsatt skal ha ansvaret for stamvegene i tillegg til Nye Veier AS. Videre vil fylkeskommunen 
fremdeles ha behov for å trekke veksler på SVVs spisskompetanse blant annet innenfor 
trafikkstyring, transport- og samfunnsplanlegging. SVV har et betydelig kompetansemiljø på 
samfunnsplanlegging og bruker store ressurser på utvikling av transportmodeller.  

Kystverket 
Kystverkets fem regioner følger i dag fylkesgrensene, og det vil også være situasjonen med 
ny fylkesinndeling. Antall fylkeskommuner Kystverket skal samhandle med vil bli redusert og 
størst endring blir det i Region sørøst hvor antall fylkeskommuner blir redusert fra åtte til tre. 
Difi har merket seg at gjeldende regioninndeling gir et godt grunnlag for å etablere 
velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig aktørbilde og nære relasjoner. Det 
er grunn til å anta at det også vil være tilfelle etter 2020 og vi har ikke funnet tungtveiende 
argumenter for at regioninndelingen til Kystverket bør justeres som følge av ny 
fylkesinndeling. Det kan imidlertid reises spørsmål ved at Fiskeridirektoratet og Kystverket 
som begge har kysten og nære havområder som sitt aktivitetsområde, som begge har en 
inndeling i fem regioner og som har samarbeidsbehov i mange sammenhenger, har valgt ulik 
grensedragning for sine sørlige og vestlige regioner. 

 

5.3 Statsetater med kommunerettet virksomhet 

I delstudien om kommunerettet samordning er det gjort vurdering av følgende etater på 
velferdsområdet: NAV, Husbanken, Bufetat og IMDi. I tillegg har fylkesmannen en helt 
sentral rolle på velferdsområdet i tillegg til å ha en samordningsrolle overfor kommunene. 
 
De fire etatene på velferdsområdet har det til felles at samhandling med fylkesmannen er 
viktig. Til en viss grad også samhandling med fylkeskommunen. Etatene har derimot i ulik 
grad behov for tett samhandling seg imellom. Både for Bufetat og NAV er helseregionene en 
svært viktig samarbeidspartner, og NAV skiller seg fra de øvrige tre etatene ved at de også 
har et statlig lokalt nivå. 

Et hovedinntrykk er også at samhandlingen regionalt om kommunerettede oppgaver stort 
sett fungerer bra, men at det er regionale forskjeller. Dels handler det også om personlig 
kjennskap og ulike prioriteringer hos den som er fylkesmann eller leder av et regionkontor. 

48



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:10 

 

25 

 

Som nevnt i delrapporten er det ikke noe i vårt materiale som tyder på at det er et stort behov 
for endring i geografisk inndeling av etatene på velferdsområdet. Samtidig vises det til at 
likeartet geografisk nedslagsfelt er en fordel og gjør samhandlingen enklere. Også på dette 
området er det enkelte utfordringer der regionale inndelinger deler fylker. 

Etter Difis vurdering er kjennskap til hverandre, samarbeid om konkrete prosjekter/oppgaver 
samt likeartede og tydelige styringssignaler fra direktoratsnivået viktigere for god 
samhandling enn lik geografisk inndeling. Kjennskap og konkret samarbeid gjøres lettere når 
det er felles lokalisering av regionkontorer. 
 
5.3.1 Etatsvis vurdering av behov for tilpasning til ny fylkesinndeling 

Difi har følgende vurderinger og anbefalinger med hensyn til de fire statsetatene og 
tilpasningsbehovet til ny fylkesinndeling: 

NAV 
NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur, men deler Viken i to: Øst-Viken og Vest-Viken. 
Delingen er gjort for å unngå å få en svært stor region mht. antall innbyggere. Fylkesmannen 
i Viken vil dermed måtte forholde seg til tre regionale NAV-kontor, de to Viken-kontorene og 
Oslo.  NAV endrer sin inndeling med virkning fra 1.1.2019. Difi anbefaler ingen endringer i 
NAVs inndeling. 

Bufetat 
Bufetat samhandler svært tett med helseforetakene og etaten er opptatt av at inndelingen 
følger inndelingen til de regionale helseforetakene. Dette er tilfellet i dag, med den forskjellen 
at Bufetat har to regionkontor som dekker Helse Sør-Øst. Foruten helseforetakene er 
fylkesmannen en sentral samarbeidspartner, ettersom embetene fører tilsyn og driver 
kvalitetsutvikling på barnevernområdet i kommunene. Bufetat samarbeider også med 
fylkeskommunene på utdanningsområdet. Kommunene er likevel den viktigste 
samarbeidspartneren, ettersom de utgjør førstelinjen både når det gjelder barnevern og 
familievern. 

Bufetats regioner vil ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. Viken blir delt 
mellom Region Øst og Region Sør. Ettersom Bufetats organisering er tett knyttet til 
organiseringen av helseforetakene, ser vi ikke grunn til å anbefale at etaten tilpasser sin 
struktur ytterligere til de nye fylkene. Vi legger også vekt på at Bufetat er opptatt av 
ytterligere å spesialisere regionkontorenes virksomhet for å sikre større likhet i praksis og at 
det foregår utredningsarbeid som berører etatens oppgaver. 

Husbanken 
Husbankens viktigste samarbeidspartner er kommunene, og det er hensynet til oppfølging av 
kommunene og et fornuftig kontrollspenn som er viktigste begrunnelse for inndelingen av 
etatens regionale struktur.  

Fylkesmannen, IMDi, Bufetat, NAV og Kriminalomsorgen blir trukket frem som viktige 
samarbeidspartnere for Husbanken. Husbanken har også et viktig samordningsansvar i 
arbeidet med strategien  «Bolig for velferd». Mye av Husbankens regionale samordning skjer 
under denne paraplyen. 
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Etter 2020 vil Husbankens grenser gi følgende harmonisering med de nye fylkesgrensene: 

• Region Nord Hammerfest: Vil omfatte store deler av det nye fylket Troms og Finnmark 
med unntak av Sør-Troms. 

• Region Nord Bodø: Vil omfatte Nordland og deler av Troms - Finnmark (Sør-Troms) 
• Region Midt-Norge: Vil omfatte Trøndelag og Møre og Romsdal 
• Region Vest: Vil omfatte Rogaland og Vestland 
• Region Sør: Vil omfatte Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken (tidligere Buskerud) 
• Region Øst: Vil omfatte Innlandet, Oslo, deler av Viken (tidligere Østfold og Akerhus) 

Det vil altså være fire av regionene som deler to fylker mellom seg. Delingen av Troms 
fortsetter som tidligere, og Viken deles mellom kontorene Øst og Sør. Husbanken selv peker 
på at de vil kunne løse samfunnsoppdraget sitt på en effektiv måte, også etter ny 
fylkesinndeling. Husbanken er ikke trukket frem av hverken fylkesmennene eller 
fylkesrådmennene som en etat hvor sammenfallende regionstruktur er viktigst for å forbedre, 
eller sikre, godt samarbeid.8  

Husbanken er en etat der digitaliseringen er sterkt fremtredende og kan endre både etatens 
og kommunenes oppgaveløning. Dette trekker i retning av å legge sterk vekt på prinsippet 
om at statsetatene må ha stor grad av frihet i valg av organisasjonsmodell. Ettersom 
Husbankens regionkontor vil ha avvik fra ny fylkesinndeling både i nord og i Viken, anbefaler 
Difi likevel at Husbanken og KMD konkret vurderer tilpasning av Husbankens struktur til de 
nye fylkene ut fra behovet for samhandlingen spesielt med fylkesmennene.  

I tråd med prinsippet om at statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, 
veiledning, tilsyn og kontroll som hovedregel bør legge slike oppgaver på regionalt nivå til 
fylkesmannen, bør dette etter  Difis vurdering vurderes som et alternativ til å ha egne 
regionkontor for Husbanken. Dette kan være hensiktsmessig både med tanke på å sikre 
samordning og effektiv ressursbruk. 

IMDi 
Etter 2020 vil IMDis regioner omfatte følgende fylker: 

• Nord: Omfatter Troms og Finnmark og Nordland 
• Midt-Norge: Omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal 
• Vest: Omfatter Vestland og Rogaland 
• Sør: Omfatter Agder og deler av Telemark og Vestfold (tidligere Telemark fylke) 
• Indre Øst: Omfatter Innlandet, deler av Viken (tidligere Buskerud)  
• Øst: Deler av Viken (tidligere Akershus, Østfold), Oslo, deler av Vestfold og Telemark 

(tidligere Vestfold) 

Deler av IMDis oppgaver skal overføres til fylkeskommunene. I Meld. St. 6 foreslår 
regjeringen at IMDi som direktorat skal bestå, men at enkelte oppgaver kan overføres til 
fylkeskommunen og at noen må utredes nærmere. Det kan synes som at de regionale 
oppgavene i IMDi overføres, men at de nasjonale skal bestå. Hva dette betyr for 

                                                
8 Spørreundersøkelse gjennomført i januar 2018.  
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regionkontorene er noe uklart. I stortingsmeldingen er det ingen kommentarer knyttet til 
dette. 

Gitt usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover, vil 
vi ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale inndeling. Hvis det 
imidlertid er slik at IMDi også etter 2020 har behov for oppfølging av kommunene i sitt arbeid 
med å implementere statlig politikk og sikre likebehandling, anbefaler Difi at det vurderes om 
denne typen oppgaver bør legges til fylkesmannen. 
 

5.4 Vurdering og anbefaling om de regionale statsetatenes 
tilpasning til Viken  

I alle de tre delstudiene blir statsetatenes tilpasning til det nye fylket Viken framhevet som 
krevende, men i størst grad innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Utfordringene knyttes 
til i hovedsak to forhold: 

Trekk ved Viken som region: Viken vil få landets høyeste innbyggertall, flest kommuner og 
samtidig en sterkt polarisert kommunestruktur. Regionen vil romme landets mest urbaniserte 
strøk, men også betydelige distriktsområder. Topografien vil variere fra kystterreng til fjell og 
vidder. I en så sammensatt region vil utfordringene kunne variere betydelig mellom fylkets 
ulike delregioner. Flere av statsetatene mener på bakgrunn av slike forhold og egen sektors 
behov at det ikke vil være hensiktsmessig å organisere etatens regionstruktur på Østlandet i 
tråd med den nye fylkesinndelingen. 

Etablert regioninndeling i staten: På Østlandet har mange statsetater i dag en regional 
inndeling hvor Buskerud inngår i samme region som Vestfold og Telemark. Fra 2020 vil 
derfor en rekke statlige virksomheter få en regioninndeling som går på tvers av Viken fylke 
dersom dagens regionstruktur videreføres. Tabellen under gir oversikt over hvordan 
regioninndelingen til et utvalg statlige etater vil relatere seg til det nye fylket Viken.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Tar utgangspunkt i de vedtak om endringer av regional organisering som enkelte etater alt gjort, f eks NAV. 
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Tabell 2: Viken og regionale statsetater i 2020 

Regionstruktur vil 
gå på tvers av 
Viken 

Etat med flere 
regioner i Viken 
der enkelte går 
på tvers av 
Vikens grenser 

Etat med flere 
regioner innenfor 
Vikens 
yttergrenser 

Identisk med Viken Viken inngår samlet i en 
større region 

IMDi Politiet NAV Kartverket (omfatter 
Oslo i tillegg til 
Viken) 

Fiskeridirektoratet 

HV   Sivilforsvaret** Fylkesmannen 
(omfatter Oslo i 
tillegg til Viken) 

Kystverket 

Arbeidstilsynet      Helseforetak 

Bufetat      Statsped 
NVE       Sjøfartsdirektoratet 
Husbanken       

 

Innovasjon 
Norge* 

    

Kriminalomsorgen         

Mattilsynet         

SVV         

Bane NOR         

UDI         

Toll         

Lagdømmer         
Bispedømmer***     

* IN har varslet at de vil tilpasse seg til Viken  

** Skal endre distriktsinndeling i tråd med grensene for enten fylkesmannsembetene eller politidistriktene 

*** Den norske kirke er ikke lenger en del av staten og det kan diskuteres om de skal inngå som en del av regional 
statsforvaltning.  

For fylkeskommunen eller fylkesmannen som i ulike sammenhenger skal ivareta 
samordningsoppdrag på fylkesnivå vil statsetatenes deling av Viken i prinsippet innebære 
at de må forholde seg til to eller tre regionkontorer («etatsregioner») i samme etat. Med 
ståsted i det nye fylkesmannsembetet for Viken fra januar 2019, illustrerer kartutsnittene 
under hvordan tre av de viktige samhandlingsetatene i arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap vil være representert med flere regioner innenfor Viken uten tilpasning (som 
tidligere nevnt vil Sivilforsvaret endre struktur). 
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Figur 5: Inndeling av sentrale beredskapsetater i Viken fra 2019 

  

  

I figuren under har vi gjort en opptelling av antall etatsregioner som med vil inngå i Viken 
sammenlignet med de øvrige fylkene fra 2020. Opptellingen er gjort med utgangspunkt i de 25 
statlige virksomhetene som er listet opp i tabell 2 og basert på dagens regionale struktur. Som det 
fremgår er det en markant forskjell på Viken og øvrige fylker. 
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Figur 5: Antall etatsregioner i nye fylker basert på dagens regioninndeling 

 

De viktigste innvendingene til at statsetatene vil være representert med flere regionale kontorer i 
Viken kan oppsummeres i følgende tre momenter. 

• Strukturen kan bli kompleks og tungvint å håndtere i beredskapsarbeidet 
• Strukturen kan bli krevende for å sikre riktig geografisk representasjon og etatsrepresentasjon, 

blant annet i regionalt planarbeid.  
• Strukturen kan gi svakere forutsetninger for å etablere regionale 

helhetsperspektiver/felles situasjonsforståelse i sammenhenger der det er viktig, for 
eksempel i fylkeskommunens arbeid med regionale planstrategier 

Selv om dette kan være tunge innvendinger mot statens administrative inndeling for det 
kommende fylket Viken skal det også tilføyes at mange av våre informanter opplever at viljen 
og fleksibiliteten for å ivareta samhandlingsbehov er stor. Inndelingen av beredskapsetatene 
i østlandsområdet har eksempelvis i lang tid har vært krevende, men etatene har likevel 
funnet fram til gode rutiner og praksis for samarbeid. De mener det også vil bli gjort i Viken. 

Slik Difi vurderer situasjonen er det tre hovedalternativer for hvordan de regionale 
statsetatene kan tilpasse seg Viken som alle kan begrunnes med utgangspunkt i prinsippene 
i 4.2, men som representerer en ulik vektlegging av disse prinsippene. 

Det første alternativet innebærer at alle etater som vil dele Viken endrer og tilpasser sin 
struktur slik at etatens inndeling på denne delen av Østlandet blir identisk med Viken fylke, 
eller at Viken inngår samlet i en større statlig region. Dette alternativet vil være i tråd med 
prinsippet om at inndelingen av etatens regionale ledd i utgangspunktet skal følge 
fylkesgrensene og forenkle forutsetningen for regional samordning. Den fremste ulempen er 
knyttet til omstillingskostnader og mulig svekket formålseffektivitet i enkelte etater ved at 
Viken som geografisk enhet ikke utgjør det beste inndelingsalternativet for etaten. Det kan 
også innvendes at alternativet vil innebære at statsetater som har få kontaktflater og små 
samarbeidsbehov tilpasses en struktur som er begrunnet med geografisk samordning. 
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Den andre muligheten er at kun statsetater med sterke samordnings/samhandlingsbehov 
tilpasser seg til Vikens grenser. På bakgrunn av vår gjennomgang kan det være særlig 
aktuelt for sentrale beredskapsetater og for etater som er nært knyttet til fylkeskommunens 
rolle som regional planmyndighet og utviklingsaktør og hvor effektiv samordning er vesentlig. 
Fordelen med dette alternativet er at det innebærer mer skreddersøm ved at det kun er 
etater med et betydelig samhandlingsbehov som skal justere sin inndeling og at 
omstillingskostnader dermed reduseres. Ulempen er at etatenes samordningsbehov ikke er 
en eksakt størrelse og kan i tillegg endres over tid. Det er derfor ikke opplagt hvilke etater 
som bør tilpasse seg Viken og hvilke som bør la være. 

Det tredje alternativet vektlegger etatenes egne inndelingsbehov og forutsetter at dagens 
inndeling er optimal for å ivareta etatenes egne behov og forutsetninger. Det kan hevdes at  
Viken er dannet med tanke på fylkeskommunen og bør ikke være bindende for statsetater 
som vurderer en slik regioninndeling som uhensiktsmessig for egen virksomhet. Dette 
alternativet understreker sektoransvaret og etatens plikt og rett til å velge en mest mulig 
formålseffektiv og kostnadseffektiv struktur. Svakheten ved denne tilnærmingen er at 
resultatet kan bli et lappeteppe av inndelinger og at sektorisering går på bekostning av 
viktige helhetshensyn, som også skal ivaretas i Viken. Dette alternativet vil i tillegg kunne 
oppfattes å gi et negativt signal om at staten selv ikke følger opp inndelingen som er vedtatt 
for fylkeskommunene.   

Et siste alternativ er å avvente eventuelle beslutninger om å endre statlige etatsinndelinger i 
pakt med Viken til det er høstet erfaringer med både de nye fylkeskommunene og 
fylkesmannsembetene fra 2020. Noen års erfaringer med ny samhandlingspraksis kan gi et 
bedre grunnlag for å vurdere hvilke etater som bør tilpasse seg. Ulempen med dette 
alternativet er at det kan skape usikkerhet om den nye fylkesinndelingens status. 

Anbefaling  
Difi mener at alternativet med at kun statsetater med sterke samordningsbehov tilpasser seg 
til Vikens grenser er den beste løsningen. Samordningshensyn blir da vektlagt samtidig som 
etater som har små samhandlings- og samordningsbehov med fylkeskommunen og/eller 
fylkesmannen ikke påføres omstillingskostnader. På bakgrunn av vår gjennomgang er det 
beredskapsetater og etater som er nært knyttet til fylkeskommunens rolle som regional 
planmyndighet som utpeker seg. Vurderingen av den enkelte etat kan likevel ikke bare 
vurderes ut fra behov for samordning, men også ta hensyn til aktuell reformkontekst i etatene 
og særlige sektorbehov. For enkelte av etatene kan større endringer i oppgavefordelingen 
mellom staten og fylkeskommunene endre etatens behov for regional organisering. På den 
bakgrunn foreslår vi følgende for de aktuelle etatene som har vært omfattet av 
gjennomgangen: 

Statsetater som i dag har høy grad av samhandling med fylkeskommunen, fylkesmannen og 
kommunene bør tilpasse seg Vikens grenser. Dette gjelder: 

• Statens vegvesen 
• Innovasjon Norge 
• NVE 
• Sivilforsvaret 
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• Husbanken 

NAV har allerede tilpasset seg Viken gjennom vedtatt regionstruktur som skal gjelde fra 
2019. Politiets distriktsinndeling er nylig reformert og det er gjennomført et stort 
utviklingsarbeid for å få på plass en effektiv organisering og arbeidsdeling internt i distriktene. 
En endring av politidistriktene nå vurderes derfor som uaktuelt.  

Gitt usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover (jfr. 
kap. 5.3), vil vi ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale 
inndeling. Det inkluderer tilpasning til Viken. 

Statsetater som i liten grad har samordningsgevinster eller ikke får mer effektiv forvaltning 
ved å tilpasse seg Vikens grenser endrer ikke sine grenser/regionale struktur. Dette gjelder: 

• Kystverket 
• Fiskeridirektoratet 
• Bufetat 

Av statsetater som ikke har vært omfattet av gjennomgangen mener vi det kan være aktuelt 
å vurdere om følgende etater bør tilpasse seg Vikens grenser på bakgrunn av oppgaver og 
samhandlingsbehov med andre virksomheter: 

• Heimevernet  
• Mattilsynet 
• UDI 

For øvrige regionale statsetater mener vi samhandlingsbehovet med fylkeskommuner, 
fylkesmenn og kommuner er så beskjedent at en tilpasning til Viken er uhensiktsmessig. Det 
gjelder bl.a: Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen, Lagdømmer og Toll. Videre vil den fysiske 
plasseringen av faste anlegg/infrastruktur, f eks. jernbanespor, innebære at organisering 
etter fylkesgrensene og dermed tilpasning til Viken være uaktuelt for enkelte etater som for 
eksempel Bane NOR. 
 

5.5 En regional statsforvaltning for fremtiden? 

Offentlig sektor og omgivelsene er i stadig endring og utvikling. De samfunnsmessige 
utfordringene endres og politiske prioriteringer skifter. Da må vi ha en statsforvaltning som 
raskt evner å tilpasse seg for å møte nye behov og løse nye oppgaver.  

Det innebærer at det kanskje viktigste kriteriet for organisering av regional stat bør være 
fleksibilitet. Fleksibilitet til å tilpasse seg endringer i kommunestruktur, endringer i oppgaver 
og endringer i behovet for samhandling med andre aktører.  

Som beskrevet i kap. 2.1.2 har regional statsforvaltning vært i endring og utvikling i flere år. 
Hovedtendensene er færre enheter og økt grad av spesialisering og funksjonsorganisering. 
Det er grunn til å tro at dette er utviklingstrekk som vil fortsette. Vi ser at flere virksomheter 
går i denne retningen. I vår undersøkelse får vi også klare tilbakemeldinger på at relasjoner, 
møteplasser, ressurser og styringssignaler om samarbeid er viktigst for å få til god 
samordning. Hvor viktig er da inndelingen av den regionale statsforvaltningen? 
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Vi mener at det i fremtiden vil bli enda viktigere å ha en forvaltningspolitikk og en politikk for 
organisering av offentlig sektor som er fleksibel nok til å møte nye utfordringer og ta i bruk 
mulighetene som ligger i videre digitalisering og innovative måter å løse oppgaver og 
tjenester på. Med referanse til  C.J. Hambro: 

«Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den 
politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i 
dag.» (C.J. Hambro 1885-1964) 

Vi vil ha behov for en regional struktur også i fremtiden. Samtidig er det viktig å skille mellom 
behovet for å ha en administrativ inndeling av landet i fylker, kommuner og valgdistrikter og 
behovet for å ha en inndeling av regional stat som bidrar til effektive, samordnete tjenester 
av høy kvalitet. Det er ikke nødvendigvis slik at samme struktur er like egnet til å ivareta 
begge hensyn. 

På samme måte er det viktig å ikke blande sammen spørsmålet om lokalisering av statlige 
arbeidsplasser med spørsmålet om inndeling av regional statsforvaltning. Det er utvilsomt 
behov for å legge statlige arbeidsplasser flere steder i landet. Den spesialiseringen vi ser 
også i regional statsforvaltning bidrar til en sentralisering av oppgaveløsningen. Samtidig 
muliggjør digitaliseringen at oppgavene kan løses flere steder i landet. Vi reiste i 2017 
spørsmålet om vi er i ferd med å gå fra regionalisering til lokalisering, dvs. at vi går fra en 
situasjon der likeartede oppgaver løses innenfor geografiske grenser (fylke/region) til å legge 
mer vekt på at statlige arbeidsplasser kan spesialiseres, men lokaliseres flere steder i landet 
så lenge det finnes relevante kompetansemiljøer der. 

Det er en generell urbaniseringstendens i det norske samfunnet. Folk trekker i retning 
byregionene. Det er liten grunn til å tvile på at tendensen vil fortsette. Bo- og 
arbeidsmarkedsregioner kan krysse både fylkes- og kommunegrenser. I en slik situasjon vil 
samhandling og samarbeid mellom regioner og kommuner være helt nødvendig. Det gjelder 
også for den regionale statsforvaltning, som må tilpasse seg utviklingen og utfordringene 
som går på tvers av geografisk inndeling. 

Kommunereformen er i startfasen og kommunekartet vil antagelig endres ytterligere i tiden 
fremover. Det kan også innebære endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivået 
og endringer i statens rolle overfor kommunene. Dette er et av mange utviklingstrekk som 
statlige virksomheter må ta hensyn til i organisering av egen etat.  

Selv om utviklingen går i retning av mer geografisk uavhengig organisering av statlige 
virksomhet, vil det fortsatt være oppgaver som er knyttet til et bestemt geografisk område. 
Disse tjenestene ivaretas først og fremst av lokale statlige kontorer (eller av kommunen). 
Staten har imidlertid et behov for et apparat til å følge opp egne lokalkontor og kommunene, 
selv om behovet er minkende pga. spesialisering av oppgaver og digitalisering. Det vil altså 
være behov for en regional statsforvaltning på noen områder.  

Der det er behov for en regional statsforvaltning, vil det også være behov for samhandling og 
samordning mellom de ulike etatene. I den forbindelse vil vi ta til orde for at statlige oppgaver 
knyttet til oppfølging og kontroll med kommunene innenfor et geografisk område i størst 

57



Direktoratet for forvaltning og ikt      Rapport 2018:10 

 

34 

 

mulig grad bør legges til fylkesmannen. Det vil legge til rette for god samordning mellom 
sektorene og bidra til å redusere det enkelte kommuner opplever som en mangslungen stat. 

Vårt hovedpoeng er likevel at staten ikke overdriver betydningen av regional struktur. Gode 
prosesser, hensiktsmessige samhandlingsrutiner, relevante møteplasser og digitalisering vil 
antagelig være viktigere for å få til god samordning av statlige etater. Den regionale staten 
bør derfor i fremtiden organiseres mer for å sikre fleksibilitet og effektivitet  og ikke først og 
fremst for å tilpasses en administrativ struktur. 
 

6  Metode 
De tre delundersøkelsene har benyttet seg av flere ulike datakilder.  

Spørreundersøkelser 
I løpet av forprosjektet og dette prosjektet har vi sendt ut to spørreundersøkelser med en 
blanding av spørsmål med åpne svar og faste svaralternativer. Den første 
spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle fylkesmenn og fylkesrådmenn. Vi fikk svar for 14 
fylkesmenn og 11 fylkesrådmenn. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge 
samhandlingsmønstere, hyppighet og form. Videre ønsket vi å avdekke hvilke statsetater 
som burde inngå i en nærmere studie, og hvilke tiltak respondentene mente var viktigte for å 
bedre samhandlingen i regional stat. 

Den andre spørreundersøkelsen ble send til fylkesplansjefer og regionalsjefer i 
fylkeskommunen. Vi fikk svar fra 9 fylkesplansjefer og 6 regionalsjefer. Utfordringen med 
denne spørreundersøkelsen var at respondentene valgte ulike løsninger for å svare på 
undersøkelsen. I noen fylkeskommuner slo respondentene sammen svarene sine til en 
besvarelse, tre fylkeskommuner sendte to svar og noen svarte i kraft av sin rolle som 
fylkesplansjef eller regionalsjef. Fordi det bare var tre fylkeskommuner som svarte to ganger 
valgte vi å sammenligne de to svarene og bruke et snitt av de to besvarelsene i opptellingen. 
Dette gir noen svakheter ved undersøkelsen. En kan stille spørsmål ved om svarene 
representerer hele fylkeskommunene, og om vi ville fått samme svar om vi hadde sendt 
undersøkelsen til en annen representant i fylkeskommunen. Dette svekker reliabiliteten ved 
undersøkelsen noe, og vi har derfor behandlet disse dataene med varsomhet for å ikke 
illegge de for mye vekt i undersøkelsen.  

Undersøkelsen inneholdt en kombinasjon av spørsmål med faste svaralternativer og åpne 
spørsmål med muligheter utdypende svar. Problemstillingene omfattet tre hovedtemaer. 
Først ble det stilt spørsmål om hovedtrekkene i dagens samhandling med de regionale 
statsetatene i regional planlegging og regionalt utviklingsarbeid. Deretter fulgte konkrete 
problemstillinger knyttet til konsekvenser av ulik regional inndeling og andre faktorer som 
hemmer eller fremmer samhandling. Til sist ble respondentene bedt om å vurdere behov for 
endringer i de regionale statsetatenes inndeling i lys av ny fylkesstruktur. 

Intervjuer 
Vi har gjennomført intervjuer med nøkkelinformanter hos virksomhetene som er omfattet av 
undersøkelsen. I hovedsak har vi søkt å gjennomføre rundt tre intervjuer med direktører i 
regionene og ett intervju med ledelsen i direktoratene sentralt. Totalt har vi gjennomført 43 
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intervjuer med 67 informanter. Vi valgte ut regionene basert på en vurdering av hensynet til 
spredning i geografi og informanter fra fylker eller regioner med ulik inndeling av mange 
statsetater. Ulempen med å bare intervjue fra tre regioner fra hver etat er at man ikke får 
med synspunktene fra informanter i hele etaten, man kan gå glipp av regionale forskjeller og 
man kan risikere at informantene ikke er representative for hele etaten. For å sikkre 
geografisk representativitet har vi i denne runden også intervjuet fire fylkesmannsembeter, 
og i forundersøkelsen intervjuet vi fire fylkesmannsembeter til. Intervjuene ble gjennomført 
som semistrukturerte intervjuer, men en intervjuguide som i hovedsak går på tvers av alle 
delundersøkelsene.  
 
Litteraturgjennomgang 
Et annet datagrunnlag til undersøkelsen har vært en gjennomgang av etatenes 
styringsdokumenter, i hovedsak tildelingsbrev og årsrapport. En rekke strategier er også 
gjennomgått. For å finne informasjon om etatenes oppgaver før intervjuene har vi benyttet 
oss av styringsdokumentene, samt etatenes nettsider. 

For å ytterligere belyse kommunenes syn på problemstillingene har vi gjort en 
litteraturgjennomgang av tidligere undersøkelser, gjennom strategiske søk i Idunn og andre 
relevante databaser. I tillegg har vi bygget på Difis tidligere undersøkelser om teamet. Andre 
dokumenter vi har benyttet oss av som bakgrunn har vært NOUer, stortingsmeldinger og 
relevante offentlige dokumenter.  
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Forord 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang av 
regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er å vurdere 
behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny fylkesinndeling og fremme 
forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen mellom statsetater, fylkeskommunene, 
fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-
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Forord 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs 
gjennomgang av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet 
med gjennomgangen er å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale 
statsetater i lys av ny fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra 
til å styrke samhandlingen mellom statsetater, fylkeskommunene, 
fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale statsetatene seg imellom, jf. 
Prop. 84 S (2016-2017). 
  
I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet 
synspunkter og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og 
kommuner.  
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale 
samhandlingsarenaer på regionalt nivå: 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
 Samhandling om regional planlegging/utvikling 
 Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Denne delrapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap. Det er også utarbeidet en hovedrapport basert på 
undersøkelsene.1  
 
Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og 
synspunkter i arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og 
anbefalinger. Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og 
arbeidet er utført av Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og 
Magne Langset (prosjektleder). 
 

 
 
Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 
  

                                                 
 
1 Se: Difi 2018:10 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi 2018:12 En analyse 
av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi 2018: 13 En 
analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning 
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Sammendrag 
Difi har i denne delrapporten undersøkt hvilken betydning sektoretatenes 
geografiske struktur har for å skape gode betingelser for samvirke og samarbeid i 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på regionalt nivå. Difi har 
undersøkt hvordan viktige beredskapsetater opplever dagens samhandling og 
innhentet synspunkter på hvilken betydning av ny fylkesinndeling og ny 
fylkesmannstruktur vil få for samhandlingen. Følgende etater er gjennomgått: 
Politiet, Sivilforsvaret, Statens vegvesen (SVV) og Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE).  
 
Hovedfunn 
 

Sammenfallende inndeling har større betydning for forebyggende 
beredskapsarbeid enn krisehåndtering 
Flertallet av informanter poengterer at størst mulig grad av geografisk sammenfall i 
statsetatenes inndeling er en fordel i det beredskapsforebyggende arbeidet. Det 
poengteres at felles struktur fremmer nærhet, kunnskap og kjennskap mellom aktørene. 
Det bidrar i neste omgang til større grad av forpliktelse i deltagelsen og oppfølgingen 
av det forebyggende arbeidet. Fravær av felles struktur vil på den andre siden gjøre det 
vanskeligere «å kunne og kjenne» hverandre fordi deltagelsen fra aktørene kan variere 
og i noen tilfeller nedprioriteres.  
 
Når det gjelder krisehåndtering er hovedinntrykket at tydelige kommandolinjer, ansvar 
og roller er langt viktigere faktorer for god krisehåndtering enn at de samhandlende 
aktørene har sammenfallende geografiske grenser. Det avgjørende er at 
beredskapsaktørene møter med klart definert ansvar og myndighet og benytter sine 
ressurser i den aktuelle krisesituasjonen. Da er innarbeidet kultur for samhandling, 
personlige relasjoner og tydelig ledelse de avgjørende betingelsene for kvalitet og 
effektivitet i samhandlingen.  
 
Ny fylkesinndeling og politidistriktsinndeling gir en grunnstruktur for arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap 
Med ny politidistriktsinndeling fra 2016, ny struktur for fylkesmennene 2019 og 
ny inndeling for fylkeskommunen er det lagt nye forutsetninger for samvirket 
mellom flere sentrale beredskapsaktører på regionalt nivå. Det foreligger i tillegg 
forslag om at Sivilforsvaret skal følge inndelingen til Fylkesmannen. 
Kommunereformen vil også for mange kommuners vedkommende gi nye 
betingelser for samhandlingen med regionale statsetater, selv om flertallet av 
kommunene ikke er berørt. 
 
Difis anbefalinger 
Anbefalingene tar utgangspunkt i at inndeling er en av flere viktige faktorer for å 
fremme effektiv samhandling i beredskapsarbeidet. Stor grad av sammenfallende 
inndeling fremmer deltagelse og styrker forpliktelsene i felles prosesser. Samtidig 
vil det alltid være utfordringer som krever håndtering på tvers av regionale 
etatsgrenser, uansett hvordan grensene trekkes.  
 
Statlige regiongrenser bør ikke krysse fylkesinndelingen: Enkelte av etatene bryter 
dette prinsippet og undersøkelsen gir klare indikasjoner på opplevde 
samhandlingsutfordringer som følge av denne strukturen. På den bakgrunn mener vi at 
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statsetater som også etter ny fylkesinndeling har regionale inndelinger som vil dele 
fylker bør tilpasse sin virksomhet slik at regionens yttergrenser sammenfaller med de 
nye fylkenes grenser. For etatene som er gjennomgått i denne delrapporten gjelder det 
særlig NVE. Særlige forhold i den enkelte etat må imidlertid vektlegges, slik som 
pågående reformarbeid og omorganiseringer. Av den grunn anbefaler vi ingen endring 
for politidistriktene, selv om politidistrikt Sør-Øst vil krysse Vikens grenser. 
 
Avvik mellom enkeltkommuners tilhørighet til politidistrikter og fylker er godt 
begrunnet: Det blir ikke fullstendig sammenfall mellom politidistriktene og de nye 
fylkesmannsembetene fra januar 2019. Avvikene gjelder enkeltkommuner som har 
tilhørighet til et annet politidistrikt enn øvrige kommuner i samme fylke, som Bindal i 
Nordland (Trøndelag politidistrikt), Sirdal i Vest-Agder (Sør-Vest politidistrikt) m.fl. 
Slike tilfeller er begrunnet med hensyn til kommunikasjoner, responstid og politiets 
muligheter for å følge opp den aktuelle kommune med nødvendig styrke og 
tilstedeværelse. Etter vår oppfatning er dette tungtveiende argumenter for at dagens 
tilhørighet til politidistrikter for disse kommunene videreføres. Tilhørigheten bør 
imidlertid vurderes på nytt i lys av eventuell kommunikasjonsutbygging i de aktuelle 
områdene.  
 
To politidistrikter og ett fylkesmannsembete for Troms og Finnmark: Det nye 
fylkesmannsembetet for Troms og Finnmark må forholde seg til hhv. Troms 
politidistrikt og Finnmark politidistrikt. Selv om det for fylkesmannen vil innebære 
doble kommunikasjonslinjer ut mot politiet vurderes dette som håndterbart gjennom 
etablering av gode rutiner for kontakt og deltagelse på felles arenaer, for eksempel 
fylkesberedskapsrådet. Her kan imidlertid store geografiske avstander innebære 
utfordringer for fylkesmannens beredskapsarbeid, bl.a i dialogen ut mot kommunene. 
Det nye embetets hovedsete og stab for samfunnssikkerhet og beredskap skal ligge i 
Vadsø og avstanden til kommunene f. eks. i den sydlige delen av Troms vil være store. 
 
Særlig oppmerksomhet om Viken: Basert på de mange tilbakemeldingene vi har fått 
gjennom intervjuene oppleves beredskapsetatenes tilpasning til Viken og det nye 
fylkesmannsembetet for Oslo og Viken som den største inndelingsmessige utfordringen 
sett i lys av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. På den bakgrunn mener vi 
at det er viktig at beredskapsarbeidet og muligheten for effektiv samordning må få 
særlig høy oppmerksomhet i dannelsen og utviklingen av den nye regionen. Spørsmålet 
om å tilpasse inndelingen av viktige beredskapsetater til Viken blir behandlet samlet i 
hovedrapport.  
 
Andre beredskapsetater bør vurderes: Med ny inndeling for politidistriktene fra 
2016 og ny inndeling av fylkesmannsembetene fra 2019, får to av de sentrale aktørene i 
stor grad sammenfallende struktur med henholdsvis 12 og 10 enheter og grenser som i 
store deler av landet følger hverandre. En tilpasning av Sivilforsvaret til samme 
struktur vil ytterligere styrke de geografiske forutsetningene for samhandling mellom 
disse etatene. På bakgrunn av endringer i trusselbildet, utviklingen av totalforsvaret og 
økt vekt på sivilt-militært samarbeid bør HV – distriktene vurderes i lys av den samme 
strukturen. 
 
Nye sivilforsvarsdistrikter bør følge fylkesmannens grenser: På bakgrunn av at 
sivilforsvaret roller knyttet til beskyttelse skal utvikles, vil fylkesmannen bli en enda 
viktigere samarbeidsaktør. Det omfatter samarbeidet om beredskapsforebyggende 
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aktiviteter rettet mot kommunene, deltagelse i fylkesberedskapsrådet og i utviklingen 
av totalforsvaret. Det skal også påpekes at ved å harmonisere Sivilforsvarets grenser 
med inndelingen av de nye fylkesmannsembetene vil en unngå at sivilforsvarsdistrikt 
går på tvers av fylkesinndelingen slik politidistriktene kommer til å gjøre i Viken. 
 
I tillegg til anbefalingen knyttet til regional inndeling vil vi framheve følgende 
faktorer: 
 
Beredskapssamordning bør tillegges vekt ved lokalisering av statlige 
regionskontor: Hensynet til samhandling i beredskapsarbeidet bør veie tyngre ved 
fremtidige lokaliseringsbeslutninger i staten enn i dag. Samlet lokalisering av etatenes 
regionkontorer kan være en viktig forutsetning for å fremme effektiv samhandling.  
 
Løsninger for effektiv kommunikasjon av gradert informasjon: Sammenfallende 
inndelinger kan gjøre kommunikasjonen enklere mellom etatene i nødnettet. 
Uavhengig av struktur er det imidlertid behov for systemer for kommunikasjon av 
gradert informasjon mellom beredskapsetatene. I en krise vil effektiv kommunikasjon 
av gradert informasjon på tvers av etater og regionale strukturer være avgjørende for 
god samhandling og krisehåndtering. 
 
Kommunenes kompetanse må styrkes gjennom aktiv veiledning: Det er stort behov 
for aktiv veiledning overfor kommunen fra statlige beredskapsaktørers side. 
Statsetatenes organisering og ressursbruk må vurderes i lys av det behovet. 
Kommunene utgjør førstelinjen og grunnenheten i beredskapsarbeidet. Det er 
betydelige forskjeller i kommunenes forutsetninger for å løse sine oppgaver som 
beredskapsmyndighet. I mange kommuner er kompetanse- og kapasitetssituasjonen på 
dette feltet kritisk og kommunereformen forsterker forskjellene ved at en overvekt av 
mindre kommuner ikke er berørt av reformen. 
  
Utvikling av samhandlingskultur må prioriteres: Det er en gjennomgående 
tilbakemelding fra informantene at utvikling av god samhandlingskultur mellom 
beredskapsetatene er avhengig av tydelig ledelse og prioriteringer av deltagelse på 
felles arenaer. Dette er faktorer som det kontinuerlig må arbeides med og som utgjør 
avgjørende faktorer for kvaliteten i samhandlingen om samfunnssikkerhet og 
beredskap, enten det gjelder forebygging eller krisehåndtering. 
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1 Samhandling innenfor samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Samfunnssikkerhet blir definert som samfunnets evne til å verne seg mot, og håndtere 
hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare.2 
Arbeidet krever innsats og samordning på tvers av sektorområder og 
forvaltningsnivåer.  
 
Denne rapporten gir en analyse av betydningen sektoretatenes regionale inndeling har 
for å skape gode betingelser for samvirke og samarbeid i samfunnssikkerhets og 
beredskapsarbeidet på regionalt nivå.  Følgende problemstillinger er vurdert/analysert: 
 I hvilken grad har etatenes geografiske inndeling betydning for samfunnets evne til 

å forebygge mot uønskede hendelser, verne om liv og helse og ivareta 
samfunnskritiske funksjoner? 

 Hvis inndeling har betydning, i hvilke situasjoner og for hvilke deler av arbeidet 
med samfunnssikkerhet og beredskap, er sammenfall i inndeling en fordel for å 
ivareta samordningsbehov?  
  

Grunnlaget for analysen er et utvalg statsetater og deres erfaringer med det 
tverrsektorielle arbeidet innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Datagrunnlaget 
omfatter både vurderinger av dagens regionale inndeling og synspunkter på ny 
fylkesinndeling som trer i kraft i 2020. I tråd med anbefalingene fra forstudien,3 er det 
bestemt at følgende etater skal inngå i gjennomgangen av samfunnssikkerhet og 
beredskap: Politiet, Sivilforsvaret, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) i tillegg til fylkesmannen. I tillegg er det gitt omtale av fire 
andre sentrale aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, nemlig Heimevernet 
(HV), Brann og redningsetaten, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og 
helseregionene.  
 
Beskrivelsene og vurderingene i delrapporten er basert på: 
 Dokumentstudier: Årsrapporter, stortingsdokumenter, styringsdokumenter, 

nettsider og forsknings- og utredningsrapporter. 
 Intervjuer: Vi har gjennomført intervjuer med representanter for de berørte 

etatene både på direktorats/hovedkontornivå og regionalt. I tillegg har vi 
gjennomført intervjuer med representanter for fylkesmannsembetene, både 
fylkesberedskapssjefer og fylkesmenn. Vi har i tillegg benyttet intervjudata 
fra forprosjektet.  

 
 
 
 

                                                 
 
2 jf. Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn. 

3 Difi-notat 2018:1 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen 
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2 Prinsipper, aktører og samhandling  
 
2.1 Prinsipper 
Beredskap handler om evnen til å være forberedt på uønskede hendelser. 
Beredskapsarbeidet innebærer å etablere nasjonale, regionale og lokale rammeverk 
som både reduserer risiko og håndterer sårbarheter. Det er en nasjonal føring at 
hendelser (herunder kriser), på alle nivå, skal håndteres gjennom et samspill mellom 
offentlige, private og frivillige aktører. Disse aktørene, som ofte blir referert til som 
samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden, skal ha tilstrekkelig kunnskap og oversikt 
over risiko og sårbarheter, ha tilstrekkelig beredskaps og krisehåndteringsevne, kunne 
drive effektiv og målrettet forebygging, kunne gjenopprette funksjoner ved 
ødeleggelser, og lære av erfaringer fra øvelser og hendelser.  

Den norske samfunnssikkerhet- og beredskapsmodellen bygger i hovedsak på de fire 
nasjonale prinsippene ansvar, likhet, nærhet og samvirke. De tydeliggjør aktørers 
ansvar og legger føringer for samarbeid og håndtering av hendelser. 

Tekstboks 1: Nasjonale prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap: 

Ansvarsprinsippet: Den virksomhet som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har 
også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære 
hendelser på området. 

Likhetsprinsippet: Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet 
være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.  

Nærhetsprinsippet: Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå. Dette gir 
Fylkesmannen og kommunene viktig roller 

Samvirkeprinsippet: Samvirkeprinsippet er det ferskeste av beredskapsprinsippene og det 
understreker at myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et 
best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, 
beredskap og krisehåndtering. Etter 22. juli 2011 ble dette prinsippet lagt til grunn for alt 
arbeid med samfunnssikkerhet. 
 

 
2.2 Aktører 
Hvilke aktører som involveres i arbeidet med beredskapsforebygging og 
krisehåndtering, er avhengig av hvilke typer hendelser som oppstår og hendelsenes 
geografiske nedslagsfelt. I Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn skilles 
det mellom hendelser som kan: 
 Være utløst av naturen. 
 Være et utslag av tekniske eller menneskelige feil. 
 Være bevisste handlinger. 

Tabellen under gir en oversikt over noen hendelser/risikoscenarier gruppert etter en slik 
tredeling. Tabellen gir også oversikt over aktuelle etater på lokalt og regionalt nivå 
med roller og virkemidler for å møte slike utfordringer. Listen er ikke uttømmende, 
hverken med hensyn til mulige hendelser eller hvilke aktører som har ansvar og blir 
involvert i hendelsene. Den illustrerer likevel at det er noen aktører som involveres ved 
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nesten enhver hendelse, mens andre har en mer fag/sektorspesifikk rolle knytte til 
bestemte hendelser.  
 
Tabell 1: Ulike hendelser og involverte aktører 

 
 
2.3 Samvirke, samhandling og regional inndeling 
Samvirkeprinsippet understreker behovet for samhandling og samordning på tvers av 
etater og myndighetsstrukturer, jf. tabellen over. I det forebyggende arbeidet vil det 
være behov for å gjennomføre ulike typer felles aktiviteter som å utvikle felles 
planverk og øve i fellesskap. I en krisesituasjon vil god håndtering i mange tilfeller 
kreve stor grad av samarbeid og sektorovergripende koordinering mellom etater som 
kan «eie» ulike deler av en hendelse og stille krav til ledelse og styring på tvers av 

 Hendelse Regionale/lokale aktører 

N
at

u
rh

e
n

d
e

ls
e

r 

Skred (Fjell/jordskred, steinsprang, 
kvikkleireskred) 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE), Politiet, AMK, Brann- 
og redningstjenesten, fylkesmannen, kommunene, Statens vegvesen 
(SVV), Bane-Nor, Sivilforsvaret, Heimevernet 

Snøskred Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE), Politiet, AMK, Brann- 
og redningstjenesten, fylkesmannen, kommunene, SVV, Bane-Nor, 
Sivilforsvaret  

Flom i hovedvassdrag, lokal flom Kommunene, NVE, politi, fylkesmannen, SVV, Statkraft, Sivilforsvaret, 
Bane-Nor, SVV, HV 

Ekstrem vind og mye nedbør Kommunene, NVE, politi, fylkesmannen, SVV, Statkraft 

Pandemi Kommunene, Regionalt helseforetak, Mattilsynet, Fylkesmannen 
(fylkeslegen)  

Næringsmiddelsmitte Kommunene, Regionalt helseforetak, Mattilsynet, Fylkesmannen 
(fylkeslegen)  

Skogbrann Kommunen, Politiet, Sivilforsvaret Forsvaret, Statens naturoppsyn- 
Fylkesmannen 

U
ly

kk
e

r 

Brann (boligområder, industri,  
offentlige bygg) 

Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Kommunen, Regionalt helseforetak, Sivilforsvaret, Fylkesmannen 

Trafikkulykker Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Statens vegvesen, Kommunen, Regionalt helseforetak 

Jernbaneulykke Bane-Nor, Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og 
redningspersonell), Statens vegvesen, kommunen,  helseforetak  

Togulykker Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), Bane 
NOR, kommunen, helseforetak 

Flyulykke Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Avinor, kommunene,  helseforetak 

Båt- fergeulykke Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
Sjøfartsdirektoratet, kommunen,  helseforetak 

Bortfall av elektrisk kraft NVE, fylkesmann, Statens vegvesen, jernbaneverket, Telenor 

Bortfall av vannforsyning og 
avløpsbehandling 

Kommunen, Fylkesmann 

Forurensning av drikkevann Fylkesmann (delegert forurensingsmyndigeht), Mattilsynet 

Atomulykke - utslipp til luft i  
utlandet 

ABU (atomberedskapsutvalget i fylket) ledes av FM. Politi, 
sivilforsvaret. kommuner, 

Ti
ls

ik
te

d
e

 h
e

n
d

e
ls

e
r 

Trusler og vold  Politiet, nødetatene (ambulanse-, brann- og redningspersonell), 
kommunene, regionalt helseforetak 

Skyting på skole/attentat Politiet, kommunen, nødetater, helseforetak 

Terror og sabotasje generelt Politiet, kommunen, nødetater, helseforetak, forsvaret, sivilforsvaret 

Hybride trusler Politiet, fylkesmannen, kommunen, nødetater, helseforetak, 
forsvaret, sivilforsvaret 

Bilangrep Politiet, fylkesmannen, kommunen, nødetater, helseforetak, 
forsvaret, sivilforsvaret, Statens vegvesen 
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organisatoriske grenser. Det er likevel ikke alltid opplagt hva samvirke, samordning og 
samhandling vil innebære i håndtering av ulike situasjoner. Begrepene brukes ofte om 
hverandre. De kan dekke alt fra enkel og frivillig koordinering mellom aktører som 
ellers utfører sine oppgaver og roller med stor grad av selvstendighet, til komplekse 
situasjoner hvor aktørers ressurser og virkemidler i stor grad integreres under felles 
ledelse og benyttes samtidig for å møte en felles utfordring/trussel. 
  
Det skal også poengteres at «samhandling» og «samvirke» er positivt ladete begreper 
som ofte forutsettes å være et ubetinget gode nærmest uavhengig av hvilken situasjon 
eller hendelse samhandlingen skal bidra til å håndtere. Slik er det naturligvis ikke, i 
mange situasjoner kan den mest effektive oppgaveløsningen skje gjennom en enkelt 
aktørs handlinger.  
 
En måte å nyansere samhandlingsbegrepet på er å skille mellom sekvensiell 
samhandling, parallell samhandling og synkron samhandling4. Sekvensiell 
samhandling beskriver en enkel form for samhandling hvor arbeidet skjer i sekvenser 
som etterfølger hverandre og hvor hver enkelt aktør har sine oppgaver. Her er graden 
av integrasjon mellom aktørene lav og koordineringsbehovet i første rekke knyttet til 
vekslingsfasene i tid. Ved parallell samhandling øker kompleksiteten ved at aktørene 
løser sine oppgaver samtidig, men uavhengig av hverandre, for eksempel når mannskap 
fra nødetatene arbeider side ved side på et ulykkessted på de oppgavene den enkelte 
etat er drillet på. Koordineringsbehovet ved parallell samhandling vil i første rekke 
være knyttet til å gi de ulike aktørene tilstrekkelig rom og forutsetninger for å utføre 
oppgavene sine. Synkron samhandling beskriver en kompleks situasjon hvor oppgaver 
utføres samtidig og hvor ressurser og virkemidler benyttes fleksibelt og på tvers av 
organisasjoner. 
 
Videre vil hendelsenes størrelse, karakter og geografiske nedslagsfelt ha stor betydning 
for å definere samhandlingsbehovet mellom aktørene. Både behovet og aktørbilder vil 
kunne variere betydelig i ulike deler av krisespekteret. Det vil være stor forskjell på en 
trafikkulykke som i all hovedsak involverer nødetatene, til en kompleks situasjon med 
flere tilsiktede hendelser samtidig med sikte på å ramme et bredt sett av vitale 
samfunnsfunksjoner og hvor et stort antall myndigheter må agere. Hendelsenes 
karakter vil følgelig ha konsekvens for samhandlingsbehov og samhandlingens 
kompleksitet. 
 
I litteraturen om samfunnssikkerhet og beredskap kommer det til uttrykk ulike 
synspunkter på betydningen av de offentlige og sivile beredskapsaktørers struktur og 
organisering for evnen til å håndtere ulike typer hendelser og trusler. På den ene siden 
framheves det at spredt og fragmentert organisering vil bidra til å spre ressurser, 
svekke styringen og vanskeliggjøre samhandling. Organiseringen og kriseledelsen må 
være gjenkjennbar og øvet over tid, noe som krever langsiktig planlegging og 
organisatorisk forutsigbarhet. Det taler for en mest mulig enhetlig organisering av 
beredskapsaktørene, også i valg av geografisk inndeling av de regionale etatene.  
 

                                                 
 
4 Bernlin, J., & Carlstöm, E. (2011). Samverkan mellan blåjusorganisationer. Lund: 
Studentlitteratur 
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Det motsatte synspunktet er at både forebyggende arbeid og krisehåndtering i større 
grad er avhengig av andre forhold enn den formelle organiseringen. Mange hendelser 
vil uansett kreve håndtering i grenseflater mellom organisasjoner og ofte over etatenes 
geografiske inndelinger. Viktigere enn formelle strukturer er etatenes evne til og kultur 
for samhandling, og ikke minst fleksibilitet og improvisasjon i selve samhandlingen.  
 
Et tredje synspunkt kan være at både struktur og samhandlingskultur/fleksibilitet har 
stor betydning, men at faktorenes relative betydning er helt avhengig av om man 
snakker om forebygging eller krisehåndtering, om hendelsen er utpreget lokal eller 
rammer et større geografisk område, om hendelsen er på den nedre eller øvre del av 
krisespekteret, eller om hendelsen krever sekvensiell eller synkron samhandling. 
 
I mange tilfeller vil akutte samhandlingsbehov måtte ivaretas ute i felten på 
hendelsessted. Det kan antas at de regionale etatenes størrelse og inndeling da kan få 
betydning for hvor raskt mannskap og nødvendig materiell fra berørte etater kommer 
på plass og samhandlingsbehovene ivaretas.   
 
Andre ganger kan hendelser ha en karakter som gir et behov for kontinuerlig 
oppfølging og løpende dialog mellom berørte etater, f. eks. i krisesituasjoner knyttet til 
orkan, flom, skogbranner, terrorsituasjoner mv. I slike tilfeller er det grunn til å anta at 
det vil være nødvendig med direkte og løpende kontakt mellom de ansvarlige aktørene 
og at det finnes arenaer og møteplasser hvor partene kan treffes jevnlig og effektivt 
uten store kostnader tidsmessig og økonomisk. Også her kan etatenes geografiske 
inndeling tenkes å ha betydning for deltagelse og muligheter for effektiv samhandling.  
 
I begge de skisserte tilfellene vil imidlertid etatenes lokalisering i regionen/fylket 
kunne ha vel så stor betydning for effektiv samhandling mellom etatene som den 
geografiske inndelingen. Samlet eller delt lokalisering kan da påvirke både muligheter 
for raskt å nå ut i territoriet og for effektiv samhandling med andre aktører. 
 
2.4 Fylkesmannens og politiets særskilte samordningsroller 
I henhold til beredskapsprinsippene er alle aktører pålagt et ansvar for å sørge for 
samvirke. Noen aktører har likevel et særskilt definert samordningsansvar i arbeidet og 
på regionalt nivå er det i første rekke fylkesmannen og politiet.  

Fylkesmannsembetenes oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap er fastsatt 
i egen instruks. 5 I henhold til instruksen har Fylkesmannen ansvar for å samordne, 
holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet i fylket i samarbeid med regionale samfunnssikkerhetsaktører. 
Fylkesmannen skal veilede og følge opp kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap, og er gitt rollen både som tilsynsmyndighet og innsigelsesmyndighet for 
å sikre at arbeidet følges opp lokalt. De kommunerettede oppgavene er også gitt i 
sivilbeskyttelsesloven og i plan- og bygningsloven.  

Fylkesmannen har videre et ansvar for regional samordning ved kriser i fred. Dette 
omfatter blant annet sammenkalling av fylkesberedskapsrådet for å skape enighet om 

                                                 
 
5 https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-703 
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hvilke tiltak som bør iverksettes, samt videreformidling av ekstra ressurser til 
kommunene. Fylkesmannen skal også ta initiativ til avklaring av hvilket organ som 
skal ha ansvaret for krisehåndteringen i situasjoner der politiet eller andre etater ikke 
aksjonerer. Fylkesmannen samordner i samråd med medlemmene i 
fylkesberedskapsrådet for å sikre en mest mulig koordinert og rasjonell utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser. 

Fylkesmannens samordningsansvar medfører ikke endringer i ansvarsforholdene for 
andre samfunnssikkerhetsaktører. Ansvarsprinsippet ligger fast, og den enkelte aktør 
og sektor skal ivareta sitt ansvar også ved uønskede hendelser. Fylkesmannens 
samordningsansvar innebærer et ansvar for å tilrettelegge for samarbeid mellom 
aktørene for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet både i det daglige og ved håndtering 
av uønskede hendelser. Under håndtering av uønskede hendelser skal samordningen 
være på et strategisk nivå, og understøtte kommunene eller andre berørte aktører i det 
operative arbeidet med å beskytte befolkningen og opprettholde kritiske 
samfunnsfunksjoner. 

Figur 1: Samordningstrapp for Fylkesmannens samordning innenfor samfunnssikkerhet og 
beredskap6 

 

I redningstjenesten er politiet gitt oppgaven å lede og koordinere redningsoppdrag på 
land dersom ikke annen myndighet er pålagt ansvaret, jf. politiloven § 27. I ulykkes- og 
katastrofesituasjoner tilligger det politiet å iverksette de tiltak som er nødvendig for å 
avverge fare og begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt av annen myndighet skal 
politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen. Sistnevnte bestemmelse innebærer at 
politiet er gitt et sektorovergripende operativt ansvar ved ulykker og katastrofer i fred 
innenfor alle samfunnsområder. Dette samordningsansvaret kan senere overtas av 
Fylkesmannen når vilkårene for det er til stede. 

For nærmere omtale av politiets oppgaver se kapittel 3. 
  

                                                 
 
6 Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-703 
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3 Gjennomgang og vurdering av den enkelte 
etat 

 
3.1 NVE  
NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Etaten skal sørge for 
sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. 
NVE er et direktorat og er underlagt Olje- og energidepartement med hovedkontor i 
Oslo og fem regionkontorer rundt i landet. I tillegg har NVE fjellskredovervåkingen i 
Stranda (Møre og Romsdal) og Kåfjord (Troms). NVE har kun ett forvaltningsnivå og 
regionkontorene treffer ikke beslutninger som kan ankes/omgjøres av direktoratet 
sentralt, slik tilfellet er for mange andre statsetater. NVEs regionkontorer inngår som 
en integrert del av Skred- og vassdragsavdelingen i NVE. Begrunnelsene for å ha 
regionale kontorer er behovet for lokal tilstedeværelse og nærhet, både til anlegg det 
føres tilsyn med og til kommunene i beredskapsarbeidet. 
 
NVE har ansvar for fagområder av stor betydning for samfunnssikkerhet og har 
ansvaret for å samordne beredskapsplanleggingen i kraftforsyningen. For dette formål 
er det etablert en landsomfattende organisasjon - Kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjon (KBO) - bestående av NVE og de virksomheter som står for 
kraftforsyningen. Dette omfatter alle enheter som eier eller driver kraftproduksjon med 
tilhørende vassdragsregulering, overføring 
og distribusjon av elektrisk kraft og 
fjernvarme. Alle enheter i KBO har en 
selvstendig plikt til å sørge for effektiv 
sikring og beredskap og iverksette tiltak 
for å forebygge, begrense og håndtere 
virkningene av ekstraordinære situasjoner.  
Alle kriser skal i utgangspunktet håndteres 
på lavest mulig effektive nivå, av de som 
har ansvaret til daglig og med minst mulig 
endringer i forhold til ordinær organisering 
av virksomhetene. Ved strømutfall er det 
nettselskapene som har den direkte 
kontakten og det operative samarbeidet 
med kommunene og de regionale 
statsetatene. Ved langvarige og omfattende 

strømutfall blir imidlertid NVE koblet på. 

NVE setter rammer, gir veiledning, 
tilrettelegger øvelser og fører tilsyn med alle selskaper innen KBO. Kraftforsyningen i 
Norge er delt inn i 14 distrikter med en formelt oppnevnt distriktssjef for hvert distrikt. 
Distriktssjefen oppnevnes av NVE, men er tilsatt i energiselskapene.  
 
Innenfor naturfare er NVE statens fagressurs innenfor temaene flom, erosjon og skred. 
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader som følger av flom-, erosjons- og 
skredhendelser er å ivareta hensynet til farene gjennom kommunenes arealplanlegging. 
Det er kommunene som har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tilstrekkelig 
tatt hensyn til når planer skal vedtas, men NVE kan gi kommunene råd og veiledning i 
arbeidet på forespørsel fra kommunene. NVE vil bare uttale seg om planer der etaten 

Figur 2: Kart over NVEs regionale inndeling 
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mener vesentlig flom- og skredfare ikke er tilstrekkelig ivaretatt. NVE kan fremme 
innsigelse til planer som er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen NVEs saksområder. NVE gir også bistand til utredning, planlegging og 
gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse 
som er utsatt for flom- og skredfare. 

 
Ved krisehåndtering kan NVE bistå lokalt og regionalt beredskapsansvarlige med 
faglig råd og ressurser i krise- og beredskapssituasjoner. I flomsituasjoner gir 
eksempelvis NVE kommunene løpende bistand gjennom flomvarslingen slik at lokale 
beredskapsmyndigheter kan øke beredskapen og sette i verk skadeforebyggende tiltak 
for å redde liv og flyttbare verdier. NVE kan også yte materiell eller økonomisk bistand 
til tiltak som skal avverge skade. NVE kan gi pålegg til eier av vassdragsanlegg om å 
gjennomføre tiltak for å begrense skader. I en beredskapssituasjon vil det være NVEs 
regionkontor, i den aktuelle region, som gir råd og veiledning til berørte kommuner, 
politiet og fylkesmannen, samt kunne gjennomføre nødvendige hastetiltak for å 
motvirke videre skade. 

Tabell 2: Oversikt over NVEs regioninndeling  

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall7 

Øst Hamar Østfold, Oslo og Akershus, 
Hedmark og Oppland, 

5 89 

Sør Tønsberg Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Vest-Agder, Aust-Agder og 
Rogaland 

6 104 

Vest Førde Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Møre og Romsdal nordover til 
og med kommunene 
Kristiansund, Gjemnes Nesset  

3 88 

Midt  Trondheim Kommunene Sunndal, 
Tingvoll, Aura, Smøla, Halsa, 
Surnadal og Rindal i Møre og 
Romsdal, Trøndelag og 
Nordland nordover til og med 
kommunene Rana og Lurøy 

2                         
+ kommuner i 

Møre og 
Romsdal 

70 

Nord Narvik Nordland fylke fra Rødøy, 
Meløy, Beiarn, Saltdal og 
nordover 
Troms  
Finnmark 

2,5 71 

 
NVEs fem regioner omfatter fra 2 til 6 fylker og fra 70 til 104 kommuner. Region Øst 
og region Sør følger fylkesgrensene for sine yttergrenser, mens region Vest, Midt og 
Nord har avvikende inndeling i forhold til fylkesgrensene. Dagens regioninndeling ble 
i sin tid bestemt av vassdragene og deres naturlige løp. 
 

                                                 
 
7 Per mai 2018 
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3.1.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 
samhandling 

Som det fremgår av beskrivelsen av NVEs roller og oppgaver over, har etaten 
omfattende kontakter med regionale og lokale myndigheter i arbeidet med beredskap 
og samfunnssikkerhet. Selv om regionkontorene ikke utgjør et eget forvaltningsnivå i 
etaten, er det likevel de fem regionkontorene som i stor grad ivaretar den løpende 
kontakten og samarbeidet med andre myndigheter på regionalt og lokalt nivå. Dette 
gjelder i første rekke det forebyggende arbeidet mot naturfarer, men også i 
krisehåndteringssituasjoner.  
 
Erfaringer med samhandling i beredskapsforebyggende arbeid 
Intervjuene etterlater et klart inntrykk av at kommunene er NVEs viktigste målgruppe 
og samhandlingspart i det beredskapsforebyggende arbeidet. Informantene 
understreker at det er kommunenes ansvar å ivareta samfunnssikkerheten i 
arealplanleggingen. Samtidig framhever informantene at NVE i kraft av å være statens 
fagressurs skal strekke seg langt for å bistå kommunene for eksempel faglige 
vurderinger knyttet til flom- og skredfare i kommunenes planarbeid, samtidig som det 
understrekes at NVE ikke kan overta kommunenes grunnleggende rolle.  
 
Informantene fra NVE erfarer samhandlingen med kommunene som god. Flere 
uttrykker samtidig at NVEs regioner dekker svært mange kommuner og at de må ha en 
differensiert tilnærming til kommunene ut fra kjennskap om risiko og sårbarhet i 
kommunene og kommunenes kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Det 
påpekes fra NVE informanter at NVE ikke har mulighet for å vurdere alle 
reguleringsplaner som sendes på generell høring til NVE. Etaten prioriterer kommunale 
arealplaner på høyere nivå, dvs. kommuneplaner og områdereguleringsplaner som er 
styrende for arealbruken i kommunene, samt reguleringsplaner der kommunene 
etterspør særskilte vurderinger fra NVE. NVE understreket at selv om de ikke har 
kapasitet til å følge opp alle kommuner i like stor utstrekning opplever etaten å ha god 
oversikt over risikosituasjonen i kommunene og kan på den bakgrunn vurdere 
kommunenes ulike behov for oppfølging.8 
 
NVEs regionsjefer sier at etaten har et tett samarbeid med fylkesmennene i det 
beredskapsforebyggende arbeidet. NVE samarbeider ofte med fylkesmennene for å 
gjennomføre samlinger med kommunene om beredskapsrelaterte temaer. Det opplyses 
om at fylkesmennene også i mange tilfeller varsler NVE ved behandling av 
reguleringsplaner (evt. andre planer) der hensyn på NVEs områder kan være 
mangelfullt ivaretatt. Informanter blant fylkesberedskapssjefene bekrefter at de 
kontakter NVE i en del slike tilfeller, men at fylkesmannsembetene er selv presset på 
kapasitet i planbehandlingen og har begrensede ressurser til å bistå NVE.  
 
NVE har også samarbeid med fylkeskommunene, først fremst gjennom regionalt 
planforum som fylkeskommunen har ansvar for.  I planforumet skal statlige, regionale 

                                                 
 
8 Kommunene er inndelt etter grønn, gul og rød ut fra risikovurdering. Få vassdrag, lite fjell = 
grønn. Dersom de grønne kommunene ønsker NVEs medvirkning i areal/reguleringsplaner må 
kommunen selv være aktive. For røde og gule kommuner er NVE selv mer aktive. 
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og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet 
med regionale og kommunale planer. Planforum er potensielt sett en viktig arena for 
NVE for å sikre gjennomslag for viktige interesser og hensyn i planleggingen. 
Samtidig fremkommer det synspunkter på at det ressursmessig er krevende for NVE å 
delta i opptil 4-5 ulike regionale planforum i hver region. Det gis også uttrykk for at 
fylkeskommunene i for liten grad har satt opp problemstillinger knyttet til flom og 
skred i planprosessene som tema for samlingene.  
 
Selv om NVE praktiserer «skreddersøm» og en behovsstyrt tilnærming til 
samhandlingen med kommunene, gir våre informanter uttrykk for at det ideelt sett 
hadde vært ønskelig med en tettere faglig dialog med kommunene. Informanter 
påpeker at både undersøkelser og NVEs egne erfaringer tyder på at kommunenes 
kompetanse og kapasitet innenfor både plan og beredskap er sterkt varierende.9 NVE 
arbeider systematisk med å utvikle og tilby faglige tilbud til kommunene, både i form 
av fagkonferanser og nettbasert veiledningsmateriell, men opplever at mange 
kommuner, særlig mindre kommuner, i liten grad etterspør eller benytter seg av disse 
tilbudene. Det er en tendens til at kommuner med et allerede eksisterende fagmiljø og 
kompetanse innenfor beredskap og planlegging er de kommunene som også aktivt 
benytter seg av slike tilbud.  
 
Mange kommuner er avhengige av å innhente kompetanse fra eksterne aktører i 
planarbeidet, blant annet for å utføre risiko- og sårbarhetsanalyser og utarbeide 
arealplaner. NVE bidrar i den forbindelse med å tilrettelegge for et marked av 
konsulenter som kan bistå kommunene i planarbeid som berører NVEs 
ansvarsområder. 
 
NVE informanter reiser spørsmål om det stilles større forventninger enn det 
kommunene har forutsetninger for å innfri. På tross av økt hyppighet av naturbaserte 
hendelser og større oppmerksomhet om behovet for forebyggende tiltak, etterlater 
likevel intervjuene et bilde av et fagområde preget av knappe ressurser, både hos 
kommunene som skal håndtere beredskapsutfordringer i førsteinstans og hos NVE som 
fagetat og veileder.  
 

Erfaringer med samhandling krisehåndtering 
På spørsmål om hvilken betydning NVEs regioninndeling har for etatens rolle i 
krisehåndteringssituasjoner, gir informantene ulike svar avhengig av hvilke deler av 
landet de skal betjene. Noen informanter - både i NVE og i fylkesmannsembetene - 
mener at strukturen i seg selv i liten grad hemmer etatens deltagelse ved aktuelle 
krisehåndteringssituasjoner. De poengterer at hendelser i de aller fleste tilfeller er en 
lokal hendelse som omfatter én eller et fåtall kommuner. Krisehåndteringen er da 
knyttet til de aktuelle kommunene og regiongrensene for etaten vil i den sammenheng 
ha mindre betydning. Det viktige er at NVE har kontakt med den aktuelle kommune og 
viktige samvirkepartnerne på hendelsesstedet, som politiet, for å få en god 

                                                 
 
9 Som del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen ble det i 2016 gjennomført en 
landsdekkende kartlegging av kommunenes faglige kapasitet på sentrale oppgavefelt, inkludert 
lovpålagte beredskapsoppgaver. Undersøkelsen viste at kommunenes faglige kapasitet er svakest 
innenfor beredskapsfeltet av alle de kartlagte oppgaveområdene, jf. SØF-rapport nr. 01/17 
Nullpunktsmåling: Hovedrapport. 
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situasjonsforståelse. Det er både aktørenes inntrykk, og resultatet av de fleste 
evalueringer som gjennomføres i etterkant av konkrete hendelser, at erfaringene med 
krisehåndtering stort sett er gode. 
   
Andre informanter i NVE ser imidlertid utfordringer ved etatens geografiske inndeling 
og størrelse. Ved noen hendelser er fysisk oppmøte påkrevd for å foreta gode faglige 
vurderinger, samtidig som at situasjonen som skal vurderes har tidskritisk karakter, for 
eksempel evakuering. I NVEs region sør vil ansatte ha reisetid på opp mot 7-8 timer fra 
regionkontoret i Tønsberg til kommunene lengst unna i Rogaland. I slike tilfeller vil 
NVE være avhengige av å benytte utlokalisert personell i etaten (som eksisterer i noen 
grad) eller benytte seg av konsulenter som på kort varsel kan reise til det aktuelle 
hendelsesstedet.  
 
Det fremkommer også synspunkter på utfordringer knyttet til at de enkelte NVE 
regionene dekker flere fylker og at dermed deltar i flere fylkesberedskapsråd. Ved 
planlagte møter i normalsituasjon er deltagelsen i fylkesberedskapsrådet grei å 
håndtere, men det påpekes at i gitte krisesituasjoner kan det være krav om at NVE, ved 
regionsjef, skal delta i flere fylkesberedskapsråd samtidig. Slike situasjoner har vært 
aktuelle blant annet ved omfattende uvær med flom eller skred i flere fylker.  
 

3.1.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Med vedtatt fylkes- og kommuneinndeling fra 2020 vil NVEs regioner dekke følgende 
fylker og kommuner: 

Tabell 3: Dagens regionstruktur for NVE i lys av ny fylkes- og kommuneinndeling 
 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall10 

Øst Hamar Innlandet, Oslo og del av Viken (med 
unntak av tidl. Buskerud) 

2,5 80 

Sør Tønsberg Del av Viken, Vestfold og Telemark, 
Agder og Rogaland 

3,5 89 

Vest Førde Vestland, Møre og Romsdal nordover til 
og med kommunene Kristiansund, 
Gjemnes Nesset  

2 64 

Midt  Trondheim Kommunene Sunndal, Tingvoll, Aure, 
Smøla, Halsa, Surnadal og Rindal i Møre 
og Romsdal, Trøndelag og Nordland 
nordover til og med kommunene Rana 
og Lurøy 

1,5                          
+ kommuner i 

Møre og Romsdal 

59 

Nord Narvik Nordland fylke fra Rødøy, Meløy, 
Beiarn, Saltdal og nordover 
Troms  og Finnmark 

1,5 64 

 
Endringene av ny fylkesinndeling for NVE kan oppsummeres i følgende punkter: 
 Antall fylker og kommuner i hver enkelt NVE region blir redusert 
 Alle NVEs regioner vil ha grenser som går på tvers av vedtatt fylkesinndeling. 

                                                 
 
10 Per januar 2020 
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På spørsmål om hvordan NVE vurderer ny fylkesinndeling for egen virksomhet, 
påpekes både fordeler og utfordringer. Færre fylker og fylkesmenn vil innebære færre 
arenaer og aktører for NVE å forholde seg til - både i forebyggende arbeid og i 
krisehåndtering. Det vil gi bedre forutsetninger for å delta på faste arenaer som 
regionalt planforum og i fylkesberedskapsrådet. Særlig vil dette være tilfelle i NVEs 
regioner Øst og Sør. Enkelte informanter mener at sammenslåing av 
fylkesmannsembeter også vil kunne medføre en harmonisering av hvordan embetene 
arbeider med beredskapsspørsmål. De påpeker at NVEs regioner, som har erfaring med 
flere embeter innenfor sin region, har registret til dels store variasjoner i tilnærming og 
praksis, blant annet i hvordan fylkesberedskapsrådet fungerer. 
 
Spørsmålet om, og eventuelt hvordan, NVE skal tilpasse seg det nye fylket Viken 
opptar flere av informantene. De ser fordeler med at NVE følger de nye fylkesgrensene 
for sine regioner, men poengterer samtidig at å endre inndelingen for dagens region Sør 
og region Øst kan ha vesentlige ulemper. De to regionene dekker begge et stort areal 
og et høyt antall kommuner i dag. Å utvide eksempelvis region Øst til å omfatte 
Buskerudkommunene slik at regiongrensen til NVE sammenfaller med fylkesgrensen 
for Viken vil innebære at region Øst får et svært omfattende geografisk område å dekke 
og et meget høyt kommunetall. Informantene understreker at NVE regionene i dag er 
skreddersydd og spesialtilpasset faglig og ressursmessig til det geografiske 
ansvarsområdet de nå dekker.  
 
Vurderingen fra informantene i NVE er at dagens struktur i liten grad har medført 
utfordringer for NVEs egen oppgaveløsning og at det er etablert gode rutiner for å 
ivareta samordningsbehov på tvers av regiongrensene. Informantene ser likevel at 
NVEs avvikende inndeling kan være utfordrende for samordningsaktører i de fylkene 
som deles av NVEs regioner. En samling i fylkesberedskapsrådet i Møre og Romsdal 
kan eksempelvis innebære at NVE regionsjef fra både region Vest og Midt må møte. 
Informantene fra NVE presiserer at det internt i etaten ikke har vært tema å justere 
regiongrensene, men ser samtidig at det er naturlig at dette spørsmålet reises i lys av 
nye fylkesgrenser. Vurderingen som må gjøres er om hensynet til en skreddersydd 
regionstruktur tilpasset sektorbehov, i dette tilfellet nedbørsfelt og elveleier, skal veie 
tyngre enn samhandlings- og samordningsbehov mot andre beredskapsaktører.  
 
Informanter fra fylkesmannsembetene i fylker som NVE i dag deler med sin 
regioninndeling (Møre og Romsdal og Nordland) opplever delingen som 
uhensiktsmessig. Det påpekes eksempelvis at selv om region Midt omfatter en 
stor del av Nordland fylke forholder fylkesmannen seg stort sett til region Nord 
og regionkontoret i Narvik i beredskapsarbeidet, mens kontakten med region Midt 
er svakere. Deltagelsen i fylkesberedskapsrådet bærer også preg av at NVEs 
deltagelse i fylkesberedskapsråd i all hovedsak skjer gjennom deltagelse fra 
region nord. I følge disse informantene kan mindre kontakt med en av NVE 
regionene som deler fylket innebære en fare for at kommunene i denne delen av 
fylket får mindre oppmerksomhet i beredskapsarbeidet. 
 
3.2  Politiet 
Politiet er en sentral aktør i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Ved 
hendelser hvor politiet har primæransvaret, vil andre samvirkeaktører kunne bistå 
politiet. Politiet medvirker jevnlig i håndteringen av uønskede og/eller ekstraordinære 
hendelser eller kriser hvor en annen myndighet har primæransvaret. Dette fremkommer 
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enten ved at politiet har en avtalt funksjon, det kan følge av de generelle hjelpepliktene 
etter politiloven eller av spesiallover. 
 
Kriser og hendelser 
Politiet er med hjemmel i politiloven pålagt et 
akutt sektorovergripende ansvar for å håndtere 
ulykker og katastrofer i fredstid, på alle 
samfunnsområder. I akuttfasen er lokal 
politimester gitt myndighet til å beslutte på andre 
myndigheters område, inntil ansvaret er overtatt 
av ansvarlig myndighet. 
 
Politiet har et betydelig ansvar i den lokale 
beredskapen og må samvirke med nødetatene, 
kommunen, Forsvaret, det lokale næringslivet, 
frivillige organisasjoner og befolkningen for 
øvrig. Politiet kan, både ved redningstjeneste og 
ved andre hendelser, knytte til seg rådgivere og 
liaisoner fra andre etater og virksomheter. 
 
Operasjonssentralene som finnes i hvert politidistrikt er sentrale i håndteringen av 
akutte hendelser. 110-sentralene (brann) har samme geografiske inndeling som politiets 
operasjonssentraler og målet er at disse også skal samlokaliseres. Per i dag er fem 
(sjekkes: Nordland, Øst, Innlandet, Sør-Øst, Møre og Romsdal) 110- og 112-sentraler 
samlokalisert. 
 
Politiets oppgaver i forbindelse med uønskede og/eller ekstraordinære hendelser og 
kriser vil i utgangspunktet være å: 
 redde liv i samarbeid med andre nød- og redningsetater 
 koordinere arbeidet med andre nødetater, lokale myndigheter og frivillige 

organisasjoner 
 sperre av og beskytte åstedet 
 evakuere utsatte områder og objekter 
 etterforske hendelsen og sikre bevis i samråd med eventuelle andre som har ansvar 

for gransking av hendelsen (for eksempel Statens havarikommisjon for transport) 
 samle og formidle informasjon om skadde, døde og saknede 
 identifisere omkomne 
 opprettholde ro og orden og forhindre kriminelle handlinger 
 ivareta kontakten med pårørende og etterlatte 
 gi informasjon til befolkningen 
 igangsette tiltak for å normalisere situasjonen 
 
Politiets beredskapssystem (PBS)  
Politiets beredskapssystem (PBS) inneholder retningslinjer for organisering og 
gjennomføring av politiets beredskapsarbeid. PBS er i hovedsak bygd opp av tre deler. 
Dette er: PBS I – Retningslinjer for politiets beredskap, PBS II – Politidirektoratets 
(PODs) styringsdokumenter og PBS III – politidistriktenes planverk. PBS III er altså de 
respektive politidistriktenes ”aksje” i det totale beredskapssystemet. Her er det opp til 

distriktene selv å utnytte mulighetene og kapasitetene som ligger i system og struktur. 
 

Figur 3: Kart over Politidistriktene 
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Politiets organisering 
I forbindelse med nærpolitireformen har politiet fra 2016 vært organisert i 12 
politidistrikter. 
 
Tabell 4: Oversikt over politidistriktene 
 

Distrikt Lokalisering av 
hovedsete 

Geografisk dekningsområde Kommunetall11 

Oslo Oslo Oslo, Akershus vest, dvs. Asker og 
Bærum 

3 

Øst Ski Østfold og Akershus, med unntak av 
Asker og Bærum 

38 

Innlandet Hamar Oppland og Hedmark 48 

Sør-Øst Tønsberg Buskerud, Vestfold og Telemark 48 

Agder Kristiansand Aust- og Vest-Agder, med unntak av 
Sirdal kommune  

29 

Sør-Vest Stavanger Rogaland samt Sunnhordland og 
Sirdal kommune i Vest-Agder 

32 

Vest Bergen Hordaland (med unntak av 
Sunnhordland) og Sogn og Fjordane 

54 

Møre og Romsdal Ålesund Møre og Romsdal 36 

Trøndelag Trondheim Trøndelag samt Bindal kommune i 
Nordland 

48 

Nordland Bodø Nordland, med unntak av Bindal 
kommune. Inkluderer også Gratangen 
kommune i Troms 

44 

Troms Tromsø Troms, med unntak av Gratangen 
kommune 

23 

Finnmark Kirkenes Finnmark 19 

 

3.2.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 
samhandling 

Politianalysen og Politidirektoratet foreslo i utgangspunktet en inndeling i seks 
politidistrikter da strukturen skulle endres. Stortinget fattet vedtak om 12 distrikter, noe 
som er en vesentlig reduksjon fra de 27 distriktene som var inntil 2016. 
 
Politidistriktene følger i hovedsak fylkesgrensene, og der de avviker er det av hensyn 
til geografi og infrastruktur og behovet for akseptabel responstid ved hendelser. Det er 
lagt vekt på å kunne understøtte de gjeldende kommunene på best mulig måte. Et 
eksempel på dette er kommunene i Sunnhordland. Her er det bedre veiforbindelse til 
Rogaland og Stavanger enn til Bergen. Dersom det blir endringer i infrastrukturen vil 
POD også vurdere grensene for politidistriktene. Strukturen er også under justering i 
forbindelse med kommunereformen. 
 

                                                 
 
11 Per mai 2018 
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Politiet samhandler bredt, også på beredskapsområdet. Politiets viktigste 
samhandlingspartnere er de andre nødetatene (brann og AMK), kommunene, 
Fylkesmannen (fylkesberedskapsrådet) og Sivilforsvaret. 
 
Hovedredningssentralen (HRS) er også sentral for politiet. Sjø- og luftredningstjeneste 
ledes og koordineres alltid direkte fra en av de to hovedredningssentralene. 
Koordineringen av hendelser på land delegeres i de aller fleste tilfeller til en av de 
lokale redningssentralene (LRS), etter føringer fra hovedredningssentralen. 
 
Hver HRS er en selvstendig organisasjonsenhet, direkte underlagt Justis- og 
beredskapsdepartementet, og driver hvert sitt operasjonsrom. De øverste lederne for 
hovedredningssentralene i nord og sør er henholdsvis politimesteren i Nordland 
politidistrikt og politimesteren i Sør-Vest politidistrikt. Politimestrene er delegert 
denne myndigheten som leder for HRS redningsledelse. Funksjonen kommer i tillegg 
til rollen som leder for eget politidistrikt. 
 
Når det gjelder det beredskapsforebyggende arbeidet sørger POD for at 
politidistriktene får tilgang til andre etaters planverk slik at de kan ta hensyn til dette i 
egne beredskapsplaner.  
 
Våre informanter i politiet gir uttrykk for at samhandlingen med andre aktører stort sett 
går greit. Samtidig vises det til at samhandlingen hadde blitt enklere om flere etater 
hadde felles struktur. Et eksempel på dette er politimesteren i Sør-Vest som må 
forholde seg til tre fylkesmannsembeter og fylkesberedskapsråd. 

 

3.2.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Med ny fylkesinndeling vil politidistriktene i hovedsak følge fylkesgrensene, med 
unntak av Troms og Finnmark og Viken. I tillegg vil det fortsatt være enkelte 
kommuner som av praktiske og beredskapsmessige hensyn vil inngå i et annet 
politidistrikt enn det fylket de ligger i.  
 
Politiet ser Viken som mest utfordrende når det gjelder ny fylkesinndeling. Viken vil 
omfatte tre politidistrikter: hele Øst, hele Oslo og en del av Sør-Øst. Samtidig peker 
informantene på at utfordringen antagelig er større for fylkesmannen som må samordne 
tre politidistrikter enn for politimestrene i Øst og Oslo som vil forholde seg til en 
fylkesmann og ett fylkesberedskapsråd. Politimesteren i Sør-Øst må derimot forholde 
seg til to fylkesmenn og to fylkesberedskapsråd. 
 
En av politimestrene viser til at suksesskriteriet for god beredskap er gode relasjoner, 
kjennskap til hverandre og at man har gjennomført felles øvelser. Dess flere 
regionkontor og personer man må pleie forholdet til, jo større blir da faren for at det 
ikke blir godt samarbeid. 
 
En annen utfordring er om en hendelse berører flere politidistrikter og flere 
fylkesberedskapsråd. Store avstander gir behov for videomøter og gradert 
kommunikasjon. 
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Tabell 5: Politidistriktene i lys av ny fylkes- og kommuneinndeling 
 

Distrikt Lokalisering av 
hovedsete 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall12 

Oslo Oslo Oslo og del av Viken 1,5 3 

Øst Ski Del av Viken 0,5 29 

Innlandet Hamar Innlandet 1 48 

Sør-Øst Tønsberg Del av Viken, Vestfold og Telemark 1,5 41 

Agder Kristiansand Agder, med unntak av Sirdal 
kommune  

1 24 

Sør-Vest Stavanger Rogaland samt Sunnhordland og 
Sirdal kommune i Vest-Agder 

1 29 

Vest Bergen Vestland (med unntak av 
Sunnhordland)  

1 38 

Møre og Romsdal Ålesund Møre og Romsdal 1 27 

Trøndelag Trondheim Trøndelag samt Bindal kommune i 
Nordland 

1 38 

Nordland Bodø Nordland, med unntak av Bindal 
kommune. Inkluderer også 
Gratangen kommune i Troms 

1 41 

Troms Tromsø Del av Troms og Finnmark, med unntak av 
Gratangen kommune 

0,5 20 

Finnmark Kirkenes Del av Troms og Finnmark 0,5 18 

 
 

3.3 Sivilforsvaret 
Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), 
som igjen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Sivilforsvaret har en 
flat organisasjonsstruktur, med nasjonal ledelse på sentralt direktoratsnivå og 20 
distrikter på regionalt nivå. 

Sivilforsvarets oppgave er å planlegge og iverksette tiltak for beskyttelse av 
sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier. Sivilforsvaret er en forsterkningsressurs 
som gir operativ støtte til nød- og beredskapsetatene og andre instanser med 
primæransvar for håndtering av ulykker og spesielle hendelser. På den forebyggende 
siden gir Sivilforsvaret opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og 
andre beredskapsaktører. Sivilforsvaret driver en landsomfattende tjeneste for varsling 
av befolkningen ved overhengende fare og har også viktige oppgaver ved å ivareta 
befolkningens behov i tilfelle krig.13 Sivilforsvarets roller innenfor samfunnssikkerhet 
og beredskap knyttes gjerne til tre hovedroller: beskyttelse, forsterkning og samvirke. 
 
 

                                                 
 
12 Per 01.01 2020 

13 Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer og om inndeling av Sivilforsvarets distrikter av 21. 
juni 2004 (FOR-2004-06-21-921) gir retningslinjer om sivilforsvarsdistriktets operative ansvar og 
myndighet. 
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Tabell 4: Oversikt over sivilforsvarsdistriktene  
 

Distrikt Lokalisering av 
hovedsete 

Geografisk dekningsområde Kommune-
tall14 

Oslo og Akershus Oslo Oslo og Akershus 23 
Østfold Sarpsborg Østfold 18 
Buskerud Drammen Buskerud 21 
Aust-Agder Arendal Aust-Agder 15 
Vest-Agder Kristiansand Vest-Agder 15 
Vestfold Stavern Vestfold 9 
Telemark Porsgrunn Telemark 18 
Hedmark Hamar Hedmark 22 
Oppland Østre Toten Oppland 26 
Rogaland Sandnes Rogaland 26 
Hordaland Bergen Hordaland 33 
Sogn og Fjordane Sogndal Sogn og Fjordane 26 
Møre og Romsdal Molde Møre og Romsdal 36 
Sør-Trøndelag Trondheim Sør-Trøndelag 25 
Nord-Trøndelag Steinkjer Nord-Trøndelag 23 
Nordland Bodø 29 kommuner i Nordland 29 
Midt-Hålogaland Harstad 22 kommuner i nordlige del av Nordland 

fylke og søndre del av Troms fylke 
22 

Troms Tromsø 17 kommuner i  17 
Vest-Finnmark Hammerfest 9 kommuner i Vest-Finnmark 9 
Øst-Finnmark Kirkenes 10 kommuner i Øst-Finnmark 10 

Samfunnets sårbarhets- og 
beredskapsutfordringer er kontinuerlig i 
endring. Sivilforsvaret har de siste årene 
hatt flere oppdrag som følge av 
ekstremvær med påfølgende flom, 
skogbrann og andre uønskede hendelser. 
Endringer i den sikkerhetspolitiske 
situasjonen og nye utfordringer som 
følge av migrasjon er eksempler på 
situasjoner som har medført nye 
oppgaver for Sivilforsvaret. Oppdraget 
med å være en forsterkningsressurs for 
nødetatene utgjør fortsatt kjernen i 
Sivilforsvarets aktiviteter, men de senere 
år har det vært en økende vektlegging av 
oppgavene som har med beskyttelse av 
sivilbefolkningen å gjøre.  
 
DSB har nylig gjennomført en 
konseptstudie for fremtidig organisering av 
Sivilforsvaret. Oppdraget ble gitt for å sikre at Norge har et sivilforsvar med den 
innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte fremtidens 
behov og utfordringer. På grunnlag av konseptstudien har DSB anbefalt at det 
                                                 
 
14 Per mai 2018 

Figur 4: Kart over Sivilforsvarets regionale 
inndeling. 
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regionale nivå styrkes ved å etablere større distrikt med sammenfallende grenser med 
Fylkesmannen, og flytting av oppgaver fra nasjonalt til regionalt nivå.15 

Sivilforsvaret er pålagt samarbeid gjennom å være en operativ støtteressurs for nød- og 
beredskapsetatene, dvs. politi, brann- og redningsvesen og helsevesen.  Sivilforsvaret 
samarbeider også tett med fylkesmannen i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap, både som deltaker i fylkesberedskapsrådet og i ulike 
beredskapsforebyggende aktiviteter rettet mot kommunene. Sivilforsvaret inngår 
dermed i en rekke samhandlingsrelasjoner med ulike aktører og har dermed et bredt 
erfaringsgrunnlag for å vurdere strukturenes betydning for samhandling. 

3.3.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 
samhandling 

Av intervjuene fremgår det at kommunene er den viktigste samhandlingsaktøren for 
Sivilforsvaret i det forebyggende arbeidet.  Sivilforsvaret ønsker å være en tydelig 
støtteressurs for kommunene, blant annet i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse 
og andre planer relatert til Sivilforsvarets ansvarsområder. Sivilforsvaret deltar også 
regelmessig i øvingsaktiviteter med kommunene, gjerne i samarbeid med 
Fylkesmannen. Fra ett av de intervjuede sivilforsvarsdistriktene vises det eksempelvis 
til at Sivilforsvaret i samarbeid med kommunene har gjennomført opplæring i hvordan 
kommunene skal sette krisestab. I et annet distrikt er det nylig gjennomført 
nærmiljøbaserte øvelser sammen med kommunene. Øvelsene tar utgangspunkt i 
kommunenes ROS-analyser og «worst-case» scenarier innenfor aktuelle temaer som 
bortfall av kommunikasjon, evakuering, bruk av tilfluktsrom etc. 
 
Informantene legger vekt på at Sivilforsvaret har et nært samarbeid med 
fylkesmennene, både i felles oppfølging av kommunene og som deltaker i 
fylkesberedskapsråd. Samarbeidet beskrives som meget velutviklet og at de to 
organisasjonene har etablert effektive samhandlingsstrukturer som fungerer godt både i 
forebygging og krisehåndtering. 
  
Tilsvarende vurderinger kommer til uttrykk når det gjelder samhandlingen med politiet. 
Politiet er Sivilforsvarets nærmeste samvirkepartner i krisehåndtering og mange av 
Sivilforsvarets oppgaver må løses i samarbeid med eller med bistand av politiet. 
Lederne for sivilforsvarsdistriktene opplever at de har svært god dialog med ledelsen 
av politidistriktene og at politiet har høy oppmerksomhet om Sivilforsvarets roller. 
 
Flere av informantene understreker at nærhet til kommuner og lokalsamfunn er 
grunnleggende for å ivareta Sivilforsvarets roller i det forebyggende arbeidet. Det vises 
til at det er få faste ansatte i hvert distrikt og at ansatte er mye ute og bidrar i lokale 
beredskapsråd. En fordel ved dagens struktur er ifølge informantene at distriktene ikke 
er større enn at det er mulig å dekke hele området uten at store deler av arbeidstiden 
forsvinner i reisetid. 
  

                                                 
 
15 DSB (2017) Framtidens sivilforsvar – DSBs anbefaling til ny organisering og sivile 
beskyttelsestiltak. 
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Informantene vektlegger også betydningen av nærhet og lokalkjennskap i bruken av 
Sivilforsvarets sivile tjenestepliktige ved ulike typer hendelser. For at deres ressurser 
skal bli best mulig utnyttet, er det viktige forutsetninger både at de får tett oppfølging 
fra Sivilforsvarets ansatte og at de settes inn i områder de kjenner og har kunnskap om. 
I henhold til flere informanter taler det også for at sivilforsvarsdistriktene ikke blir for 
store.  
 
Selv om flere informanter påpeker fordeler med dagens inndeling for etablert 
samhandling, støtter de behovet for å styrke Sivilforsvaret i tråd med anbefalingene fra 
konseptutredningen. Endringer i inndelingen av sivilforsvarsdistriktene til færre og 
større distrikter utgjør en integrert del av dette forslaget for å sikre et sivilforsvar med 
den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for å møte framtidens 
behov og utfordringer. Det poengteres også at dagens struktur for sivilforsvaret 
innebærer store variasjoner mellom distriktene hva angår rolleforståelse og utøvelse av 
samfunnsoppdraget. 
 
3.3.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Som nevnt har DSB lagt fram forslag om samordnede grenser mellom Fylkesmannen 
og Sivilforsvaret.16 Dersom sivilforsvarsinndelingen følger fylkesmannsembetene fullt 
ut, vil det innebære 10 distrikter Det innebærer en halvering fra dagens antall. I 
høringsinnspillene til konseptutredningen tok flere til orde for at 
sivilforsvarsdistriktene heller burde følge de nye politidistriktene. Det ville innebære 
12 distrikter og en annen struktur først og fremst på det sentrale østlandsområdet, 
Sørvestlandet (Sunnhordland) og i Nord-Norge (Troms og Finnmark). Etter DSBs 
vurdering taler likevel hensynene til oppgavene i fred, krise, krig og sammenfallende 
samarbeidsaktører at sivilforsvarsdistriktene bør følge inndelingen av 
fylkesmannsembetene. 
 
Våre informanter ønsker ikke å konkludere om inndelingen til Sivilforsvaret bør følge 
politiets eller fylkesmannens inndeling.  De påpeker at Sivilforsvaret samarbeider 
tettest med fylkesmannen i det beredskapsforebyggende arbeidet, mens politiet er den 
sentrale samvirkeaktøren i krisehåndtering. På bakgrunn av at det er politiet som 
rekvirerer bistand fra Sivilforsvaret under hendelser og Sivilforsvaret inngår i lokal 
redningssentral (LRS), vurderer informantene sammenfall i struktur mellom 
politidistrikt og sivilforsvar som en viktig forutsetning for godt samvirke. En av 
informantene framhever at samhandlingen med politiet har blitt betydelig enklere med 
ny politidistriktsinndeling fra 2016 som innebar at det aktuelle sivilforsvarsdistriktet 
fikk ett politidistrikt å forholde seg til.  

Argumentene for å følge fylkesmannens inndeling knyttes både til samarbeidet om 
beredskapsforebyggende aktiviteter rettet mot kommunene, deltagelse i 
fylkesberedskapsrådet og til fylkesmannens roller i utviklingen av totalforsvaret. 
Kjernen i totalforsvaret er at ressursene på både sivil og militær side skal jobbe 
sammen for å verne landet best mulig. Fylkesmannen har her en viktig rolle med å 
koordinere de sivile ressursene med Forsvarets muligheter for å gi støtte til det sivile 
samfunn og med Forsvarets behov for sivil støtte.  

                                                 
 
16 Per juni 2018 er forslaget til behandling i Justisdepartementet 
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Dersom sivilforsvarsdistriktene skal følge den nye inndelingen av 
fylkesmannsembetene fullt ut, vil flere av distriktene bli betydelig større 
sammenlignet med dagens inndeling. Våre informanter mener at særlig Viken og 
et sammenslått Troms/Finnmark vil være for store geografiske enheter for 
Sivilforsvaret og at disse enhetene vil innebære behov for en desentral 
kontorstruktur innad i de nye distriktene.   
 
Våre informanter beskriver den nye Viken-regionen som utfordrende, både for 
Sivilforsvarets egne oppgaver og for samhandlingen mellom ulike 
beredskapsaktører. Geografisk og organisatorisk vil ikke Viken sammenfalle med 
dagens inndeling til flere av de offentlige etatene som har sentrale roller innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap. Nye Viken vil eksempelvis omfatte tre 
politidistrikt, to HV-distrikt og to NVE-regioner. Det poengteres at Viken vil 
innebære at et stort geografisk område med et betydelig kommune- og 
innbyggertall kombineres med en svært kompleks administrativ struktur på statlig 
side. De frykter at Viken på den bakgrunn vil være en krevende enhet for den 
nødvendige samhandlingen i arbeidet med samfunnssikkerhet, særlig ved store og 
komplekse hendelser.  
 
Det nye fylket Troms og Finnmark blir landets største i areal. Ett felles 
sivilforsvarsdistrikt for et område som i dag betjenes av fire distrikter (Nord-
Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark) vurderes av våre 
informanter som uhensiktsmessig. Det påpekes at allerede i dag representerer 
lange avstander og knapp bemanning utfordringer for Sivilforsvarets kontakt og 
samhandling med kommunene og andre lokale aktører. Våre informanter mener at 
sammenfall mellom nye sivilforsvarsdistrikt og politidistrikteten i den nordligste 
delen av landet som en bedre løsning, men også med en slik modell påpeker 
informantene at det er behov for å opprettholde lokalkontorer i den vestlige og 
østlige delen av fylket for å ivareta lokal tilhørighet og kontakt. 
  
3.4 Statens Vegvesen 
Statens vegvesen (SVV) er statens og fylkeskommunens fagetat for veg og vegtrafikk, 
og er ansvarlige for riks- og fylkesvegnettet hva angår planlegging, bygging, 
forvaltning, drift og vedlikehold. De har også ansvar for fergetilbudet på riks- og 
fylkesvegene. Statens vegvesen er organisert i to forvaltningsnivåer som er 
Vegdirektoratet og fem regioner, henholdsvis Region Nord, Region Midt, Region Vest, 
Region Sør og Region Øst. Regionkontorene har fylkesvise vegavdelinger som blant 
annet betjener fylkeskommunenes vegadministrasjonsbehov. De fleste enhetene på 
regionvegkontorene, herunder også de fylkesvise vegavdelingene, utfører både 
riksvegoppgaver og fylkesvegoppgaver. Oppgavene utføres i stor grad gjennom 
prosjektorganisering og med hjelp av fagressurser fra flere enheter i vegregionene og 
Vegdirektoratet. 
 
SVV skal i likhet med de øvrige samferdselsaktørene bidra til å sikre samfunnets behov 
for framkommelig og pålitelig transport av mennesker og gods, bidra til å redusere 
risikoen for ulykker så langt som det med rimelighet er praktisk mulig, forebygge 
hendelser som kan true sikkerheten i transportsektoren, samt ivareta hensynet til 
klimaet, forventede klimaendringer og bærekraftig utvikling.  
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Tabell 5: Oversikt over Statens vegvesens regioner 
Region Fylker Kontorsteder 
Øst Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark Lillehammer 
Midt-Norge Møre- og Romsdal og Trøndelag Molde 
Vest Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland Leikanger 
Sør Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud Arendal 
Nord Nordland, Troms og Finnmark Bodø 

 
Regionkontorene, inkludert 
vegavdelingene, og vegtrafikksentralene 
er har viktige roller i arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. En helt 
sentral oppgave er å holde 
veier/omkjøringsveier åpne ved ulike 
hendelser. For å ivareta sitt oppdrag, 
gjennomfører SVV ROS-analyser og har 
beredskapsplaner for det viktigste 
vegnettet i regionene. Videre 
gjennomføres det systematisk kontroll av 
kritiske vegobjekter som bruer og 
tunneler samt inspeksjoner av vegnettet 
for øvrig med tanke på trafikksikkerhet. 
For å forberede god håndtering av 
krisesituasjoner gjennomfører Statens 
vegvesen hyppig øvelser innenfor ulike 
typer krisescenarier, ofte i nært 
samarbeid med andre beredskapsaktører som for eksempel brannøvelser i tunneler.  
 
3.4.1 Erfaringer med dagens struktur for oppgaveløsning og 

samhandling 
Informantene både i SVV og andre etater opplever god samhandling i arbeidet 
med forebyggende sikkerhet. Samvirket med andre myndigheter og aktører blir 
jevnlig øvet og det gis uttrykk for gode erfaringer med beredskapsråd, 
beredskapsforum og andre arenaer i dette arbeidet. Særlig framheves verdien av at 
det arbeides systematisk med å høste lærdom fra tidligere hendelser og at denne 
type erfaringsbasert kunnskap stadig gjør aktørene bedre i stand til å håndtere 
ulike typer hendelser. Fra Region Øst nevnes eksempelvis at SVV i samarbeid 
med fylkesmenn, politi, NVE m.fl. har lært mye av tidligere års håndtering av 
flommer i de østlige dalførene og at rutinene for samvirket stadig forbedres. 

Våre informanter har ikke opplevd at ulik regional inndeling av statsetatene har 
vært en vesentlig hemmende faktor for å etablere godt samvirke. De mener 
likevel at det har vært en fordel at mange av de beredskapsrelaterte oppgavene 
ivaretas av de fylkesvise vegavdelingene med den nærhet de har til fylkesmannen 
og politiet. I flere av fylkene er det derfor leder av vegavdelingen og ikke 
regiondirektør som deltar i fylkesberedskapsrådet.  

En større utfordring mener informantene er knyttet til interne omstillinger i 
virksomhetene og utskiftinger av personell i nøkkelposisjoner. Godt samvirke 
handler i stor grad om kjennskap og personlige relasjoner mellom ledere og 
fagpersonell på tvers av de ulike beredskapsetatene. Omstillinger i etatene kan i 

Figur 5: Kart over SVVs regionale 
inndeling 

88



Direktoratet for forvaltning og IKT                                                                                  Rapport 2018:11  
 
 

 25 

mange tilfeller innebære at relasjoner og roller endres og at samarbeidsflater må 
etableres på nytt. En informant bruker politireformen som eksempel på at 
etablerte samhandlingsrelasjoner mellom politiet og SVV ble endret og til dels 
svekket.     

3.4.2 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Som en del av regionreformen skal administrasjonen for fylkesvegnettet overføres 
til fylkeskommunene og ordningen med sams veiadministrasjon oppheves. 
Endringene i oppgavefordeling og saksportefølje vil naturlig nok kunne få 
konsekvenser for organiseringen av SVV, herunder behov for regional 
organisering. Hvordan dette organiseringen vil bli er usikkert og må også ses i 
sammenheng med andre prosesser internt i SVV. Eventuelle behov for å tilpasse 
fremtidig organisering til den nye fylkesinndelingen er det derfor på nåværende 
tidspunkt vanskelig å uttale seg om. I intervjuene poengterer imidlertid flere av 
informantene at endringene med større sannsynlighet vil innebære færre regioner 
enn dagens fem enn at SVVs regionale apparat splittes opp i et antall som 
tilsvarer de 11 fylkene. Informantene i SVV gir også uttrykk for 
beredskapsressursene uansett bør organiseres som en del av Statens vegvesen og 
stilles til disposisjon for fylkeskommunene ved større hendelser som truer liv og 
helse eller vesentlige samfunnsfunksjoner.  
          
3.5 Andre sentrale aktører på samfunnssikkerhet- og 

beredskapsområdet 
 
3.5.1 Kystverket 
Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Dette 
ansvaret innebærer at Kystverket koordinerer og samordner statlig, kommunal og 
privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem mot akutt forurensning. Dette 
inkluderer også øving av private, kommunale og statlige beredskapsressurser. 
Kystverket er tilsynsmyndighet for alle tilfeller av akutt forurensning.  
 
I arbeidet mot akutt forurensning er den kommunale beredskapen en viktig 
ressurs for Kystverket. Alle landets kommuner deltar i et interkommunalt 
samarbeid gjennom ordningen med interkommunale utvalg mot akutt 
forurensning (IUA). I alt er det 34 IUAer i landet og denne beredskapen er 
dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Forurensningshendelser som 
er, eller utvikler seg til å bli, av en slik størrelse at de blir for store for et IUA å 
håndtere, vil bli overtatt av Kystverket ("Statlig aksjon"). 
 
Kystverket er inndelt i fem regioner som, med unntak for region Nordland, 
omfatter flere fylker. Yttergrensene for regionene følger fylkesgrensene. 

 Region Sør-Øst: Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust-Agder og Vest Agder 

 Region Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 
 Region Midt-Norge: Møre og Romsdal og Trøndelag 
 Region Nordland: Nordland 
 Region Troms og Finnmark: Troms og Finnmark 
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Det er gjennomført intervjuer med informanter fra Kystverket om samarbeidet 
med fylkeskommunene om regional utvikling og regional planlegging. I disse 
intervjuene ble det også innhentet synspunkter om arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Kystverket prioriterer og har stor nytte av deltagelse i fylkesberedskapsrådet. 
Rådets rolle for å skape felles forståelse for beredskapsutfordringer i fylkene og 
ikke minst felles situasjonsforståelse under hendelser, framheves som særlig 
viktig. Informantene opplever at det er variasjon i hvordan fylkesmennene bruker 
fylkesberedskapsrådet blant annet som aktivt samordnede organ i forbindelse med 
store hendelser. Det påpekes at i ett fylke innkalles eksempelvis 
beredskapsaktørene rutinemessig i forkant av varslede hendelse, mens rådet ikke 
brukes på samme proaktive måte i nabofylket.  

Kystverket har jevnlig kontakt med de ulike interkommunale utvalgene mot akutt 
forurensing (IUA), som det gjerne er tre -fire av i hvert fylke. Kontakten omfatter 
alt fra faglig veiledning og gjennomgang av planverk til operativt samarbeid ved 
akutte hendelser. Informantene mener at IUAen har blitt stadig mer 
profesjonalisert og aktive i sine roller, selv om det også her kan være betydelige 
variasjoner. 
 
De utvalgte informantene representerer to regioner som hver for seg dekker få 
fylker. De mener at denne inndelingen gir et godt grunnlag for å etablere 
velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig aktørbilde og nære 
relasjoner. I begge regioner blir antall fylker innad i regionen redusert og det 
vurderes ikke som en ulempe, men heller ikke av vesentlig betydning for 
beredskapsarbeidet 
 
3.5.2 Brann- og redningstjenesten 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sentral tilsynsmyndighet på 
brannområdet og nasjonal brannmyndighet. 
 
Brann- og redningstjenesten er et kommunalt ansvar. Ansvarsprinsippet innebærer at 
det er kommunene som har et ansvar for å yte brann- og redningstjenester for 
innbyggerne. Brann- og redningsvesenet har en viktig oppgave på det forebyggende 
brannvernområdet, og det utgjør 
kommunens viktigste redningsressurs. 
 
Selv om kommunen kan sette bort deler av oppgavene til andre kommuner eller 
virksomheter (interkommunale selskaper), ligger myndighetsansvaret fortsatt hos 
kommunen. 
 
De lovpålagte oppgavene til brann- og redningsvesenet følger av lov og er: 

 gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for 
brann, farer ved brann, 

 brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker 
 gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
 gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av 

farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 
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 utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner 

 være innsatsstyrke ved brann 
 være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i 

kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse 
 etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller 

utenfor den norske territorialgrensen 
 sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Det er i alt 260 brann- og redningsvesen i Norge per i dag. Det ligger som krav i brann- 
og eksplosjonsvernloven at kommunene skal samarbeide om effektive løsninger, men 
det er ikke noe pålegg. 
 
Som nevnt i avsnitt 2.6.1 dekker nødsentralene for brann (110-sentralene) samme 
geografiske områder som politidistriktene. Det legges også opp til samlokalisering 
mellom 110- og 112-sentralene. Det er ikke noe regionalt nivå på brann- og 
redningsområdet utover 110-sentralene og det er derfor en diskusjon om det er behov 
for en regional brannmyndighet med spisskompetanse på nivået mellom det 
kommunale brannvesen og DSB.  
 
3.5.3 Helseregionene 
Norge er inndelt i fire helseregioner der statlige, regionale helseforetak (RHF) har 
ansvar for å gi befolkningen i området spesialisthelsetjenester. De regionale 
helseforetakene er: 

 Helse Sør-Øst: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, 
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Hovedkontor ligger på 
Hamar. 

 Helse Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Hovedkontor i 
Stavanger. 

 Helse Midt-Norge: Møre- og Romsdal og Trøndelag. Hovedkontor i 
Stjørdal. 

 Helse Nord: Nordland, Troms og Finnmark. Hovedkontor i Bodø. 
 
De regionale helseforetakene eier og styrer helseforetakene, dvs. sykehusene, i 
egen region. RHF’ene utarbeider egen regional beredskapsplan for å sikre at 
befolkningen tilbys nødvendige helsetjenester også i kriser eller ekstraordinære 
hendelser. Det er også etablert regionale beredskapsutvalg som består av 
representanter fra RHF og helseforetakene i regionen. 
 
Inndelingen i helseregioner følger dagens fylkesgrenser. Det vil også være tilfelle 
når det gjelder fremtidig fylkesinndeling. Viken inngår i sin helhet i Helse Sør-
Øst. 
 
3.5.4 AMK-sentralene 
Brann- og redningstjenesten har tilpasset seg politidistriktenes struktur for sine 
nødsentraler (110-sentralene). De regionale helseforetakene har ansvar for AMK-
sentralene (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Det er imidlertid langt flere 
AMK-sentraler enn helseregioner – i alt 16.  AMK-sentralene er gjerne lagt til de 
største sykehusene.  
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En utredningsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet leverte i 2016 en 
rapport om organiseringen av AMK-sentralene17. Utredningsgruppen anbefalte ikke 
harmonisering av AMK-sentralenes geografiske ansvarsområder med politiets og 
branndistriktenes nye geografiske ansvarsområder. Ved denne vurderingen har gruppen 
særlig vektlagt at de regionale helseforetakenes ansvarsområder må være styrende for 
AMK-sentralenes ansvarsområder. 
 
3.5.5 Heimevernet 
Heimevernet (HV) blir i intervjuene med statsetatene nevnt som en sentral 
samarbeidspart spesielt for politiet når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer 
innsatsstyrker og HV-områder. HV har en viktig oppgave i støtte til det sivile 
samfunnet, blant annet gjennom å yte bistand til politiet i krisesituasjoner. 
 
HV er inndelt i 11 distrikter: 

 Oslofjord 
 Oslo og Akershus 
 Telemark og Buskerud 
 Opplandske 
 Agder og Rogaland 
 Bergenhus 
 Møre og Fjordane 
 Trøndelag 
 Sør-Hålogaland 
 Nord- Hålogaland 
 Finnmark 

 
Som vi ser så følger inndelingen stort sett dagens fylkesgrenser, men i noen grad deler 
HV-distriktene noen av dagens fylker. Det gjelder Nordland som er delt på to HV-
distrikter og Sogn- og Fjordane som er delt langs Sognefjorden mellom distriktene 
Bergenhus og Møre- og Fjordane. Med ny fylkesstruktur vil imidlertid HV-distriktene 
avvike i større grad. Det gjelder særlig Viken, men også Telemark og Vestfold og 
Vestland. Her vil HV-distriktene måtte forholde seg til deler av de nye fylkene. 
 
3.5.6 Mattilsynet 
Mattilsynet har viktige beredskapsoppgaver knyttet til å håndtere hendelser som 
kan true folkehelsen, mattryggheten og plante-, landdyr- og fiskehelsen. Årlig 
håndterer Mattilsynet over 1000 små og store hendelser og Mattilsynets fem 
regioner er sentrale i dette arbeidet. Mattilsynets regioner samarbeider tett med 
kommunene og andre statsetater blant annet i bekjempelse av sykdomsutbrudd på 
planter, dyr og fisk. Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet på forhold som 
kan påvirke utviklingen og spredningen av antimikrobiell resistens. Mattilsynet 

                                                 
 
17 Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Rapport fra utredningsgruppe. 
September 2016. 
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skal bidra til å utvikle totalforsvaret og har etablert egne samarbeidsavtaler med 
Sivilforsvaret og forsvaret i den forbindelse. 
Mattilsynets fem regioner følger fylkesgrensene og omfatter følgende fylker: 
 Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland 
 Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 
 Region Sør og Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og 

Aust-Agder 
 Region Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland 
 Region Stor-Oslo: Oslo, Akershus og Østfold 
            

4 Samlet vurdering 
I dette kapitlet gir vi en samlet vurdering av i hvilken grad den regionale inndelingen 
av statsetater har betydningen for arbeidet med regional samfunnssikkerhet og 
beredskap. Vurderingsgrunnlaget utgjøres i første rekke av hovedinntrykkene fra 
gjennomførte intervjuer i NVE, Politiet, Sivilforsvaret og Statens Vegvesen, men 
suppleres også i noen grad med funn og vurderinger fra tidligere arbeider18 om regional 
stat samt vurderinger fra fylkesmennene. Fremstillingen har en tredelt struktur. Først 
gir vi en samlet vurdering av inndelingens betydning for beredskapsarbeidet på mer 
overordnet plan. Deretter oppsummerer vi i noen hovedpunkter de faktiske erfaringer 
med dagens samhandling, før vi til slutt kommenterer vurderinger knyttet til ny 
fylkesinndeling og eventuelle endringsbehov i lys av den. 
 
4.1 Synspunkter på betydning av regional inndeling  
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har en tydelig geografisk komponent. 
Hendelse skjer i et lokalsamfunn eller i en større region. Både det forebyggende 
arbeidet og krisehåndtering er derfor i stor utstrekning avhengig lokal og regional 
tilstedeværelse. Beredskapsetatenes organisering i form av geografisk inndeling og 
lokalisering av ressurser vil derfor kunne ha betydning for effektiv samhandling 
mellom aktørene.  
 
Flertallet av informanter poengterer at størst mulig grad av geografisk sammenfall i 
statsetatenes inndeling er en viktig betingelse for effektiv forebygging. Det poengteres 
at felles struktur fremmer nærhet, kunnskap om hverandre og større forpliktelse og 
ansvar i oppfølgingen i det forebyggende arbeidet. Fravær av felles struktur vil på den 
andre siden gjøre det vanskeligere «å kunne og kjenne» hverandre fordi deltagelsen fra 
aktørene kan variere og i noen tilfeller nedprioriteres. 
   
Det kommer til uttrykk varierende synspunkter på de regionale strukturenes betydning 
for faktisk krisehåndtering. Flere framhever at tydelige kommandolinjer, ansvar og 
roller er langt viktigere for god krisehåndtering enn at det er sammenfallende 
geografiske grenser. Det avgjørende er at beredskapsaktørene møter med klart definert 

                                                 
 
18 Difi-rapport 2017:10 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og 
muligheter. 

NIVI-rapport 2017:5 Regionale strukturers betydning for arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap på Østlandet 
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ansvar og myndighet og benytter sine ressurser i den aktuelle krisesituasjonen. Da er 
innarbeidet kultur for samhandling, personlige relasjoner og effektiv ledelse de 
avgjørende betingelsene for kvalitet og effektivitet i samhandlingen. 
 
Enkelte av informantene gir uttrykk for at etatenes organisering i ulike geografiske 
områder kan skape konkrete utfordringer for effektiv samhandling også i 
krisesituasjoner. Sammensatte hendelser kjennetegnes ved at de utfordrer flere 
samfunnsfunksjoner samtidig og tiltar i tid og rom. Krisehåndtering i slike situasjoner 
krever samarbeid mellom ressurser og sektorer som ikke samarbeider i det daglige.  
Kravene til at ressursene skal finne hverandre i en akutt krisesituasjon er derfor i 
utgangspunktet store. Det påpekes at øvelser og krisehåndtering må ses i nær 
sammenheng og at krisehåndteringsevnen aldri blir bedre enn det aktørene har planlagt 
og øvd på forhånd. Dersom en fragmentert regional inndeling av statsetatene svekker 
deltagelse i felles øvelser vil det i neste omgang svekke samvirket ved faktiske 
hendelser.  
 
4.2 Erfaringer med dagens samhandling 
I samtalene ble informantene bedt om å konkretisere positive og negative erfaringer 
med dagens samhandling. I det følgende oppsummeres både generelle hovedinntrykk 
og konkrete eksempler på opplevde utfordringer. 
 
Tydelig ansvarsfordeling og få negative erfaringer med samhandlingen under 
hendelser 
Selv om et flertall av informantene peker på fordeler med en mer sammenfallende 
struktur for de regionale beredskapsetatene har de likevel få negative erfaringer med 
inndelingens betydning for samhandlingen under hendelser. Fra konkrete hendelser er 
erfaringen at ansvarsfordelingen mellom aktørene er avklart og fungerer godt. Det 
samme viser de evalueringer av krisehåndtering som rutinemessig utarbeides i etterkant 
av hendelser. Det understrekes at ansvarsfordelingen under lokale hendelser oppleves 
av aktørene som avklart. Ved akutt fare for liv og helse blir den nødvendige 
samordningen ivaretatt gjennom den offentlige organiserte redningstjenesten, som kan 
tre i funksjon etter beslutning av politimester eller hovedredningssentral. Under 
hendelser følger fagansvaret for ressursene linjen i den enkelte etat/ organisasjon, men 
LRS (lokal redningssentral) koordinerer innsatsen av ressursene, normalt via politiets 
operasjonssentral. Det vises til at det tidligere har vært en viss diskusjon om 
ansvarsfordelingen mellom politi og fylkesmann under større hendelser, men at det i 
mindre grad har vært en diskusjon etter endringer i beredskapsinstruksen for 
Fylkesmannen i 2015. 
 
Kommunikasjonsutfordringer 
Et tema som i flere samtaler ble nevnt som utfordrende for samhandlingen knytter seg 
til kommunikasjonen mellom etatene. Nødnett brukes av flere beredskapsaktører som 
ambulansetjenesten, brann og redningsetaten og politi, i både intern kommunikasjon og 
for å kommunisere mellom hverandre. I tillegg brukes nødnett av frivillige, 
fylkesmannen, kommuner og andre. Nødnett er bygget opp rundt talegrupper, og 
brukerne har i hovedsak egne interne talegrupper de bruker til kommunikasjon seg 
imellom. I tillegg til de interne gruppene er det etablert felles talegrupper, som kan 
omfatte to eller flere etater. Disse felles talegruppene må nødvendigvis følge en 
struktur og inndeling, og denne inndeling er geografisk basert. «Samvirke-kanalen» er 
for eksempel gyldig i hele politidistriktet, og er tilgjengelig for alle brukere av nødnett, 
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innenfor politidistriktet. Det gjør at alle brukerne av nødnett i en krise kan ha 
sambandskontakt innenfor de geografiske grensene til politidistriktene. I tillegg finnes 
det en «samvirke kanal uten politi», som også er gyldig i hele politidistriktet. 
Fylkesmannen har også en egen åpen kanal, med geografisk avgrensning til 
fylkesgrensene, som alle relevante samarbeidsaktører med kommunen og 
fylkesmannen kan få tilgang til. 
  
Utfordringer kan imidlertid oppstå dersom et fylkesmannsembete som rommer flere 
politidistrikt i en krisesituasjon skal ha oversikt over all sambandskommunikasjonen i 
eget fylke. Da må fylkesmannen lytte på talegruppen til alle de ulike politidistriktene i 
sitt fylke. I tillegg er det bare mulig å være på en talegruppe av gangen per samband, 
noe som innebærer at fylkesmannen må ha flere enn et samband tilgjengelig for å ha 
oversikt over kommunikasjonen. 
   
En annen utfordring knyttet til samhandling og kommunikasjon knytter seg til 
utveksling av gradert informasjon på tvers av beredskapsetater. Flere informanter trakk 
frem at det ikke er utviklet løsninger for kommunikasjon og formidling av slik 
informasjon mellom mange av etatene i dag og at det legger en begrensning for 
effektiv samhandling i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet på 
regionalt nivå.  
 
Ulike inndelinger medfører kostnader 
De intervjuede etatene har ulike utgangspunkt for erfaringer med regionale inndelinger. 
Politiet har i løpet av de senere år gått fra en situasjon med flere politidistrikt (27) enn 
fylker. Fra 2016 og fram til ny inndeling trer i kraft for fylkesmannsembetene i 2019 
og nye fylker fra 2020 er situasjonen motsatt ved at mange politidistrikt dekker flere 
fylker. NVEs regioner har på sin side dekket mange fylker i en lang periode, mens 
Sivilforsvaret har hatt en mer finmasket struktur enn fylkene med sine 20 distrikter. 
Vurdert i et effektivitetsperspektiv poengterer flere informanter at mangel på 
sammenfall i inndeling (en til en) skaper merarbeid og større kostnader. Det vises til at 
ulike inndelinger for etatene i mange tilfeller dublerer antall aktører hver enkelt etat 
skal forholde seg til. De må møte flere, samle flere og selv delta på doble arenaer.  
 
Store krav til kommunene 
Informanter fra alle de intervjuede etatene understreker at kommunene er fundamentet i 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. De har et helhetsansvar og skal 
samordne og ta hensyn til samfunnssikkerhetsmessige utfordringer i lokalsamfunnet, i 
kommunens og andre viktige aktørers virksomhet. Kommunene skal kartlegge risiko – 
og sårbarheter (ROS) i lokalsamfunnet, utvikle planverk i tråd med ROS-analyser og 
ha en kommunal kriseledelse og gjennomføre øvelser og andre kompetansetiltak for å 
sikre evnen til å håndtere uønskede hendelser. I tillegg har kommunene 
beredskapsplikter innen en rekke fagområder. 
 
I intervjuene gis det uttrykk for at oppmerksomheten om samfunnssikkerhets- og 
beredskapsspørsmål i de senere år blitt vesentlig styrket i kommunesektoren. 
Kommunene arbeider mer systematisk og avsetter større ressurser til 
beredskapsplanlegging og ROS analyser nå enn tidligere. Samtidig gis det uttrykk for 
bekymringer for kommunenes forutsetninger - kompetanse- og ressursmessig - for å 
levere på det omfattende oppdraget de er tillagt som beredskapsansvarlige. Enkelte 
informanter påpeker i den forbindelse det de opplever som en ubalanse i 
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ressursfordelingen innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Det vises til at det er skjedd en 
betydelig styrking av kompetanse og kapasitet sentralt, blant annet gjennom 
oppbygning av døgnbemannede situasjonssentre og omfattende vaktordninger, mens 
situasjonen regionalt og lokalt er preget av ressursknapphet og 
kompetanseutfordringer. 
  
4.3 Vurdering av ny fylkesinndeling 
Med ny politidistriktsinndeling fra 2016, ny struktur for fylkesmennene 2019 og ny 
inndeling for fylkeskommunen er det lagt nye forutsetninger for samvirket mellom 
flere sentrale beredskapsaktører på regionalt nivå. Det foreligger i tillegg forslag om at 
Sivilforsvaret skal følge inndelingen til Fylkesmannen. Kommunereformen vil også for 
mange kommuners vedkommende gi nye betingelser for samhandlingen med regionale 
statsetater, selv om flertallet av kommunene ikke er berørt. Alle våre informanter har 
blir bedt om å vurdere den nye strukturen i lys av arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder også å vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger i egen 
struktur til den nye fylkesinndelingen. 

Større sammenfall i grenser og styrket kompetanse 
Gjennomgående ser informantene positive effekter av strukturreformene for arbeidet 
med beredskap og samfunnssikkerhet. For det første ser de klare fordeler for 
samhandlingen i arbeidet at ny inndeling av politi, fylkesmenn, alarmsentraler (110 og 
112) stort sett (dog med ett markant unntak) følger hverandre i en struktur som består 
mellom 10-12 regionale enheter. Nye sivilforsvarsdistrikter vil ytterligere bidra til å 
samle beredskapsfamilien i en tilnærmet felles struktur. Sammenfallende struktur 
styrker kontakt og kommunikasjon blir enklere med én linje mellom FM og 
politimester i de fleste fylker i landet. For det andre mener intervjuede politimestre og 
fylkesberedskapssjefer at en sammenslåing av fagmiljøer gir større kapasitet for å 
håndtere løpende problemstillinger, men også større fleksibilitet og mulighet for å 
spisse organisasjonen på bestemte fagområder.  Statsetater som i dag er organisert i 
betydelig færre regioner, som NVE, ser også fordeler for samhandlingen med endrede 
politidistrikt og fylkesmannsembeter. Det blir færre aktører og arenaer å forholde seg 
til og enklere samhandlingsrelasjoner.  
 
På minussiden påpekes det at oppfølgingen av kommunene kan bli mer krevende. Både 
politidistrikter og fylkesmenn vil få et betydelig større antall kommuner å forholde seg 
til. Det påpekes i den forbindelse en risiko for at etablerte relasjoner og innarbeidede 
samvirkestrukturer med kommunene kan svekkes. Det blir også advart mot at en 
organisering i større regioner for å effektivisere og høste stordriftsfordeler kan føre til 
at det lokale arbeidet svekkes. Nærhetsprinsippet fordrer at man har ressurser og 
kapasitet til å ivareta lokale spørsmål og håndtere hendelser som dukker opp, hvor som 
helst. Faglig kompetanse og ressurser på stedet er derfor nødvendig og må ledsages av 
delegerte fullmakter for å være effektivt. Desto større regionen blir desto mer avhengig 
er man av at fullmakter delegeres til operativt nivå. Hvis ikke kan beslutnings- og 
informasjonslinjene blir for lange og langsomme, og hindre effektiv oppgaveløsning. 
Selv om mange avstandsutfordringer kan og bør møtes gjennom bruk av teknologiske 
løsninger, har både erfaringer med omfattende strømutfall og svikt i mobilnettet vist at 
slike løsninger samtidig kan være sårbare. 
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Fullt sammenfall mellom politidistrikt, fylkesmannsembeter og 
sivilforsvarsdistrikter? 
Politidistriktene og ny struktur for fylkesmannsembetene vil ikke følge hverandre fullt 
ut. Størst avvik finner vi i det sentrale østlandsområdet der det nye fylkesmannsembetet 
Viken vil omfatte Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt og deler av Sør-øst politidistrikt 
(Buskerudkommunene), og i Nord-Norge der det nye fylkesmannsembetet for Troms 
og Finnmark vil omfatte hhv. Troms politidistrikt og Finnmark politidistrikt. I tillegg 
vil flere enkeltkommuner, som i dag, tilhøre et annet politidistrikt enn det øvrige 
kommuner i det samme fylket tilhører. Gitt at Sivilforsvaret vil følge 
fylkesmannsstrukturen fullstendig vil de samme avvikene gjøre seg gjeldende mellom 
politidistriktene og sivilforsvarsdistriktene. 
 
Flere av våre informanter gir uttrykk for at når den regionale beredskapsorganiseringen 
nå først skulle endres burde Politiet, Fylkesmannen, Sivilforsvaret og 110 og 112-
sentralene få identisk inndeling. Særlig fra Politiets side poengteres det at de 12 nye 
politidistriktene fra 2016 burde binde når helt sentrale samvirkepartnere som 
Fylkesmannen og Sivilforsvaret kort tid etter endrer sin inndeling. Med den økende 
vektleggingen av totalforsvarets roller i tiden framover påpekes det videre at 
Heimevernet også burde inngå i samme struktur, og at helseforetak og AMK-sentraler 
burde følge yttergrensene for politidistriktenes organisering.   

Synspunktene begrunnes med at effektivt samvirke innenfor beredskap forutsetter 
enkle og oversiktlige strukturer som skaper en felles ramme for et effektivt og operativt 
samvirke både i forebyggende beredskapsarbeid og i krisehåndtering. Det er ikke 
hensiktsmessig at alle etater får identisk inndeling som politiet eller fylkene, men ingen 
etater bør krysse vedtatt fylkesinndeling. I den forbindelse framhever flere at NVEs 
regioninndeling må vurderes. Som nevnt går NVEs regioninndeling i dag på tvers av 
hhv. Møre og Romsdal fylke og Nordland fylke. 

Viken kan bli utfordrende 
Flere informanter gir uttrykk for at de frykter at nye Viken vil innebære utfordringer 
for beredskapsarbeidet. Som region vil Viken ha landets høyeste innbyggertall, flest 
kommuner (53 kommuner inkl. Oslo) og samtidig en polarisert kommunestruktur. I en 
så sammensatt region - bosettingsmessig, geografisk og topografisk - vil 
beredskapsutfordringene og risikoen for ulike typer hendelser variere betydelig mellom 
fylkets ulike delregioner. I det nye fylket vil også mange av de regionale statsetatene, 
med dagens regionstruktur, ha en inndeling som går på tvers av Vikens grenser på 
bakgrunn av at Buskerud inngår i en felles region med Vestfold og Telemark for disse 
statsetatene. 
 
Informanter fra alle de fire etatene som er intervjuet gir uttrykk for at de frykter at den 
nye strukturen vil bli kompleks og tungvint å håndtere i beredskapsarbeidet. Det vises 
blant annet til at enhver regional prosess enten det er utarbeidelse regional plan for 
beredskap, risiko og sårbarhet eller gjennomføring av felles øvelser vil betinge stor 
grad av skreddersøm for å sikre riktig geografisk representasjon og 
sektorrepresentasjon.  
 
Som en illustrasjon gir listen under en oversikt over statsetater som vil kunne inngå i 
det nye fylkesberedskapsrådet for Oslo og Viken dersom regionstrukturen for etatene 
beholdes som i dag. 
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 Tre politidistrikt - Øst politidistrikt (Østfold og Follo og Romerike), Oslo politidistrikt (Oslo, Bærum 
og Nye Asker) og den delen av Sør-øst politidistrikt som omfatter Buskerud. I tillegg vil Lunner 
kommunes (som skal inn i Viken) plassering i Innlandet politidistrikt også omfatte relasjoner til det 
politidistriktet. 

 Tre HV-distrikt - HV 02 (Oslo og Akershus), HV 01 (Østfold og Vestfold), HV 03 (Buskerud og 
Telemark) 

 Tre sivilforsvarsdistrikt (SF Oslo og Akershus, SF Østfold og SF Buskerud) 
 Tre tollregioner - Tollregion Oslo og Akershus, Tollregion Øst (Østfold, Hedmark og Oppland) og 

Tollregion sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder) 
 To IMDI-regioner - IMDI region øst (Oslo, Akershus og Østfold) og IMDI region indre øst (Oppland, 

Hedmark og Buskerud) 
 To UDI regioner – UDI øst (Oslo og Akershus) og UDI Indre Østland (Østfold, Oppland, Hedmark og 

Buskerud) 
 To regioner i Mattilsynet – Region 1 (Oslo, Akershus og Østfold) og Region 2 (Hedmark, Oppland, 

Buskerud, Vestfold og Telemark) 
 To regioner i Statens Vegvesen – Vegregion øst (Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland) og 

Vegregion Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder) 
 To NVE regioner – Region øst (Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland) og Region sør 

(Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder og Rogaland) 
 To områdesinndelinger for Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR 
 Ett regionalt helseforetak 

 Én region i Kystverket 

Det vil antageligvis være sjelden at beredskapssituasjoner eller øvelser har en slik 
karakter at alle de nevnte statsetatene involveres. Deltagelse vil bestemmes av 
kontekst, oppgaver og ansvar. Det vil trolig også kunne etableres ordninger internt i 
etatene hvor en region får delegert ansvaret for å ivareta kontakt og samhandling også 
på vegne av andre regioner i etaten. Det er imidlertid et faktum at 
samhandlingskonteksten blir langt mer kompleks i Viken enn i øvrige fylker. 
 
4.4 Difis vurderinger 
Basert på erfaringer og synspunkter fra et tjuetalls informanter som representerer ulike 
deler av beredskapsfamilien presenterer Difi sine vurderinger og anbefalinger i 
punktene som følger nedenfor. Anbefalingene tar utgangspunkt i en hovedvurdering av 
at inndeling er en viktig strukturerende faktor for å fremme effektiv samhandling i 
beredskapsarbeidet. Samtidig understreker vi at inndeling er en av flere forutsetninger 
for effektiv samhandling. Mange utfordringer vil uansett kreve håndtering på tvers av 
regionale etatsgrenser og like viktige forutsetninger er knyttet til kultur, rutiner og 
arenaer for samhandling. 
 

 Med ny inndeling for politidistriktene fra 2016 og ny inndeling av 
fylkesmannsembetene fra 2019, får to av de sentrale aktørene i stor grad 
sammenfallende struktur med henholdsvis 12 og 10 enheter og grenser som i store 
deler av landet følger hverandre. En tilpasning av Sivilforsvaret til samme struktur 
vil ytterligere styrke de geografiske forutsetningene for samhandling mellom disse 
etatene. På bakgrunn av endringer i trusselbildet, utviklingen av totalforsvaret og 
økt vekt på sivilt-militært samarbeid mener Difi at det også er behov for å vurdere 
en tilpasning av HV – distriktene til den samme strukturen. 
 

 Etter Difis vurdering bør inndelingen av politidistrikter og nye 
fylkesmannsembeter utgjøre den regionale hovedstrukturen for arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap i alle deler av landet. Avvikene mellom 
inndelingen til politiet og fylkesmannen i strukturene som gjelder fra 2019 knyttes 
dels til enkeltkommuner og dels til større avvik på fylkesnivå. Etter Difis 
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vurdering utgjør ikke enkeltkommuners tilhørighet til et annet politidistrikt enn 
øvrige kommuner i samme fylke nevneverdige utfordringer for samhandlingen 
mellom politidistrikter og fylkesmannsembeter. Vi legger også vekt på vurderinger 
fra politiet om at slike tilfeller er begrunnet med hensyn til kommunikasjoner, 
responstid og politiets muligheter for å følge opp den aktuelle kommune med 
nødvendig styrke og tilstedeværelse. Etter Difis vurdering bør imidlertid disse 
avvikene vurderes jevnlig i lys av kommunikasjonsutbygging og den generelle 
samfunnsutvikling for eventuelle tilpasninger. 

 

 Det nye fylkesmannsembetet for Troms og Finnmark må forholde seg til hhv. 
Troms politidistrikt og Finnmark politidistrikt. Selv om det for fylkesmannen vil 
innebære doble kommunikasjonslinjer ut mot politiet vurderes dette som 
håndterbart gjennom etablering av gode rutiner for kontakt og deltagelse på felles 
arenaer, for eksempel fylkesberedskapsrådet. Her kan imidlertid store geografiske 
avstander innebære utfordringer for fylkesmannens beredskapsarbeid, bl.a i 
dialogen ut mot kommunene. Det nye embetets hovedsete og stab for 
samfunnssikkerhet og beredskap skal ligge i Vadsø og avstanden til kommunene f. 
eks. i den sydlige delen av Troms vil være store. 

 

 Basert på de mange tilbakemeldingene vi har fått gjennom intervjuene utgjør 
Viken den største struktur-relaterte utfordringen for arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap i årene som kommer. På den bakgrunn mener vi 
at det er viktig at beredskapsarbeidet og muligheten for effektiv samordning må få 
særlig høy oppmerksomhet i dannelsen og utviklingen av den nye regionen.  

 

 Det har vært et etablert prinsipp i forvaltningen at statens lokale og regionale 
inndeling som et grunnprinsipp bør tilpasses ny kommune- og fylkesinndeling og 
at det ikke etableres enheter på tvers av gjeldende kommune og fylkesinndeling. 
Enkelte av etatene bryter dette prinsippet og undersøkelsen gir klare indikasjoner 
på opplevde samhandlingsutfordringer som følge av denne strukturen. På den 
bakgrunn mener vi at statsetater som også etter ny fylkesinndeling har regionale 
inndelinger som vil dele fylker bør tilpasse sin virksomhet slik at de sammenfaller 
med de nye fylkenes yttergrenser. I første rekke gjelder det NVE.  

 

 Kommunene utgjør førstelinjen og grunnenheten i beredskapsarbeidet. Det er 
betydelige forskjeller i kommunenes forutsetninger for å løse sine oppgaver som 
beredskapsmyndighet. I mange kommuner er kompetanse- og 
kapasitetssituasjonen på dette feltet kritisk og kommunereformen forsterker 
forskjellene ved at en overvekt av mindre kommuner ikke er berørt av reformen. 
Det understreker behovet for aktiv veiledning overfor kommunen fra statlige 
beredskapsaktørers side og at statsetatenes organisering og ressursbruk må 
vurderes i lys av det behovet.  

 

 Samlet lokalisering av etatenes regionkontorer kan i mange situasjoner være en 
viktig forutsetning for å fremme effektiv samhandling. Etter Difis vurdering må 
hensynet til samhandling i beredskapsarbeidet veie tyngre ved fremtidige 
lokaliseringsbeslutninger enn i dag.  

 

 Sammenfallende strukturer kan gjøre kommunikasjonen enklere mellom etatene i 
nødnettet. Uavhengig av struktur er det imidlertid behov for systemer for 
kommunikasjon av gradert informasjon mellom beredskapsetatene. I en krise vil 
effektiv kommunikasjon av gradert informasjon på tvers av etater og regionale 
strukturer være avgjørende for god samhandling og krisehåndtering. 
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Forord 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang 
av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er 
å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny 
fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen 
mellom statsetater, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale 
statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). 

I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet synspunkter 
og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. 
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
 Samhandling om regional planlegging/utvikling 
 Samhandling om kommunerettet virksomhet 

I denne delrapporten har vi gjennomgått Innovasjon Norge, Statens vegvesen, 
Fiskeridirektoratet og Kystverket sine roller i samhandlingen med fylkeskommunen i arbeidet 
med regional samfunnsutvikling og planlegging. Det er også utarbeidet en hovedrapport 
basert på undersøkelsene.1 

Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og synspunkter i 
arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. 
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og arbeidet er utført av 
Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og Magne Langset (prosjektleder). 

 

Oslo, 12.12.2018  

 

Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 

 

                                                

1 Se: Difi 2018:10 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi 2018:11 En analyse av inndelingen av 
regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018: 13 En analyse av inndelingen av regional stat. 
Delrapport om kommunerettet samordning. 
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Sammendrag 
Arbeidet med regional samfunnsutvikling er et viktig ansvarsområde for fylkeskommunene. 
De viktigste elementene i rollen som samfunnsutvikler er å 

- Gi strategisk retning for samfunnsutviklingen, 
- Mobilisere ulike aktører med ressurser, og  
- Samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk. 

For å kunne utfylle denne rollen, er samordning helt sentralt. Fylkeskommunens viktigste 
virkemiddel for å samordne samfunnsinteresser er den regionale planleggingen.  

I denne delutredningen har vi gjennomgått Innovasjon Norge, Statens vegvesen, 
Fiskeridirektoratet og Kystverket sine roller i samhandlingen med fylkeskommunen i arbeidet 
med regional samfunnsutvikling og planlegging. Vi har spurt oss hvilke erfaringer som 
fylkeskommunene og disse statlige virksomhetene har med den etablerte samhandlingen på 
dette området, og, ikke minst, hva betydningen er av etatenes regionale inndeling for 
samhandlingen.  

Vi har i tillegg sett på regionkontorenes lokalisering, virkemåten til viktige 
samhandlingsarenaer og de regionale statsetatenes fullmakter og incentiver til å delta i 
prosesser initiert av fylkeskommunene.  

Fylkeskommuner og statsetater vurderer betydningen av inndeling ulikt. 
Våre undersøkelser viser at fylkeskommunene og statsetatene har ulike oppfatninger om 
betydningen av statens regionale organisering for arbeidet med regional utvikling og 
planlegging. Fylkeskommunene gir i vesentlig større grad uttrykk for negative følger av en 
uensartet regional inndeling, enn det representantene for statsetatene gjør. Men det er bare 
et lite mindretall som mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig 
med den nye fylkesinndelingen.  

Det er krevende for fylkeskommunen å samordne staten. 
Fylkeskommunene mener departementenes styring av etatene er den viktigste faktoren for å 
fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i det regionale samfunnsutviklingsarbeidet. 
Statlige regionale aktører har en lovfestet samarbeidsplikt i forhold til fylkesplanleggingen, 
men de forholder seg i første rekke til sine overordnede fagdepartement og i siste instans til 
Stortinget. Fylkeskommunen har heller ingen formell styringsrolle overfor kommunene.  

For fylkeskommunene vil arbeidet med regional planlegging og regional samfunnsutvikling i 
stor grad innebære styring og samordning via andres virkemidler. Dette har vist seg å være 
krevende. 

Mange er positive til ny fylkesinndeling. 
Både statsetatene og fylkeskommunene ser positivt på den nye fylkesinndelingen som trer i 
kraft i 2020 og de muligheter den gir for arbeidet med regional utvikling. For 
fylkeskommunene er det en forventning om at større regioner vil gjøre det enklere å tilføre 
det regionale nivået flere oppgaver og virkemidler, men også at større grad av sammenfall i 
struktur med statsetatene gjør det lettere å definere felles utfordringer, mål og tiltak for 
framtidig utvikling. Statsetatene peker på at det blir en enklere og mer effektiv 
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samhandlingsstruktur når antall fylkeskommuner hvert regionkontor skal forholde seg til, blir 
vesentlig redusert.  

Felles struktur gir fordeler, men viktigst ikke å krysse fylkesgrensene. 
Undersøkelsen viser at felles struktur mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Samtidig 
fremstår lik inndeling for alle regionale statsetater hverken som realistisk eller ønskelig. Vi 
mener styring, fullmakter og ressurser er viktigere forutsetninger enn regional inndeling for 
deltagelse og gode samhandlingsrelasjoner mellom statsetatene og fylkeskommunene i 
arbeidet med regional samfunnsutvikling. 

Videre er det Difis vurdering at statlige regiongrenser på tvers av fylkesinndelingen gir større 
samordningsulemper enn at de statlige regionene omfatter to eller flere fylkeskommuner så 
lenge etatsregionenes yttergrenser følger fylkesinndelingen. 

Difi anbefalinger mindre tilpasninger: 

 Innovasjon Norge bør tilpasse seg ny regionstruktur: Den tette koblingen til 
fylkeskommunen og betydningen av INs virkemidler for utøvelsen av den regionale 
utviklingsrollen taler for at selskapets regioner harmoniseres med den nye 
fylkesinndelingen, noe som i stor grad alt er gjort.  
 

 Fiskeridirektoratet trenger ikke endre sin struktur: Direktoratets fem regioner vil følge 
yttergrensene til de nye fylkene og å øke antall regioner for å få større sammenfall med 
de 11 nye fylkene mener Difi vil være lite hensiktsmessig.  

 
 Statens vegvesen vil tilpasse seg som følge av regionreformen og oppløsning av 

SAMS vegadministrasjon: Uansett valg av regional løsning for SVV framover er det 
etter Difis syn viktig å sikre god samhandling mellom fylkeskommunene som nå får 
forvaltningsansvaret for fylkesvegene og SVV som fortsatt skal ha ansvaret for riksveiene 
og være nasjonal sektormyndighet for vei.  

 
 Kystverkets regionale struktur er godt tilpasset ny fylkesinndeling: Kystverkets fem 

regioner følger i dag fylkesgrensene, og det vil også være situasjonen med ny 
fylkesinndeling. Antall fylkeskommuner Kystverket skal samhandle med vil bli redusert og 
størst endring blir det i Region sørøst hvor antall fylkeskommuner blir redusert fra åtte til 
tre. 
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1 Innledning  
I denne delutredningen går vi gjennom et utvalg regionale statsetaters rolle i samhandlingen 
med fylkeskommunen under arbeidet med regional samfunnsutvikling og planlegging. 
Etatene vi har valgt ut er Innovasjon Norge, Statens Vegvesen, Fiskeridirektoratet og 
Kystverket. Vi utreder hvilke erfaringer som fylkeskommunene og disse statlige 
virksomhetene har med den etablerte samhandlingen på dette området. Oppmerksomheten 
retter vi i første rekke mot betydningen av etatenes regionale inndeling for samhandlingen. I 
tillegg ser vi på regionkontorenes lokalisering, virkemåten til viktige samhandlingsarenaer og 
de regionale statsetatenes fullmakter og incentiver til å delta i prosesser initiert av 
fylkeskommunene. Spørsmål knyttet til oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
fylkeskommunene og statlige organer har vi derimot ikke berørt, utover vurderinger der vi ser 
statsetatenes regionale inndeling direkte i sammenheng med oppgavefordeling. 

Metodisk baserer vi delundersøkelsen på: 

 Dokumentstudier: årsrapporter, formelle styringsdokumenter, informasjon på nettsider 
og andre studier. 

 Intervjudata: dybdeintervjuer med fylkesrådmenn, regionansvarlige i de utvalgte 
statlige virksomhetene og representanter for det sentrale direktorats/selskapsnivået i 
virksomhetene. 

 Spørreundersøkelse rettet mot fylkesplansjefene og regionalsjefene i 
fylkeskommunene.   

Rapporten består av fire deler. I første del beskriver vi sentrale kjennetegn ved arbeidet med 
regional samfunnsutvikling og noen av de utfordringer og dilemmaer som knytter seg til 
sentrale virkemidler for å ivareta dette samfunnsoppdraget. I andre del oppsummerer vi 
hovedfunn fra spørreundersøkelsen til fylkeskommunene. Formålet med undersøkelsen var 
å få kunnskap om deres oppfatninger av samhandlingen med regionale statsetater i arbeidet 
med regional utvikling og regional planlegging. I den tredje delen av rapporten beskriver vi 
etatenes oppgaver og roller i arbeidet med regional samfunnsutvikling og oppsummerer 
informantenes vurderinger av oppgaveløsning og samhandling både i lys av dagens struktur 
og ny fylkesstruktur. I siste del oppsummerer vi sentrale hovedfunn og Difis (foreløpige) 
vurderinger anbefalinger. 
 

1.1 Samhandling om regional utvikling og planlegging 

Arbeidet med regional samfunnsutvikling er et viktig ansvarsområde for fylkeskommunene. 
Før årtusenskiftet hadde fylkeskommunene et omfattende ansvar for tjenesteproduksjon på 
sentrale velferdsområder, har rollen som utviklingsorgan for regionen blitt viktigere de siste to 
tiårene. Det følger dels av at staten har overtatt store deler av fylkeskommunenes ansvar 
som velferdsprodusenter, i første rekke gjennom overføringen av spesialisthelsetjenesten, 
men også ved økt oppmerksomhet om betydningen av rollen som utviklingsaktør både 
nasjonalt og internasjonalt. Kjernen i arbeidet med regional samfunnsutvikling er at 
fylkeskommunen skal utforme en helhetlig politikk for samfunnsutviklingen i det geografiske 
området som fylket omfatter, tilpasset de utfordringer og muligheter som kjennetegner den 
enkelte region/fylke. Det vil blant annet innebære å gi retning for utviklingen av fylket 
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gjennom politiske prioriteringer og viktige strategiske vegvalg. Fylkeskommunene løser 
oppgaver og disponerer flere virkemidler som er knyttet til denne rollen. Det omfatter 
forvaltning av økonomiske virkemidler, gjennomføring av viktige sektoroppgaver som 
videregående opplæring og kollektivtrafikk, og, ikke minst, ansvaret for å drive en helhetlig 
regional samfunns- og arealplanlegging.  

Selv om fylkeskommunene innenfor rammene av egen organisasjon har ansvar for viktige 
oppgaver og virkemidler for arbeidet med regional samfunnsutvikling, vil fylkeskommunene 
også være avhengige av å utøve sitt ansvar i nært samspill med andre aktører. Det omfatter i 
første rekke kommunene som har et grunnleggende ansvar for samfunnsutviklingen i   
kommunen, men også en rekke statlige sektoretater som skal gjennomføre nasjonal politikk 
og prioriteringer på regionalt og lokalt nivå. I tillegg innebærer rollen som regional 
samfunnsutvikler kontakt med både næringsliv, organisasjoner og innbyggere. 

I samhandlingen med andre aktører består fylkeskommunens rolle både i å avklare og i 
størst mulig grad forene målsettinger, men også å mobilisere ressurser for at definerte mål 
kan nås. I proposisjonen om regionreformen og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling 
(Prop. 84 S (2016-2017)) har regjeringen vektlagt følgende hoveddimensjoner ved 
fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler2: 

Tabell 1 Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler 

Gi strategisk retning for 
samfunnsutviklingen 

 Avdekke og skape konsensus om regionens utfordringer. 
 Etablere felles mål. 
 Prioriteter og velge strategisk retning for utviklingen. 
 Forankre hos alle relevante aktører. 
 Bruke samfunns- og arealplanlegging som verktøy. 

Mobilisere ulike aktører 
med ressurser 

 Mobilisere aktører med ressurser – privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn. 
 Etablere mobiliserende (plan)prosesser. 
 Stimulere til samarbeid, etablere arenaer og møteplasser. 
 Fungere som nettverksnode, fasilitere og lede samarbeid/arenaer. 
 Ha incentivordninger som stimulerer til samarbeid. 

Samordne offentlig 
innsats og 
virkemiddelbruk 

 Samordne og forplikte ulike sektormyndigheter. 
 Samordne egne sektorer og planer. 
 Benytte regional plan til å gi retning for, og samordne offentlige aktører. 
 Fungere som bindeledd mellom forvaltningsnivåer. 
 Veilede. 

Alle disse tre dimensjonene vil i praksis innebære behov for utstrakt samarbeid og 
samhandling med andre aktører. Ambisjonene om at fylkeskommunene skal samordne også 
andre myndigheter er store. Det er likevel ikke opplagt hvor langt denne rollen til 
fylkeskommunen rekker og i hvilken utstrekning fylkeskommunen kan legge føringer for 
andre myndigheters oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Samordning i form av at andre 
aktører tilpasser sine mål og virkemiddelbruk til de mål fylkeskommunen setter for 
samfunnsutviklingen, kan i tilfeller der det eksisterer interessefellesskap være uproblematisk. 
I andre tilfeller kan kommunene eller staten ha interesser og mål som er i konflikt med 
fylkeskommunens føringer.  
 

                                                
2 Basert på NIBR-rapport 2015:17 Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. 
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1.2 Rammer og virkemidler for å utøve rollen som regional 
utviklingsaktør 

For å ivareta oppgaven som samfunnsutvikler på regionalt nivå, må fylkeskommunen ha 
tilgang til virkemidler som kan understøtte denne rollen. Spørsmålet om fylkeskommunene 
har sterke nok virkemidler til å faktisk kunne fylle denne rollen med tilstrekkelig kraft og 
autoritet, har blitt reist gjentatte ganger. 

Fylkeskommunens viktigste virkemiddel for å samordne samfunnsinteresser er den regionale 
planleggingen. Etter plan- og bygningsloven (pbl.) (§ 3-4.1) skal regional planlegging 
stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle 
utviklingen i en region. Planleggingen skal samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver, og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Det regionale 
plansystemet omfatter regionale planstrategier, regionale planer (som kan være både sektor- 
og områdespesifikke) og regionale planbestemmelser knyttet til fremtidig arealbruk. 
Planstrategiene er det eneste obligatoriske plandokumentet regional planmyndighet skal 
utarbeide. Strategien skal ha en overordnet og tverrsektoriell innretning hvor plan-
utfordringer ses på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer.  

I dag heter det at regionale planer «skal legges til grunn» for andre aktørers virksomhet i 
regionen, men det er i liten grad sanksjonsmuligheter overfor aktører som velger å handle i 
strid med regionale planer. Erfaringer viser at regionale planer lett kan bli oversett hvis de 
inneholder tiltak eller målsetninger som konkurrerer med målsetninger i andre sektorer eller 
planer. Spørsmålet om å gjøre den regionale planleggingen mer forpliktende har vært 
diskutert en rekke ganger, både i offentlige utredninger og i forskningsrapporter. 3  Det har 
imidlertid ikke vært aktuell politikk å gjøre regionale planer rettslig bindende for kommuner, 
statsetater og andre aktører utover det som er tilfellet i dag (blant annet gjennom regionale 
planbestemmelser). En sterkere forpliktelse må derfor i første rekke knyttes til de ulike 
aktørers medvirkning og deltagelse i de ulike faser av det regionale planarbeidet, men også i 
oppfølgingen av vedtatte planer. Ekspertutvalget som har foreslått overføring av oppgaver til 
nye fylkeskommuner har drøftet dette spørsmålet utførlig4. 

I tillegg til planvirkemidlene, har fylkeskommunen et betydelig ansvar for å samordne det 
offentlige virkemiddelapparatet innenfor forskning og innovasjon regionalt. Fylkeskommunen 
har blant annet ansvar for fordeling av tilskudd innenfor Innovasjon Norges portefølje, og har 
ansvar for forvaltning av fondene som tilhører Regionale forskningsfond. Videre har 
fylkeskommunen ansvar innenfor verdiskaping i landbruket. Fylkeskommunen har også 
tilretteleggende virkemidler til utvikling av lokalsamfunn og omstillingsarbeid for områder med 
vesentlig reduksjon i arbeidsplasser.  

                                                

3  For eksempel Planlovutvalget NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II, 

Telemarksforskning TF-notat nr. 54/2016:: Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer 

4 Rapport fra ekspertutvalg: Regionreformen – desentralisering av oppgaver fra staten til kommunene 
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2 Fylkeskommunenes synspunkter på regional 
stat 

Fra fylkeskommunenes side har det i lang tid vært fremmet kritikk av statens mangfoldige 
regionale inndeling og at denne strukturen hindrer god samhandling på regionalt nivå.5 For å 
innhente synspunkter på betydningen av strukturen avgrenset til arbeidet med regional 
utvikling og regional planlegging, har vi gjennomført en enkel spørreundersøkelse rettet mot 
hhv. ledere for planavdelingene i (fylkesplansjef eller tilsvarende stillinger) og ansvarlige for 
regionale utviklingsspørsmålene (regionalsjefer eller tilsvarende stillinger) i 
fylkeskommunene.6  

Spørreundersøkelsen omfattet deres oppfatninger om tre hovedtemaer: 

 Erfaringer med statsetatenes medvirkning på sentrale arenaer for regional planlegging og 
regionalt utviklingsarbeid. 

 Konkrete problemstillinger knyttet til konsekvenser av ulik regional inndeling og andre 
faktorer som hemmer eller fremmer samhandling.  

 Behov for endringer i de regionale statsetatenes inndeling i lys av ny fylkesstruktur. 
  

2.1 Prioritering av arenaer 

På spørsmål om i hvilken grad fylkeskommunene opplever at de ulike statsetatene faktisk 
prioriterer sentrale samhandlingsarenaer, fremkommer følgende svarmønster: 

Fylkesmannen, Statens vegvesen og Bane NOR utgjør etter fylkeskommunens oppfatninger 
statsetatenes tre på topp når det gjelder deltagelse på arenaer for regional planlegging og 
utvikling. At fylkesmannen og Statens vegvesen kommer godt ut i samhandlingen med 
kommunesektoren bekreftes i funn fra andre undersøkelser også7. På mange måter kan det 
sies at det er naturlig all den tid både fylkesmannen og vegvesenet forvalter saksområder og 
nasjonale hensyn som har stor betydning i regionale plan- og utviklingsprosesser. Statens 
vegvesen og fylkeskommunen er i tillegg koblet sammen i en felles vegadministrasjon («Sams 
vegadministrasjon») der statens vegvesen utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver for 
fylkesvegene på oppdrag av fylkeskommunene. Kanskje mer overraskende er det at Bane 
NOR kommer så høyt på listen, ettersom Bane NOR som statsforetak har andre forutsetninger 
for drift og utvikling enn ordinære forvaltningsorganer. På den andre siden vil Bane NOR med 

                                                
5 Jf. NIBR-rapport 2016:6 Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen,  

6 Svarene fra i alt 14 fylkeskommuner utgjør det empiriske grunnlaget. Flertallet av fylkeskommunene valgte å samordne 
sine besvarelser slik at det kun ble gitt ett svar. For tre av fylkeskommunene har både plansjef og regionalsjef besvart. I 
presenterte frekvensfordelinger inngår imidlertid kun én av besvarelsene fra hver av disse tre fylkeskommunene (tilfeldig 
valgt). Med noen unntak er det lederne for hhv. regional planlegging og regional utvikling selv som har besvart. Unntakene 
utgjøres av at det i to av fylkeskommunene var rådgiver i de aktuelle fagavdelingene som besvarte, mens i en av 
fylkeskommunene har samferdselssjefen besvart. Sistnevnte besvarelse var ikke koordinert med plansjef eller regionalsjef 
og ble derfor forkastet. Oslo, Buskerud og Rogaland har ikke svart på undersøkelsen. 

7 NIVI-rapport 2015:3 Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling 
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sitt betydelige infrastrukturansvar for jernbanen ha mange koblinger og kontaktflater mot 
fylkeskommunene som regionale planmyndigheter og utviklingsorganer. 

 

 

Figur 1 Statsetatenes deltagelse på samhandlingsarenaer 

 
I motsatt ende av skalaen finner vi NVE, IMDi og Bufetat. Enkelte av fylkeskommunene 
kommenterer at de vurderer NVEs svake deltagelse som særlig problematisk gitt at regionalt 
planforum er en viktig arena for å komme med innspill til kommunale arealplaner i en tidlig 
fase, inkludert vurderinger knyttet til skred- og flomfare.  
 

2.2 Betydning av inndeling, lokalisering og sektorstyring for 
samhandling 

Det neste temaet i undersøkelsen handlet om hvilken betydning hhv. geografisk inndeling, 
lokalisering av regionkontorer og trekk ved sektorstyringen har for samhandling i arbeidet med 
regional utvikling. Følgende spørsmål ble stilt: 

a. I hvilken grad mener du at den ulike inndelingen av regional stat samlet sett hemmer 
utøvelsen av fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og regional 
samfunnsutvikler? 

b. I hvilken grad mener du at lokaliseringen av etatenes regionkontor hemmer/svekker 
deltagelse og samhandling i regionalt utviklingsarbeid? 

c. I hvilken grad opplever du at trekk ved sektorstyringen i statsetatene hemmer de regionale 
statsetatenes deltakelse i regionalt utviklings- og planarbeid i regi av fylkeskommunen? 
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Figuren under viser svarfordelingen fra respondentene.  

 

 

Figur 2 Betydning av inndeling, lokalisering og sektorstyring 

 
Betydning av inndeling 
På det første spørsmålet svarer 11 av 14 fylkeskommuner at inndelingen av statsetatene i 
noen eller stor grad utgjør en hemmende faktor for at fylkeskommunen kan utøve sine roller 
på de nevnte fagområdene. Antallet som oppgir «i noen grad» er imidlertid større enn antallet 
som oppgir «i stor grad», og antallet som oppgir «i liten grad» er nesten like stor som antallet 
som «i stor grad». Svarene indikerer at selv om inndeling er en faktor som tillegges betydning 
for arbeidet med regional utvikling og planlegging, skal ikke betydningen på bakgrunn av disse 
tallene overdrives. Figuren over viser at betydningen av trekk ved sektorstyringen får et mer 
markant utslag, jf. omtale under. Den fylkesvise fordelingen av svarene er som følger: 

Tabell 2 Fylkesvis fordeling av svar om inndeling 

I stor grad Aust-Agder, Møre og Romsdal, Østfold, Vestfold 

I noen grad Troms, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Nordland, Finnmark, Hordaland, Telemark 

I liten grad Hedmark, Oppland, Akershus 

Det er lite systematikk i den geografiske fordelingen av svarene på dette spørsmålet. Det er 
fylkeskommuner fra alle landsdeler som svarer at inndelingen har betydning i noen eller stor 
grad, mens det kun er østlandsfylkeskommuner som mener at inndeling har liten betydning. 
At Oppland og Hedmark svarer «i liten grad» kan muligens forklares med at det to fylkene for 
alle regionale statsetater enten utgjør en egen innlandsregion eller inngår samlet i en større 
østlandsregion. 
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Respondentene som oppgav at statsetatenes regionale inndeling i stor eller noen grad 
hemmer fylkeskommunenes utøvelse av rollen som regionale utviklingsaktører ble bedt om å 
konkretisere hva utfordringene består i. Av de åpne svarene er det særlig to hovedargumenter 
som trekkes fram: 
 
 Mangel på samlet geografisk fokus: Ulik inndeling av regional stat svekker forutsetningene 

for at statlige organer og fylkeskommunene kan forenes om felles strategisk retning og 
satsing for regionen. Fravær av felles geografisk nedslagsfelt reduserer også felles lojalitet 
og oppslutning om vedtatte strategier. Det er lettere å få til omforent forståelse av 
utfordringer og løsninger der det er samsvar i geografisk organisering mellom aktørene. 
Flere informanter peker på at manglende sammenfall mellom fylkesgrensene og statens 
inndeling særlig kan redusere den regionale planleggingens betydning som samordnings- 
og styringsdokument for de statlige aktørene i fylkene. Mange peker på at det antagelig er 
en utfordring for staten å måtte forholde seg til 3-4 regionale planer samt tilhørende sektor- 
og/eller geografisk avgrensende regionale planer. Det pekes på at mer sammenfall ville 
styrket det regionale nivået og lagt til rette for en mer helhetlig utvikling.   
 

 Ulik organisering og praksis kompliserer: Fylkeskommunene er ulikt organisert og politisk 
styrt på bakgrunn av regionale forutsetninger og prioriteringer. Ulikheter i styringsmodeller 
og politiske kulturer, men også variasjoner i rutiner og saksbehandling, kan være 
komplisert for statsetater å forholde seg til. Særlig gjelder dette statsetater som omfatter 
mange fylkeskommuner. 

Betydning av lokalisering 
På spørsmålet om betydningen av lokalisering for statsetatenes deltagelse svarer 12 av 14 
fylkeskommuner at lokalisering i noen eller stor grad virker hemmende for statsetatenes 
deltagelse i regionalt utviklingsarbeid. To svarer at lokalisering i liten grad er en hemmende 
faktor. Fordelingen på fylkeskommunen på dette spørsmålet er som følger: 
 
Tabell 3 Fylkesvis fordeling om lokalisering 

I stor grad Aust-Agder, Møre og Romsdal, Østfold, Vestfold 

I noen grad Troms, Sogn og Fjordane, Nordland, Finnmark, Hordaland, Telemark, Hedmark, 

Oppland 

I liten grad Trøndelag, Akershus 

Svarmønsteret er i stor grad sammenfallende med spørsmålet om inndeling. Det er for 
eksempel de samme fylkeskommunene som mener at statsetatens lokalisering i stor grad 
virker hemmende for deltagelse i det regionale utviklingsarbeid som mener at inndeling i stor 
grad er en hemmende faktor. Selv om det ble stilt separate spørsmål om hhv. inndeling og 
lokalisering, er det ikke uten videre opplagt å skille effektene av mangfoldig lokalisering og 
inndeling fra hverandre. På den bakgrunn er det ikke overraskende at svarmønsteret for disse 
to spørsmålene er ganske like. 

I utdypningen av svarene blir følgende momenter vektlagt: 
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 Lokalisering i samme by/område letter kontakten med statsetatene. Flere fylkeskommuner 
opplever at regionale statsetater som er inndelt i store regioner og har regionkontor i 
by/tettsted utenfor eget fylke i mindre grad deltar i regionale planprosesser i regi av 
fylkeskommunen. Flere nevner NVE, Mattilsynet og Kystverket som eksempler på etater 
som i liten grad deltar. Statsetater uten regionalt apparat, men som likevel skal ivareta 
nasjonale interesser og hensyn i regional og kommunal planlegging, oppleves å ha særlige 
utfordringer med å delta i planprosesser. Dette gjelder for eksempel Direktoratet for 
mineralforvaltning og Forsvarsbygg. 

 
 Flere påpeker at vellykket regionalt utviklingsarbeid fordrer at kunnskapen om regionens 

utfordringer og muligheter er forankret i et felles situasjons- og målbilde. Fysisk nærhet og 
stor grad av samlet lokalisering av utviklingsmiljøene, framheves som en fordel for å bygge 
relasjoner og tillit mellom aktørene og for å fremme kunnskap om hverandres roller og 
virkemidler. Disse faktorene legger i neste omgang gode rammer for arbeidet med å utvikle 
omforente og målrettede strategier. 

 
 Løsninger for fjernkommunikasjon som videomøter, Skype etc. kan i mange 

sammenhenger kompensere for lange reiseavstander, men erstatter ifølge mange av 
informantene likevel ikke behovet for å regelmessig møtes for å diskutere «over bordet». 

Betydningen av trekk ved sektorstyringen 
Trekk ved styringen av de ulike statsetatene er den faktoren som fylkeskommunene tillegger 
størst vekt som hemmende for statsetatenes deltagelse i regional planlegging og 
utviklingsarbeid. 14 av 14 fylkeskommuner mener at dette er tilfelle i noen eller i stor grad. På 
dette spørsmålet finner vi den største andelen som svarer i stor grad, med halvparten av 
respondentene, mens ingen oppgir «i liten grad» på dette spørsmålet. 

Fylkesfordelingen er som følger: 

Tabell 4 Fylkesvis fordeling om sektorstyring 

I stor grad Aust-Agder, Møre og Romsdal, Østfold, Vestfold, Nordland, Hordaland, Oppland 

I noen grad Troms, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Finnmark, Hordaland, Telemark, Hedmark,  

I liten grad Ingen 

 

Tre momenter vektlegges: 

 Sterk vertikal styring med få insentiver til samordning: Flere opplever at statsetatene er 
svært orientert om og lydhøre for styringssignaler fra sitt fagdepartement og viser i 
realiteten liten interesse for å nærme seg utfordringer/muligheter ut fra et tverrfaglig 
perspektiv.  Ifølge disse informantene ser ikke statsetatene det som sin oppgave å utvikle 
regioner, men fremstår langt på veg som advokater for sektorielle særinteresser. Det 
påpekes at mål- og resultatstyringen i sektorene kun er knyttet til sektorielle indikatorer og 
at etatene i liten/ingen grad måles på samordningsaktiviteter.  Andre informanter nyanserer 
bildet ved å påpeke at det er store ulikheter i de regionale statsetatenes prioritering av 
regionalt utviklingsarbeid. Flere mener også at det har skjedd en dreining i positiv retning 
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blant enkelte statsetater. Mattilsynet nevnes som et eksempel på en etat som har kommet 
mer aktivt med i regionalt planarbeid de senere år. 
 

 Økonomiske hensyn trumfer overordnede politiske prioriteringer: Fra flere fylkeskommuner 
gis det uttrykk for at statsetatene er gjenstand for sprikende styringssignaler fra 
departementsnivå og at økonomiske prioriteringer/budsjettstyring hindrer realisering av 
langsiktige mål for samfunnsutviklingen. Det vises blant annet til at fylkeskommunene har 
lagt til grunn statlige politiske føringer fra blant annet Klimaforliket i sitt regionale 
planarbeid, mens statsetatene ofte handler i strid med disse føringene når det kommer til 
konkrete beslutninger og strategiske valg. Følgende sitat er talende for holdningene til flere 
av respondentene: «Motstridende styringsdokumenter i staten er en utfordring. Når det er 
dyrere på kort sikt å følge en regional ATP (areal- og transportplan) vil ofte en statsetat la 
kortsiktige økonomiske styringsdokumenter få størst vektlegging. Det kan gi store negative 
konsekvenser på samfunnsutviklingen. Staten må rydde, rangere og samordne sine 
eksterne og interne styringsdokumenter.» 
 

 Regionale statsetater må få større selvstendighet til å gjøre egne regionale prioriteringer: 
Utfordringer og muligheter er ulike i vårt langstrakte land og det fordrer at de statlige 
regionkontorene har handlingsrom og ikke blir for detaljstyrt.  Å utløse muligheter regionalt 
fordrer godt samarbeid mellom ulike aktører og bruk av forskjelligartede virkemidler og 
ressurser i en regional kontekst.  Sentrale myndigheter må derfor ha forståelse for behovet 
for regional skreddersøm og at regionnivået i statsetatene får handlingsrom til en regionalt 
tilpasset virkemiddelbruk.  
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2.3 Tilpasning til ny fylkesinndeling? 

Fylkeskommunene ble bedt om å vurdere behovet for at de regionale statsetatene bør endre 
sin regionale inndeling i lys av ny fylkesstruktur, og i så fall på hvilken måte. Svarfordelingen 
for de ulike etatene framgår av figuren under:8 

Figur 3 Oppfatninger om endringsbehov i lys av ny fylkesinndeling 

Et hovedmønster i figuren er at svarene samlet sett i all hovedsak fordeler seg mellom 
alternativet som innebærer full harmonisering med ny fylkesinndeling alternativet som 
innebærer ingen endring.   

Statens vegvesen og Innovasjon Norge er de to regionale statsetatene som flest 
fylkeskommuner mener bør fullt ut harmoniseres med ny fylkesinndeling. Flere av 
fylkeskommunene kommenterer at vurderingen av SVV gjøres i lys av Stortingets 
anmodningsvedtak om at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift 
av fylkesveiene, skal overføres til regionalt folkevalgt nivå. Innovasjon Norge (IN) har en tett 
kobling til fylkeskommunene gjennom felles eierskap med staten for selskapet og den 
regionale strukturen i IN er allerede justert i tråd med vedtatt fylkesinndeling med unntak for 
strukturen på Østlandet (se egen omtale under). Halvparten av de som har svart mener at 
også IMDI og NAV bør harmonisere sin regionale struktur med vedtatt fylkesinndeling. NAV 
har alt vedtatt ny regional inndeling som med unntak av delingen av Viken i et to regioner 
(NAV Øst-Viken og NAV Vest-Viken). For IMDI vil en harmonisering innebære nærmere en 
fordobling av antall regionkontor. Også for IMDI var det i perioden undersøkelsen ble besvart 

                                                
8 En av fylkeskommunene har ikke besvart dette spørsmålet i undersøkelsen og ytteligere to fylkekommuner har kun krysset 
av for enkeltetater. Antall svar summerer seg derfor ikke til 14 for noen av etatene og antall svar per etat varierer mellom 12 
og 13. 
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av fylkeskommunene (mai-juni 2018) aktuelt med større oppgaveoverføringer til 
fylkeskommunene og det er ikke unaturlig å tolke svarene i lys av dette.  

Politiet er den av statsetatene som færrest fylkeskommuner mener bør få en inndeling som 
er helt lik ny fylkesinndeling. En nærliggende tolkning er at fylkeskommunene vurderer det 
som lite aktuelt å endre en politidistriktsinndeling som nylig er vedtatt. I tillegg følger ny 
fylkesinndeling i stor grad politidistriktsinndelingen, med unntak av vesentlige avvik i det 
sentrale østlandsområdet og i nord (Tromsø og Finnmark). Det skal bemerkes at 
informantene fra to av de fylkeskommunene (Østfold og Hordaland) som mener at politiet bør 
følge fylkesinndelingen fullt ut, har svart full harmonisering for alle de regionale statsetatene. 
NVE er den av etatene de fleste av respondentene fra fylkeskommunen mener bør justere 
sin endring slik at yttergrensene samsvarer med vedtatt fylkesinndeling. 

Av svarmønsteret framgår det at Østfold og Hordaland prinsipielt mener at de regionale 
statsetatene bør fullt ut harmoniseres med ny fylkesinndeling, mens Akershus like 
konsekvent har svart at det ikke er behov for å gjøre endringer i inndelingen av statsetatene. 
Det innebærer at to av de tre fylkeskommunene som sammen skal utgjøre den nye 
fylkeskommunen Viken har temmelig avvikende oppfatninger om statsetatenes 
tilpasningsbehov til ny fylkesinndeling. Det kan også registreres at Aust-Agder, Oppland og 
Hedmark mener at mange av statsetatene bør harmoniseres fullt ut med ny fylkesinndeling. I 
likhet med Østfold og Hordaland vil også disse tre fylkeskommunene inngå i større 
fylkeskommuner fra og med 2020. 

Selv om det gjør seg gjeldende noen mønster i svarene, ut fra fylkeskommunenes 
beliggenhet og om de skal slås sammen eller ikke, er hovedbildet likevel preget av stor grad 
av spredning.  
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Tabell 5 Svarfordeling mellom fylkeskommunene 

  
Full harmonisering med ny 
fylkesinndeling 

Justeres slik at yttergrenser 
harmoniserer med nye 
fylkesgrenser 

Ikke behov for endring Ikke relevant 

Politiet 
ØSTFOLD, HORDALAND, 
OPPLAND 

TROMS, NORDLAND 
A-A, TRØNDELAG, M&R, 
FINNMARK, HEDMARK, 
AKERSHUS, TELEMARK 

  

NVE M&R, ØSTFOLD, HORDALAND 
A-A, TROMS, FINNMARK, 
HEDMARK 

TRØNDELAG, NORDLAND, 
AKERSHUS, TELEMARK, 
OPPLAND 

  

BaneNor 
ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND, OPPLAND 

A-A, TRØNDELAG 
TRØNDELAG, NORDLAND, 
M&R, FINNMARK, AKERSHUS, 
TELEMARK 

TROMS 

Bufetat 
ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND 

TROMS, FINNMARK 
NORDLAND, M&R, AKERSHUS, 
TELEMARK 

A-A, 
TRØNDELAG, 
OPPLAND 

Sivilforsvaret 
ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND 

  
TRØNDELAG, NORDLAND, 
M&R, FINNMARK, AKERSHUS, 
TELEMARK 

AA, TROMS 

Kystverket 
S&F, NORDLAND, ØSTFOLD, 
HORDALAND 

A-A, TROMS, TELEMARK 
TRØNDELAG, M&R, 
FINNMARK, AKERSHUS 

HEDMARK, 
OPPLAND 

Fiskeridirektorat 
TROMS, S&F, NORDLAND, 
ØSTFOLD, HORDALAND 

FINNMARK, TELEMARK 
A-A, TRØNDELAG, M&R, 
AKERSHUS 

HEDMARK, 
OPPLAND 

Innovasjon 
Norge 

A-A, TROMS, NORDLAND, 
ØSTFOLD, FINNMARK, 
HORDALAND, TELEMARK 

S&F 
M&R, HEDMARK, AKERSHUS, 
OPPLAND 

TRØNDELAG 

NAV fylke 
TROMS, S&F, NORDLAND, 
ØSTFOLD, HORDALAND, 
TELEMARK 

A-A, OPPLAND 
TRØNDELAG, M&R, 
FINNMARK, HEDMARK 

  

Husbanken 
TROMS, M&R, ØSTFOLD, 
HEDMARK, HORDALAND 

  

A-A, TRØNDELAG, 
NORDLAND, FINNMARK, 
AKERSHUS, TELEMARK, 
OPPLAND 

  

IMDi 
A-A, M&R, ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND, OPPLAND 

TROMS, FINNMARK 
TRØNDELAG, NORDLAND, 
AKERSHUS, TELEMARK 

  

Mattilsynet 
A-A, S&F, ØSTFOLD, HEDMARK, 
HORDALAND 

TROMS, NORDLAND, 
FINNMARK 

TRØNDELAG, M&R, 
AKERSHUS, TELEMARK, 
OPPLAND 

  

Statens 
vegvesen 

A-A, TRØNDELAG, ØSTFOLD, 
FINNMARK, HEDMARK, 
HORDALAND, TELEMARK 

TROMS, NORDLAND M&R, AKERSHUS, OPPLAND   
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3 Gjennomgang og vurdering av den enkelte 
etat 

 

3.1 Innovasjon Norge 

3.1.1 Innovasjon Norges roller, virkemidler og regional organisering 

Innovasjon Norge (IN) er et særlovsselskap og i lovens formålsparagraf slås det fast at 
Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norges hovedmål er å bidra til 
bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og utløse regionenes 
næringsmessige muligheter.  

Organiseringen av IN som særlovsselskap ble valgt for å balansere 
oppdragsdepartementenes behov for å kunne styre på et overordnet nivå mot selskapets 
selvstendighet og faglige ansvar for beslutninger i enkeltsaker. Fram til 2010 var selskapet 
heleid av staten, men fylkeskommunene var oppdragsgiver for flere av INs virkemidler. Med 
gjennomføringen av den såkalte forvaltningsreformen i 2010 fikk fylkeskommunene formelt 
eierskap i selskapet med en eierskapsandel på 49 prosent.9 Med endringen skulle 
fylkeskommunene få en sterkere innflytelse på nasjonale overordnede rammer og styrke 
fylkeskommunenes strategiske rolle i utformingen og gjennomføringen av den nasjonale 
næringspolitikken. 

Både fylkeskommunene og NHD utøver både en eierrolle og en bestillerrolle overfor 
Innovasjon Norge. Eierrollen retter seg mot selskapet som helhet, og skal ha fokus på 
utviklingen av selskapet som selskap. Bestillerrollen er knyttet til de oppgaver eierne ønsker 
at selskapet skal ivareta i forbindelse forvaltningen av ulike programmer og tiltak. Her ligger 
styringen i de føringer og rammer eierne som oppdragsgivere setter for utøvelsen av 
selskapets forvaltningsoppgaver. I tillegg til eierne opptrer også en rekke andre 
departementer og aktører som bestillere overfor Innovasjon Norge, både sentralt og 
regionalt. 

Innovasjon Norge har nasjonal overbygging og kontorer i alle landets fylker og i viktige 
internasjonale markeder for norsk næringsliv. Selskapet tilbyr tjenester innenfor finansiering, 
rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering og forvalter et bredt sett av ordninger på 
oppdrag fra staten (i hovedsak fra fem departementer) og fylkeskommunene. Ordningene 
som IN forvalter på oppdrag av fylkeskommunene utgjør om lag 11 prosent av INs samlede 
oppdragsportefølje og omfatter distriktsrettede risikolån, distriktsrettede garantier og 
bedriftsutviklingstilskudd. Midlene fordeles mellom fylkeskommunene innenfor virkeområdet 
for distriktsrettet investeringsstøtte. I oppdragene til IN kan fylkeskommunene gi føringer om 
hvordan midlene skal prioriteres mellom ulike satsingsområder. 

                                                
9 Etter 1.1.2011 eier staten 51% av Innovasjon Norge, mens de 19 fylkeskommunene hver eier 2,58% eller til sammen 49% 
av selskapet. 
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Det er i løpet av de senere år gjennomført flere endringer i organiseringen av INs regionale 
apparat. En av endringene er at ordningen med lovbestemte regionale styrer ble avviklet i 
2016. Lovfestingen av de regionale styrene ble vedtatt i sammenheng med at 
fylkeskommunene kom inn på eiersiden i Innovasjon Norge 2010 og ble begrunnet med at 
man gikk fra én eier til å ha flere eiere. Regionale styrer skulle særlig sikre regional 
innflytelse og kompetanse på saksbehandling og vedtak ved regionkontorene.  

Ordningen med regionale styrer ble imidlertid opplevd av IN som en begrensing i friheten til å 
organisere selskapet, og det ble påpekt at det i minst mulig grad burde gjelde lovmessige 
føringer som begrenset styrets handlingsrom. I proposisjonen til lovendringen10 ble det 
vektlagt at nær samhandling med næringslivet, fylkeskommunene, andre virkemiddelaktører 
og ulike utviklingsaktører og organisasjoner i regionene uansett er en forutsetning for å nå 
selskapets formål. Videre er det fortsatt en bestemmelse i loven (§13) om at selskapets 
organisering på regionalt nivå skal sikre regional forankring blant annet gjennom deltagelse i 
de regionale partnerskapene som ledes av fylkeskommunene. I partnerskapene drøftes blant 
annet utfordringer og strategier for næringsutvikling i de enkelte regionene. 

En annen endring i selskapets regionale struktur 
gjelder regionkontorenes organisering. Innovasjon 
Norge har lokal tilstedeværelse gjennom 20 
kontorsteder rundt om i landet. Disse kontorene er 
opprettholdt, men flere steder er kontorene slått 
sammen til én administrativ enhet underlagt felles 
ledelse. Argumentene for å slå sammen kontorene er 
dels knyttet til behovet for å samle ressurser og bygge 
opp spisskompetanse regionalt, dels for å effektivisere 
og dels for å tilpasse strukturen til ny fylkesstruktur 
som følger av regionreformen. 

De siste av disse sammenslåingene var at kontorene i 
Sogn og Fjordane og Hordaland er slått sammen til 
Innovasjon Norge Hordaland og Sogn og Fjordane, 
mens kontorene i Telemark, Buskerud og Vestfold er 
slått sammen til Innovasjon Norge Buskerud, 
Telemark og Vestfold. Med gjennomføringen av disse endringene i 2017 er strukturen for 
Innovasjon Norges regionale apparat som følger: 

 

 

 

 

 

  

                                                
10 Prop. 89 L (2014–2015) Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet) 

Figur 4 Regioninndeling Innovasjon Norge 
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Tabell 6 Regioner og kontorsteder Innovasjon Norge 

Region Kontorsteder 

Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Oslo og Sarpsborg 

Innovasjon Norge Innlandet Lillehammer og Hamar 

Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold Drammen, Horten og Skien 

Innovasjon Norge Agder Grimstad 

Innovasjon Norge Rogaland Stavanger 

Innovasjon Norge Hordaland og Sogn og Fjordane Leikanger (Sogndal) og Bergen 

Innovasjon Norge Møre og Romsdal Molde og Ålesund 

Innovasjon Norge Trøndelag Trondheim og Steinkjer 

Innovasjon Norge Nordland Bodø 

Innovasjon Norge Arktis Tromsø, Vadsø, Alta og prosjektkontor på 

Svalbard 

 

I ett tilfelle er det forskjell på inndelingen av regionkontorer og vedtatt inndeling for de nye 
fylkeskommunene.  Det gjelder kontoret for Buskerud, Telemark og Vestfold som avviker fra 
de nye fylkene Viken og Telemark og Vestfold.  
 

3.1.2 Synspunkter på dagens oppgaveløsning og samhandling 

Erfaringer med samhandlingen mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge: 
Dialogen mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunene følger dels av de formelle rammer 
som er satt for utøvelsen av fylkeskommunes eier-rolle i selskapet og dels av den mer 
løpende kontakten mellom den enkelte fylkeskommune og Innovasjon Norges regionkontorer 
i gjennomføringen av de fylkeskommunale oppdragene. Det er i den forbindelse utviklet et 
felles mål- og resultatstyringssystem og etablert koordinerende prosesser både nasjonalt og 
regionalt for å ivareta det felles eierskapet.   

Gjennom intervjuene med både representanter for fylkeskommunene og Innovasjon Norge 
gis det inntrykk av at dagens samhandling stort sett fungerer godt. Hovedinntrykket kan 
sammenfattes i følgende momenter: 

 Velfungerende samhandlingsarenaer: Samhandlingen har etter hvert funnet sin form og 
samhandlingsarenaene som er etablert er et godt utgangspunkt for at fylkeskommunen 
kan gi strategiske føringer og påvirke den samlede virkemiddelbruken i sin region. Det 
gjelder for eksempel vektingen av tiltak som er øremerket bedrifter i distriktsområdene 
opp mot tiltak rettet mot næringsliv i hele fylket. 
 

 Delte oppfatninger om betydningen av regionale styrer: I høringsrunden om forslaget om 
å oppheve lovfestingen av regionale styrer ga flere fylkeskommuner uttrykk for at det ville 
innebære en svekkelse av den regionale forankringen og fylkeskommunenes innflytelse 
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på selskapet, jf. Prop. 89 L (2014-2015) om endringer i lov om Innovasjon Norge. På 
bakgrunn av gjennomførte intervjuer både i fylkeskommunen og i IN reflekteres slike 
synspunkter i liten grad. Det påpekes at styrene utgjorde en lite effektiv og kostbar 
struktur for involvering i forvaltningen av en liten andel av INs portefølje. Det vises også til 
at de regionale styrene i liten grad inntok et helhetlig og strategisk ansvar, men ble veldig 
saksbehandlingsorienterte. 
 

 Betydelige variasjoner i hvordan fylkeskommunen forholder seg til innovasjon Norge: 
Representantene for IN ser til dels store variasjoner i hvordan fylkeskommunene 
forholder seg til IN som sitt næringspolitiske apparat. Variasjonene forklares særlig med 
to forhold. For det første er det stor forskjell på den økonomiske rammen som de ulike 
fylkeskommunene forvalter gjennom IN. Distriktsoppdraget varierer betydelig fra region til 
region og samhandlingen med fylkeskommunen preges mye av det. Det påpekes likevel 
at fylkeskommuner som tildeles stor økonomisk ramme ikke nødvendigvis inntar en mer 
aktiv eierrolle enn fylkeskommuner med mindre rammer. Fylkeskommuner med mindre 
økonomiske rammer kan ofte innta en mer aktiv eierrolle og benytte seg av INs apparat 
på andre måter enn som rent saksbehandlende organ.  

 
Den andre forklaringen knyttes til fylkeskommunenes politiske styringsmodeller. 
Informanter fra IN opplever at den parlamentariske styringsmodellen gir bedre aksess til 
politisk nivå i fylkeskommunene enn de opplever formannskapsmodellen gjør. Det bidrar 
både til større politisk oppmerksomhet om INs programmer og gjør det enklere å ta 
styringssignaler fra fylkeskommunen. Selv om enkeltinformanter poengterer denne 
forskjellen mellom de politiske styringsmodellene for samhandlingen med IN gir likevel 
ikke vårt begrensede materiale grunnlag for å konkludere at det er slik på bredere basis. 
Opplevde forskjeller kan også forklares med ulike kulturer, personrelasjoner mv. 

Enkelte informanter i IN gir uttrykk for at selv om samhandlingen mellom fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge generelt er god, er det rom for forbedringer. Det knyttes både til utøvelsen 
av eierskapet, hvor flere etterlyser en mer aktiv rolle fra fylkeskommunene sin side, og til 
behovet for å ha faste arenaer for langsiktig og strategisk næringsutvikling mellom 
fylkeskommunene og virkemiddelaktørene (Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet m.fl.)  

Én dør til virkemiddelapparatet  
Informantene påpeker at i mange regioner er det krevende for næringslivet å få oversikt over 
tilgjengelige virkemidler for innovasjon og internasjonalisering. Innovasjon Norge regionalt 
fungerer i dag som «én dør inn» for næringslivet til deler av det nasjonale 
virkemiddelapparatet, men gjennom intervjuene understrekes det at potensialet for å bruke 
INs lokalkontorer som felles inngangsport er betydelige. I motsetning til mange av de andre 
nasjonale virkemiddelaktørene som Forskningsrådet, Siva, Enova, Patentsyret m.fl har IN et 
desentralt apparat, begrunnet i behovet for å løfte fram lokale bedrifter og gründere. Det 
framheves i den forbindelse at Innovasjon Norge kan spille en enda viktigere rolle i å 
kvalifisere innovative bedrifter i hele landet, ikke bare til egne ordninger, men også til den 
store porteføljen av virkemidler nasjonalt. 
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3.1.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Som beskrevet i kap. 2.1.1 har Innovasjon Norge tilpasset sin regionstruktur til det som blir 
ny fylkesinndeling fra 2020. Flere av sammenslåingen av regionkontorene har skjedd i 
forkant av de prosesser som er igangsatt for å slå sammen fylkeskommunene. Det gjelder 
for eksempel sammenslåingen av de to kontorene i Trøndelag og sammenslåingen av de to 
kontorene i Innlandet. Behov for å effektivisere og utnytte ressursene på tvers av fylkene er 
også drevet fram av digitalisering og endrede arbeidsformer internt i selskapet. Andre 
kontorer har over lengre tid dekket flere fylker, slik tilfellet er for regionkontoret for Oslo, 
Akershus og Østfold. Dette er kontorer som forvalter små midler og struktur/bemanning må 
vurderes i lys av det.   

Flere av informantene i både fylkeskommunene og IN poengterer at det er vesentlig at INs 
regioner og fylkeskommunene har felles geografisk inndeling. Disse informantene påpeker at 
sammenfall i inndeling legger best til rette for fylkeskommunene og IN som virkemiddelaktør i 
fylkene trekker i samme retning med utgangspunkt i felles målbilde og omforente strategier. 
Valget om å slå sammen fylkeskontorene for Buskerud, Telemark og Vestfold ble begrunnet 
med at tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark har alle et variert næringsliv, men likevel 
så mye til felles at det er hensiktsmessig å se området under ett. Alle de tre fylkene har 
betydelige regionbyer, men også en betydelig distriktsprofil. I tillegg har det i lang tid vært et 
tett samarbeid mellom de tre kontorene på mange områder.  

Selv om valget av Buskerud, Telemark og Vestfold som region er begrunnet både av 
næringsmessige hensyn og langvarig etablert samarbeid understrekes det fra informantene 
fra IN at de vil tilpasse seg den nye fylkesinndelingen, også på Østlandsområdet. Det 
påpekes at det tross alt vil være en mindre omstilling at Buskerud legges til et kontor som 
dekker hele Viken. I følge disse informantene vil et Viken-kontor også kunne fungere godt, 
men at det vil kreve ekstra oppmerksomhet om at distriktsdimensjonen i virkemiddel-
forvaltningen blir ivaretatt på en god måte.  

Ekspertutvalget som har utredet nye oppgaver til fylkeskommunene har foreslått endringer i 
INs organisering som både endrer eierskapet og innebærer at en større andel av INs 
virkemidler forvaltes av fylkeskommunene. Informantene har ikke blitt bedt om å ta stilling til 
de konkrete forslagene, men både representantene fra IN og fra fylkeskommunene har 
tilkjennegitt synspunkter på at større fylkeskommuner vil legge til rette for at en større del av 
oppdragiveransvaret for INs portefølje kan legges til fylkeskommunen. Konkrete innspill til 
slike overføringer, samt viktige betingelser knyttet til disse overføringene har IN redegjort for i 
sitt høringssvar til ekspertutvalget. Fra INs side vektlegges det at endringer i ansvarsforhold 
må ha næringslivets beste som det sentrale parameter for å vurdere endringer.  

 

3.2 Fiskeridirektoratet 

3.2.1 Fiskeridirektoratets roller innenfor regional utvikling og planlegging 

Fiskeridirektoratet er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet. Direktoratet har ansvar for havressursforvaltning, akvakulturforvaltning 
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og marin arealforvaltning. Oppdraget er å fremme 
lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig forvaltning av marine ressurser og marint 
miljø. 

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble 
oppgavene knyttet til lokalisering av akvakulturanlegg 
og innsigelsesretten knyttet til dette overført til 
fylkeskommunen. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 
Når det gjelder fiskerisaker, er det Fiskeridirektoratet 
som har innsigelsesrett. 

Fiskeridirektoratet fører tilsyn med fiskerinæringen og 
samhandler med fylkeskommunen i spørsmål om 
lokalisering av akvakulturanlegg og med 
fylkesmannen i spørsmål om miljø. Videre har 
Fiskeridirektoratet mye kontakt med Mattilsynet. 

Fiskeridirektoratet består av fem regioner og har hovedkontor i Bergen. Direktoratet har også 
20 kontorer fordelt på de fem regionene. Av om lag 420 årsverk er halvparten ute i 
regionene. 

Tabell 7 Regioner og kontorsteder Fiskeridirektoratet 

Region Kontorsteder 

Sør: Rogaland, Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, 
Akershus, Hedmark og Oppland 

Egersund 

Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane Måløy 

Midt: Møre og Romsdal, Trøndelag Ålesund 

Nordland: Nordland Bodø 

Nord. Troms og Finnmark Tromsø 

 

3.2.2 Synspunkter på dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling 

Regionstrukturen for Fiskeridirektoratet ble sist endret i 2016. Man gikk da fra sju til fem 
regioner samtidig som antall lokalkontor ble redusert. Alle regionene følger fylkesgrensene, 
men region Sør omfatter i dag hele 10 fylker. Dette blir vesentlig redusert i 2020.  

Ettersom direktoratets kjerneoppgave er å følge opp fiskerinæringen og havbruksaktiviteter, 
er det logisk at tilstedeværelsen er størst der det er mest fiskeri- og havbruksaktivitet. 

Fiskeridirektoratet deltar i den regionale planleggingen som fylkeskommunen har ansvar for. 
Direktoratets innfallsvinkel er å ivareta fiskeriinteressene, men er også opptatt av 
akvakulturinteresser selv om lokaliseringsansvaret nå ligger hos fylkeskommunen. 
Informantene vi har snakket med i Fiskeridirektoratet både på direktoratsnivå og på regionalt 
nivå, opplever samarbeidet i all hovedsak som godt og profesjonelt. Store avstander gjør at 
man imidlertid kunne ønske seg mer bruk av videokonferanser. 

Figur 5 Regioninndeling Fiskeridirektoratet 
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I praksis skjer mye av kommunikasjonen via telefon og e-post. Videre har fylkeskommunene 
vel så mye kontakt med hovedkontoret som med regionkontorene. Derfor mener informanter 
i Fiskeridirektoratet at regionstørrelse og lokalisering av regionkontorene betyr lite for 
samhandlingen i praksis. 

Hovedinntrykket fra intervjuene både med Fiskerdirektoratet og fylkeskommunene, er at 
dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling fungerer godt, og er tilpasset 
Fiskeridirektoratets behov gjennom å sikre tilstedeværelse der det er mest aktivitet. 
Fiskeridirektoratet er samtidig opptatt av å ikke bryte fylkesgrensene. Informantene i 
Fiskeridirektoratet påpeker at det vil være et større problem for fylkeskommunen å måtte 
forholde seg til flere statlige regionkontorer i den samme etaten, enn det er for et 
regionkontor i en statlig etat å måtte forholde seg til flere fylkeskommuner. 

Fiskeridirektoratet har enkelte synspunkter på oppgavefordelingen mellom fylkeskommunen 
og Fiskeridirektoratet, særlig innenfor akvakulturfeltet, men dette har ikke betydning for 
struktur. 

Et viktig formål med endringen i regionstruktur i 2016, var å gjøre regionene faglig sterkere, 
styrke kvaliteten på oppgaveløsningen og unngå forskjellsbehandling. Et viktig mål er å 
etablere en organisasjonsstruktur som bidrar til effektivisering av Fiskeridirektoratet, og 
frigjøre ressurser som kan gi direktoratet større evne og fleksibilitet til fortsatt å ha fokus på 
fiskeri og samtidig styrke seg på havbruksområdet. Det var en diskusjon i direktoratet om 
antall regioner skulle reduseres til tre, men løsningen med fem regioner synes i dag å 
balansere hensynene til effektivisering og spesialisering med behovet for fysisk 
tilstedeværelse og kjennskap i utførelsen av mange oppgaver, ikke minst gjennomføring av 
tilsyn. 

Flere av informantene i Fiskerdirektoratet understreker imidlertid at organiseringen av 
direktoratets oppgaver er løpende til vurdering og økende vekt på likebehandling og et stadig 
mer kompetansekrevende oppgavefelt kan medføre større grad av funksjonsorganisering og 
spesialisering på tvers av regionene fremover. 
 
3.2.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Ingen aktører, andre enn noen informanter fra fylkeskommunen, etterspør endring i 
Fiskeridirektoratets regioninndeling som virkemiddel for å bedre samhandlingen. Det er heller 
ikke noen av våre informanter som er kritiske til den rollen Fiskeridirektoratet spiller i dag i 
den regionale samhandlingen. Det er ikke noe som tyder på at ny fylkesinndeling vil endre på 
dette. Tvert imot er det grunn til å anta at ny fylkesinndeling vil gjøre det lettere for 
Fiskeridirektoratet å være en bidragsyter i det regionale planleggings- og utviklingsarbeidet.  

 

3.3 Statens vegvesen (SVV) 

3.3.1 SVVs roller innenfor regional utvikling og planlegging 

Statens vegvesen er et ordinært forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet, og 
består av driftsenhetene Vegdirektoratet (Oslo) og fem regioner. De fem regionene følger 
fylkesgrensene slik de er i dag. Nye Viken vil være splittet mellom region Øst som omfatter 
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Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark, og region Sør som omfatter Agder-fylkene, 
Telemark, Vestfold og Buskerud. SVV har i dag fylkesvise vegavdelinger hvor en sentral 
oppgave er å betjene fylkeskommunenes vegadministrasjonsbehov. Vegavdelingene utgjør 
avdelinger i regionene, og er dermed ikke egne driftsenheter. 

Tabell 8 Regioner og kontorsteder Statens Vegvesen 

Region Kontorsteder 

Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark Lillehammer 

Midt-Norge: Trøndelag og Møre og Romsdal Molde 

Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Leikanger 

Sør. Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud Arendal 

Nord: Nordland, Troms og Finnmark Bodø 

Fylkeskommunene har i mer enn hundre år hatt 
myndighet over deler av det offentlige vegnettet, men har 
aldri hatt egen vegadministrasjon. Ordningen med at SVV 
fungerer som vegadministrasjon for fylkeskommunen er 
tilsvarende gammel.  

Sams (felles) vegadministrasjon innebærer at staten og 
fylkeskommunene gjør bruk av samme vegadministrasjon 
på regionalt nivå til å utføre oppgaver på henholdsvis riks- 
og fylkesveg. I dette ligger at Statens vegvesen stiller sin 
regionale vegadministrasjon, systemer og verktøy med 
mer til disposisjon for å kunne følge opp oppgaver etter 
vegloven for fylkeskommunene på fylkesveg. 
Regionvegsjefen hører under fylkeskommunene i 
fylkesvegsaker og Vegdirektoratet i riksvegsaker, jf. 
vegloven § 10 og Samferdselsdepartementets instruks for 
Statens vegvesen av 15.03.2011. Staten betaler utgiftene 
til sams vegadministrasjon, jf. vegloven § 19. 
Regionvegsjefen bidrar med beslutningsunderlag til fylkeskommunens arbeid med 
langtidsplaner m.m., samt sørger for at de tiltak (utbygging, drift, vedlikehold, forvaltning og 
dels fylkesvegferjedrift) som fylkeskommunen beslutter, blir gjennomført. (Difi-rapport 
2016:3) 

På bakgrunn av et anmodningsvedtak i Stortinget i 2017, har SVV på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet utredet spørsmålet om å oppheve ordningen med SAMS 
vegadministrasjon og overføre ressurser fra SVV til fylkeskommunen slik at de kan forvalte 
fylkesvegene på egen hånd. Potensielt kan dette bety overføring av nærmere 4000 
medarbeidere.11 

                                                
11 FRA SAMS OG SAMLING Konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til 
fylkeskommunene fra 1.1.2020, og vurderinger av alternativer. Statens vegvesen 2018. 

Figur 6 Regioninndeling Statens vegvesen 
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I 2010 gjennom forvaltningsreformen ble en betydelig andel av riksvegnettet omgjort til 
fylkesveger. Før forvaltningsreformen i 2010 var total veglengde for riks- og fylkesveger rundt 
54.000 km, fordelt med om lag 50 pst. riksveg og 50 pst. fylkesveg. Etter 
forvaltningsreformen ble dette endret til om lag 80 pst. fylkesveg og 20 pst. riksveg. 
Trafikkarbeid (antall kjørte kilometer) er fordelt med 53 pst. på riksveg og 47 pst. på fylkesveg. 
I Oslo ble riksveger omgjort til kommunale veger. Men ordningen med SAMS 
vegadministrasjon ble videreført. Bare i Oslo blir hele vegnettet som ikke er statlig forvaltet 
av Oslo kommune. 

Spørsmålet om å overføre ressurser fra SVV til fylkeskommunen er ikke nytt. På 
begynnelsen av 1990-tallet ble det foreslått å omgjøre riksveger som ikke er stamveg til 
fylkesveg og samtidig overføre de tidligere fylkesvise vegkontorene i SVV til 
fylkeskommunen12. 
 
3.3.2 Synspunkter på dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling 

SVVs erfaring er at de samhandler godt både med fylkeskommunen, fylkesmannen og andre 
relevante virksomheter. Selv om samhandlingen med fylkeskommunen er god, blir det likevel 
påpekt at fylkeskommunen må ha sterkere virkemidler for å kunne være den tonegivende 
samfunnsutviklingsaktøren regionalt.  

Særlig i byområder har SVV god erfaring med bruk av avtaler som grunnlag for samhandling. 
Slike avtaler forplikter aktørene til å følge opp planer også økonomisk. 

Andre aktører som kommunene, fylkeskommunene, fylkesmannen og statlige etater oppgir 
at samhandlingen med SVV i all hovedsak fungerer godt. Erfaringene er noe mindre positive 
når det gjelder samhandling med Bane NOR og Nye Veier AS. 

Ifølge SVV betyr struktur lite for samhandling og samordning med andre aktører. God 
samhandling handler ikke om hvor folk sitter, men relasjonen til den du skal samhandle med. 
Gode samhandlingsrelasjoner avhenger ikke av hvor man er lokalisert, men av tydelige 
fullmakter, avklarte roller og forutsigbarhet i samhandlingen – dvs. at man vet hvem man skal 
snakke med i ulike sammenhenger, at man har den rette kompetansen og kapasiteten samt 
at ansvarsfordelingen er avklart. Med dagens teknologi kan man samarbeide og samhandle 
godt og effektivt på tross av store avstander.  
 

3.3.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Våre undersøkelser indikerer at samhandlingen mellom fylkeskommunene og SVV har 
fungert godt, på tross av regioner om omfatter flere fylkeskommuner. Videre tyder våre data 
på at hvordan SVV organiserer sin virksomhet ikke er avgjørende for god samhandling. En 
viktig årsak til dette kan være at SVV har en egeninteresse i å få til best mulig samordning 
mellom infrastrukturutbygging og andre hensyn, både for effektivitet i planlegging og 

                                                
12 Dette alternativet ble blant annet fremmet av «arbeidsgruppen for administrativ organisering av kollektivtrafikken i Norge» 
(1992). Denne arbeidsgruppen ble nedsatt av Kommunenes Sentralforbund og ledet av Ragnar Kristoffersen. 
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gjennomføring og for samfunnsøkonomi – at transport- og vegbehovet ikke vokser mer enn 
nødvendig. 

Historien har vist at SVV evner å tilpasse seg endringer i omgivelsene og samhandler godt 
med de man trenger å samhandle med. Våre informanter tror større fylker kan virke positivt, 
men understreker også at fylkeskommunen må ha sterkere virkemidler enn i dag for å kunne 
utfylle sin rolle som samfunnsutvikler på en god måte. Våre informanter i SVV peker på at 
fylkeskommunen i dag faller litt mellom kommunen og staten som de sterke aktørene i 
planlegging av samfunnsutviklingen. 
 

3.4 Kystverket 

3.4.1 Kystverkets roller innenfor regional utvikling og planlegging 

Kystverket er statens fagmyndighet med ansvar for kystforvaltning, effektiv og sikker 

sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing. I gjennomføringen av sine oppgaver 
involveres Kystverket jevnlig i samarbeid med regionale og lokale myndigheter og andre 
statsetater. Samhandlingen med fylkeskommunen knyttes særlig til medvirkning i regional 
planlegging og i prosessene knyttet til plassering av akvakulturanlegg. Kontorstrukturen i 
Kystverket er som følger: 
 
Tabell 9 Regioner og kontorsteder Kystverket 

Region Kontorsteder 

Sør-øst Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-
Agder og Vest Agder 

Vest Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

Midt-Norge Møre og Romsdal og Trøndelag 

Nordland Nordland 

Troms og Finnmark Troms og Finnmark 
 

 

Kystverket har rett og plikt til å delta i regional og kommunal planlegging når den berører 
Kystverkets virkeområde eller Kystverkets egne planer og vedtak. Kystverkets regionkontorer 
gir faglige råd og orienterer om nasjonale og regionale interesser som kan bli berørt og som 
det må tas hensyn til i planarbeidet. Kystverket skal så tidlig som mulig i planprosessene 
bidra til at et planforslag blant annet sikrer tilstrekkelig areal til sikker seiling for sjøtrafikken. 
Kystverket har innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven, med 
utgangspunkt i etatens forvaltningsansvar etter havne- og farvannsloven.  

Regionkontorene er sentrale i planarbeidet og har nær kontakt og samarbeid med både 
fylkeskommunen, kommunene og andre statsetater i den sammenheng. 
Årsrapporteringen for 2017 viser eksempelvis at regionkontorene behandlet 772 høringer 
etter plan- og bygningsloven dette året. 
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Et viktig område for Kystverket er saker etter havne- og 
farvannsloven som gjelder plassering av 
akvakulturanlegg. Her treffer Kystverkets regionkontorer 
et stort antall enkeltvedtak hvert år. Søknadsprosessen 
for lokalitetsavklaring koordineres av fylkeskommunen 
opp mot kommuner og berørte statlige etater. Dette er 
prosesser som krever betydelig samhandling mellom 
aktørene i søknadsbehandlingen. For Kystverkets del går 
de viktigste grenseflatene opp mot fylkeskommunen, 
kommunen og Fiskeridirektoratet (av de berørte statlige 
etatene).  

Det er flere prosesser som har betydning for en samlet 
vurdering av fremtidig organisering og regionstruktur for 
Kystverket. Som del av oppfølgingen av Prop. 65 L (2013-
2014) Lov om losordningen, ble lostjenesten flyttet ut av 
Kystverkets regionstruktur og lagt inn som en enhet direkte underlagt kystdirektøren. Den 
nye organiseringen var del av et effektiviseringsprosjekt for lostjenesten, som ble evaluert i 
2017. Et oppfølgingspunkt etter denne evalueringen er å se nærmere på Kystverkets øvrige 
organisering og regionstruktur, som følge av at en relativt stor andel ble flyttet ut av denne 
strukturen i forbindelse med omorganiseringen av lostjenesten. Videre er det besluttet at 
eierskap og ansvar for de statlige fiskerihavneanleggene skal overføres fra Kystverket til de 
nye fylkesregionene i 2020, som en del av regionreformen. Dette vil også kunne få betydning 
for oppgavefordelingen på regionkontorene. 
 

3.4.2 Synspunkter på dagens struktur for oppgaveløsning og samhandling 

Kystverkets regionkontorer involveres i et stort antall planprosesser, både som høringsorgan 
og som innsigelsesmyndighet.  Informantene understreker at gode samarbeidsflater mellom 
aktørene er av avgjørende for å lykkes med effektive planprosesser som ivaretar hensyn til 
både lokalt selvstyre og nasjonale samt viktige regionale interesser.  

Den viktigste arenaen for å komme med innspill til kommunale arealplaner er regionalt 
planforum som fylkeskommunen har ansvaret for. Informantene oppgir at Kystverket 
prioriterer høyt å delta på planforum når det er plantemaer eller planer som berører 
Kystverkets interesser og gir gode skussmål til hvordan planforum fungerer i de aktuelle 
fylkene. Det framheves særlig at avklaring av interesser i en tidlig fase bidrar til å redusere 
potensielle arealkonflikter og bruk av innsigelser senere i planprosessen. Gode prosesser i 
planforum har derfor en viktig konfliktdempende funksjon, som i neste omgang sparer 
myndighetene for betydelige prosesskostnader. Flere av informantene peker også på 
betydningen av regionalt planforum som et verktøy for å tilrettelegge for best mulig prosesser 
i tilknytning til behandling av lokalitetssøknader for akvakulturanlegg som involverer en hel 
rekke statlige myndigheter. 

Figur 7 Regioninndeling Kystverket 
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Selv om langt de fleste potensielle konfliktsakene knyttet til sjøareal finner sin løsning tidlig i 
prosessen, kommer noen saker likevel på spissen, for eksempel lokalisering av 
småbåthavner eller akvakulturanlegg i eller ved leden. I slike saker er det løpende kontakt 
mellom kystverkets regionkontor og direktoratsnivået om bruk av innsigelse og hva som skal 
være innslagspunktet for bruk av innsigelse for å ivareta vesentlige nasjonale og regionale 
interesser. Innsigelsesprosesser involverer også fylkesmannen som samordner og mekler. 
Fylkesmannen har også mulighet for å avskjære innsigelser, men denne muligheten er ifølge 
våre informanter svært sjeldent brukt. 

Størstedelen av arealplanene Kystverket involveres i er kommunale, men regionkontorene 
involveres også jevnlig i regionalt planarbeid. Dette kan være regional planstrategi, regionale 
planer og regionale planbestemmelser. Informantene understreker at Kystverket følger de 
regler og føringer om medvirkning som følger av blant annet plan- og bygningsloven, og at 
regionkontorene deltar i disse prosessene i størst mulig grad. 

Kystverkets involvering og deltagelse i regionalt planforum, regionale planprosesser og 
innsigelsesprosesser har alle fylkene som utgangspunkt. Selv om Kystverkets regionkontorer 
med ett unntak dekker flere fylker gis det ikke uttrykk for særlige utfordringer med å delta på 
flere fylkesarenaer. Informantene fra Kystverket mener at gjeldende regioninndeling gir et 
godt grunnlag for å etablere velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig 
aktørbilde og nære relasjoner. 
 

3.4.3 Synspunkter på regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Kystverkets fem regioner omfatter, med unntak for Nordland, flere fylker. Regiongrensene 
følger imidlertid fylkesgrensene, og det vil også være situasjonen etter at ny fylkesinndeling 
blir innført fra 2020. Da vil regionkontoret for Troms og Finnmark også få kun én 
fylkeskommune å forholde seg til, mens de tre øvrige regionene også får et redusert antall 
fylkeskommuner å samhandle med. Størst endring blir det for region sørøst som får redusert 
antallet fra åtte til tre fylkeskommuner. Tilsvarende vil gjennomføringen av hoveddelen av 
kommunereformen også redusere antall kommuner Kystverket skal samhandle med. 

Ingen av informantene i Kystverket gir uttrykk for at de ser behov for å endre Kystverkets 
regionale struktur som følge av regionreformen og ny fylkesinndeling. Som nevnt 
innledningsvis kan imidlertid endringer i organiseringen av oppgaver internt i etaten få følger 
for etablert regionstruktur.  
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4 Hovedinntrykk og vurdering 
 

4.1 Fylkeskommunene tillegger regional inndeling større betydning 
enn statsetatene 

For arbeidet med regional samfunnsutvikling kan spørsmålet om hvordan staten bør 
organiseres regionalt vurderes ut fra to ulike perspektiver: Forskjellen på de to perspektivene 
ligger i hvorvidt oppmerksomheten tar utgangspunkt i fylkeskommunens behov for å kunne 
være en effektiv premissgiver som regional samfunnsutvikler eller statens behov for effektiv 
gjennomføring av statlig sektorpolitikk ute i regionene.  

Funnene fra datainnsamlingen viser at fylkeskommunene og statsetatene har noe ulike 
oppfatninger om betydningen av statens regionale organisering for arbeidet med regional 
utvikling og planlegging. Fylkeskommunene gir i vesentlig større grad enn representantene 
for statsetatene uttrykk for negative følger av en uensartet regional inndeling. Denne 
oppfatningen begrunnes spesielt med erfaringer fylkeskommunene har med variabel 
deltagelse i regionale planprosesser, samt manglende regionalt fokus i arbeidet. Disse 
synspunktene finner i liten grad gjenklang blant informantene fra de fire statsetatene som er 
gjennomgått. Det fremkommer riktignok synspunkter på at deltagelse kan være en 
kapasitetsutfordring når regionen dekker mange fylkeskommuner, men hovedbudskapet fra 
statsetatene er likevel at nødvendig samhandling og samarbeid ivaretas på en god måte i 
dag, på tross av stor variasjon i inndeling og lokaliseringsmønster.   

Selv om fylkeskommunene påpeker utfordringer med statens regionale struktur er det bare et 
lite mindretall som mener at inndelingen til alle statsetatene må harmoniseres fullstendig 
med den nye fylkesinndelingen. Det kan være uttrykk for en forståelse av at fylkeskommunen 
samhandlingsbehov, som peker mot full harmonisering, tross alt må avveies mot 
sektorspesifikke hensyn og kostnadseffektivitet, som kan innebære mer differensierte 
løsninger. En annen forklaring kan være fylkeskommunene vurderer inndeling som 
betydningsfullt, men at andre faktorer er viktigere for god samhandling mellom 
fylkeskommunene og statsetatene, jf. omtalen av styring under.  

Når fylkeskommunene likevel poengterer behovet for større grad av sammenfall i inndelingen 
av statlige organer og fylkeskommunene, synes det å være knyttet til særlig to forhold: Det 
ene er potensialet for helhetlig regionutvikling, og det andre er prinsippet om statlige 
virksomheters inndeling ikke skal gå på tvers av fylkesgrensene. 

 

4.2 Regionale strukturer teller, men styring og ressurser avgjør 
grad av deltakelse 

Både spørreundersøkelsen blant fylkeskommunene og intervjuene med fylkesrådmenn og 
regionsjefer i statsetatene gir klare indikasjoner på at departementenes styring av etatene er 
den viktigste faktoren for å fremme eller hemme statsetatenes deltagelse i det regionale 
samfunnsutviklingsarbeidet. Spissformulert kan det hevdes at inndelingen teller, men at 
styring og ressurser avgjør om statsetatene deltar aktivt. Med styring menes da både 
formulering og formidling av mål og resultatkrav, men også styring på ressursbruk. Vi har sett 
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at fylkeskommunene opplever at de vertikale styringsrelasjonene innad i sektorene gir svake 
insentiver for deltagelsen i horisontale samordningsaktiviteter på tvers av sektorene på 
regionalt nivå. Mens departementenes styring av underliggende virksomheter for å ivareta 
sektoroppdraget innebærer bruk av sterke virkemidler, i form av instruks, budsjettvedtak og 
tydelige mål og resultatkrav, er det få føringer om deltagelse i regional samordning. Plan- og 
bygningsloven (pbl.  8-3) fastsetter at statsetatene har rett og plikt i å delta i den regionale 
planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Likevel er 
inntrykket at statsetatene i liten grad har resultatkrav knyttet til deltagelse i den regionale 
planleggingen, selv om enkelte etater nevner at temaet tas opp i den løpende 
styringsdialogen mellom departementet og etat, jf. omtalen av Kystverket.  

Fra 2014 til 2018 er det gjennomført en tverrfaglig evaluering av Plan- og bygningsloven 
(Evaplan).13 Etter forskernes vurdering fungerer ikke den regionale planleggingen som 
forutsatt i loven og følgende faktorer framheves som sentrale forklaringer: 

 Manglende vilje fra regionale statlige myndigheter til å prioritere deltakelse i regionale 
planprosesser og manglende sanksjoner hvis de lar være. 

 Manglende vilje fra regionale statlige myndigheter til å la seg forplikte av regional plan 
som samordningsverktøy og manglende formelle forpliktelsesmekanismer. 

Resultatet er, ifølge forskerne, at formålene som den regionale planleggingen skal 
virkeliggjøre ikke ivaretas og at svak deltakelse fra staten legger hindringer i veien for å finne 
gode løsninger regionalt for næringsutvikling, kompetanse, integrering, helse og levekår, 
kultur og kulturminnevern, klima, miljø, naturressurser og samferdsel. Et viktig poeng med 
den regionale planleggingen er nettopp at kompleksiteten i disse samfunnsutfordringene 
krever innsats fra flere aktører i fellesskap for å kunne løses. I den forbindelse skal 
betydningen av at regionale planer faktisk følges opp understrekes. Planprosessene alene 

skaper ikke konkrete resultater. Intensjoner, mål og resultater virkeliggjøres først når planer 
faktisk blir gjennomført, fulgt opp og etterlevd. Den regionale planleggingens samordnende 
funksjon vil derfor betinge at aktørene lojalt følger vedtatte planer. 

Om lav prioritering av deltagelse i planprosessene skyldes manglende vilje eller andre 
forhold, som for eksempel stram ressurssituasjon i etatene kan saktens diskuteres. Det skal 
også understrekes at statsetatene i våre intervjuer mener at de deltar så aktivt de kan og 
prioriterer regionale planarenaer høyt, særlig regionalt planforum.  Et synspunkt som likevel 
deles på tvers av informantgruppene er at det er en sammenheng mellom de regionale 
statsetatenes faktiske medvirkning i regionale plan- og utviklingsprosesser og hvilke 
muligheter og føringer departementene/direktoratene legger for medvirkning gjennom 
styringen av etatene. 

Hvordan kan så departementene understøtte sine statsetater i å delta i regional planlegging? 
Svaret kan innebære at statsetatene gjennom formelle styringsdokumenter (tildelingsbrev, 

                                                
13 Prosjektet har vært ledet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og har vært et samarbeid mellom NIBR, 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Tromsø (UiT), forsknings- og innovasjonskonsernet 
NORUT, Transportøkonomisk institutt (TØI), København universitet (KU), Aalborg universitet (AAU), svenske Kungliga 
Tekniska Høgskolan (KTH), Umeå universitet (UMU), og Technische Universität Berlin (TUB). 
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oppdragsbrev etc.) gis større frihetsgrader til å foreta regionale tilpasninger av nasjonal 
sektorpolitikk gjennom den regionale planleggingen og gjennom styringsdialogen gis pålegg 
om og ressurser til å delta og følge opp regionale planer. Deltagelse i regionale samarbeids- 
og planfora blir dermed tema i den løpende styringsdialogen og noe som statsetatene blir 
målt på i likhet med andre sektorspesifikke krav. 
 

4.3 Fylkeskommunens rolle som prosessleder er krevende 

Det er ikke bare strukturelle og styringsmessige trekk ved statsetatene som legger premisser 
for deltagelse i regionale plan og utviklingsprosesser. Det hviler selvfølgelig også et betydelig 
ansvar på fylkeskommunene for ledelsen av prosessene. Denne rollen kan være krevende. 
Fylkeskommunen har ingen instruksjonsmyndighet overfor statlige etater. Statlige regionale 
aktører har en lovfestet samarbeidsplikt i forhold til fylkesplanleggingen, men de forholder 
seg i første rekke til sine overordnede fagdepartement og i siste instans til Stortinget. 
Fylkeskommunen har heller ingen formell styringsrolle overfor kommunene. Den står fritt til å 
ta opp saker som angår fylket som samfunn, men har ingen myndighet til å pålegge 
kommunene å gjennomføre bestemte tiltak eller omgjøre kommunale vedtak. På samme 
måte har fylkeskommunene liten mulighet til å styre andre aktører i regionen, slik som 
næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, frivillige lag og foreninger osv.  

For fylkeskommunene vil arbeidet med regional planlegging og regional samfunnsutvikling i 
stor grad innebære styring og samordning via andres virkemidler. Det er en krevende rolle 
som fordrer tydelig ledelse og konstruktivt samarbeid gjennom å aktivt trekke med andre 
aktører, både ved å synliggjøre relevans og nytte ved å delta og gjennom effektiv 
tilrettelegging av møteplasser. Gjennom intervjuene har det framkommet noen synspunkter 
på at fylkeskommunene har forbedringspotensialer knyttet til involvering. Synspunktene 
knytter seg til manglende rutiner for å informere berørte statsetater når aktuelle saker skal 
behandles, men også at det er ulik praksis for fylkeskommunenes bruk av digitale 
kommunikasjonsløsninger på felles arenaer. Det påpekes blant annet at bruk av ulike typer 
videokonferansesystem eller andre tekniske begrensinger i noen tilfeller svekker muligheter 
for digital møtedeltagelse. 
 

4.4 Større fylker gir bedre rammer for arbeidet med regional 
samfunnsutvikling 

Hovedinntrykket er at informantene, både statsetatene og fylkeskommunene, ser positivt på 
den nye fylkesinndelingen som trer i kraft i 2020 og de muligheter den gir for arbeidet med 
regional utvikling. Særlig fra fylkeskommunene sin side gis det uttrykk for at større og 
sterkere fylkeskommuner, kombinert med en regional struktur som i større grad 
sammenfaller med statens inndelinger, vil legge et nytt og bedre grunnlag for å drive regional 
samfunnsutvikling. I dette ligger det både en forventning om at større regioner vil gjøre det 
enklere å tilføre det regionale nivået flere oppgaver og virkemidler, men også at større grad 
av sammenfall i struktur med statsetatene gjør det lettere å definere felles utfordringer, mål 
og tiltak for framtidig utvikling. Mer sammenfallende regioner med høgskolesektoren, 
Innovasjon Norge, og NAV vil eksempelvis kunne styrke grunnlaget for samordning knyttet til 
utdanning, innovasjon og arbeidsmarked. 
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Dagens fylkesinndeling krysser i en del tilfeller sammenhengende bo- og 
arbeidsmarkedsområder. Enkelte av fylkeskommunen påpeker at noen av de vedtatte 
fylkessammenslåingene kan gi anledning til å se slike funksjonelle regioner mer i 
sammenheng, blant annet når det gjelder overordnet utbyggingsmønster, infrastruktur, 
næringsutvikling og klima- og miljøhensyn. At en splittende fylkesgrense forsvinner i slike 
sammenhørende regioner, f. eks. mellom de to Agderfylkene vil åpenbart kunne forenkle og 
effektivisere forvaltningen i det aktuelle området. Om det er kommunene, gjennom sin rolle 
som lokale samfunnsutviklere som skal håndtere disse samfunnsområdene, eller om det er 
fylkeskommunene, er likevel ikke opplagt. 

En utfordring knyttet til større folkevalgte regioner og ansvaret for regional samfunnsutvikling, 
er at regionene blir for store i geografisk forstand. Det knytter seg til lange reiseavstander, at 
«identitetsavstandene» mellom det regionale og kommunale nivået blir for store, og at 
variasjonene, utfordringene og kulturene internt i regionene blir for forskjellige. Slike forhold 
kan bidra til at det blir vanskeligere å samle seg om regionale strategier og planer. I 
undersøkelsen peker flere av fylkeskommunene på at større fylkeskommuner må innebære 
høy bevissthet fra fylkeskommunenes side om behovet for medvirkning, forankring og 
samhandling med kommunene. Det vil være avgjørende for fylkeskommunens legitimitet for 
å jobbe strategisk og håndtere ulike interesser og utfordringer i ulike deler av regionen.  

Statsetatene ser stort sett kun fordeler med færre og større fylkeskommuner. De peker på at 
det blir en enklere og mer effektiv samhandlingsstruktur når antall fylkeskommuner hvert 
regionkontor skal forholde seg til, blir vesentlig redusert.  
 

4.5 Difis konklusjoner og anbefalinger 

Undersøkelsen viser at felles struktur mellom fylkeskommunene og statlige 
samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Stor grad 
av sammenfall i geografiske inndelinger gir gode forutsetninger for å utvikle felles 
problemforståelse, felles målbilde og felles forankring av strategier og regionale planer. Det 
innebærer i neste omgang større grad av forpliktelse for å gjennomføre regionale planer og 
strategier, blant annet gjennom aktørenes virkemiddelbruk. Dette hovedsynspunktet 
nyanseres imidlertid av følgende tilleggsperspektiver: 

 «Større grad av sammenfall» er ikke identisk med lik inndeling. Lik inndeling for alle 
regionale statsetater framstår hverken som realistisk eller ønskelig. 

 Styring, fullmakter og ressurser er viktigere forutsetninger enn regional inndeling for 
deltagelse og gode samhandlingsrelasjoner mellom statsetatene og fylkeskommunene i 
arbeidet med regional samfunnsutvikling. 

 At statlige regiongrenser går på tvers av fylkesinndelingen, oppleves å gi større 
samordningsulemper enn at de statlige regionene omfatte to eller flere fylkeskommuner 
så lenge etatenes yttergrenser følger fylkesinndelingen. 

En annen hovedkonklusjon er at reduksjon av antall fylkeskommuner fra 18 til 11 i hovedsak 
vurderes positivt for arbeidet med regional samfunnsutvikling. De vedtatte endringene vil 
bidra til større grad av sammenfall i de regionale strukturene for fylkeskommunene og 
sentrale statlige samarbeidsetater.  
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På denne bakgrunn har Difi følgende anbefalinger med hensyn til de fire statsetatene og 
tilpasningsbehovet til ny fylkesinndeling: 

 Innovasjon Norge: Fylkeskommunene og Innovasjon Norge har tette relasjoner 
gjennom det felles eierskapet til selskapet. Den tette koblingen til fylkeskommunen og 
betydningen av INs virkemidler for utøvelsen av den regionale utviklingsrollen taler for at 
selskapets regioner harmoniseres med den nye fylkesinndelingen, noe som i stor grad alt 
er gjort. Difi mener det vil være hensiktsmessig at selskapets inndeling på Østlandet 
endres slik at dagens Buskerud inngår i en felles IN region for Viken og Oslo (Østfold, 
Akershus, Oslo og Buskerud). 

 Fiskeridirektoratet: Fiskeridirektoratet har nylig endret sin regionale struktur og dagens 
inndeling innebærer et kompromiss mellom hensynet til behovet for spesialisering og 
likebehandling og behovet for fysisk tilstedeværelse og lokal kjennskap i utførelsen av 
mange oppgaver. Direktoratets fem regioner vil følge yttergrensene til de nye fylkene og 
å øke antall regioner for å få større sammenfall med de 11 nye fylkene mener Difi vil 
være lite hensiktsmessig. Fiskeridirektoratets aktiviteter er primært knyttet til kysten fra 
Agder til Finnmark og her vil direktoratets regioner enten sammenfalle med ny 
fylkesinndeling eller omfatte kun to fylker. Unntaket er region sør som i tillegg til 
Agderfylkene og Rogaland også omfatter alle østlandsfylkene. Når den nye 
fylkesinndelingen trer i kraft, vil imidlertid antall fylkeskommuner region sør skal forholde 
seg til, bli halvert fra ti til fem. 

 Statens vegvesen: Ettersom SAMS vegadministrasjon skal bli oppløst, og det er knyttet 
usikkerhet til det fremtidige behovet for regional organisering av etaten, er det vanskelig 
for Difi å gi en vurdering av etatens tilpasningsbehov til nye fylkesinndeling. En eventuell 
videreføring av dagen regioner vil innebære at Region øst og Region sør gå på tvers av 
Viken. Uansett valg av regional løsning for SVV framover er det etter Difis syn viktig å 
sikre god samhandling mellom fylkeskommunene som nå får forvaltningsansvaret for 
fylkesvegene og SVV som fortsatt skal ha ansvaret for stamvegene i tillegg til Nye Veier 
AS. Videre vil fylkeskommunen fremdeles ha behov for å trekke veksler på SVVs 
spisskompetanse blant annet innenfor trafikkstyring, transport- og samfunnsplanlegging. 
SVV har et betydelig kompetansemiljø på samfunnsplanlegging og bruker store ressurser 
på utvikling av transportmodeller.  

 Kystverket: Kystverkets fem regioner følger i dag fylkesgrensene, og det vil også være 
situasjonen med ny fylkesinndeling. Antall fylkeskommuner Kystverket skal samhandle 
med vil bli redusert og størst endring blir det i Region sørøst hvor antall fylkeskommuner 
blir redusert fra åtte til tre. Difi har merket seg at gjeldende regioninndeling gir et godt 
grunnlag for å etablere velfungerende samhandlingsstrukturer med et oversiktlig 
aktørbilde og nære relasjoner. Det er grunn til å anta at det også vil være tilfelle etter 
2020 og vi har ikke funnet tungtveiende argumenter for at regioninndelingen til Kystverket 
bør justeres som følge av ny fylkesinndeling. Det kan imidlertid reises spørsmål ved at 
Fiskeridirektoratet og Kystverket som begge har kysten og nære havområder som sitt 
aktivitetsområde, som begge har en inndeling i fem regioner og som har 
samarbeidsbehov i mange sammenhenger, har valgt ulik grensedragning for sine sørlige 
og vestlige regioner. 
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Forord 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et faglig grunnlag for KMDs gjennomgang 
av regional statsforvaltning som en del av regionreformen. Formålet med gjennomgangen er 
å vurdere behovet for endringer i inndelingen av regionale statsetater i lys av ny 
fylkesinndeling og fremme forslag til endringer som kan bidra til å styrke samhandlingen 
mellom statsetater, fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, kommunene og de regionale 
statsetatene seg imellom, jf. Prop. 84 S (2016-2017). 

I alt 11 regionale statsetater er omfattet av gjennomgangen. Difi har innhentet synspunkter 
og vurderinger fra berørte etater, fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. 
Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale samhandlingsarenaer 
på regionalt nivå: 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 
 Samhandling om regional planlegging/utvikling 
 Samhandling om kommunerettet virksomhet 

Denne delrapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med 
kommunerettet samordning. Det er også utarbeidet en hovedrapport basert på 
undersøkelsene.1  

Vi vil takke alle informanter som velvillig har delt av sine kunnskaper og synspunkter i 
arbeidet med rapporten. Difi står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. 
Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset har vært prosjektansvarlig og arbeidet er utført av 
Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes, Ingunn Botheim og Magne Langset (prosjektleder). 

 

Oslo, 12.12.2018  

 

Hildegunn Vollset 
avdelingsdirektør 

 

                                                

1 Se: Difi 2018:10 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi 2018:11 En analyse 

av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi 2018:12 En 

analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging.  
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Sammendrag 
Denne rapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med 
kommunerettet virksomhet. Etatene som er valgt ut er Husbanken, IMDi, Bufetat og NAV. 
Dette er sentrale aktører på det velferdspolitiske området og etater som har behov for 
samordning med andre i kontakten med kommunene. 

De fire virksomhetene har ulik inndeling av sitt regionale apparat. Hverken vår undersøkelse 
eller tidligere undersøkelser gir derimot grunnlag for å si at ulik geografisk inndeling på 
velferdsområdet gir store utfordringer knyttet til samordning regionalt. Det synes viktigere 
med likeartede og tydelige styringssignaler og gode møteplasser for samarbeid om prioriterte 
satsinger.  

Et annet gjennomgående funn er at det viktigste er å kjenne hverandre for å kunne 
samhandle godt. Da trekkes det frem at lokalisering på samme sted, i nærhet av hverandre 
eller i tilknytning til regionale knutepunkt er en stor fordel.  

Selv om geografisk inndeling ikke er det viktigste for å sikre god samordning regionalt, er det 
ikke uten betydning. Fra 2020 vil tre av etatene ha en struktur som krysser de nye 
fylkesgrensene.  

Vi har følgende anbefalinger knyttet til de fire etatene: 

NAV: NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur fra 1.1.2019. Difi anbefaler ingen 
endringer i NAVs inndeling. 

Bufetat: Bufetats regioner vil ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. 
Ettersom Bufetats organisering er tett knyttet til organiseringen av helseforetakene, ser vi 
ikke grunn til å anbefale at etaten tilpasser sin struktur ytterligere til de nye fylkene. Vi legger 
også vekt på at Bufetat er opptatt av ytterligere å spesialisere regionkontorenes virksomhet 
og at det foregår utredningsarbeid som berører etatens oppgaver. 

Husbanken: Etter 2020 vil fire av Husbankens regioner dele to fylker mellom seg. 
Digitalisering kan endre både etatens og kommunenes oppgaveløsning og det trekker i 
retning av at virksomheten bør ha stor grad av frihet i valg av organisasjonsmodell. Difi 
anbefaler likevel at Husbanken og KMD konkret vurderer tilpasning av Husbankens struktur 
til de nye fylkene ut fra behovet for samhandlingen spesielt med fylkesmennene. Som et 
alternativ til egne regionkontorer, kan det vurderes å benytte fylkesmannen som Husbankens 
regionale apparat.  

IMDi: IMDi er i en særstilling ettersom det skal overføres oppgaver fra IMDi regionalt til 
fylkeskommunen som ledd i regionreformen. Det er fortsatt ikke avklart hvilke oppgaver som 
skal overføres, men det ligger an til at regionkontorene nedlegges i sin nåværende form. Gitt 
usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover, vil vi 
ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale inndeling. Hvis det 
imidlertid er slik at IMDi også etter 2020 har behov for oppfølging av kommunene i sitt arbeid 
med å implementere statlig politikk og sikre likebehandling, bør det vurderes disse 
oppgavene kan legges til fylkesmannen.  
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1 Innledning 
Som en del av regionreformen har regjeringen vedtatt at det skal foretas en gjennomgang av 
regional stats inndeling i lys av ny fylkesstruktur. Formålet er å legge til rette for best mulig 
samhandling og samordning på regionalt nivå gjennom større grad av av harmonisering av 
regionale strukturer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om å utarbeide et faglig grunnlag for KMDs 
gjennomgang av regional statsforvaltning.  
 
Difis arbeid er gjennomført i to etapper. I et forprosjekt ble det identifisert i alt 10 etater med 
et omfattende samhandlingsbehov på regionalt nivå, jf. Difi-notat 2018:1 Samhandling 
mellom regional stat og fylkeskommunene, og ytterligere en etat ble lagt til i samråd med 
oppdragsgiver. I hovedprosjektet er disse 11 etatene nærmere vurdert i et regionalt 
samhandlingsperspektiv, og særlig i lys av tilpasningsbehov til ny fylkesinndeling som blir 
gjeldende fra 2020. Gjennomgangen av etatene er tematisk og faglig knyttet til tre sentrale 
samhandlingsarenaer på regionalt nivå: 
 

 Samhandling om samfunnssikkerhet og beredskap 

 Samhandling om regional planlegging/utvikling 

 Samhandling om kommunerettet virksomhet 
 
Det er utarbeidet delrapporter for alle temaer, og en hovedrapprt basert på disse. Denne 
delrapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med 
kommunerettet virksomhet. Etatene som er valgt ut er Husbanken, IMDi, Bufetat og NAV. 
Dette er sentrale aktører på det velferdspolitiske området og etater som har behov for 
samhandling andre i kontakten med kommunene. Fylkesmannen er statens viktigste 
bindeledd mot kommunene og det har vært et etablert prinsipp at statlige sektoroppgaver 
overfor kommunene skal legges til fylkesmannen for å sikre samordning. På den bakgrunn 
har det også vært viktig å innhente synspunkter fra fylkesmennene. 
 
I rapporten gir vi en nærmere beskrivelse av den enkelte etats relasjon til kommunene og 
hvordan det regionale apparatet er organisert. Vi beskriver også omfang og innretning på 
samarbeidet med andre aktører på regionalt nivå. Vi ser spesielt på hvilken betydning den 
regionale inndelingen har for samhandlingen, men er også opptatt av spørsmål som 
lokalisering av regionkontor, hvilke arenaer for samhandling etatene deltar på, og hvilken 
betydning styringssignaler og fullmakter har for samordning og samhandling. 
 
Beskrivelsene og vurderingene i delrapporten er basert på: 

 Dokumentstudier: Årsrapporter, stortingsdokumenter, styringsdokumenter, nettsider 
og forsknings- og utredningsrapporter. 

 Intervjuer: Vi har gjennomført intervjuer med representanter for de berørte etatene 
både på direktorats/hovedkontornivå og regionalt. I tillegg har vi gjennomført 
intervjuer med tre fylkesmenn. Vi har i tillegg benyttet intervjudata fra forprosjektet. 
Det gjelder spesielt intervjuer med fire fylkesmenn. 
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 Spørreundersøkelse: Vi har benyttet data fra spørreundersøkelsene vi har sendt ut i 
to omganger i forbindelse med tidligere faser av prosjektet.  

2 Regionale statsetaters kommunerettede 
virksomhet 

 
2.1.1 Prinsipielt om forholdet mellom stat og kommune 

I norsk forvaltning er det en sterk kobling mellom stat og kommune. I større grad enn i 
mange andre land pålegges norske kommuner et ansvar for å gjennomføre nasjonal politikk. 
Det gjelder særlig velferdstjenester, men kommunene har også ansvar innenfor klima og 
miljø, næringsutvikling, veier og samfunnssikkerhet og beredskap. 

Norske kommuner er selvstendige rettssubjekter som ikke inngår i statens styringshieraki. 
Statens  styring av kommunene skal ha hjemmel i lov eller budsjett vedtatt av Stortinget. 

En viktig begrunnelse for å legge ansvaret for gjennomføring til kommunene er først og 
fremst at det er ønskelig med nærhet til brukere/innbyggere og lokal tilpasning. Videre har 
lokaldemokratiet en egenverdi. Staten har likevel et legitimt behov for å styre på måter som 
avgrenser kommunenes handlefrihet, knyttet til ulike nasjonale mål som2: 

 Likhet og likeverd 
 Rettssikkerhet 
 Nasjonaløkonomiske hensyn 
 Hensynet til liv og helse 
 Effektiv samordning og bruk av ressurser 
 Hensynet til urfolk og nasjonale minoriteter 
 Hensynet til miljø og bærekraftig utvikling 
 Samfunnsmessig trygghet 

 
2.1.2 Statens styringsvirkemidler 
Staten bruker ulike virkemidler i styringen av kommunene: 

 Juridiske 
 Økonomiske 
 Pedagogiske 
 Organisatoriske 

Staten pålegger kommunene oppgaver med hjemmel i lov. Tilsyn og klagenehandling er 
kontrollmekanismer som skal sørge for at kommunen overholder krav i henhold til lover og 
forskrifter. Statlig tilsyn og klagebehandling er viktige mekanismer for å sikre rettssikkerhet 
og ivaretakelse av innbyggernes rettigheter. 

                                                

2 Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring og samspel 
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Staten styrer også kommunene gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Hovedregelen er 
at dette skjer ved rammeoverføring, men staten benytter også øremerkede tilskudd til 
spesielle formål. Kommunene har også inntekter fra gebyrer og ulike typer brukerbetaling 
(egenandeler) og kan skrive ut eiendomsskatt.   

Kommunene bestemmer som hovedregel selv sin egen organisering. Statlig styring gjennom 
organisering har blant annet blitt brukt når det etableres nye samarbeidsformer mellom 
forvaltningsnivåene, slik det er gjort når det gjelder NAV. 

Pedagogiske virkemidler er en fellesbetegnelse på ulike tiltak av ikke-formell karakter som 
staten kan ta i bruk for å å påvirke kommuenen. Dette omfatter blant annet veiledning, 
kompetanseutvikling og faglige retningslinjer. Disse er ikke juridisk bindende for kommunene, 
men hensikten er å bidra til at kommunene ivaretar sine lovpålagte plikter. 

Konsultasjonsordningen mellom KS og staten, og bilaterale avtaler mellom 
enkeltdepartementer og KS er et annet virkemiddel for realisering av nasjonal politikk på 
kommunalt nivå. Konsultasjonsordningen er tatt i bruk for supplere bruken av tradisjonelle 
styringsvirkemidler med en mer dialogbasert styring. 
 
2.1.3 Kommunal oppgaveløsning og gjennomføring av nasjonal politikk 
Integreringen av kommunene i den nasjonale velferdspolitikken har økt betraktelig i siste 
halvdel av det 20. århundre. Det har vært et overordnet mål at tjenester knyttet til helse, 
omsorg og utdanning skal være tilgjengelige for alle innbyggere, samme hvor i landet de bor. 
Dette har blant annet ført til økt rettighetsfesting for den enkelte innbygger. 

I de senere år er det også blitt lagt stadig større vekt på kunnskapsbasert kvalitet i 
tjenestene. Alt dette har ført til at kommuner og fylkeskommuner, som tjenesteytere, har fått 
mer omfattende oppgaver, samtidig med at de er blitt gjort til gjenstand for sterkere statlig 
styring gjennom lover, forskrifter og andre styringsvirkemidler. Finansiering fra statens side 
er dessuten av vesentlig betydning for kommunenes evne til å yte de tjenestene som loven 
pålegger dem.  

Det delte ansvaret for velferdstjenestene har et iboende potensial for uklarhet om hvor 
ansvaret egentlig ligger dersom innbyggerne ikke får de tjenestene de har krav på. Dersom 
skolen eller omsorgstjenesten svikter, rettes kritikken ofte direkte mot sittende minster. 
Ansvarsdelingen rommer også muligheten for interessekonflikter mellom staten og 
kommunen, både når det gjelder størrelsen på statens budsjettoverføringer og statlig styring 
av kommunenes utforming av tjenestene. Disse utfordringene skaper behov for godt samspill 
mellom staten og kommunesektoren.3 
 
2.1.4 Behovet statlig samordning overfor kommunene 
Mange statlige etater har berøringsflater med kommunene. Det gjelder særlig på følgende 
fagområder: 

                                                

3 Difi (2013) Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene.  
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 Velferdstjenester (sosial, helse, utdanning, integrering, barnevern) 
 Kommunal arealplanlegging 
 Miljø 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Infrastruktur 

Direktoratene/etatene og fylkesmannsembetene står for det meste av den direkte dialogen 
med kommunene og har en viktig rolle i veiledningen av kommunene for at de skal kunne 
løse kompliserte oppgaver på en god måte og til det beste for innbyggerne.4 

Bruken av virkemidler varierer både mellom og innenfor fagområdene. Det samme gjør 
omfanget av kommunerettede oppgaver i de ulike etatene. Mens man på helseområdet både 
har lovkrav, tilsyn, klagebehandling, tilskudd og veiledning har man for eksempel på 
integreringsområdet primært tilskudd og veiledning. Mens fylkesmannsembetene har 
hovedtyngden av sin virksomhet rettet mot kommunesektoren, utgjør de kommunerettede 
oppgavene til Statens vegvesen en mindre del av regionkontorenes oppgaver. 

I denne delrapporten ser vi på etater på det velferdspolitiske området, der samhandlingen 
med kommunene er avgjørende for å nå vedtatte mål. 

  

                                                

4 Meld. St. 12 (2011-2012) Stat og kommune – styring og samspel  
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3 Gjennomgang av den enkelte etat 
 

3.1 Husbanken 

Husbanken er regjeringens viktigste organ for gjennomføring av boligpolitikken. Gjennom 
virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter 
Husbanken kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på 
boligmarkedet.  

Andre sentrale samarbeidspartnere er andre velferdsaktører, byggenæringen og 
kunnskapsmiljøer. Den norske boligmodellen er preget av et trekantpartnerskap mellom stat, 
kommune og marked. Det har vært det bærende prinsippet for samhandlingen siden 
Husbanken ble opprettet i 1946. 

En stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom de seks regionkontorene, som med 
sin lokalkunnskap er en viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransjen i sine 
fylker.  Den regionaliserte organisasjonsstrukturen gir nærhet til kunder og 
samarbeidspartnere som er avgjørende for at Husbanken skal kunne bidra til gode resultat. 
Samtlige regionkontor har oppgaver på alle Husbankens arbeidsområder.  

Husbankens lokalisering av regionkontor er historisk 
betinget og basert på situasjonen etter 2. verdenskrig. 
Kontorene ble plassert der det var størst behov for 
boligbygging og derigjennom behov for Husbankens 
virkemidler. Kontorstedene har stort sett ligget fast, 
med noen unntak. Bergen, Trondheim, Bodø og 
Hammerfest ble bestemt etablert 1. juni 1946. 
Husbanken har også kontorer i Oslo, Arendal og 
Drammen.  

Husbanken gjennomgikk en organisasasjonsendring i 
2018. Gjennom prosjektet «Husbanken 2018» ble 
Husbankens nye organisasjonsstruktur fastlagt, men 
den regionale inndelingen og de regionale kontorene 
ble videreført.  

  
Figur 1: Kart over Husbankens regionale inndeling 
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Tabell 1: Husbankens regioninndeling i dag og dagens fylker 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommune-tall5 

Nord Hammerfest Finnmark, Nord-Troms og 
Tromsø 

2 29 

Nord Bodø Nordland, Sør-Troms og 
Svalbard 

2 58 

Midt-Norge Trondheim Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag og Møre-Romsdal 

2 84 

Vest Bergen Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane 

3 85 

Sør Arendal og  
Drammen 

Vest-Agder, Aust-Agder, 
Telemark, Buskerud og 
Vestfold 

5 83 

Øst Oslo Østfold, Akershus, Oslo, 
Oppland og Hedmark 

5 89 

 

3.1.1 Husbankens roller og oppgaver overfor kommunene 

Husbankens viktigste samarbeidspartner er kommunene og Husbankens regionkontor har 
tett kontakt med de kommunene som har størst boligsosiale utfordringer. 

Differensiering, nettverk og avtaler 
Husbanken har en differensiert tilnærming til kommunene og i 2016 startet Husbanken det 
som omtales som «kommuneprogrammet». Husbanken klassifiserer kommunene utifra 
innbyggerantall og hvilke boligsosiale utfordringer de har. De tre kategoriene er 
storbyprogrammet, som består av fem kommuner, et by- og tettstedsprogram som består av 
65 kommuner og resten av kommunenorge som inngår i et grunntilbud. Kommunene i 
grunntilbudet har tilgang til alle Hubankens virkemidler, men kommunene i de to andre 
gruppene har et mer spesialtilpasset tilbud utifra de boligsosiale utfordringene de har til 
felles. Husbanken tilbyr kommunene blant annet læringsaktiviteter, seminarer, konferanser, 
studieturer, kurs, møter og nettverk. 

                                                

5 Per mai 2018, hentet fra Kartverket https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/ 
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Husbanken inngår avtaler med kommuner, og med øvrige samarbeidspartnere6. Formålet 
med avtalene er å: 

- legge til rette for et best mulig samarbeid innenfor felles velferdspolitiske områder, 
- få god samordning mellom politikkområder,   
- bidra til bedre koordinering av statlig innsats overfor kommunene,  
- bedre bruk av de økonomiske virkemidlene,    
- kunnskapsoverføre andre sektorers mål og virkemidler,   
- utviklie ny kunnskap,  
- få mer kunnskap om effekten av boligpolitikken, og    
- utvikle politikk. 

Regionstruktur valgt ut fra hensynet til kommunene 
Husbankens viktigste samarbeidspartner er kommunene, og det er hensynet til oppfølging av 
kommunene og et fornuftig kontrollspenn som er viktigste begrunnelse for inndelingen av 
etatens regionale struktur. Husbanken ønsker et aktivt og tett samarbeid med kommunene 
for å nå de boligpolitiske målene. Derfor kan ikke regionene være for store, og de bør ikke 
være for små slik at Husbankens fagmiljø blir for fragmentert. Boligfeltet er også et 
fagområde som Husbanken selv karakteriserer som et politikkområde med få og noe vage 
juridiske rammer. Derfor er det stort rom for lokal tilpasning, og et tett samarbeid med 
kommunene er viktig. Det er på de fleste områder kommunene som utfører tjenestene til 
innbyggerne, slik at Husbanken er avhengig av kommunene for å oppnå sine mål. 
  
3.1.2 Hvem samhandler Husbanken med på regionnivå? 
Husbanken er opptatt av samarbeid med regionale statsetater som bidrar til helhetlige 
tjenester for brukerne. Husbanken arbeider med de andre statsetaene særlig under 
paraplyen «Bolig for velferd». 

Husbankens grunnleggende syn er at tilgangen på bolig henger sammen med andre 
utfordringer mennesker har. Derfor ser de sin rolle i samspill med de andre velferdsetatene. 
Husbanken peker ofte på hvordan bolig er nøkkelen til andre tjenester, men at å få bolig 
alene ikke hjelper når brukerne har flere behov. Derfor er sammenhengen mellom tjenestene 
viktig. Fordi Husbankens virkemidler er tett sammenkoblet med virkemidler til de andre 
velferdsetatene prioriterer de regionalt samarbeid høyt.  

Husbanken er den viktigste samordneren og lederdirektorat i arbeidet med strategien  «Bolig 
for velferd». Mye av Husbankens regionale samordning skjer under denne paraplyen. Det er 
tverrsektorielt samarbeid om en konkret oppgave.  

 

                                                

6 Husbanken har blant annet samarbeidsavtaler med NAV, KS, Bufdir, Enove, FFO, Kommunale 

boligadministrasjoners landsråd, NBBL, SAFO, sandard Norge og Kommunalbanken. De samarbeider 

også med private. 
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I tillegg prioriterer Husbanken samordning som skjer gjennom Fylkesmannen. I alle 
intervjuene peker informantene fra Husbanken på at de prioriterer regional samordning, og 
særlig gjennom Fylkesmannen. De deltar på regionale statsetatsmøter, og andre initiativ til 
samordning.  

Det synes å være noen regionale forskjeller i hvor tett samarbeidet er mellom Husbanken og 
de andre regionale statsetatene. IMDi, Bufetat, NAV, Kriminalomsorgen og fylkesmannen blir 
alle trukket frem av informantene i Husbanken som viktige samarbeidspartnere. Men 
hyppigheten og formen på samarbeidet synes å variere. Fra enkelte blir 
fylkesmannsembetenes ulike tilnærming trukket frem som en årsak til varierende samarbeid 
og fra andre blir statsetatenes prioritering av tverrsektorielt samarbeid nevnt som en mulig 
forklaring. 

Våre informanter fra de andre velferdsetatene viser ikke i like stor grad til at de samarbeider 
med Husbanken. For eksempel pekte noen av informantene fra NAV Fylke på at de ikke 
samarbeider så mye med Husbanken regionalt, samtidig som Husbanken selv peker på at 
de samarbeider mye med de lokale NAV-kontorene. Dette lokale samarbeidet mellom lokale 
NAV-kontor, kommunene og Husbanken regionalt gikk igjen i mange av intervjuene.  

Husbanken samarbeider også mye med Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet for å sikre 
en smidig overgang mellom soning og tilbakeføring til bolig i kommunen.  

Tekstboks 1 Bolig for velferd: 

Bolig for velferd er en strategi som omfatter Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), 
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og 
følgende underliggende virksomheter: 

 Helsedirektoratet 
 Husbanken  
 Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) 
 Kriminalomsorgsdirektoratet  
 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

Beskrivelse av samarbeidet: 

Strategien «Bolig for velferd» skal bidra til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og 
forventninger i det boligsosiale arbeidet. På den måten legges det bedre til rette for 
samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. KMD er koordinerende 
departement, og Husbanken er koordinerende virksomhet. «Den offentlige innsatsen skal 
samordnes og målrettes slik at flere kan få mulighet til å bo trygt og godt, og at alle som 
trenger det får tilstrekkelige tjenester til å mestre boforholdet». 
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Fylkesmennene pekte i spørreundersøkelsen på at de har jevnlig kontakt med Husbanken i 
løpet av året.7 De svarer også at samarbeidet fungerer svært bra eller bra med Husbanken.  
Fylkesrådmennene svarte i hovedsak at de hadde jevnlig kontakt eller unntaksvis kontakt 
med Husbanken. Fylkesrådmennene svarer at samarbeidet i hovedsak er «bra». 
Husbankens informanter peker på at de samarbeider mye med Fylkeskommunene.  

 
3.1.3 Hva hemmer og fremmer  samhandling regionalt? 

Lokalisering av regionkontorer 
Noen av informantene hos Husbanken trekker frem at felles lokalisering av de regionale 
statsetatene letter muligheten for regional samhandling. Fysisk nærhet gjør ifølge 
informantene at det er lavere terskel for å møtes og diskutere faglige problemstillinger. Når 
det er stor avstand og store kostnader til reise blir terskelen for å treffes høyere. Det fører til 
at når de først møtes bør det være godt planlagt og handle om særlig viktige temaer. Enkelte 
peker imidlertid på at det er like viktig med smart lokalisering, som lik lokalisering. Med smart 
lokalisering mener informantene at de regionale statsetatene bør være plassert rundt 
knutepunkter i regionen som er lett å reise til og fra.  

Å kjenne hverandre, felles kultur og prioritering av samordning 
Hubankens informanter peker på at det som fremmer regional samhandling er å bygge 
relasjoner, skape en samarbeidskultur og prioritere regional samhandling. De vektlegger det 
regionale samarbeidet i sine vurderinger av prioriteringer, og de ønsker å bidra til at 
kommunen og brukerne møter en samordnet stat. Informantene viser videre til at prioritering 
av samhandling kan bli enklere ved at statsetatene får likelydende tekst i 
tildelingsbrevene/disponeringsskrivene og tydelige oppdrag om felles oppgaveløsning. 
Husbanken peker på at de ikke har samme samordningsmandat som for eksempel 
Fylkesmannen, og at de derfor er avhengig av forankring i tildelingsbrevene til de andre 
regionale statsetatene, for eksempel i arbeidet med «Bolig for velferd». En av informantene 
peker på at i fremtiden burde etatene måles på tverrsektorielle samfunnsmål, og at det ikke 
er utenkelig at etatene i større grad samarbeider og løser oppgaver på vegne av hverandre, 
alt etter som hva som er hensiktsmessig for brukerne. 

Digitalisering 
Husbanken forsøker kontinuerlig å digitalisere sine tjenester. Etaten har gjennomført 
digitalisering av mange prosesser. Sammen med fem andre direktorater og i samarbeid med 
kommunene har Husbanken utviklet den digitale løsningen «Veiseren», som det viktigste 
tiltaket i strategien «Bolig for velferd». Husbankens informanter legger vekt på at 
digitaliseringen kan endre forholdet mellom Husbanken og brukeren, og mellom Husbanken 
og kommunen. Det vises til at i dag vil en som søker støtte fra Husbanken gjør dette 
gjennom kommunen. Kommunen verifiserer søkerens utgifter til bolig, og videreformidler 
søknaden til Husbanken. Men det er Husbanken som eventuelt utbetaler pengene direkte til 
brukeren. Ved å digitalisere prosesser og systemer kan kommunens rolle endres, fra å være 

                                                

7 Spørreundersøkelse til alle Fylkesmennene, gjennomført i januar 2018.  
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kontaktpunkt med brukeren til for eksempel bare å veilede i den digitale løsningen til 
Husbanken. Digitalisering av informasjon og tilgjengeliggjøring av data kan kanskje også 
gjøre at kommunens rolle endres. Informantene hadde ikke eksempler på hvordan dette 
påvirker samhandlingen i regional stat, men pekte på hvordan dette endret samhandlingen 
med Husbanken og brukerne og mellom kommunen og brukerne.  
  

Mindre vektlegging av regional inndeling 
I diskusjonen av hvilke faktorer som er viktige for Husbanken i samhandling i reigonal stat, 
trekker informantene ikke frem en harmonisert regional struktur som en særlig viktig faktor. 
Husbankens informanter vektlegger de øvrige faktorene i større grad.  
 
3.1.4 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Etter 2020 vil Husbankens grenser gi følgende harmonisering med de nye fylkesgrensene: 

 Region Nord Hammerfest: Vil omfatte store deler av det nye fylket Troms og 
Finnmark med unntak av Sør-Troms. 

 Region Nord Bodø: Vil omfatte Nordland og deler av Troms - Finnmark (Sør-Troms) 
 Region Midt-Norge: Vil omfatteTrøndelag og Møre og Romsdal 
 Region Vest: Vil omfatte Rogaland og Vestland 
 Region Sør: Vil omfatte Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken (tidligere 

Buskerud) 

Tekstboks 2: Velferdspiloten i Østfold – et eksempel på regional samhandling 

Fylkesmannen i Østfold sammen med IMDi Øst, Bufetat Øst, Østfold fylkeskommune, 
NAV Østfold, Husbanken Øst og Høgskolen i Østfold har inngått ett samarbeid om 
Velferd og utvikling i perioden 2017-2018. Avtalen har som mål at alle innbyggere får et 
helhetlig bolig- og tjenestetilbud i tråd med sine behov og at kommunene opplever at 
regionale myndigheter er samordnet i Østfold.  

Arbeidsgruppen har invitert fem kommuner inn i samarbeidet.  

Pilotens formål er å utvikle en metode for å løse komplekse velferdsutfrodringer 
identifisert av kommunene. Et investeringsteam eller faggrupper tilnærmer seg 
kommunen samlet med sin kunnskap og virkemidler. Kommunens helhetlige utfordringer 
står i sentrum. For hver kommune etableres det et «investeringsteam» og teamet lager 
en plan sammen med kommunen med mål og tiltak for det langsiktige samarbeidet.  

Det er særlig følgende statlige satsningene som inngår: Bolig for velferd, 
Opptrappingsplanen på rusfeltet, Nasjonal strategi for barn som lever i fattigdom, 0-24 
samarbeidet og strategien Redusert tilbakefalll til ny kriminalitet. Dette er en forsterket 
innsats rundt de fire velferdspilarene bolig, arbeid, utdanning og helse.  

Piloten er et eksempel på regional samhandling som ikke bare samordner enkelt etater, 
men som samordner større deler av det statlige virkemiddelapparatet. I piloten 
samordner de regionale statsetatene seg på tvers av handlingsplaner og strategier.  
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 Region Øst: Vil omfatte Innlandet, Oslo, deler av Viken (tidligere Østfold og Akerhus) 

Med mindre det skjer tilpasninger i den regionale strukturen til Husbanken, vil det altså være 
fire av regionene som deler to fylker mellom seg. Delingen av Troms fortsetter som tidligere, 
og Viken deles mellom kontorene Øst og Sør. Region Sør består av Agder-fylkene, Telemark 
og Vestfold samt Buskerud som inngår i Viken. Resten av Viken inngår i region Øst, som 
også omfatter Innlandet.  

Husbanken selv mener at de vil kunne løse samfunnsoppdraget sitt på en effektiv måte, 
også etter ny fylkesinndeling. I de to nordlige regionene er de vant til å håndtere delingen av 
et fylke, og vil fortsette den interne samordningen før de møter Fylkesmannen og 
fylkeskommunen. I Husbanken Øst er de allerede i dag i kontakt med de som bygger nye 
Viken hos Fylkesmannen og fylkeskommunene for å bygge et godt samarbeid for fremtiden.  

Siden Husbankens primære kontakt er med kommunene, peker de selv på at regionreformen 
ikke vil bety en så stor endring for deres oppgaveløsning fordi Husbankens interne 
kontrollspenn av kommuner vil være den samme. De viser imidlertid til at det kan være 
positivt at de må forholde seg til færre fylkesmenn. 

Blant fylkeskommunene peker seks respondenter i spørreundersøkelsen på at Husbanken 
bør endre sin struktur til full harmonisering med ny fylkesinndeling, én ønsker at Husbanken 
skal harmonisere så yttergrensene til regionene følger de nye fylkene, fire ønsker ingen 
endring og en mener at det ikke er relevant.8  

Husbanken er ikke trukket frem av hverken fylkesmennene eller fylkesrådmennene som en 
etat hvor sammenfallende regionstruktur er viktigst for å forbedre, eller sikre, godt 
samarbeid.9 Likevel peker fylkesmennene på at harmonisering av statlige etaters 
regionstruktur fremmer god samordning, og kommunene peker blant annet på at 
Husbankens regioner bør vurderes i lys av regionreformen. 

Husbanken selv viser til at de fortsatt har behov for en «filialsturkur» som kan yte tjenester til 
lånetakerne og kommunene, og at de i den nylige interne omorganiseringen valgte å beholde 
den regionale inndelingen. Enkelte av informantene mener imidertid at de kan vurdere den 
regionale inndelingen og behovet for justeringer, i lys av reformen, hvis samhandlingen viser 
seg å by på utfordringer framover. 
 

3.2 NAV 
 
3.2.1 NAVs roller og oppgaver overfor kommunene 

Organisering 
Kommunene er den viktigtste samarbeidspartneren til NAVs fylkeskontor. NAV har to linjer 
mot kommunene. Den ene går gjennom partnerskapet med per i dag 422 kommuner, der 

                                                

8 Spørreundersøkelse gjennomført i mai/juni 2018. 

9 Spørreundersøkelse gjennomført i januar 2018.  
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staten og kommunene er likeverdige parter. NAV Fylke har ansvar for å styre den statlige 
delen av NAV-kontorene og inngå avtaler med kommunene i egen region. 

Den andre linjen til kommunene går fra AV-direktoratet til Fylkesmannen. Direktoratet har 
blant annet ansvaret for rundskrivet til sosialtjenesteloven. Rundskrivet er normerende og 
retningsgivende for kommunene innenfor rammen av forsvarlige tjenester i 
sosialtjenesteloven. Fylkesmannen er tillagt ansvaret for klagesaksbehandling og å føre 
tilsyn med kommunenes etterlevelse av loven. Fylkesmannen har også et veiledningsansvar 
overfor kommunene.   

NAV har mål om samhandling med kommunene og med øvrig regional stat 
Samarbeid og koordinering på tvers av sektorgrenser med kommuner, utdannings- og 
helsesektoren og andre tjenesteytere skal bidra til et helhetlig og koordinert tilbud til brukere 
som har behov for flere tjenester samtidig. Etaten skal videreføre en god dialog med 
kommunene for å utvikle NAV-kontor med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til beste for 
brukerne.  

I disponeringsskrivet til fylkeskontorene stiller AV-direktoratet krav om samarbeid med andre 
aktører. For 2018 stilles det konkrete krav til samarbeid med fylkesmannen, 
fylkeskommunen, helseforetakene og kriminalomsorgen. Det er imidlertid opp til det enkelte 
fylkeskontor å finne en egnet form på samhandlingen. 

Regionkontorenes/fylkeskontorenes rolle 
NAV har hatt fylkeskontor i alle landets fylker, men vil fra 1.1.2019 ha 12 regionkontorer. 
Regionkontorene vil, som dagens fylkeskontor, være bindeleddet mellom direktoratet og 
NAV-kontorene.  

Det er lagt til grunn at de fremtidige regionkontorene skal ha 
følgende roller: 

Styring og samhandling 
NAV er en desentralisert etat og regionkontoret har en viktig 
rolle med å ivareta styring og resultatoppfølging av NAV-
kontorene og spesialenhetene i egen region. NAVs 
organisering med felles NAV-kontor for kommune og stat 
skal videreføres og videreutvikles. Med sin deltakelse som 
avtalepart med alle kommuner, vil regionkontoret ha en 
viktig rolle i arbeidet med å ivareta samarbeidet med 
kommunene. Sammen med rådmannen må regionledelsen 
ivareta og videreutvikle partnerskapet, herunder 
samarbeidsavtalene som gir de formelle rammene for alle 
NAV kontor.  
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Kart over NAVs regionale inndeling 
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Tabell 2: NAVs regionale inndeling fra 1.1.2019 og dagens fylker. 

Region 

 

Lokalisering av regionkontor Antall fylker Kommunetall10 

Troms og Finnmark Tromsø (og kontor i Vadsø) 2 43 

Nordland Bodø 1 44 

Trøndelag Steinkjer 1 47 

Møre og Romsdal Molde 1 36 

Vestland Bergen 2 59 

Rogaland Stavanger 1 26 

Agder Arendal 2 30 

Vestfold og Telemark   Skien 2 27 

Innlandet Hamar 2 48 

Oslo Oslo 1 1 

Vest-Viken (Buskerud, samt 
Asker og Bærum) 

Drammen 1,5 23 

Øst-Viken (Østfold, samt 
Follo og Romerike) 

Moss 1,5 38 

 

Utvikling, omstilling og støtte 
Regionkontorets hovedfunksjon vil være å drive og støtte prosessene overfor de under-
liggende enhetene, slik at både lokal utvikling og lokalt eierskap sikres på en god måte. 
Regionkontoret vil ha hovedansvar for å sikre et løpende faglig utviklingsarbeid som ivaretar 
nasjonale beslutninger/føringer, regionale behov og lokale behov. Regionkontoret må støtte 
opp under fastsatte rammer og metoder, slik at den faglige kvaliteten stadig forbedres i 
Arbeids- og tjenestelinjen. Regionnivået vil ha en viktig innføringsrolle i de omstillingene som 
kommer som følge av politisk initierte endringer og økt digitalisering.  

Samfunnsaktør 
I den samlede regionale utviklingen vil NAV være en viktig aktør og spesielt være tilstede på 
arbeidslivets arenaer. Regionkontoret må ta en tydelig regional rolle som samfunnsaktør for 
at NAVs samfunnsmandat skal løses. Dette innebærer at regionkontoret skal ha en tydelig 
rolle i samarbeid med andre relevante aktører i samfunnet, som for eksempel arbeidslivets 
parter, KS og kommunene, Fylkesmannen, andre offentlige instanser, legeforening, 
spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, universiteter og høgskoler. 
 

                                                

10 Kommunetall per desember 2018, hentet fra Kartverket https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/… 
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3.2.2 Hvem samhandler NAV mest med på regionnivå? 

Fylkesmannen, fylkeskommunen og IMDi viktigste samarbeidspartnere 
Den viktigste samarbeidspartneren for NAV Fylke er kommunene. Gjennom partnerskapet 
har de et felles ansvar for drift og utvikling av de lokale NAV-kontorene. 

NAVs fylkeskontor samhandler også tett med fylkesmannen, fylkeskommunen, IMDi og 
helseforetakene. Samtidig får vi gjennom intervjuene inntrykk av at det er noen forskjeller 
mht hvordan de ulike fylkeskontorene i NAV  konkret samhandler med andre aktører 
regionalt.  

Fylkesmannen er en svært viktig samarbeidspartner for NAVs fylkeskontor. Fylkesmannen 
og NAV har begge et felles oppdrag i å få de lokale NAV-kontorene til å fungere godt. Vi får 
inntrykk av at det er reglemessige møter både på ledernivå og på arbeidsgruppenivå mellom 
NAV og fylkesmannen. 

Vi er kjent med at NAV fylke og fylkesmannen arrangerer felles møter med alle de lokale 
NAV-kontorene. Noen fylkeskontor har også gjerne med fylkesmannsembetet i 
partnerskapsmøtene med den enkelte kommune. Et annet fylkeskontor derimot har av 
prinsipielle grunner ikke fylkesmannen med på partnerskapsmøtene fordi det skal være et 
møte mellom to likeverdige parter.  

Ettersom NAV og fylkesmannen begge har et oppfølgingsansvar overfor de lokale NAV-
kontorene, samordner de seg og utarbeider felles kompetanseplan for lokalkontorene, i følge 
en av våre informanter. 

Hovedinntrykket fra intervjuene er at det er et godt forhold og tett dialog mellom NAV og 
fylkesmannen. Dette bekreftes også av fylkesmennene gjennom undersøkelsen vi 
gjennomførte i forbindelse med forprosjektet, der samarbeidet med NAV ble fremhevet som 
svært godt. Samtidig fremkommer det også at fylkesmannsembetene har noe ulik praksis 
mht. hvor tett de samarbeider med NAV fylke. 

NAV har samarbeidsavtaler også med fylkeskommunene. Det gjelder primært videregående 
skole, men NAV er også involvert i fylkeskommunens arbeid med næringsutvikling. I Møre og 
Romsdal har de et for eksempel et formalisert samarbeid med fylkeskommunen, Innovasjon 
Norge, LO, NHO og andre aktører med møter 3-4 ganger i året. 

Enkelte informanter gir uttrykk for at samarbeidet med fylkeskommunen kunne være enda 
tettere ettersom de har mye felles når det gjelder næringsliv, frafall fra videregående skole 
osv. 

NAV Fylke har også et utstrakt samarbeid med IMDi, selv om vi får inntrykk av at omfanget 
av samarbeidet varierer noe. Samarbeidet med IMDi er knyttet til oppfølging av flyktninger og 
innvandrere. 

Informantene i NAV gir uttrykk for at samarbeidet med IMDi fungerer bra, selv om IMDi har 
en annen regioninndeling enn NAV. Samtidig peker noen av informantene på at det er mer 
krevende å samarbeide med etater som ikke er lokalisert i samme by/området.  
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Helseforetakene er en viktig samarbeidspartner for NAVs fylkeskontor. De har egne 
samarbeidsavtaler. Ettersom helseforetakene ikke er omfattet av vår undersøkelse, har vi 
begrenset informasjon om samhandlingen. Fra NAVs side har vi imidlertid fått inntrykk av at 
samhandlingen vanskeliggjøres noe av ulik tilknytningsform og styringspraksis. 

Begrenset samarbeid med Husbanken og Bufetat 
Hovedinntrykket fra intervjuene med representanter for NAV er at det er svært begrenset 
samarbeid med Husbanken på regionnivå. Samhandlingen foregår primært mellom 
Husbanken og kommunen, men noen kommuner har valgt å legge Husbankens «tjenester» i 
NAV-kontoret. 

Fra enkelte informanter i Husbanken vises det til at de oppleves som noe vanskelig å finne 
én dør inn til NAV. Det er NAV kommune som «eier» de fleste oppgavene som berører 
Husbanken og det har derfor vært vanskeligere å finne en samarbeidsform med NAV Fylke. 

NAV har likeledes begrenset samarbeid med Bufetat. Blant de fylkeskontorene vi har 
snakket med var det ingen som hadde et formelt samarbeid med Bufetat. Samarbeidet 
foregår eventuelt på lokalt nivå. 

Formelt samarbeid med Kriminalomsorgen og Arbeidstilsynet 
NAV har formalisert samarbeid med kriminalomsorgen. I NAV Troms har de en egen stilling 
som jobber opp mot kriminalomsorgen i forbindelse med løslatelse og frigang. Samarbeidet 
fungerer godt, selv om kriminalomsorgen har regionkontor i Trondheim. 
 
Flere av informantene fra NAV peker på at de har formaliserte samarbeid med 
Arbeidstilsynet, men at det er variert hvor tett samarbeidet er.  
 

3.2.3 Hva hemmer og fremmer samhandling regionalt? 

Relasjoner og møteplasser fremmer samarbeid 
Det er ulike synspunkter blant informantene i NAV mht. hvilke faktorer som er viktigst for å 
fremme samordning. Alle er imidlertid opptatt av at det er en fordel å kunne møtes formelt og 
uformelt uten altfor lang reisettid. Det er lettere å pleie en relasjon med noen som er 
lokalisert i nærheten. 

Flere fremhever fordelen av å være lokalisert i samme by. Det gjør det enklere å ta kontakt 
og de møtes ofte i ulike sammenhenger. Samtidig peker flere på at det også dreier seg om 
personlige egenskaper. Det vises i den forbindelse til en av regiondirektørene i IMDi som har 
godt samarbeid med flere NAV-fylkeskontor til tross for store avstander. 

Det vises også til at det er viktig med konkret samarbeid og ikke bare løse samhandlingsfora. 
Det handler om å finne gode felles prosjekter og samarbeid der de ulike aktørene har nytte 
av det. 

Sammenfallende struktur med fylkesmannen og fylkeskommunen er ønskelig 
Hovedinntrykket fra intervjuene er at for NAV er sammenfallende inndeling som 
fylkesmannen og fylkeskommunen viktigst. Dette ligger også til grunn for den nye 
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regioninndelingen som NAV har valgt. Samtidig er bo- og arbeidsmarkedsregioner viktig for 
NAV, og de kan også krysse både kommune- og fylkesgrenser. 

Som tidligere nevnt gir informantene fra NAV uttrykk for at samarbeidet med IMDi fungerer 
godt selv om de har ulike geografisk inndeling.  

Ulike styringssignaler og tilknytningsform gjør samarbeid mer krevende 
Et moment som nevnes av informantene i NAV er betydningen av likeartede styringssignaler 
om samarbeid regionalt. For NAV er helseforetakene en viktig samarbeidspartner og 
opplever at ulik tilknytningsform gjør samarbeidet mer krevende. Helsedirektoratet kan ikke 
styre helseforetakene på samme måte som AV-direktoratet kan styre NAV Fylke, og det fører 
enkelte ganger til utfordringer med samarbeidet regionalt. 

Digitalisering kan endre organisering 
Kommunereformen påvirker NAV betydelig der det er snakk om kommunesammenslåing. 
Ulike kommunestørrelser vil fortsatt være utfordrende og NAV ønsker derfor å få til flere 
interkommunale løsninger for de lokale NAV-kontorene. Digitaliseringen muliggjør også mer 
«bevegelige» NAV-kontor. 
 
3.2.4 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur, men deler Viken i to: Øst-Viken og Vest-Viken. 
Delingen er gjort for å unngå å få en svært stor region i antall innbyggere. Fylkesmannen i 
Viken vil dermed måtte forholde seg til tre regionale NAV-kontor, de to Viken-kontorene og 
Oslo.  For NAV blir det viktig at de tre regionkontorene klarer å samordne seg på en slik 
måte at fylkesmannen møter ett NAV. 

I Troms og Finnmark vil både NAV og fylkesmannen få to lokasjoner etter sammenslåingen. 
Dette kan bli mer krevende. For NAVs del legges det opp til en spesialisering mellom de to 
tjenestestedene Tromsø og Vadsø. 

Målsetningen er at det skal overføres ressurser fra regionene til NAV-kontorene lokalt i 
forbindelse med etableringen av de nye regionkontorene. Målet er å styrke de lokale 
kontorene, også gjennom ytterligere sammenslåing av kommunale kontor. 

NAV tilpasser sin regionstruktur til de nye fylkene, men samtidig vil enkelte lokale NAV-
kontor krysse de nye fylkesgrensene. Dette gjelder for eksempel kommunene Gran og 
Lunner som sammen danner NAV Hadeland. Gran tilhører Innlandet, mens Lunner skal til 
Viken. NAV har besluttet at NAV Hadeland skal følges opp av NAV Innlandet.  

 

3.3 IMDi 

3.3.1 IMDis rolle og oppgaver overfor kommunene  

I IMDi sin strategi fremhever de at kommunen er direktoratets viktigste samarbeidspartner. 
IMDi bistår kommunene med bosetting av flyktninger, forvaltning av introduksjonsloven, og 
bidrar til at flyktninger kommer raskt i arbeid eller utdanning. 

IMDi yter betydelige økonomiske tilskudd til kommunene, og gir råd og veiledning om 
hvordan tilskuddene kan få størst mulig effekt. IMDi forvalter informasjons- og 
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forvaltningssystemer som ivaretar kommunenes behov for nødvendig informasjon om 
bosettingsprosessen. IMDi skal ha systematisk og tett faglig oppfølging av kommuner som 
mottar særlig mange flyktninger. Oppfølgingen skal være 
forankret i kommunens toppledelse, i den kommunale 
organisasjonen og regulert av samarbeidsavtaler. IMDi 
skal bistå kommunene i samfunnsplanlegging og 
utvikling av tjenester og forvaltning for en mangfoldig 
befolkning.  IMDi skal ta i bruk og om nødvendig utvikle: 
møteplasser og læringsarenaer for kunnskapsdeling og 
kvalitetsutvikling, med høy kvalitet og relevans. Lett 
tilgjengelig informasjon, samt relevant forsknings- og 
praksisbasert kunnskap. 

IMDi er delt i seks regioner, som inngår i 
Regionavdelingen i direktoratet. IMDi har ikke to 
forvaltningsnivåer innad i etaten. De ansatte ved 
IMDis regionkontor har både nasjonale og regionale 
arbeidsoppgaver, og IMDi har ikke i dag et tydelig 
skille mellom hva som er regionale eller nasjonale oppgaver.  

Tabell 3: IMDis inndeling av regionkontor (regionavdelinger) i dag og dagens fylker. 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommune-tall11 

Indre Øst Gjøvik Hedmark, Oppland og 
Buskerud 

3 69 

Øst Oslo Oslo, Akershus, Vestfold og 
Østfold 

4 50 

Sør Kristiansand Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark 

3 48 

Vest Bergen Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane 

3 85 

Midt-Norge Trondheim Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Nord-
Trøndelag 

3 83 

Nord Narvik Nordland, Troms og 
Finnmark  

3 87 

 

                                                

11 Hentet fra Kartverket 30.11.2018 https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/ 

Figur 3: Kart over IMDIs regionale inndeling. 
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Regionkontorene følger opp kommunene innenfor sin region, særlig når det gjelder 
anmodningsvedtak om bosetting (basert på Nasjonalt utvalg for bosetting), bidrar til at 
kommunale tjenester overfor brukerne blir best mulig som støtte i bosetting, norskopplæring 
og grunnleggende kvalifisering av flyktninger. Regionkontorene har altså oppgaver innenfor 
kapasitetsstyring av flyktninger, veiledning og informasjonssarbeid overfor kommuner, 
innenfor et avgrenset regionalt område. Regionkontorene deltar også i regionale statsninger, 
regional samhandling med andre statsetater og har regional oppfølging/implimentering av 
nasjonale strategier. I tillegg deltar mange av de ansatte i nasjonale oppgaver, som 
digitaliseringsprosjekter og analysevirksomhet.   

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes etterlevelse av introduksjonsloven.  
 
3.3.2 IMDi, Hagen-utvalget og Meld. St. 6 Oppgaver til nye regioner 
I Hagen-utvalgets rapport foreslås det å overføre deler av IMDi sine oppgaver til 
fylkeskommunene og at resterende oppgaver kan legges til ansvarlig departement. Dermed 
foreslår Hagen-utvalget at IMDi som direktorat kan legges ned. I Meld. St. 6 foreslår 
regjeringen imidlertid at IMDi som direktorat skal bestå, men at enkelte oppgaver kan 
overføres til fylkeskommunen og at noen må utredes nærmere. Oppgaver/roller som foreslås 
overført i Meld. St. 6 er: 

- Flere ulike tilskuddsordninger 
- Jobbsjansen, del B 
- Kompetansepolitikken 

o Ansvaret for å tilrettelegge tilbud om fag- og yrkesopplæring 
o Regionale strategiske kompetanseplaner 

Disse oppgavene skal utredes nærmere: 
- Minoritetsrådgivere 
- Et utvidet og mer helhetlig ansvar for å tilrettelegge og forsterke opplæringen for alle 

unge i alderen 16-24 år. 
- Hvordan fylkene kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og annen regionale 

samordning i integreringspolitkken, innenfor rammen av nasjonal politikk. 

Videre står det at «[d]e nasjonale oppgavene som er lagt til IMDis regionkontorer, som for 
eksempel uttak av overføringsflyktninger i samarbeid med UDI, skal bli værende i IMDi. Den 
nasjonale forankringen av bosettingspolitikken er helt avgjørende i et beredskapsperspektiv. 
IMDi må derfor beholde et nasjonalt ansvar for bosetting, og ordningen med et 
bosettingsutvalg med representanter for kommune og stat beholdes.»12 

Det kan synes som at alle de regionale oppgavene i IMDi overføres, men at de nasjonale 
skal bestå. Hva dette betyr for regionavdelingene er noe uklart. I storingsmeldingen er det 
ingen kommentarer knyttet til dette. Det kan derfor tenkes flere ulike modeller for 
organiseringen av IMDi etter reformen. For eksempel kan man tenke seg: 

- at IMDi blir et direktoratet med flere lokasjoner, uten geografisk nedslagsfelt  

                                                

12 Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner 
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- at regionkontorene (Regionavdelingen i IMDi) i sin helhet blir overført til 
fylkeskommunen  

- at de restrende oppgavene i regionkontorene (Regionavdelingen i IMDi) blir delt 
mellom fylkesmannen og IMDi  

- at regionkontorene (Regionavdelingen i IMDi) beholder noen av oppgavene som skal 
utrednes nærmere og at regionkontorene dermed består. 

Det er ikke på nåværende tidspunkt avklart hva som skjer med regionkontorene.  
 
3.3.3 Hvem samhandler IMDi med på regionnivå? 
IMDi samarbeider mye med andre regionale statsetater og særlig de andre etatene som er 
med i denne delstudien. Kommunene blir trukket frem som den viktigste 
samarbeidspartneren, både av infromatene og i IMDi sin strategi. IMDi samarbeider også 
mye med fylkeskommunen om blant annet videregående opplæring.  

IMDi regionavdelinger har et samarbeid med både med NAV-fylke og med de lokale NAV-
kontorene. De har samarbeidsavtaler og samhandler strategisk og om konkrete tiltaksplaner. 

Husbanken er også en viktig partner for IMDi, og de har gjensidige samarbeidsavtaler med 
regionene til Husbanken. Bufetat blir også trukket frem som en viktig aktør, særlig knyttet til 
bosetting av enslige mindreårige asylsøkere. 

I tillegg blir samarbeid i regi av og sammen med fylkesmannen trukket frem som en av de 
viktigste regionale partnerne.  
 
3.3.4 Hva hemmer og fremmer samhandling regionalt? 

Ulik samarbeidspraksis og kultur 
Informantene fra IMDi trekker frem at ulik praksis i hvordan det samabeides, ambisjonene for 
samhandlingen og hvilken ledelsesforankring som ligger bak regionalt samhandling virker 
hemmende eller fremmende. Det blir trukket frem at ledere som tar ansvar og prioriterer 
regional samhandling kan oppnå mye mer, enn når samhandlingen ikke har en sterk 
ledelsesforankring. I tillegg trekkes det frem at hensitkmessige arenaer og møteplasser er 
svært viktige for å få til et godt regionalt samarbeid.  

Felles styringssignaler er en styrke 
Informantene trekker frem at felles styringssignaler forplikter aktørene til samhandlingen, og 
at det er et godt virkemiddel for å oppnå hensiktsmessig samhandling. Stateetatene har 
begrensede ressurser, og for at regionalt samarbeid skal prioriteres må det settes av 
ressurser og administrativ forankring er derfor viktig. 

Betydningen av geografisk inndeling 
IMDi har delt landet i seks regioner, og har derfor ofte lang reisevei og store avstander 
mellom både kommunene de følger opp og andre regionale statsetater. Informantene trekker 
ikke frem at geografisk inndeling er noe hinder for god samhandling. De trekker i noen grad 
frem lokalisering av statetater som noe man må være bevisst. Det vil si at det oppleves 
enklere å ha en tett relasjon med de som er nærme fysisk, men at man kan kompensere for 
det ved å være seg avstanden bevisst.  
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3.3.5 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 

Etter 2020 vil IMDis regioner omfatte følgende fylker: 

 Nord: Omfatter Troms og Finnmark og Nordland 
 Midt-Norge: Omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal 
 Vest: Omfatter Vestland og Rogaland 
 Sør: Omfatter Agder og deler av Telemark og Vestfold (tidligere Telemark fylke) 
 Indre Øst: Omfatter Innlandet, deler av Viken (tidligere Buskerud)  
 Øst: Deler av Viken (tidligere Akershus, Østfold), Oslo, deler av Vestfold og Telemark 

(tidligere Vestfold) 

IMDis regioner vil i 2020 dele Viken mellom to regioner og dele Vestfold og Telemark mellom 
to regioner. 

Det er imidlertid svært vanskelig, gitt usikkerheten om hvilke oppgaver som skal overføres til 
fylkeskommunen, å vurdere hvordan dette vil legge rammer for samhandling mellom fylkene, 
fylkesmannen og de andre regionale statsetatene i 2020.  
 

3.4 Bufetat 
 
3.4.1 Bufetats roller og oppgaver overfor kommunene 

Kommunal førstelinje og statlig andrelinje 
I januar 2004 overtok staten ansvaret fylkeskommunene hadde på 
barnevernområdet.  Bakgrunnen var et ønske om bedre faglig og økonomisk styring av 
barnevernet og et likeverdig tilbud med god kvalitet over hele landet. Barne-, ungdoms- og 
familieetaten (Bufetat), inkl. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ble etablert.  

Bufetats fem regioner overtok ansvaret for å tilby plass 
i institusjon eller fosterhjem, basert på anmodning fra 
kommunene. Bufetat har ansvaret for etablering og 
drift av institusjoner, godkjenning av private og 
kommunale institusjoner og ansvar for at 
forsterhjemmene får opplæring og veiledning.  

Kommunene beholdt det overordnet ansvaret for alle 
oppgaver som ikke uttrykkelig gjennom lov eller 
forskrift er lagt til det statlige barnevernet.  

Barnevernet er altså organisert i to forvaltningsnivåer 
etter en modell som likner helsevesenet. Kommunen 
representerer førstelinjetjenesten som forvalter lettere 
tiltak og som har vurderings- og beslutningsmyndighet 
når det gjelder å ta i bruk mer spesialiserte 
barnevernstiltak. Det statlige barnevernet 
representerer andrelinjetjenesten som forvalter de mer 
spesialise rte tiltakene og som har 

Figur 4: Kart over Bufetats regionale inndeling. 
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beslutningsmyndighet når det gjelder å finne egnet plass til brukeren innenfor den 
tiltakstypen som kommunen har besluttet å bruke i den enkelte sak. 

Stat og kommune har altså i fellesskap ansvaret for å forvalte barnevernloven. Samarbeidet 
mellom kommunalt og statlig barnevern tar utgangspunkt i målsettinger, faglige føringer, 
oppgave- og rollefordeling som fremkommer av barnevernloven og de til enhver tid gjeldende 
forskrifter fra BLD. KS, Bufdir og BLD har utarbeidet maler for samarbeidsavtaler mellom 
kommunalt og statlig barnevern. De ønsker at kommunale barneverntjenester og Bufetats 
statlige fagteam inngår målrettede samarbeidsavtaler som regulerer hva de skal samarbeide 
om og hvordan.  

Fylkesmannen fører tilsyn 
Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant 
annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar 
stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og 
forvaltningsloven. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som 
barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn 
på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling.  

Fylkesmannen gir også råd og veiledning, samt avholder kurs, konferanser og annet 
opplæringstilbud til både barneverntjenestene og institusjonene som et ledd i å ha en 
pådriverrolle for kvalitetsutvikling i kommunene. 

Organisering av Bufetat 
Bufetat er organisert i fem regioner. For Bufetat har det vært viktig at regionene samsvarer 
med helseregionene. Bufetat har to regioner som tilsvarer Helse Sør Øst, men ingen av 
Bufetats regioner deler helseregionene. 

Tabell 4: Bufetats regionale inndeling og dagens fylker. 

Region Lokalisering av 
regionkontor 

Geografisk dekningsområde Antall fylker Kommunetall13 

Region Øst Oslo Østfold, Oslo, Akershus, 
Hedmark, Oppland 

5 89 

Region Sør Tønsberg Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust-Agder, Vest-Agder 

5 78 

Region Vest Bergen Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane 

3 85 

Region Midt-
Norge 

Trondheim Møre og Romsdal, Trøndelag 2 83 

Region Nord 

 

Alta Nordland, Troms, Finnmark  3 87 

                                                

13 Hentet fra Kartverket 30.11.2018 https://www.kartverket.no/kunnskap/fakta-om-norge/fylker-og-

kommuner/tabell/ 
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3.4.2 Endringer på barnevernsområdet 

Krevende ansvardeling mellom stat og kommune 
Arbeidsdelingen kan ses som en forening av hensynet til nærhet til brukerne og behovet for 
et spesialisert tilbud basert på høy kompetanse og god kapasitet. Noen av utfordringene ved 
dette ble blant annet belyst gjennom evalueringen av barnevernreformen i 2012.14 Blant 
annet ble det trukket frem at barnevernet ikke følger det finansielle ansvarsprinsippet og at 
den faglige og økonomiske ansvarsdelingen mellom statlig og kommunalt nivå gir 
samhandlingsutfordringer. Samtidig viste evalueringen at kvaliteten på det spesialiserte 
tilbudet i barnevernet har blitt bedre og mer likeverdig etter at Bufetat ble etablert. 

På bakgrunn av evalueringen ble det fra 2014 iverksatt flere tiltak for å tydeliggjøre 
ansvarsdelingen mellom kommunene og staten på barnevernområdet. Endringene i 
barnevernsloven skulle blant annet gi mer forutsigbarhet, samt bedre samhandling og 
kvalitet. Bufdir ble også et fagorgan for hele barnevernet - både det kommunale og statlige. 

Ny barnevernsreform 2020 
I 2017 ble det vedtatt en ny barnevernsreform med virkning fra 2020. Barnevernsreformen er 
ment å styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige 
barnevernet skal tydeliggjøres. Reformen er bygget rundt fire hovedtema: tidlig innsats, 
familiestøtte og hjelp der barnet bor, kompetanse og ledelse.  

Barnevernsreformen innebærer økt vekt på forebygging, styrking av kompetansen i 
barnevernet, økt samarbeid mellom tjenestene i kommunene og at kommunene skal få mer 
ansvar og større valgfrihet. Bufetat skal fortsatt ha ansvaret for å tilby fosterhjem og 
institusjonsplasser etter etter anmodning fra kommunene, men kommunene overtar ansvaret 
for finansiering av ordinære fosterhjem. Bufetats medfinansieringsansvar for opphold i 
institusjoner blir videreført, men de kommunale egenandelene skal økes.15 

For at kommunene skal kunne overta et større ansvar for barnevernet er det behov for økt 
kompetanse. Regjeringen har derfor lagt frem en kompetansestrategi for perioden 2018-
2024 for det kommunale barnevernet.  

Forsøk med endret ansvarsdeling mellom stat og kommune 
Det er også igangsatt et forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på 
barnevernområdet. Forsøket startet 1. april 2016 og skal vare i fire år. Forsøket i de tre 
kommunene er mer vidtrekkende enn barnevernsreformen som ble vedtatt i 2017. Gjennom 
forsøket har de tre utvalgte kommunene Alta, Færder og Røyken fått et helhetlig ansvar for 
barnevernet, herunder de fleste av oppgavene som i dag er lagt til det statlige barnevernet. 
Disse kommunene overtar det fulle finansieringsansvaret for barnevernet, samtidig som de 
kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet. 

                                                

14 Rambøll Management Consultants 2012: «Forvaltningsreformen. Delopdrag E». En sammenstilling 

av fire delrapporter og helhetlig analyse. 

15 Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner 
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En følgeevaluering av forsøket viser blant annet at samhandlingen mellom 
forvaltningsnivåene i barnevernet har vist vesentlig bedring. Det vises spesielt til tydeligere 
avklaringer på fosterhjemsområdet. I tillegg til godt samarbeid med direktorat, Bufetat og 
fylkesmenn, fremheves god kommunikasjon innad i tjenesten og mellom tjenester i 
kommunen som suksesskriterier.16 

Offentlig utvalg gjennomgår familieverntjenesten 
Et av målene ved statliggjøring av familievernet var å planlegge, dimensjonere og organisere 
tjenesten på en faglig god måte til det beste for brukerne. På samme måte som for 
barnevernet var det viktig å få en enhetlig og god forvaltning av hele tjenesten, både de 
offentlige og kirkelig eide familievernkontorene. Regjeringen nedsatte i 2018 et offentlig 
utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten, der blant annet 
organisering, finansiering, oppgaveløsning og lovmessige rammeverk for 
familieverntjenesten skal drøftes. 

Overføring av oppgaver til fylkeskommunen? 
Hagen-utvalget foreslo å overføre Bufetats ansvar for det spesialiserte barnevernet fra staten 
til fylkeskommunene. Utvalget foreslo videre at det bør utredes om også de kommunale 
barnevernsoppgavene kan overføres til fylkeskommunene, ettersom mange kommuner i dag 
er for små til å ivareta oppgavene på en god nok måte.17  

Høringsrunden viste at det er liten oppslutning blant høringsinstansene om å utrede hvorvidt 
de kommunale barnevernsoppgavene bør overføres til fylkeskommunene. 
Høringsinstansene er derimot delt i synet på om Bufetats oppgaver bør overføres til 
fylkeskommunene.18 

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår derfor at Hagen-utvalgets forslag om å overføre 
Bufetats ansvar på barnevernsområdet til fylkeskommunene bør utredes nærmere. 
Utredningen skal belyse hvorvidt en ansvarsendring vil gi et styrket tilbud til utsatte barn og 
familier. De økonomiske og administrative konsekvensene skal også utredes nærmere. 

Departementets vurdering er også at man ikke går videre med forslaget fra utvalget om å 
overføreansvaret for familieverntjenesten til fylkeskommunene ettersom ansvarsdelingen i 
barnevernet skal utredes nærmere og det er nedsatt et offentlig utvalg som gjennomgår 
familieverntjenesten. 
 

3.4.3 Hvem samhandler Bufetat mest med på regionnivå? 
Kommunene er den viktigste samarbeidspartneren for Bufetat. For øvrig fremhever 
informantene i Bufetat at samhandlingen med helseforetakene, fylkesmannen og 
fylkeskommunen er viktig. Samhandlingen er i stor grad knyttet til helse og skole. 

                                                
16 https://www.bufdir.no/Barnevern/Aktuelt/Bedre_samhandling_i_barnevernet_i_forsokskommuner/ 

17 Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Rapport fra 
ekspertutvalg februar 2018. 

18 Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner 
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Fylkesmannen har en sentral rolle både i føre tilsyn og i drive kvalitetsutvikling på 
barnevernområdet i kommunene.  

Bufetats regionkontor har et operativt samarbeid med kommunene om tjenesten. 
Samarbeidet med de regionale statsetatene er derimot av mer strategisk karakter. I tillegg til 
fylkesmannen og helseforetakene har Bufetat kontakt med NAV, Husbanken, IMDi, 
Kriminalomsorgen og politiet. Inntrykket fra intervjuene er imidlertid at samhandlingen ikke 
alltid er systematisk og at det er forskjeller mellom regionene. Også på dette området får vi 
inntrykk av at fylkesmennene legger til rette for samhandling regionalt på ulik måte. 
 

3.4.4 Hva fremmer og hemmer samhandling regionalt? 

Viktigst med samme inndeling som helseforetakene 
Bufetat samhandler tett med helseforetakene og informantene er derfor opptatt av at etatens 
inndeling følger inndelingen til de regionale helseforetakene. Dette er tilfellet i dag, med den 
forskjellen at Bufetat har to regionkontor som dekker Helse Sør-Øst.  

For Bufetat er lokal tilstedeværelse viktig, i den forstand at tiltakene må være i nærheten av 
der brukerne bor. Det gjelder familievernkontor og barnevernsinstitusjoner. Avdelinger for 
inntak bør også være i nær kommunene. 

Informantene er mer opptatt av å få større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse 
på barnevern enn av sammenfallende grenser med andre statsetater og fylkeskommunene 
regionalt. 

Ulike styringssignaler er en utfordring 
Hovedinntrykket fra intervjuene er at samhandlingen med de øvrige regionale etatene stort 
sett fungerer bra. Det pekes likevel på at det i enkelte sammenhenger har vært utfordrende 
med samarbeidet på helseområdet. Det skyldes dels ulik tilknytningsform og at 
Helsedirektoratet ikke har samme mulighet til å styre de regionale helseforetakene som 
Bufdir har til å styre Bufetat. Informantene viser til at det er viktig at styringssignalene som 
gis er likeartet og like tydelige for både Bufetat og helseforetakene. Like formuleringer i 
disponeringsskriv mm. gjør samarbeidet enklere å få til. Det gis også uttrykk for at 
størrelsesforskjellen mellom Bufetat og helseforetakene er en årsak til at samarbeidet kan 
være utfordrende. Bufetat er en liten aktør sammenlignet med helse. 

Relasjoner og møteplasser fremmer samarbeid 
Informantene er opptatt av at det er viktig å ha gode relasjoner til de man skal samhandle 
med, og at det legges til rette for møteplasser der man kan utveksle informasjon og diskutere 
forståelsen av felles oppdrag og konkretise oppgaver.  

Felles lokalisering gjør det enklere å møtes. Det er vanskelig å prioritere å delta på et to 
timers møte om det betyr en hel dag på reise. Samtidig peker regionlederne på at mye 
samhandling skjer på video. Én fremhever at det er viktigere at ledelsen i de øvrige regionale 
statsetatene er interessert i samarbeid, enn at de er lokalisert samme sted. 
 
3.4.5 Vurdering av regionstruktur i lys av ny fylkesinndeling 
Etter 2020 vil Bufetats inndeling omfatte følgende nye fylker: 
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 Region Nord : Nordland, Troms og Finnmark 
 Region Midt-Norge: Trøndelag og Møre og Romsdal 
 Region Vest: Rogaland og Vestland 
 Region Sør: Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken (tidligere Buskerud) 
 Region Øst: Oslo, Innlandet, deler av Viken (Østfold og Akerhus) 

 
Som vi ser vil Bufetats regioner ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. 
Viken blir delt mellom Region Øst og Region Sør.  

Regionlederne ser ingen spesielle utfordringer for etaten som følge av regionreformen og 
endringer i organiseringen av fylkesmannsembetene. De ser positivt på en reduksjon av 
antall fylkeskommuner og embeter som dem enkelte region må forholde seg til.  

Bufetat ser selv behov for ytterligere grad av spesialisering mellom egne regionkontor, slik at 
enkelte kontorer for landsdekkende funksjoner. Etaten ser behov for spisskompetanse på 
enkelte fagområder og ser også at samling av fagmiljøer kan være kostnadseffektivt. Bufdir 
er også opptatt av å redusere uønsket ulikhet mellom regionene mht. praksis og ønsker 
større grad av standardisering. 

 

4 Kommunesektorens syn på organiseringen 
av regional stat 

Representanter for kommunesektoren har i ulike sammenhenger pekt på at staten er 
mangslungen og ikke enheltig organisert. I forbindelse med dette prosjektet har vi ikke 
gjennomført en bred kartlegging av kommunenes synspunkter på regional stats organisering, 
men benytter data fra tidligere rapporter og utredninger samt innhentet synspunkter gjennom 
et møte med KS sitt sentrale rådmannsutvalg. 

Representantene i rådmannsutvalget hadde litt ulike synspunkter på inndelingen av regional 
stat, men et hovedinntrykk var at de opplevde det som enklest å ha kontakt med 
fylkesmannen og NAV ettersom de har en fylkesvis organisering. Flere tok til orde for en mer 
likeartet organisering av regional stat og mente at man burde se på organiseringen av IMDi, 
Husbanken og Bufetat.  

Kommunerepresentantene er opptatt av at det er behov for jevnlig kontakt med de regionale 
statsetatene og at det er enklere når avstandene ikke er for store. Samtidig ble det også vist 
til at det er viktigere med tydelige styringssignaler og god oppgavefordeling enn lik geografisk 
inndeling av de statlige etatene.  

Rådmannsutvalget var også opptatt av at staten ikke er godt nok samordnet. Slik de 
opplever det er det ofte slik at kommunene samordner staten. I den sammenheng ble det vist 
til at kommunene er nær befolkningen og er operative, tilpasningsdyktige og 
løsningsorienterte. Den regionale staten derimot opplever de som mer regelstyrt og med 
mindre rom for å finne løsninger på tvers av etatsgrenser. Rådmennene opplevde at det er to 
ulike kulturer som møtes mellom stat og kommune.  
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Synspunktene fra rådmannsutvalget er i tråd med funn fra flere undersøkelser. I en rapport 
utarbeidet av NIVI analyse på oppdrag for KS i 2015 står det følgende: 

«Kommunene gir uttrykk for at de på ulike måter opplever at staten fremstår som 
mangslungen og ikke alltid like enhetlig overfor kommunene. De regionale statsetatenes 
inndeling er en del av dette bildet, men kanskje vel så utfordrende for samhandlingen med 
staten er følgende to forhold: 
 Statlig aktørmangfold og kompleksitet. Det store antallet statlige aktører og de mange 

interesser, forventninger og rapporteringskrav de representerer, synes å fremstå som 
den største utfordringen sett fra kommunenes synsvinkel. Selv om det skjer mye 
samordning på statlig side gjennom fylkesmannen blant annet for tilsyn og innsigelser, 
opplever kommunene en stadig økende kompleksitet i relasjonene til staten. For 
kommunene som er vant til å arbeide og planlegge helhetlig kan det by på utfordringer å 
forholde seg til en sektorisert stat der ulike statsetater er preget av sektorspesifikke 
styringsprinsipper og holdninger. 

 Variasjoner i samhandlingskultur og praksis. Kommunene opplever store variasjoner fra 
etat til etat for hvordan dialogen og samhandlingen med kommunene gjennomføres. 
Noen regionale statsetater oppleves å ha etablert gode rutiner for kontakt og 
samhandling med kommunene og er generelt preget av en åpen og smidig 
samarbeidskultur. Andre etater derimot opptrer mer byråkratisk og oppleves som mindre 
tilgjengelig for kommunene.19» 

I den samme rapporten peker NIVI på at utfordringene kommunene opplever som følge av 
statlig inndeling er knyttet til grenseutfordringer og avstandsutfordringer. 
Grenseutfordringene gjelder for kommuner som ligger i ytterkanten av et fylke og som kan ha 
utstrakt samarbeid med kommuner og statlige virksomheter over grensene mot et annet fylke 
eller region. En del kommuner opplever også utfordringer der statens regiongrenser går på 
tvers av et fylke. Avstandsutfordringen er knyttet til at mange statlige etater har regionkontor 
med stort geografisk nedslagsfelt og at avstanden til regionkontoret dermed blir stor. Også i 
NIVIs studie pekes det på at store avstander mellom den enkelte kommune og 
regionkontoret reduserer muligheten for å oppnå og vedlikeholde en tett dialog. 

På oppdrag fra Difi gjennomførte NIVI i 2017 en undersøkelse blant kommunene i Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane. Undersøkelsen viser at 20 prosent av kommunene 
opplever ulemper som følge av uhensiktsmessige regiongrenser. Dette gjelder først og 
fremst kommuner i Hordaland og Rogaland og svakhetene er knyttet til nødetatene og andre 
beredskapsetater. Undersøkelsen viser også at fylkesmannen og Statens vegvesen er de 
viktigste regionale statsetatene for kommunene, fulgt av helseforetakene, Husbanken og 
politiet. 

                                                

19 NIVI-rapport 2015:3 Statens regionale inndeling og kommunesektoren - konsekvenser for 

samhandling 
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En studie gjennomført av NIBR i 2006 bekrefter inntrykket av at kommunene ikke opplever at 
manglende statlig samordning først og fremst skyldes ulik inndeling20. Derimot trekkes ulik 
etatskultur og ulik departementstilknytning (varierende tilknytningsform) frem som en 
viktigere årsaksforklaring. Studien viser videre at lokaliseringen av regionkontorene har 
betydning for hvordan respondentene vurderer regionale statsetaters tilgjengelighet og 
samordning overfor brukerne.  

 

5 Hovedinntrykk og vurderinger 
5.1 Hovedfunn 
Fylkesmannen fremstår som den klart viktigste statlige samarbeidspartneren for de øvrige 
velferdsetatenes regionale ledd. Alle de fire etatene samhandler med fylkesmannen. De 
samhandler også med hverandre, men i ulik grad. Vårt inntrykk er at den ulikheten i 
samhandling dels skyldes ulikt behov mellom fagområdene og dels skyldes ulike 
prioriteringer i den enkelte region, manglende kjennskap til hverandre eller ulike tradisjoner 
for samarbeid. 

Kommunen er en viktig samarbeidspartner og målgruppe for alle etatene i vårt utvalg. 
Samarbeidet med kommunene blir trukket frem som den viktigste samhandlingsrelasjonen 
for etatene. Et hensiktsmessig kontrollspenn, god relasjoner og avtaler basert på likeverd blir 
trukket frem som viktige faktorer i samhandlingen mellom etatene og kommunene. NAV 
skiller seg imidlertid fra de andre ved at etaten har egne lokalkontor som drives i partnerskap 
med kommunene. NAV Fylke har derfor en mindre operativ rolle overfor kommunene enn de 
andre regionale statsetatene i utvalget. NAV Fylke har en styrende og koordinerende rolle 
overfor den statlige delen av lokalkontorene og har samtidig et ansvar for å inngå 
partnerskapsavtaler med alle kommunene i egen region.  

Et hovedinntrykk er at samhandlingen regionalt om kommunerettede oppgaver stort sett 
fungerer bra, men at det er regionale forskjeller. Dels handler det også om personlig 
kjennskap og ulike prioriteringer hos den som er fylkesmann eller leder av et regionkontor. 

I våre intervjuer er det ingen som er tydelige om behovet for endring i geografisk inndeling. 
Samtidig er det mange som peker på at likeartet geografisk nedslagsfelt er en fordel og gjør 
samhandlingen enklere. Det vises også til at det er utfordringer der regioner deler fylker, som 
for eksempel Husbanken, fra kommunene og enkelte fylkesmenn. Samtidig viser de samme 
informantene til at den konkrete samhandlingen stort sett fungerer greit.  

Et gjennomgående funn er at det viktigste er å kjenne hverandre for å kunne samhandle 
godt. Da trekkes det frem at lokalisering på samme sted, i nærhet av hverandre eller i 
tilknytting til regionale knutepunkt er en stor fordel. Dialog via skype eller per e-post fungerer 
bra, men erfaringene viser også at det fungerer best om man først har blitt kjent ansikt til 
ansikt. Flere av våre informanter viser til at samarbeidet fungerer best der ledelsen av 

                                                

20 Den regionale stat – enhet og mangfold (NIBR 2006:9) 
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regionkontorene/fylkesmannen er lokalisert i samme by. Det gjør det enklere med avklaring 
av mindre spørsmål og gjør at informantene opplever dialogen som tettere. Informantene 
peker på at det er lavere terskel for å ta kontakt med etater som en lokalisert nært.  

En annen tendens i vårt materiale er at informantene er mer opptatt av samarbeid om 
konkrete prosjekter eller satsinger (som for eksempel 0-24 samarbeidet og bolig for velferd) 
enn av å delta på generelle samordningsarenaer. Flere peker på at de ønsker å redusere 
antallet generelle samarbeidsfora og heller spisse sliker møter og fora mot prioriterte 
områder og mot mer konkret samarbeid. 
 

5.2 Våre vurderinger og anbefalinger 
God dialog med kommunene er viktig for alle etatene på velferdsområdet. Det betyr behov 
for kjennskap til de ulike kommunenes utfordringer og behov. Det igjen krever en viss fysisk 
nærhet til kommunene, eller en spesialisering knyttet til kunnskap om kommuner i et 
geografisk område eller en gruppe av kommuner med felles kjennetegn. Fysisk nærhet til 
kommunene vil altså fortsatt være viktig for en del statsetater. 

De fire virksomhetene vi har vurdert i denne rapporten har alle ulik inndeling av sitt regionale 
apparat. Samtidig oppleves ikke den ulike geografiske inndelingene som noe stort problem i 
samhandlingen mellom etatene, selv om fylkesmannen og kommunene i noen grad ser ulik 
inndeling som en utfordring.  

Hverken vår undersøkelse eller tidligere undersøkelser gir derimot grunnlag for å si at ulik 
geografisk inndeling på velferdsområdet gir store utfordringer knyttet til samhandling 
regionalt. Det synes viktigere med likeartede og tydelige styringssignaler og gode og 
konkrete møteplasser for samarbeid. Når det gjelder å tilrettelegge for hensiktsmessige 
møteplasser er fylkesmannen helt sentral. Det gis et klart inntrykk av at fylkesmennenes 
prioritering og innretning av slike møteplasser varierer. Etter Difis vurdering bør KMD derfor 
legge til rette for erfaringsutveksling mellom fylkesmannsembetene og eventuelt gi tydelige 
forventninger om at fylkesmennene tilrettelegger for samhandling regionalt på 
velferdsområdet. 

Informantene i vår undersøkelse peker også på at samarbeid om konkrete prosjekter og 
oppgaver oppleves som mer hensiktsmessig enn enn mer generelle møteplasser med 
hovedvekt på informasjonsutveksling. Denne formen for samarbeid om konkrete satsinger 
bør derfor etter Difis vurdering fortsatt videreutvikles. 

Samarbeid om konkrete satsinger og prosjekter må understøttes av tydelige krav og 
forventninger fra overordnet departement og direktorat. Et klart funn i vår undersøkelse er at 
den viktigste faktoren for å skape god regional samhandling er likelydende og tydelig 
styringssignaler. Etter Difis vurdering er det derfor viktig at de ansvarlige departementene og 
direktoratene enes om de viktigste prioriteringene på områder som berører hele velferdsfeltet 
og formidler dette tydelig i styringsdokumenter. Samtidig er det viktig at de regionale 
aktørene ikke detaljstyres på en slik måte at det hemmer mulighetene til å finne gode former 
for samarbeid som er tilpasset de regionale utfordringene. 
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Selv om geografisk inndeling ikke er det viktigste for å sikre god samhandling regionalt, er 
det ikke uten betydning. Fra 2020 vil tre av etatene ha en struktur som krysser de nye 
fylkesgrensene, mens NAV tilpasser sin struktur. Den store utfordringen synes å være 
tilpasning til Viken. Her vil Husbanken, Bufetat og eventuelt IMDi ha en inndeling som 
krysser de nye fylkesgrensene.  

Vi har følgende anbefalinger knyttet til de fire etatene: 

NAV 
NAV tilpasser sin struktur til ny fylkesstruktur, men deler Viken i to: Øst-Viken og Vest-Viken. 
Delingen er gjort for å unngå å få en svært stor region mht. antall innbyggere. Fylkesmannen 
i Viken vil dermed måtte forholde seg til tre regionale NAV-kontor, de to Viken-kontorene og 
Oslo.  NAV endrer sin inndeling med virkning fra 1.1.2019. Difi anbefaler ingen endringer i 
NAVs regionale inndeling. 

Bufetat 
Bufetat samhandler svært tett med helseforetakene og etaten er opptatt av at inndelingen 
følger inndelingen til de regionale helseforetakene. Dette er tilfellet i dag, med den forskjellen 
at Bufetat har to regionkontor som dekker Helse Sør-Øst. Foruten helseforetakene er 
fylkesmannen en sentral samarbeidspartner, ettersom embetene fører tilsyn og driver 
kvalitetsutvikling på barnevernområdet i kommunene. Bufetat samarbeider også med 
fylkeskommunene på utdanningsområdet. Kommunene er likevel den viktigste 
samarbeidspartneren, ettersom de utgjør førstelinjen både når det gjelder barnevern og 
familievern. 

Bufetats regioner vil ikke krysse de nye fylkesgrensene, med unntak av Viken. Viken blir delt 
mellom Region Øst og Region Sør. Ettersom Bufetats organisering er tett knyttet til 
organiseringen av helseforetakene, ser vi ikke grunn til å anbefale at etaten tilpasser sin 
struktur ytterligere til de nye fylkene. Vi legger også vekt på at Bufetat er opptatt av 
ytterligere å spesialisere regionkontorenes virksomhet for å sikre større likhet i praksis og at 
det foregår utredningsarbeid som berører etatens oppgaver. 

Husbanken 
Etter 2020 vil fire av Husbankens regionen dele to fylker mellom seg. Delingen av Troms 
fortsetter som tidligere, og Viken deles mellom kontorene Øst og Sør.  

Husbanken er en etat der digitaliseringen er sterkt fremtredende og kan endre både etatens 
og kommunenes oppgaveløsning. Dette trekker i retning av å legge sterk vekt på at 
virksomheten må ha stor grad av frihet i valg av organisasjonsmodell. Ettersom Husbankens 
regionkontor vil ha avvik fra ny fylkesinndeling både i nord og i Viken, anbefaler Difi likevel at 
Husbanken og KMD konkret vurderer tilpasning av Husbankens struktur til de nye fylkene ut 
fra behovet for samhandling spesielt med fylkesmennene. En tilpasning av Husbankens to 
nordligste regioner til fylkesinndelingen vil også gi en jevnere fordeling i antall kommuner i de 
to nordligste regionene. Siden kommunedialogen er omfattende kan en tilpasning til 
fylkesinndelingen (og dermed til fylkesmannsstrukturen) være hensiktsmessig på bakgrunn 
av at fylkesmannen skal være det statlige navet i kommunedialogen. 
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Digitaliseringen vil kunne endre Husbankens behov for regional tilstedeværelse i fremtiden. I 
tråd med prinsippet om at statsetater med kommunerettede oppgaver som formidling, 
veiledning, tilsyn og kontroll som hovedregel bør legge slike oppgaver på regionalt nivå til 
fylkesmannen, bør dette etter Difis vurdering vurderes som et alternativ til å ha egne 
regionkontor for Husbanken. Dette kan være hensiktsmessig både med tanke på å sikre 
samordning og effektiv ressursbruk. 

IMDi 
IMDi er i en særstilling ettersom det skal overføres oppgaver fra IMDi sine regionavdelinger 
til fylkeskommunen som ledd i regionreformen. Det er fortsatt ikke avklart hvilke oppgaver 
som skal overføres, men det ligger an til at regionkontorene nedlegges i sin nåværende form. 
Gitt usikkerheten knyttet til hvilke oppgaver og hvilken kontorstruktur IMDi vil ha fremover, vil 
vi ikke komme med konkrete anbefalinger om endring av deres regionale inndeling. Hvis det 
imidlertid er slik at IMDi også etter 2020 har behov for oppfølging av kommunene i sitt arbeid 
med å implementere statlig politikk og sikre likebehandling, bør det vurderes om denne typen 
oppgaver kan legges til fylkesmannen. Det vil kunne bidra til bedre samordning overfor 
kommunene på det velferdspolitiske området samt en kostnadseffektiv administrasjon.  
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Totalt antall sider til trykking:  

Dato for utgivelse: 12. desember 2018 

Utgiver: Difi 
Postboks 8115 Dep 
0032 OSLO 
www.difi.no  
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Fra: Rønning Hege (Hege.Ronning@kmd.dep.no)
Sendt: 09.01.2019 19:11:15
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: 18/2648-5 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Vedlegg: Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for ko(1).pdf;Vedlegg 1 Rammetilskudd til
kommuner etter saldert b(1).pdf;Vedlegg 2 Rammetilskudd til fylkeskommuner etter saldert b(1).pdf;Vedlegg 3 60-
postliste nysaldert 2018 og saldert b(1).pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
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0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Hege Rønning 
22 24 72 24 

Rundskriv 
 

Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og 
fylkeskommuner  

Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2019 etter 

Stortingets budsjettvedtak.  

 

Regjeringen Solberg la 8. oktober 2018 fram budsjettforslaget for 2019 i Prop. 1 S (2018–

2019). Stortingets finanskomité avga 27. november 2018 Innst. 2 S (2018–2019) med forslag 

til rammevedtak for 2019. Innstillingen ble vedtatt av Stortinget 3. desember. Videre avga 

finanskomiteen 5. desember 2018 Innst. 3 S (2018–2019) Skatte-, avgifts- og tollvedtak 

2019. På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 12. desember kommunale og 

fylkeskommunale skattører. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 6. desember 

2018 Innst. 16 S (2018–2019). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 14. desember 

rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2019. For nærmere detaljer om 

budsjettopplegget for kommunesektoren 2019 vises det til ovennevnte budsjettdokumenter 

som er tilgjengelige på Stortingets nettsider: Stortinget.no  

 

Grønt hefte 2019 er beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2018–2019) og viser 

regjeringens forslag til fordeling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner. Under 

punkt 2 er det redegjort for endringer i rammetilskuddet for 2019 som følge av Stortingets 

budsjettvedtak. Vedlagt er tabeller som viser endringene på kommune- og fylkesnivå. Under 

punkt 3 gis en omtale av andre saker, mens det under punkt 4 gis en oversikt over datoer for 

utbetaling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner i 2019.  

 

Kommuner 

Fylkeskommuner  

Fylkesmenn 

  

 

 

Nr.  

H-1/19 

 

Vår ref 

18/2648-5 

Dato 

9. januar 2019 
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1. Kommunesektorens inntektsrammer i 2019  

 

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås å bli 2,8 mrd. kroner i 2019, 

tilsvarende 0,6 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 i revidert 

nasjonalbudsjett for 2018. Inntektsrammen anslås å bli om lag 0,9 mrd. kroner høyere enn 

anslaget i Prop. 1 S (2018–2019).   

 

Av veksten i kommunesektorens inntekter er om lag 2,4 mrd. kroner vekst i frie inntekter, 

tilsvarende 0,6 pst. Veksten i de frie inntektene er om lag 0,2 mrd. kroner lavere enn 

forslaget i Prop. 1 S (2018–2019). Reduksjonen skyldes hovedsakelig at 200 mill. kroner er 

overført fra kap. 571 post 60 til kap. 226, post 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærerinnsats på 1.–10. trinn på Kunnskapsdepartementets budsjett.  

 

Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes og fylkeskommunenes 

skatteinntekter å bli henholdsvis 15 og 3 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–

2019), og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Skattørene holdes uendret som i forslaget. 

 

I Prop. 1 S (2018–2019) foreslo regjeringen å øke innslagspunktet i 

toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med 50 000 kroner ut over anslått 

lønnsvekst. Stortingets budsjettvedtak innebærer at innslagspunktet økes i takt med anslått 

lønnsvekst, og settes til 1 270 000 kroner i 2019. Bevilgningen økes med 325 mill. kroner 

sammenliknet med regjeringens forslag. 

 

2. Endringer i rammetilskuddet som følge av Stortingets budsjettvedtak  

Endringer – Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner  

Post 60 Innbyggertilskudd 

Stortinget vedtok en netto reduksjon på post 60 Innbyggertilskudd på 215 mill. kroner, knyttet 

til følgende saker:  

 200 mill. kroner er overført fra kap. 571, post 60 til kap. 226, post 63 Tidlig innsats i 

skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn på Kunnskapsdepartementets 

budsjett.  

 Som følge av endringer i skatteopplegget anslås kommunenes skatteinntekter å bli 

15 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–2019), og kap. 571, post 60 

Innbyggertilskudd til kommunene reduseres tilsvarende. Nedjusteringen er fordelt 

med et likt beløp per innbygger for alle kommuner. 

Endringer – Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner  

Post 60 Innbyggertilskudd 

Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2018–2019) en reduksjon på kap. 572, 

post 60 Innbyggertilskudd med 3 mill. kroner knyttet til følgende:  

 Som følge av endringer i skatteopplegget anslås fylkeskommunenes skatteinntekter å 

bli 3 mill. kroner høyere enn anslått i Prop. 1 S (2018–2019), og kap. 572, post 60 
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Innbyggertilskudd til fylkeskommunene reduseres tilsvarende. Nedjusteringen er 

fordelt med et likt beløp per innbygger for alle fylkeskommuner. 

 

3. Andre saker  

Frivilligsentraler 

Midler som skulle fordeles særskilt til Våler i Hedmark (knr. 0426) i forbindelse med 

opprettelse av en ny frivilligsentral ble ved en feil fordelt til Våler i Østfold (knr. 0137). Som 

følge av dette omfordeles 0,4 mill. kroner fra 0137 Våler til 0426 Våler i 2019. 

 

4. Utbetaling av rammetilskudd i 2019 

 

I 2019 vil rammetilskuddet være på mottakers konto følgende datoer: 4. januar, 4. februar,   

6. mars, 4. april, 3. mai, 3. juni, 4. juli, 4. september, 4. oktober og 4. november. 

 

5. Nysaldert budsjett 2018 

 

Stortinget vedtok 18. desember 2018 nysalderingen av statsbudsjettet for 2018, jf. Prop. 20 

S og Innst. 118 S (2018–2019). Informasjon om endringene etter nysalderingen ligger på 

KMDs nettsider: Kommunalnytt nr. 7 2018. Termin 11 2018, inkl. endringer etter 

nysalderingen av budsjettet 2018, ble utbetalt 21. desember: Utbetaling av rammetilskudd 

termin 11 2018. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hege Rønning 

seniorrådgiver 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Rammetilskudd til kommuner etter saldert budsjett 2019  

2. Rammetilskudd til fylkeskommuner etter saldert budsjett 2019 

3. 60-postliste nysaldert 2018 og saldert budsjett 2019   

 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Agdenes kommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i 

Finnmark 

Statens hus, 

Damsveien 1 

9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Hedmark 

Postboks 4034 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i 

Hordaland 

Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oppland 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus 

c/o Fylkesmannen i 

Østfold 

1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Sogn og Fjordane 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i 

Telemark 

Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i 

Troms 

Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Østfold 

Postboks 325 1502 MOSS 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Aust-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balestrand 

kommune 

Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 
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Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Berg kommune Skaland 9385 SKALAND 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Buskerud 

fylkeskommune 

Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eid kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Eide kommune Rådhusvegen 7 6490 EIDE 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidsberg kommune Ordfører Voldens vei 

1 

1850 MYSEN 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 
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Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Finnmark 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Finnøy kommune Rådhuset 4160 FINNØY 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flora kommune Markegata 51 6900 FLORØ 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forsand kommune Kommunehuset 4110 FORSAND 

Fosnes kommune Servicekontoret 7856 JØA 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Fræna kommune Rådhuset 6440 ELNESVÅGEN 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fusa kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 
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Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Fylkesmennenes 

fellesadministrasjon 

Postboks 788 4809 ARENDAL 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Førde kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gaular kommune Vadheimsvegen 15 6973 SANDE I 

SUNNFJORD 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Granvin herad Postboks 13 5733 GRANVIN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 
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Halsa kommune Rådhuset Liabøen 6683 VÅGLAND 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Haram kommune Storgata 19 6270 BRATTVÅG 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Hedmark 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Hordaland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Hornindal kommune Postboks 24 6761 HORNINDAL 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 
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Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Postboks 24 4368 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Jondal kommune Folgefonnvegen 2 5627 JONDAL 

Jølster kommune Kommunehuset, 

Ospene 1 

6843 SKEI I JØLSTER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvalsund kommune Rådhusv. 18 9620 KVALSUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune  4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
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Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leikanger kommune Skrivarvegen 7 6863 LEIKANGER 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lindesnes kommune Postboks 183 

Vigeland 

4524 LINDESNES 

Lindås kommune Felles postmottak 

Kvernhusmyrane 20 

5914 ISDALSTØ 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Mandal kommune Postboks 905 4509 MANDAL 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Marnardal kommune Rådhuset, 

Heddeland 

4534 MARNARDAL 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Meland kommune Postboks 79 5906 FREKHAUG 

Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
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Midsund kommune Utsidevegen 131 6475 MIDSUND 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namdalseid 

kommune 

Gløttvegen 2 7750 NAMDALSEID 

Namsos kommune Postboks 333 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Namsskogan 

kommune 

 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Naustdal kommune Postboks 43 6806 NAUSTDAL 

Nedre Eiker 

kommune 

Postboks 399 3051 MJØNDALEN 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nesset kommune Kråkholmvegen 2 6460 EIDSVÅG I 

ROMSDAL 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 
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Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøy kommune Idrettsvegen 1 7970 KOLVEREID 

Odda kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Oppland 

fylkeskommune 

Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Os kommune Postboks 84 5202 OS 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rennesøy kommune Postboks 24 4159 RENNESØY 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Roan kommune  7180 ROAN 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 
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Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Rømskog kommune Kommunehuset 1950 RØMSKOG 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN 

Røyrvik kommune Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I 

VESTFOLD 

Sande kommune Rådhuset 6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES 

Sandøy kommune Harneshaug 6487 HARØY 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Selje kommune  6740 SELJE 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Skodje kommune Rådhuset 6260 SKODJE 

Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 

Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
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Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 

Fylkeshuset, 

Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Songdalen 

kommune 

Postboks 53 4685 NODELAND 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Spydeberg 

kommune 

Stasjonsgata 35 1820 SPYDEBERG 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stordal kommune Kommunehuset 6250 STORDAL 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sund kommune Postboks 23 5371 SKOGSVÅG 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 

Sykkylven kommune  6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 
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Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Tjeldøyveien 800 9444 HOL I TJELDSUND 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 

Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 VANGSVIK 

Troms 

fylkeskommune 

Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydal kommune 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang herad  5780 KINSARVIK 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 
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Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM 

Vest-Agder 

fylkeskommune 

Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold 

fylkeskommune 

Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vikna kommune Postboks 133 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågsøy kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD 

Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østfold 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 
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Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus, 

Ternholmvegen 2 

5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Vedlegg 1: Rammetilskudd til kommunene etter saldert budsjett 2019

Kolonne 1: Rammetilskudd i Prop 1. S (2018-2019), Grønt hefte (1 000 kr)

Kolonne 2: Uttrekk som følge av å overføre midler til økt lærerinnsats, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole (1 000 kr)

Kolonne 3: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)

Kolonne 4: Omfordeling av midler til frivilligsentraler, fordelt særskilt (1 000 kr)

Kolonne 5: Samlede endringer kolonne 2-4 (1 000 kr)

Kolonne 6: Rammetilskudd etter saldert budsjett 2019 (1000 kr)

Fylke Rammetilskudd 

Grønt hefte 2019

Overføring av 

penger til økt 

lærerinnsats

Endringer i 

skatteopplegget

(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1 2 3

0101 Halden 785 501 -1 110 -88

0104 Moss 818 736 -1 173 -92

0105 Sarpsborg 1 446 982 -2 066 -158

0106 Fredrikstad 1 946 466 -2 941 -230

0111 Hvaler 109 307 -154 -13

0118 Aremark 56 750 -61 -4

0119 Marker 107 024 -124 -10

0121 Rømskog 37 572 -32 -2

0122 Trøgstad 155 556 -199 -15

0123 Spydeberg 41 087 -229 -17

0124 Askim 406 442 -621 -45

0125 Eidsberg 312 833 -415 -32

0127 Skiptvet 107 873 -164 -11

0128 Rakkestad 244 593 -313 -23

0135 Råde 189 059 -280 -21

0136 Rygge 374 089 -582 -46

0137 Våler 134 616 -239 -16

0138 Hobøl 38 817 -194 -16

0211 Vestby 432 768 -746 -50

0213 Ski 765 522 -1 353 -87

0214 Ås 447 371 -767 -57

0215 Frogn 343 985 -610 -45

0216 Nesodden 439 887 -800 -55

0217 Oppegård 664 584 -1 138 -77

0219 Bærum 3 164 301 -5 155 -357

0220 Asker 1 523 923 -2 603 -173

0221 Aurskog-Høland 408 302 -626 -46

0226 Sørum 455 714 -808 -51

0227 Fet 272 289 -483 -33

0228 Rælingen 419 336 -741 -51
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0229 Enebakk 263 671 -482 -31

0230 Lørenskog 869 163 -1 493 -111

0231 Skedsmo 1 247 483 -2 082 -155

0233 Nittedal 574 499 -1 039 -67

0234 Gjerdrum 161 418 -290 -19

0235 Ullensaker 862 796 -1 561 -105

0236 Nes 512 681 -805 -62

0237 Eidsvoll 603 279 -977 -70

0238 Nannestad 323 270 -562 -38

0239 Hurdal 90 675 -110 -8

0301 Oslo 14 347 680 -21 217 -1 910

0402 Kongsvinger 485 265 -612 -51

0403 Hamar 758 676 -1 034 -87

0412 Ringsaker 827 191 -1 239 -97

0415 Løten 193 930 -270 -22

0417 Stange 501 054 -726 -59

0418 Nord-Odal 160 078 -173 -14

0419 Sør-Odal 197 610 -264 -22

0420 Eidskog 195 980 -184 -17

0423 Grue 156 837 -143 -13

0425 Åsnes 234 892 -225 -20

0426 Våler 118 931 -121 -10

0427 Elverum 543 535 -784 -60

0428 Trysil 212 580 -239 -19

0429 Åmot 140 945 -157 -12

0430 Stor-Elvdal 97 658 -88 -7

0432 Rendalen 78 987 -74 -5

0434 Engerdal 66 100 -64 -4

0436 Tolga 68 887 -71 -4

0437 Tynset 183 676 -239 -16

0438 Alvdal 91 249 -105 -7

0439 Folldal 69 381 -63 -4

0441 Os 76 079 -71 -5

0501 Lillehammer 670 421 -940 -79

0502 Gjøvik 723 503 -1 060 -86

0511 Dovre 93 046 -93 -7

0512 Lesja 84 172 -96 -6

0513 Skjåk 75 773 -78 -6

0514 Lom 81 317 -87 -7

0515 Vågå 122 190 -143 -10

0516 Nord-Fron 178 858 -202 -16

0517 Sel 188 744 -211 -16

0519 Sør-Fron 100 119 -122 -9

0520 Ringebu 140 460 -152 -13

0521 Øyer 146 504 -183 -14

0522 Gausdal 171 276 -221 -17

0528 Østre Toten 384 397 -505 -42
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0529 Vestre Toten 323 307 -461 -38

0532 Jevnaker 170 535 -258 -19

0533 Lunner 230 991 -352 -26

0534 Gran 373 253 -504 -39

0536 Søndre Land 166 254 -193 -16

0538 Nordre Land 195 752 -244 -19

0540 Sør-Aurdal 124 607 -123 -9

0541 Etnedal 65 255 -62 -4

0542 Nord-Aurdal 184 482 -221 -18

0543 Vestre Slidre 74 021 -90 -6

0544 Øystre Slidre 101 316 -129 -9

0545 Vang 68 572 -69 -4

0602 Drammen 1 719 536 -2 468 -195

0604 Kongsberg 645 025 -1 044 -77

0605 Ringerike 735 011 -1 061 -86

0612 Hole 175 029 -278 -19

0615 Flå 49 729 -49 -3

0616 Nes 109 198 -118 -9

0617 Gol 144 684 -172 -13

0618 Hemsedal 77 852 -107 -7

0619 Ål 151 096 -195 -13

0620 Hol 116 686 -158 -13

0621 Sigdal 113 818 -144 -10

0622 Krødsherad 82 021 -91 -6

0623 Modum 362 187 -501 -39

0624 Øvre Eiker 465 365 -712 -54

0625 Nedre Eiker 614 225 -1 006 -71

0626 Lier 635 770 -1 056 -74

0627 Røyken 557 357 -938 -64

0628 Hurum 237 243 -360 -27

0631 Flesberg 93 263 -113 -8

0632 Rollag 64 485 -49 -4

0633 Nore og Uvdal 95 287 -98 -7

0701 Horten 681 751 -970 -77

0704 Tønsberg 1 100 609 -1 597 -129

0710 Sandefjord 1 556 149 -2 320 -178

0711 Svelvik 156 451 -240 -19

0712 Larvik 1 211 569 -1 675 -133

0713 Sande 256 754 -388 -28

0715 Holmestrand 357 403 -510 -40

0716 Re 254 378 -407 -28

0729 Færder 689 939 -996 -76

0805 Porsgrunn 864 154 -1 256 -102

0806 Skien 1 340 983 -1 979 -155

0807 Notodden 365 139 -445 -36

0811 Siljan 72 057 -101 -7

0814 Bamble 345 140 -533 -40
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0815 Kragerø 292 558 -362 -30

0817 Drangedal 143 107 -173 -12

0819 Nome 194 352 -233 -19

0821 Bø 176 874 -239 -18

0822 Sauherad 125 500 -164 -12

0826 Tinn 185 346 -212 -16

0827 Hjartdal 67 277 -72 -4

0828 Seljord 104 088 -130 -8

0829 Kviteseid 88 500 -81 -7

0830 Nissedal 65 635 -71 -4

0831 Fyresdal 61 472 -69 -4

0833 Tokke 82 605 -94 -6

0834 Vinje 120 066 -153 -10

0901 Risør 201 737 -251 -19

0904 Grimstad 557 044 -943 -65

0906 Arendal 1 088 722 -1 681 -127

0911 Gjerstad 88 356 -92 -7

0912 Vegårshei 80 505 -105 -6

0914 Tvedestrand 183 281 -237 -17

0919 Froland 155 887 -259 -16

0926 Lillesand 100 317 -470 -31

0928 Birkenes 152 803 -244 -15

0929 Åmli 87 751 -78 -5

0935 Iveland 55 262 -66 -4

0937 Evje og Hornnes 117 545 -160 -10

0938 Bygland 58 407 -55 -3

0940 Valle 48 367 -55 -3

0941 Bykle 37 054 -50 -3

1001 Kristiansand 2 241 333 -3 439 -258

1002 Mandal 428 326 -641 -44

1003 Farsund 260 629 -386 -27

1004 Flekkefjord 278 788 -373 -26

1014 Vennesla 389 868 -600 -41

1017 Songdalen 186 173 -306 -19

1018 Søgne 274 111 -479 -32

1021 Marnardal 90 418 -112 -6

1026 Åseral 44 178 -50 -3

1027 Audnedal 73 549 -88 -5

1029 Lindesnes 156 793 -211 -14

1032 Lyngdal 250 036 -405 -24

1034 Hægebostad 70 899 -80 -5

1037 Kvinesdal 193 962 -252 -17

1046 Sirdal 69 196 -85 -5

1101 Eigersund 374 110 -603 -42

1102 Sandnes 1 821 714 -3 227 -217

1103 Stavanger 3 036 674 -4 988 -377

1106 Haugesund 904 556 -1 350 -105
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1111 Sokndal 117 518 -150 -9

1112 Lund 103 917 -142 -9

1114 Bjerkreim 93 032 -148 -8

1119 Hå 463 343 -859 -53

1120 Klepp 463 038 -852 -55

1121 Time 456 498 -811 -53

1122 Gjesdal 300 585 -551 -34

1124 Sola 620 751 -1 139 -75

1127 Randaberg 269 853 -476 -31

1129 Forsand 55 813 -74 -3

1130 Strand 339 412 -566 -36

1133 Hjelmeland 101 239 -136 -8

1134 Suldal 135 932 -183 -11

1135 Sauda 154 046 -184 -13

1141 Finnøy 110 832 -147 -9

1142 Rennesøy 139 070 -248 -14

1144 Kvitsøy 33 203 -32 -2

1145 Bokn 43 905 -43 -2

1146 Tysvær 303 521 -530 -31

1149 Karmøy 1 022 885 -1 735 -120

1151 Utsira 27 240 -17 -1

1160 Vindafjord 256 860 -360 -25

1201 Bergen 6 331 385 -9 540 -791

1211 Etne 136 480 -173 -12

1216 Sveio 172 394 -271 -16

1219 Bømlo 345 944 -532 -34

1221 Stord 464 486 -755 -53

1222 Fitjar 102 571 -153 -9

1223 Tysnes 107 738 -108 -8

1224 Kvinnherad 390 319 -541 -37

1227 Jondal 55 721 -51 -3

1228 Odda 207 744 -235 -19

1231 Ullensvang 136 136 -151 -9

1232 Eidfjord 38 857 -41 -3

1233 Ulvik 55 112 -50 -3

1234 Granvin 43 965 -35 -3

1235 Voss 431 115 -561 -41

1238 Kvam 278 028 -344 -24

1241 Fusa 132 513 -183 -11

1242 Samnanger 83 130 -94 -7

1243 Os 287 082 -910 -58

1244 Austevoll 169 951 -241 -15

1245 Sund 201 617 -336 -20

1246 Fjell 594 884 -1 114 -73

1247 Askøy 750 890 -1 319 -82

1251 Vaksdal 148 619 -169 -12

1252 Modalen 29 715 -31 -1
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1253 Osterøy 204 885 -330 -23

1256 Meland 224 242 -380 -23

1259 Øygarden 145 928 -222 -14

1260 Radøy 152 672 -200 -15

1263 Lindås 409 178 -685 -45

1264 Austrheim 92 681 -119 -8

1265 Fedje 41 484 -34 -2

1266 Masfjorden 77 682 -86 -5

1401 Flora 342 035 -522 -34

1411 Gulen 100 324 -115 -7

1412 Solund 46 518 -44 -2

1413 Hyllestad 60 491 -57 -4

1416 Høyanger 139 137 -172 -12

1417 Vik 104 732 -114 -8

1418 Balestrand 65 976 -54 -4

1419 Leikanger 76 900 -99 -7

1420 Sogndal 207 512 -300 -23

1421 Aurland 58 109 -69 -5

1422 Lærdal 76 485 -89 -6

1424 Årdal 154 228 -177 -15

1426 Luster 172 611 -220 -15

1428 Askvoll 117 795 -133 -9

1429 Fjaler 121 518 -131 -8

1430 Gaular 115 633 -145 -9

1431 Jølster 110 514 -148 -9

1432 Førde 350 663 -577 -37

1433 Naustdal 107 664 -125 -8

1438 Bremanger 152 110 -176 -11

1439 Vågsøy 191 452 -250 -17

1441 Selje 106 459 -113 -8

1443 Eid 187 376 -265 -17

1444 Hornindal 51 973 -53 -3

1445 Gloppen 210 339 -259 -16

1449 Stryn 226 284 -320 -20

1502 Molde 664 599 -997 -76

1504 Ålesund 1 072 418 -1 753 -135

1505 Kristiansund 605 451 -871 -69

1511 Vanylven 116 440 -111 -9

1514 Sande 93 525 -103 -7

1515 Herøy 222 894 -361 -25

1516 Ulstein 213 708 -361 -24

1517 Hareid 147 143 -212 -15

1519 Volda 251 760 -361 -26

1520 Ørsta 294 178 -438 -31

1523 Ørskog 76 668 -93 -6

1524 Norddal 75 109 -76 -5

1525 Stranda 141 808 -177 -13
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1526 Stordal 50 608 -50 -3

1528 Sykkylven 201 125 -310 -22

1529 Skodje 128 583 -205 -13

1531 Sula 265 239 -395 -26

1532 Giske 221 281 -366 -24

1534 Haram 250 607 -385 -26

1535 Vestnes 179 905 -248 -19

1539 Rauma 224 947 -296 -21

1543 Nesset 104 103 -108 -8

1545 Midsund 80 836 -96 -6

1546 Sandøy 54 880 -60 -4

1547 Aukra 110 956 -171 -10

1548 Fræna 280 911 -397 -28

1551 Eide 111 159 -158 -10

1554 Averøy 155 908 -248 -17

1557 Gjemnes 90 222 -116 -7

1560 Tingvoll 116 161 -126 -9

1563 Sunndal 217 693 -255 -20

1566 Surnadal 176 323 -214 -17

1571 Halsa 68 458 -69 -4

1573 Smøla 84 020 -91 -6

1576 Aure 151 778 -151 -10

5001 Trondheim 3 951 013 -6 503 -548

5004 Steinkjer 592 029 -831 -63

5005 Namsos 383 540 -514 -37

5011 Hemne 125 598 -154 -12

5012 Snillfjord 50 770 -44 -3

5013 Hitra 137 428 -172 -13

5014 Frøya 141 655 -180 -14

5015 Ørland 148 021 -186 -15

5016 Agdenes 82 349 -68 -5

5017 Bjugn 152 556 -193 -14

5018 Åfjord 118 254 -115 -9

5019 Roan 48 188 -40 -3

5020 Osen 52 714 -47 -3

5021 Oppdal 188 757 -259 -20

5022 Rennebu 91 035 -102 -7

5023 Meldal 125 732 -142 -11

5024 Orkdal 314 530 -490 -34

5025 Røros 158 242 -188 -16

5026 Holtålen 73 491 -81 -6

5027 Midtre Gauldal 183 844 -234 -18

5028 Melhus 422 571 -674 -47

5029 Skaun 220 057 -371 -23

5030 Klæbu 158 534 -292 -17

5031 Malvik 331 247 -601 -40

5032 Selbu 34 118 -159 -12
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5033 Tydal 36 994 -35 -2

5034 Meråker 91 669 -94 -7

5035 Stjørdal 275 268 -970 -68

5036 Frosta 89 437 -104 -7

5037 Levanger 508 200 -785 -57

5038 Verdal 392 674 -580 -42

5039 Verran 91 263 -93 -7

5040 Namdalseid 79 439 -68 -4

5041 Snåsa 83 321 -91 -6

5042 Lierne 76 123 -68 -4

5043 Røyrvik 38 151 -29 -1

5044 Namsskogan 55 098 -48 -3

5045 Grong 95 720 -90 -7

5046 Høylandet 71 771 -67 -4

5047 Overhalla 130 176 -173 -11

5048 Fosnes 39 224 -27 -2

5049 Flatanger 50 190 -43 -3

5050 Vikna 154 693 -193 -13

5051 Nærøy 174 359 -207 -14

5052 Leka 37 476 -27 -2

5053 Inderøy 217 687 -276 -19

5054 Indre Fosen 331 460 -409 -28

5061 Rindal 75 359 -80 -6

1804 Bodø 1 256 098 -1 896 -146

1805 Narvik 493 331 -651 -53

1811 Bindal 69 028 -71 -4

1812 Sømna 85 409 -88 -6

1813 Brønnøy 253 367 -327 -22

1815 Vega 55 525 -54 -3

1816 Vevelstad 37 567 -27 -1

1818 Herøy 74 080 -74 -5

1820 Alstahaug 215 701 -281 -21

1822 Leirfjord 96 625 -93 -6

1824 Vefsn 386 095 -462 -38

1825 Grane 68 878 -65 -4

1826 Hattfjelldal 70 337 -68 -4

1827 Dønna 69 030 -69 -4

1828 Nesna 76 436 -80 -5

1832 Hemnes 160 666 -174 -13

1833 Rana 683 883 -957 -74

1834 Lurøy 125 763 -128 -5

1835 Træna 34 711 -29 -1

1836 Rødøy 75 436 -72 -4

1837 Meløy 229 559 -264 -18

1838 Gildeskål 91 563 -85 -6

1839 Beiarn 55 272 -39 -3

1840 Saltdal 158 501 -175 -13
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1841 Fauske 265 292 -338 -28

1845 Sørfold 84 398 -87 -6

1848 Steigen 111 011 -104 -7

1849 Hamarøy 87 512 -72 -5

1850 Tysfjord 94 561 -87 -6

1851 Lødingen 89 971 -81 -6

1852 Tjeldsund 62 261 -54 -4

1853 Evenes 71 230 -58 -4

1854 Ballangen 99 685 -102 -7

1856 Røst 34 689 -25 -1

1857 Værøy 45 575 -34 -2

1859 Flakstad 62 246 -51 -4

1860 Vestvågøy 334 325 -447 -32

1865 Vågan 275 064 -372 -27

1866 Hadsel 246 066 -292 -23

1867 Bø 109 596 -88 -7

1868 Øksnes 142 439 -160 -13

1870 Sortland 291 984 -400 -30

1871 Andøy 160 955 -180 -14

1874 Moskenes 49 968 -43 -3

1902 Tromsø 1 766 581 -2 737 -215

1903 Harstad 692 711 -894 -70

1911 Kvæfjord 121 176 -118 -8

1913 Skånland 117 715 -116 -9

1917 Ibestad 70 108 -52 -4

1919 Gratangen 57 983 -47 -3

1920 Lavangen 63 067 -54 -3

1922 Bardu 128 651 -159 -11

1923 Salangen 83 660 -83 -6

1924 Målselv 210 814 -250 -19

1925 Sørreisa 110 270 -137 -10

1926 Dyrøy 65 430 -48 -3

1927 Tranøy 81 482 -73 -4

1928 Torsken 61 273 -49 -3

1929 Berg 49 447 -39 -3

1931 Lenvik 398 126 -498 -33

1933 Balsfjord 201 428 -216 -16

1936 Karlsøy 105 875 -81 -6

1938 Lyngen 138 698 -111 -8

1939 Storfjord 93 330 -82 -5

1940 Kåfjord 97 698 -78 -6

1941 Skjervøy 117 400 -111 -8

1942 Nordreisa 166 400 -208 -14

1943 Kvænangen 78 690 -49 -3

2002 Vardø 97 022 -65 -6

2003 Vadsø 203 003 -232 -17

2004 Hammerfest 362 890 -403 -30
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2011 Kautokeino 146 015 -127 -8

2012 Alta 721 641 -857 -58

2014 Loppa 67 319 -39 -3

2015 Hasvik 64 075 -41 -3

2017 Kvalsund 69 307 -46 -3

2018 Måsøy 73 268 -48 -3

2019 Nordkapp 123 274 -113 -9

2020 Porsanger 146 519 -146 -11

2021 Karasjok 121 302 -103 -8

2022 Lebesby 86 044 -63 -4

2023 Gamvik 67 284 -43 -3

2024 Berlevåg 60 491 -35 -3

2025 Tana 135 886 -118 -8

2027 Nesseby 67 454 -43 -3

2028 Båtsfjord 95 658 -84 -6

2030 Sør-Varanger 329 992 -372 -28

Skjønn fordelt gj. året 311 576

Prosjektskjønn, forskot m.m. 237 000

Sum, inkl. fordelt gj. året 136 972 250 -200 000 -15 000
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Kolonne 2: Uttrekk som følge av å overføre midler til økt lærerinnsats, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole (1 000 kr)

Kolonne 3: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)

Omfordeling av 

midler til 

frivilligsentraler

Samlede endringer 

kolonne 2-4 

Rammetilskudd 

saldert budsjett 

2019

(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

4 5 6

0 -1 198 784 303

0 -1 265 817 471

0 -2 224 1 444 758

0 -3 170 1 943 296

0 -167 109 140

0 -65 56 685

0 -134 106 890

0 -34 37 538

0 -214 155 343

0 -246 40 841

0 -666 405 776

0 -448 312 385

0 -175 107 698

0 -336 244 257

0 -301 188 758

0 -627 373 462

-414 -669 133 947

0 -210 38 607

0 -795 431 972

0 -1 440 764 082

0 -824 446 547

0 -654 343 330

0 -855 439 032

0 -1 215 663 369

0 -5 512 3 158 789

0 -2 776 1 521 147

0 -673 407 629

0 -859 454 854

0 -517 271 772

0 -792 418 544
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0 -513 263 158

0 -1 605 867 559

0 -2 238 1 245 245

0 -1 107 573 392

0 -309 161 109

0 -1 666 861 130

0 -866 511 815

0 -1 047 602 231

0 -600 322 670

0 -118 90 557

0 -23 127 14 324 546

0 -662 484 603

0 -1 122 757 554

0 -1 336 825 855

0 -291 193 639

0 -785 500 269

0 -187 159 891

0 -287 197 324

0 -202 195 779

0 -156 156 681

0 -245 234 646

414 283 119 213

0 -844 542 691

0 -258 212 322

0 -169 140 776

0 -95 97 563

0 -79 78 908

0 -68 66 032

0 -75 68 812

0 -255 183 421

0 -112 91 137

0 -67 69 314

0 -77 76 002

0 -1 019 669 402

0 -1 146 722 356

0 -100 92 946

0 -102 84 070

0 -84 75 689

0 -93 81 223

0 -153 122 037

0 -218 178 641

0 -227 188 517

0 -131 99 988

0 -164 140 296

0 -198 146 307

0 -238 171 037

0 -547 383 850
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0 -499 322 809

0 -277 170 259

0 -377 230 614

0 -543 372 711

0 -209 166 045

0 -263 195 489

0 -131 124 476

0 -66 65 189

0 -240 184 242

0 -96 73 926

0 -138 101 178

0 -74 68 498

0 -2 662 1 716 874

0 -1 122 643 904

0 -1 146 733 864

0 -297 174 732

0 -52 49 677

0 -128 109 070

0 -185 144 498

0 -114 77 737

0 -208 150 888

0 -171 116 515

0 -154 113 665

0 -98 81 923

0 -540 361 647

0 -766 464 599

0 -1 077 613 148

0 -1 130 634 640

0 -1 002 556 355

0 -387 236 856

0 -121 93 142

0 -53 64 432

0 -105 95 182

0 -1 047 680 705

0 -1 726 1 098 884

0 -2 498 1 553 651

0 -258 156 192

0 -1 808 1 209 762

0 -415 256 338

0 -550 356 853

0 -434 253 944

0 -1 072 688 867

0 -1 358 862 796

0 -2 134 1 338 850

0 -481 364 658

0 -108 71 949

0 -573 344 567
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0 -391 292 166

0 -185 142 923

0 -251 194 101

0 -257 176 616

0 -176 125 324

0 -229 185 117

0 -76 67 200

0 -139 103 950

0 -87 88 412

0 -75 65 560

0 -73 61 398

0 -100 82 505

0 -163 119 903

0 -270 201 467

0 -1 009 556 035

0 -1 807 1 086 914

0 -99 88 257

0 -111 80 394

0 -254 183 027

0 -275 155 612

0 -501 99 816

0 -258 152 545

0 -84 87 667

0 -69 55 193

0 -170 117 375

0 -59 58 348

0 -59 48 308

0 -53 37 002

0 -3 697 2 237 636

0 -686 427 641

0 -413 260 216

0 -398 278 390

0 -641 389 226

0 -325 185 848

0 -512 273 599

0 -119 90 300

0 -52 44 126

0 -93 73 456

0 -225 156 568

0 -429 249 606

0 -85 70 814

0 -269 193 693

0 -90 69 105

0 -645 373 466

0 -3 444 1 818 270

0 -5 365 3 031 310

0 -1 455 903 101
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0 -159 117 358

0 -152 103 766

0 -156 92 876

0 -912 462 432

0 -906 462 131

0 -864 455 634

0 -584 300 001

0 -1 213 619 538

0 -507 269 345

0 -77 55 736

0 -602 338 811

0 -144 101 095

0 -194 135 738

0 -197 153 849

0 -156 110 676

0 -262 138 808

0 -34 33 169

0 -46 43 859

0 -561 302 961

0 -1 855 1 021 030

0 -17 27 223

0 -385 256 475

0 -10 331 6 321 054

0 -184 136 296

0 -288 172 107

0 -565 345 379

0 -808 463 678

0 -162 102 409

0 -116 107 622

0 -579 389 741

0 -54 55 667

0 -255 207 490

0 -161 135 976

0 -43 38 814

0 -53 55 059

0 -37 43 928

0 -603 430 512

0 -368 277 659

0 -194 132 319

0 -101 83 029

0 -969 286 114

0 -256 169 695

0 -356 201 261

0 -1 188 593 697

0 -1 401 749 489

0 -181 148 439

0 -32 29 683
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0 -353 204 531

0 -403 223 839

0 -236 145 693

0 -215 152 458

0 -730 408 449

0 -127 92 554

0 -36 41 448

0 -91 77 591

0 -556 341 479

0 -121 100 203

0 -46 46 472

0 -61 60 431

0 -184 138 953

0 -122 104 611

0 -57 65 919

0 -106 76 794

0 -323 207 189

0 -74 58 035

0 -95 76 391

0 -192 154 036

0 -235 172 376

0 -141 117 654

0 -139 121 379

0 -153 115 479

0 -157 110 357

0 -614 350 049

0 -133 107 531

0 -187 151 923

0 -267 191 185

0 -121 106 339

0 -283 187 093

0 -56 51 917

0 -275 210 064

0 -340 225 944

0 -1 073 663 526

0 -1 888 1 070 530

0 -939 604 511

0 -120 116 320

0 -110 93 415

0 -387 222 508

0 -385 213 323

0 -226 146 916

0 -387 251 373

0 -469 293 709

0 -100 76 569

0 -81 75 029

0 -190 141 618
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0 -52 50 555

0 -332 200 793

0 -218 128 365

0 -421 264 818

0 -390 220 891

0 -411 250 196

0 -266 179 639

0 -317 224 630

0 -116 103 987

0 -101 80 734

0 -63 54 816

0 -181 110 775

0 -425 280 486

0 -167 110 991

0 -265 155 643

0 -123 90 098

0 -135 116 026

0 -275 217 418

0 -231 176 092

0 -73 68 385

0 -97 83 923

0 -161 151 617

0 -7 051 3 943 963

0 -894 591 136

0 -550 382 990

0 -166 125 432

0 -47 50 723

0 -185 137 243

0 -194 141 462

0 -201 147 820

0 -73 82 276

0 -207 152 349

0 -125 118 129

0 -42 48 145

0 -50 52 664

0 -279 188 478

0 -109 90 926

0 -153 125 579

0 -524 314 007

0 -204 158 038

0 -87 73 403

0 -252 183 593

0 -720 421 851

0 -394 219 663

0 -309 158 224

0 -640 330 606

0 -170 33 948
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0 -37 36 956

0 -101 91 568

0 -1 038 274 230

0 -111 89 326

0 -842 507 358

0 -623 392 051

0 -100 91 163

0 -72 79 367

0 -97 83 223

0 -72 76 051

0 -31 38 120

0 -51 55 047

0 -96 95 623

0 -71 71 700

0 -184 129 992

0 -29 39 195

0 -46 50 144

0 -206 154 487

0 -221 174 138

0 -28 37 448

0 -295 217 392

0 -438 331 023

0 -85 75 273

0 -2 042 1 254 055

0 -704 492 627

0 -75 68 952

0 -93 85 316

0 -350 253 018

0 -57 55 468

0 -29 37 538

0 -79 74 002

0 -302 215 399

0 -100 96 525

0 -500 385 596

0 -69 68 809

0 -72 70 265

0 -73 68 958

0 -85 76 350

0 -187 160 479

0 -1 032 682 852

0 -133 125 630

0 -30 34 681

0 -76 75 360

0 -282 229 277

0 -90 91 473

0 -42 55 230

0 -188 158 312
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0 -366 264 926

0 -92 84 306

0 -111 110 900

0 -77 87 435

0 -92 94 469

0 -86 89 885

0 -58 62 203

0 -62 71 169

0 -109 99 576

0 -27 34 662

0 -36 45 539

0 -54 62 192

0 -479 333 846

0 -399 274 665

0 -315 245 752

0 -96 109 501

0 -173 142 266

0 -429 291 555

0 -194 160 761

0 -46 49 922

0 -2 952 1 763 628

0 -964 691 748

0 -126 121 050

0 -125 117 590

0 -56 70 052

0 -50 57 934

0 -57 63 010

0 -171 128 481

0 -89 83 571

0 -269 210 545

0 -147 110 123

0 -51 65 379

0 -77 81 405

0 -51 61 221

0 -41 49 405

0 -531 397 595

0 -232 201 196

0 -87 105 788

0 -119 138 579

0 -87 93 242

0 -84 97 614

0 -120 117 281

0 -222 166 178

0 -52 78 638

0 -71 96 950

0 -249 202 754

0 -433 362 457
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0 -135 145 879

0 -915 720 725

0 -41 67 277

0 -43 64 031

0 -49 69 258

0 -51 73 217

0 -122 123 151

0 -158 146 362

0 -111 121 191

0 -67 85 976

0 -46 67 238

0 -38 60 454

0 -127 135 760

0 -45 67 408

0 -91 95 567

0 -401 329 591

311 576

237 000

0 -215 000 136 757 250
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Vedlegg 2: Rammetilskudd til fylkeskommunene etter saldert budsjett 2019

Kolonne 1: Rammetilskudd i Prop 1. S (2018-2019), Grønt hefte (1 000 kr)

Kolonne 2: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)

Kolonne 3: Rammetilskudd etter saldert budsjett 2019 (1 000 kr)

Fylke Rammetilskudd 

Grønt hefte 2019

Endringer i 

skatteopplegget

Rammetilskudd 

saldert budsjett 

2019

(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr)

1 2 3

01 Østfold 1 288 294 -167 1 288 127

02 Akershus 2 330 620 -350 2 330 270

03 Oslo 2 569 353 -382 2 568 971

04 Hedmark 1 368 757 -111 1 368 646

05 Oppland 1 357 788 -107 1 357 681

06 Buskerud 1 303 671 -160 1 303 512

07 Vestfold 1 219 486 -141 1 219 344

08 Telemark 1 050 027 -98 1 049 929

09 Aust-Agder 826 040 -66 825 973

10 Vest-Agder 1 205 257 -105 1 205 151

11 Rogaland 2 630 266 -268 2 629 998

12 Hordaland 3 284 716 -296 3 284 421

14 Sogn og Fjordane 1 668 705 -62 1 668 643

15 Møre og Romsdal 2 562 799 -150 2 562 649

50 Trøndelag 3 350 465 -261 3 350 204

18 Nordland 3 403 319 -138 3 403 181

19 Troms 2 004 205 -94 2 004 111

20 Finnmark 1 150 563 -43 1 150 520

Ufordelte midler skjønn 50 000 50 000

Sum, inkl. fordeles gjennom året 34 624 331 -3 000 34 621 331

209



Kolonne 2: Uttrekk som følge av endringer i skatteopplegget, fordelt med likt beløp per innbygger, (1 000 kr)
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Statlige overføringer til kommunesektoren i 2018 og 2019 (1 000 kr)

Øremerkede tilskudd

Kap. Post Navn

Nysaldert 

budsjett 2018

Saldert budsjett 

2019

Kunnskapsdepartementet

225 Tiltak i grunnopplæringen

60 Tilskudd til landslinjer 222 091 231 367

63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 66 514 71 038

65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 205 053 274 477

66 Tilskudd til leirskoleopplæring og skoleturer i forbindelse med 

handlingsplan mot antisemittisme 52 863 69 343

67 Tilskudd til opplæring i finsk 7 855 8 978

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 292 542 294 663

226  Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

60

Forskning på tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen 41 598 44 229

61 Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere 60 000

63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 1 517 513 1 823 587

227 Tilskudd til særskilte skoler

63 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 39 087 40 181

231 Barnehager

60 Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage 100 000 262 800

66 Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn 20 000 20 560

240 Fagskoler

60 Tilskudd til fagskoler 658 209 725 350

61 Utviklingsmidler til fagskoleutdanning 35 860 41 864

258 Tiltak for livslang læring

60 Tilskudd til karriereveiledning 33 585 34 525

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak

60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning 210 564 183 255

Sum 3 503 334 4 186 217

Kulturdepartementet

323 Musikk og scenekunst

60 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge 21 120 21 620

342 Kirkebygg og gravplasser

60 Rentekompensasjon – kirkebygg 49 341 37 641

Sum 70 461 59 261

Justis- og beredskapsdepartementet

430 Kriminalomsorgen

60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv. 58 000 69 000

474 Konfliktråd

60 Tilskudd til kommuner 19 268 19 808

Sum 77 268 88 808

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene 487 714             453 090             

64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 154 420             50 000               

553 Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 142 000 47 000
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63 Grenseregionale Interreg-program 51 300 52 736

65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet 112 000 79 856

567 Nasjonale minoriteter

60 Rom 2 237 3 505

575 Ressurskrevende tjenester

60 Toppfinansieringsordning 9 325 606 10 222 112

590 Planlegging og byutvikling

61 Byvekstavtaler 20 123 20 686

65 Områdesatsing i byer 40 150 61 274

Sum 10 335 550 10 990 259

Arbeids- og sosialdepartementet

621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte 151 410 156 750

Sum 151 410 156 750

Helse- og omsorgsdepartementet

714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak 87 102 93 013

740 Helsedirektoratet

60 Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger 80 000 81 908

761 Omsorgstjeneste

60 Kommunale kompetansetiltak 16 651 10 125

61 Vertskommuner 928 286 934 778

62 Dagaktivitetstilbud 289 581 347 998

63 Investeringstilskudd – rehabilitering 4 098 157 4 213 357

64 Kompensasjon for renter og avdrag 835 000 876 900

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 1 451 316 1 482 840

67 Utviklingstiltak 69 500 70 227

68 Kompetanse og innovasjon 388 387 398 050

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst 65 400

762 Primærhelsetjeneste

60 Forebyggende helsetjenester 330 006 453 458

61 Fengselshelsetjeneste 170 718 178 866

63 Allmennlegetjenester 133 672 210 723

64 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 89 736 88 196

765 Psykisk helse og rusarbeid

60 Kommunale tjenester 401 976 456 180

62 Rusarbeid 472 418 477 360

783 Personell

61 Tilskudd til kommuner 138 131 142 708

Sum 9 980 637 10 582 087

Barne- og likestillingsdepartementet

840 Tiltak mot vold og overgrep

61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre 94 521 98 607

846 Familie- og oppveksttiltak

60  Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 35 564 41 560

61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 269 441 311 985

62 Utvikling i kommunene 91 468 133 229

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60 Kommunalt barnevern 756 377 777 556

61 Utvikling i kommunene 20 108 50 671
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62 Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning 19 700 20 252

855 Statlig forvaltning av barnevernet 

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak 359 176 426 801

Sum 1 646 355 1 860 661

Nærings- og fiskeridepartementet

900 Nærings- og fiskeridepartementet

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling 15 000

919 Diverse fiskeriformål

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 2 754 656 519 000

Sum 2 769 656 519 000

Landbruks- og matdepartementet

1142 Landsbruksdirektoratet

60 Tilskudd til veterinærdekning 146 373 180 471

Sum 146 373 180 471

Samferdselsdepartementet

1320 Statens vegvesen

61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 272 500 264 500

62 Skredsikring fylkesveger 758 700 776 900

63 Tilskudd til gang- og sykkelveger 76 400 78 500

64 Utbedring på fylkesveger for tømmertransport 25 000

1330 Særskilte transporttiltak

60 Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov 112 900 184 200

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene 731 500 752 000

63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter 785 000 1 532 000

64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler 750 000 771 000

65 Konkurransen Smartere transport 15 000 15 400

1360 Kystverket

60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg 31 100 42 000

Sum 3 533 100 4 441 500

Klima- og miljødepartementet

1400 Klima- og miljødepartementet

62 Den naturlige skolesekken 3 409

1420 Miljødirektoratet

61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing 79 920 208 230

63 Returordning for kasserte fritidsbåter 1 000 20 000

64 Skrantesykeprøver fra fallvilt 1 700 1 748

65

Tiltak til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold 20 000 20 560

69 Oppryddingstiltak 61 962 50 962

1429 Riksantikvaren

60 Kulturminnearbeid i kommunene 13 616 8 600

Sum 181 607 310 100

Olje- og energidepartementet

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

60 Tilskudd til flom- og skredforebygging 67 000 66 000

Sum 67 000 66 000

Folketrygden

2755 Helsetjenester i kommunene mv.
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62 Fastlønnsordning fysioterapeuter 405 000 413 000

Sum 405 000 413 000

Sum øremerkede tilskudd (kommuneopplegget) 32 867 751 33 854 114

Øremerkede tilskudd til flyktninger og asylsøkere (utenfor kommuneopplegget)
1)

225 Tilskudd i grunnopplæringen

64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 113 608 52 991

231 Barnehager

63 Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for 

minoritetsspråklige barn i barnehage 145 729 149 809

291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60 Integreringstilskudd 11 728 432 8 983 088

61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger 3 022 349 2 283 887

62 Kommunale innvandrertiltak 197 706 269 652

292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere 1 929 993 1 425 376

490 Utlendingsdirektoratet

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak 203 624 138 354

Sum 17 341 441 13 303 157

Andre poster utenfor kommuneopplegget
1)

573 Kommunereform

60 Kommunesammenslåing 57 764 50 000

1632 Kompensasjon for merverdiavgift 

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 24 150 000 24 600 000

Sum 24 207 764 24 650 000

Sum øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget 41 549 205 37 953 157

Rammeoverføringer til kommunesektoren

571 Rammetilskudd til kommuner

60 Innbyggertilskudd 125 693 888 131 519 299

61 Distriktstilskudd Sør-Norge 831 273 860 407

62 Distriktstilskudd Nord-Norge 2 139 662 2 199 842

64 Skjønnstilskudd 1 432 500 1 237 000

65 Regionsentertilskudd 200 000 200 000

66 Veksttilskudd 312 444 231 934

67 Storbytilskudd 490 158 508 768

Sum rammeoverføringer kommuner 131 099 925 136 757 250

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd 32 698 545 33 563 319

62 Nord-Norge-tilskudd 655 923 676 012

64 Skjønnstilskudd 369 900 382 000

Sum rammeoverføringer fylkeskommuner 33 724 368 34 621 331

Sum rammeoverføringer 164 824 293 171 378 581

1) Øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget medregnes ikke ved beregning av vekst i kommunesektorens inntekter
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lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

,x/l—z,.l,j; .,,

Nordreisa kommune Unntatt offentlighet
. jf offentlighetsloven § 13 og *  ,,

v/flyktnlngkonsulenten forvaltningsloven § 13 w ii.—.,

lil

9156 Storslett Kommune: 1942 r mm

,lll

18—02110-4-vst 30.11.2018 m.., H,
i .

4. TERMINUTBETALING AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 2-5 FOR ÅR 2018

Vi viser til tidligere terminutbetalinger i 2018 og utbetaler 4. termin for følgende antall
personer:

13 personer bosatt  i  2014 ä k 17 900,00 kr 232 700,00

25 personer bosatt i 2015 %] k 21 375,00 kr 534 375,00

31 personer bosatt  i  2016 %: k 42 750,00 kr 1 325 250,00

20 personer bosatt i 2017 a k 59 750,00 kr 1 195 000,00

89 personer bosatt gir TOTALT kr 3 287 325,00

Til Deres konto 4740 05 03954 overføres med dette

kr 3 287 325,00

Integreringstilskuddet bortfaller for personer som har forlatt landet,og tilskudd utbetales
til og med påfølgende termin. Deretter stoppes utbetalingen. For personer som flytter
tilbake til mottak etterå ha vært bosatt  i  en kommune, stanes integreringstilskuddet fra
og med kvartalet etter at vedkommende flyttet inn i mottak. Antall personer det utbetales
for kan derfor være lavere enn i de tre første terminutbetalingene.

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) .
økonomi- og tilskuddssjef Veslemøy Standnes (Sign.)
Økonomi- og driftsavdelingen seniorrådgiver

Vedlegg
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IMDi  Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
Ber om at brevet distribueres til: 
Ordfører 
Rådmann 

 

 
Deres ref:    Vår ref:: 18-07749-1 Dato: 10.12.2018 

 

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 

Bosetting er første steg i integreringsprosessen i kommunen. Norske kommuner, deriblant 
Nordreisa kommune, har de siste årene gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av 
flyktninger.  

Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om 
bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys 
av disse kriteriene. 

På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Nordreisa 
kommune bosetter 15 flyktninger i 2019.  

 
Behandling av anmodningen 
Det må komme tydelig frem av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å bosette. Vi 
oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at 
bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke 
inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.  

 
Svar på anmodningen 

Frist for å svare på anmodningen er 15. februar 2019. 

Vi ber kommunen om å: 

 sende sitt vedtak til post@imdi.no, med kopi til KS ved nina.gran@ks.no.  
 registrere vedtakstallet i IMDis fagsystem for bosetting (Imdinett). For tilgang til IMDinett 

og mer informasjon, se https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/.  
 

Bakgrunn for tallene 
De nyeste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 5 350 flyktninger i Norge i 2019, 
inkludert 150 enslige mindreårige hvorav 40 under 15 år.  

Det estimerte bosettingsbehovet har bakgrunn i:  

 prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 prognoser over antall innvilgede asylsøknader 
 Stortingets vedtak om antall overføringsflyktninger 
 andre internasjonale forpliktelser  
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Prognosene kan variere gjennom året. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger 
kan justeres i tråd med bosettingsbehovet. Personer som er søkt ut til kommunen i 2018 og 
registreres som bosatt over nyttår, vil telles på kommunens vedtak for 2019. 

 
Flyktninger med oppfølgingsbehov 
Noen flyktninger har et særskilt oppfølgingsbehov knyttet til sitt funksjonsnivå. Kommuner som 
bosetter flyktninger kan derfor regne med at enkelte personer som skal bosettes vil ha særskilte 
behov. IMDi har egen tilskuddsordning for å dekke eventuelle ekstraordinære utgifter kommunen 
har som følge av bosettingen. Les mer om dette på IMDis nettsider: 
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-funksjonshemminger-atferdsvansker/ 

 
Kontakt 
Ta kontakt med IMDi Nord dersom dere har spørsmål om anmodningen. IMDi går gjerne i dialog 
med kommunen, også i samarbeid med andre aktuelle statlige aktører.  
 
 
Med vennlig hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
Dulo Dizdarevic 
regiondirektør 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke signatur. 
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Fra: noreply@knse.no
Sendt: 11.12.2018 12:30:34
Til: Hilde Henriksen
Kopi: 

Emne: Dokument 2017/0134-10 Klagenemndas avgjørelse sendt fra Klagenemndssekretariatet
Vedlegg: 2017_0134-10Klagenemndas avgjørelse.pdf
Til: Hilde Henriksen

Vedlagt er et digitalt signert dokument fra Klagenemndssekretariatet:
2017/0134-10 Klagenemndas avgjørelse for sak Nordreisa kommune - klage på offentlig anskaffelse - anskaffelse av
lastebil - Nordic Last og buss

Vennligst bekreft mottak av denne epost til post@knse.no

Med hilsen

Klagenemndssekretariatet
post@knse.no
Postboks 511 Sentrum
5805 BERGEN
Telefon: +47 55 19 30 00
www.Klagenemndssekretariatet.no
**************************************************************************************
PROTECTED; PERSONAL AND CONFIDENTIAL: This email message and all attachments are for the sole use of the
intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete all
copies of the original message.
**************************************************************************************
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Postadresse 

Postboks 511 Sentrum 
5805 Bergen   

Besøksadresse 

Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen  

 
Tlf.:    55 19 30 00           

 
E-post: post@knse.no 
Nettside: www.kofa.no 

 

Saken gjelder:   De generelle kravene i § 4 og krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon 

 

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for leie eller leasing av lastebil til 

brøyting. Klagers anførsel om at kravspesifikasjonen var ulovlig utformet førte ikke frem. 

Klager fikk imidlertid medhold i at det var i strid med kravet til forutberegnelighet i loven § 4 

at det var angitt ulik tilbudsfrist i konkurransegrunnlaget og i kunngjøringen. 

 

Klagenemndas avgjørelse 11. desember 2018 i sak 2017/134 

  
Klager:  Nordic Last og buss AS 

Innklaget: Nordreisa kommune 

Klagenemndas 

medlemmer:  Bjørn Berg, Marianne Dragsten og Karin Fløistad  

Bakgrunn: 

(1) Nordreisa kommune (heretter innklagede) kunngjorde 6. juni 2017 en åpen 

tilbudskonkurranse for leie eller leasing av lastebil til brøyting. Anskaffelsens verdi var 

estimert til kroner 1 750 000.  

(2) Av skjermdump innsendt av innklagede fra konkurransegjennomføringsverktøyet 

KGVLIGHT, fremgikk det at tilbudsfristen var den 22. juni 2017. I 

konkurransegrunnlaget punkt 1.4, «Viktige Datoer», ble det imidlertid opplyst at 

tilbudsfristen var 3. juli 2017 kl. 12. Her fremgikk også opplysninger om andre viktige 

datoer, for eksempel at tilbudsåpning skulle skje 3. juli kl. 1230 og at evaluering og 

eventuell dialog ville skje i uke 27-28. 

(3) Følgende fremgikk av punkt 5.1 «Innlevering av tilbud og tilbudsutforming»: 

«Tilbudet skal leveres elektronisk via EU-Supply portalen, KGVLIGHT innen 

tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. […]» 

(4) I kravspesifikasjonen var det listet opp en rekke krav som enten var markert med A, for 

absolutte krav, eller Ø, for ønskede krav. Relevante krav (nummer A17, B1 og C8) 

markert med A listes opp i det følgende: 

 «Gearbokstype Helautomatisk. Toplateclutch 

 Førerhustype Halvlang daghytte med hydr. Med køye bak stolene 

 Kabelgjennomføringer lysutrustning førerhytte tak: Gjennomføringen skal ikke være 

gjennom takkonstruksjonen» 
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(5) Innen tilbudsfristen mottok innklagede tilbud fra Teknisk Bureau AS (heretter valgte 

leverandør). Kontrakt ble inngått med valgte leverandør. 

(6) Klagen ble brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser 8. september 2017.  

(7) Nemndsmøte i saken ble avholdt 10. desember 2018. 

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 

(8) Innklagede har brutt regelverket ved å utforme en kravspesifikasjon som i praksis 

avskjærer samtlige leverandører med unntak av Mercedes fra å inngi tilbud. Det vises til 

punkt A17, B1 og B8 i kravspesifikasjonen. 

(9) Innklagede har også brutt regelverket ved at datoen for inngivelse av tilbud er endret, slik 

at klager ikke fikk anledning til å delta i konkurransen. Klager ble ikke informert om 

endringen, til tross for at klager hadde meddelt interesse for å delta i konkurransen og 

sendt inn spørsmål som ikke ble besvart. 

Innklagede har i det vesentlige anført: 

(10) Det bestrides at kravspesifikasjonens utforming utgjør et brudd på regelverket. Kravet til 

gearbokstype: helautomatisk og toplateclutch gir den mest driftsøkonomiske løsningen 

for vintervedlikehold i byer og tettsteder. Kravet til halvlang daghytte med køye bak 

stoler er satt for å ivareta sjåførens behov for hvile, ettersom brøyting foregår døgnet 

rundt. Etter kommunens erfaring er halvlang daghytte det beste. Lang hytte gir lengre 

kjøretøy, noe som øker risikoen for brøyteskade på tredje parts eiendom i boligfelt 

samtidig som fremkommeligheten reduseres. Når det gjelder kravet om at 

kabelgjennomføringer ikke skal være gjennom tak, er dette fordi slike løsninger fører til 

lekkasjer. 

(11) Til sist bestrides det at tilbudsfristen er endret. Fristen angitt i kunngjøringen var 22. juni 

2017 kl. 1200. I konkurransegrunnlaget står det at tilbudsfristen er 3. juli 2017. Dette er 

en feil som ikke ble oppdaget ved korrektur. Leverandørene hadde en oppfordring til å 

påpeke misforhold mellom kunngjøring og anskaffelsesdokumenter.  

Klagenemndas vurdering: 

(12) Klagen er rettidig. Konkurransen gjelder inngåelse av leie- eller leasingavtale for lastebil 

for brøyting, som er en vareanskaffelse. Anskaffelsens verdi er estimert til kroner 

1 750 000. I tillegg til lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73 følger 

anskaffelsen etter det opplyste forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 2016 nr. 

974 del I og II, jf. forskriften §§ 5-1 og 5-3. 

(13) Klage kan fremsettes av «enhver som har saklig klageinteresse», jf. 

klagenemndforskriften § 6 andre ledd. I klagenemdas sak 2010/179, premiss 43, har 

denne bestemmelsen blitt tolket slik at også potensielle deltakere i konkurransen kan ha 

«saklig klageinteresse»: 

«Dette gjelder i tilfeller det anføres at det er begått en feil som har gjort at klager ikke 

har deltatt i konkurransen, slik at klager potensielt kunne fått kontrakten dersom feil ikke 
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var begått. I vurderingen av dette spørsmålet må klagers pretensjoner legges til grunn, 

jf. eksempelvis klagenemndas avgjørelse i sak 2008/66.» 

(14) Klager er leverandør av lastebiler og var derfor i utgangspunktet en potensiell deltager i 

konkurransen. Slik nemnda forstår klager, innga ikke klager tilbud fordi selskapet trodde 

tilbudsfristen var 3. juli 2017 og ikke 22. juni 2017. Klager har riktignok også anført at 

enkelte absolutte krav som innklagede oppstilte, avskar samtlige leverandører med 

unntak av Mercedes-forhandlere fra å inngi tilbud. Slik saken ligger an finner nemnda 

likevel at klager har saklig klageinteresse i at nemnda tar stilling til begge disse 

anførslene. 

Kravspesifikasjonen 

(15) Klager anfører at enkelte av de absolutte kravene i kravspesifikasjonen er i strid med 

regelverket fordi de er konkurransebegrensende og fører til at bare leverandører av 

Mercedes kan inngi tilbud.  

(16) Det følger av loven § 4 at oppdragsgiveren skal «opptre i samsvar med grunnleggende 

prinsipper om konkurranse». Dette innebærer blant annet at kravspesifikasjonen ikke kan 

utformes med sikte på å utelukke leverandører fra konkurransen, jf. også EU-direktiv 

2014/24/EU artikkel 18 nr. 1.  

(17) Innklagede har her gitt utfyllende begrunnelser for hvorfor de enkelte kravene i 

kravspesifikasjonen er oppstilt. For eksempel er det opplyst at kravet til helautomatisk 

gearbokstype og toplateclutch gir den mest driftsøkonomiske løsningen for 

vintervedlikehold i byer og tettsteder. Kravet til halvlang daghytte med køye bak stoler 

er satt for å ivareta sjåførens behov for hvile, ettersom brøyting foregår døgnet rundt. 

Etter kommunens erfaring er halvlang daghytte det beste, ettersom lang hytte gir lengre 

kjøretøy, noe som øker risikoen for brøyteskade på tredje parts eiendom i boligfelt, 

samtidig som fremkommeligheten reduseres. Når det gjelder kravet om at 

kabelgjennomføringer ikke skal være gjennom tak, har innklagede opplyst at slike 

løsninger fører til lekkasjer. 

(18) Nemnda har også merket seg at klager planla å inngi tilbud i den aktuelle konkurransen, 

til tross for at disse kravene var oppstilt. Saken er for øvrig ikke spesielt godt opplyst i 

tilknytning til spørsmålet om de aktuelle kravene er konkurransebegrensende. Ut fra 

innklagedes begrunnelse for å oppstille de aktuelle kravene, og i mangel på nærmere 

underbygging av klagers anførsel, har nemnda uansett ikke grunnlag for å konstatere 

brudd på loven § 4.  

Tilbudsfrist 

(19) Klager anfører at det utgjør et brudd på regelverket at datoen for inngivelse av tilbud er 

endret, slik at klager ikke fikk anledning til å delta i konkurransen. Så vidt nemnda kan 

se, er imidlertid situasjonen at det er motstrid mellom tilbudsfristen angitt i kunngjøringen 

og tilbudsfristen angitt i konkurransegrunnlaget. I konkurransegrunnlaget var den angitte 

tilbudsfristen 3. juli 2017, mens i kunngjøringen var den angitt til 22. juni 2017.  

(20) Klagenemnda har i tidligere saker uttalt at det i utgangspunktet er i strid med kravet til 

forutberegnelighet å oppgi motstridende opplysninger i kunngjøringen og 

konkurransegrunnlaget, jf. klagenemndas avgjørelse i sak 2015/80 premiss 51 med videre 

henvisning. Konkurransegrunnlaget skal utformes klart nok til at alle rimelig opplyste og 
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normalt påpasselige tilbydere kan forstå det på samme måte, jf. EU-domstolens 

avgjørelse i sak C-368/10 (Max Havelaar) premiss 109.  

(21) Nemnda kan ikke se at den normalt påpasselige tilbyder måtte forventes å oppdage at 

konkurransegrunnlagets opplysning om at tilbudsfristen var den 3. juli 2017 ikke var 

riktig. Fristen var angitt i konkurransegrunnlaget sammen med opplysninger om at 

tilbudsåpning ville skje samme dag som tilbudsfristen, med evaluering samme uke og den 

etterfølgende uken. Disse opplysningene stemte godt overens med den opplyste 

tilbudsfristen, og ga ikke grunn til å tvile på fristens riktighet. Motstriden mellom 

opplysningene i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen representerer derfor et brudd 

på kravet til forutberegnelighet i loven § 4.  

(22) Bruddet på regelverket er av en slik karakter at det kan ha påvirket utfallet av 

konkurransen. Bruddet gir følgelig grunnlag for tilbakebetaling av klagegebyret, jf. 

klagenemndforskriften § 13. 

Konklusjon:  

Nordreisa kommune har brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 4 ved å stille opp ulike 

frister for inngivelse av tilbud i henholdsvis kunngjøringen og konkurransegrunnlaget. 

Klagers anførsel om at kravspesifikasjonen var i strid med regelverket fører ikke frem. 

 

 

 

For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  

 

 

Bjørn Berg 
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Fra: Aslaksen Line (Line.Aslaksen@unn.no)
Sendt: 22.01.2019 16:20:32
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Finansiering av sykestuer
Vedlegg: Finansiering av sykestuer.pdf

Vedlagt følger brev vedrørende finansiering av sykestuer.

 
Med vennlig hilsen

Line Aslaksen Universitetssykehuset Nord-Norge HF

arkivansvarlig Administrasjonen, Stabssenteret

Tlf: +47 77 66 96 87 Mob: +47 97 40 99 03

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.

 
 

 

 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Postadresse: Avdeling: Samhandlingsavdeling Telefon: 77 62 60 00
UNN HF Besøksadr.: Internett: www.unn.no
  Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks 3232, 7439 Trondheim E-post: post@unn.no

Org.nr

  

Nordreisa kommune
Rådmann Anne-Marie Gaino
Postboks 174
9156  STORSLETT

Deres ref.: Vår ref.:
2018/1174-5

Saksbehandler/dir.tlf.:
Magne Nicolaisen, 917 36 289

Dato:
22.01.2019

Finansiering av sykestuer

Viser til tidligere samtaler og korrespondanse vedr finansiering av øhd-/ sykestuesenger i 
Nordreisa, og til sak 36/2018 behandlet i styret for UNN på styremøte 25. april 2018. 

Vedtaket er tidligere gjort kjent for kommunene. 

I vedtaket fra styremøtet heter det;
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) slutter seg til forslag om 

delfinansiering av seks ØHD-/ sykestuesenger i Nord-Troms.

2. Styret forutsetter at driften av ØHD-/ sykestuesengene sikrer og viderefører de effekter som er 
vist i rapporten «Evaluering av sykestuene i Nord-Troms».

3. Styret forutsetter at alle senger må tilfredsstille de krav som er beskrevet i Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 samt Tjenesteavtale 4 mellom kommunene og UNN.

4. Styret ber om at det utarbeides egen driftsavtale mellom UNN og de aktuelle kommunene, som 
beskriver drift og samarbeid om tilbudet.

For Nordreisa kommune betyr det at UNN f.o.m. 1.1.2019 vil finansiere to øhd-/ 
sykestuesenger. Finansieringsmodellen tar utgangspunkt i en snittpris pr. seng på 
kr. 912 000,-, med fratrekk for øhd-tilskudd fra staten på kr. 548 500,- pr. år.
Årlig tilskudd fra UNN vil f.o.m. 2019 derfor være kr. 1 275 500,-.

Vi sender om kort tid forslag på driftsavtale som beskriver det faglige samarbeidet omkring øhd-
/ sykestuesengene. 
I arbeidet med dette ber vi om å få tilsendt statistikk for bruk av øhd-/ sykestuesengene i 
2018, i tråd med rapportmalen som sendes Helsedirektoratet.
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Side 2 av 2

Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen
avdelingsleder

Kopi: Lars Øverås, UNN
Stig Bakken, UNN
Marianne Blomli Tjeldflåt, UNN
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Til ordførere og rådmenn 
 

Endringer i Husbankens låne- og tilskuddsordninger i 2019 
Husbanken takker for godt samarbeid i året som har gått. I dette brevet informerer vi om 
prioriterte områder og de viktigste endringene i 2019. 
 
 
Barn og unge prioritert målgruppe i 2019 
I 2019 prioriterer Husbanken arbeid med følgende målgrupper: 
Barn og unge 

 Bostedsløse 
 Eldre 
 Funksjonshemmede 

 
Investeringstilskuddet deles i to poster 
Fra 1. januar 2019 gis investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger over to poster i 
statsbudsjettet. Midler på post 63 Investeringstilskudd går til rehabilitering, ombygging, utbedring og 
utskifting av eksisterende plasser. Det går også til aktivitetstilbud for å forbedre tilbudet uten at det gir 
netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. 
 
Midler på post 69 Investeringstilskudd, netto tilvekst skal kun gå til heldøgns omsorgsplasser som gir 
netto tilvekst. Med netto tilvekst menes at alle plasser som får tilskudd, kommer i tillegg til de 
plassene kommunen allerede har. Det legges til grunn at prosjektet som mottar tilskudd fra post 69 
skal gi netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunktet.  
 
Tilskudd til utleieboliger 
Fra 1. januar er tilskuddet til nye utleieboliger økt. Det er ikke lenger noen søknadsfrist, og søknader 
kan sendes og blir også behandlet fortløpende. Programkommuner vil få avsatt en ramme som de 
kan disponere frem til 1. oktober. Etter 1. oktober vil de avsatte midlene bli fordelt til andre kommuner 
som har behov. 

 
Kommunale boligtilskudd innlemmes i rammetilskuddet fra 2020 
Fra januar 2020 vil tilskudd til etablering, tilpasning samt utredning og prosjektering bli overført i 
rammetilskuddet til kommunene. Det betyr at midlene ikke lenger blir fordelt fra Husbanken hvert år. 
Kommunene må sette av midler til disse formålene i økonomiplanen. Målrettet bruk av kommunale 
boligtilskudd, bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan etablere seg og beholde en egnet bolig, 
samt redusere behovet for sosialhjelp.  

 
Nye digitale løsninger 
Fra 2019 lanserer Husbanken e-søknad til startlån og tilskudd til etablering og tilpasning. Denne 
erstatter dagens papirskjema. For programkommuner er søknaden en del av behovsmeldingen. For 
øvrige kommuner er e-søknaden tilgjengelig på husbanken.no.  
 
Mange kommuner benytter nå Startskudd, Husbankens saksbehandlingsløsning for kommunal 
behandling av søknader om startlån og tilskudd. Fra 1. januar 2020 blir det obligatorisk for 
kommunene å bruke Startskudd, og vi oppfordrer alle til å ta løsningen i bruk så snart som mulig. 
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Husbanken har tatt i bruk ID-porten som løsning for innlogging i disse tjenestene. Dette sikrer at 
personen som er logget på har fullmakt til å representere kommunen, og gir kommunen mulighet til å 
administrere fullmakter og tilganger i Altinn. Stadig flere av våre tjenester vil ta denne løsningen i 
bruk, på lik linje med mange andre offentlige etater.  
 
Husbanken ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Vi er klare til å løse nye utfordringer sammen med 
dere i 2019. Mer informasjon om Husbankens satsingsområder i 2019 og detaljert informasjon om 
våre ordninger,  finner dere på www.husbanken.no og www.veiviseren.no 
 
 
 
Med hilsen  

 
 
 

  
 

 Osmund Kaldheim 
Administrerende direktør Per Olaf Skogshagen 
Husbanken Kontordirektør Kommune og marked 

Husbanken 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 15.01.2019 13:25:21
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Kjærvik; Trond-Roger Larsen
Kopi: Lise Jakobsen; Lisbeth Holm (lisbeth.holm@itroms.no); Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig
Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Post Kvænangen; Kåfjord kommune (postmottak@kafjord.kommune.no);
Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Innkalling med saksliste og dokumenter møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 30.-31.1.19.docx;Saksutredning RR-møte 30.-31.1.19.doc;Høringsbrev
forskrift medvirkning.docx;Høringsnotat_om_medvirkning.pdf;Innkalling med saksliste 30.-31.01.19.docx;Protokoll
fra møte NTRR 15.01.19.docx
Til ordførere og rådmenn
 
Det innkalles til møte;
 
Tid:   Onsdag 30. januar kl 1800-2000

Parallelle møter i regionrådet og rådmannsutvalget (egne sakslister)
Torsdag 31. januar kl 0830-1200
Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget

 
Sted:  Hotell Edge, Tromsø
 
Saksliste og dokumenter finnes vedlagt.
 
 
 
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 2-2018 
STED: Tromsø 
TIDSPUNKT: 30. og 31. januar 2019 

 
Program: 
Onsdag 30. januar kl 1800-2000 

 Parallelle møter i regionrådet og rådmannsutvalget (egne sakslister) 

Torsdag 31. januar kl 0830-1200 
 Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget 

 
MØTE REGIONRÅDET Onsdag 30. januar kl 1800 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

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

Sekretariat: Lisbeth Holm, for daglig leder  
Forfall:  

 
Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling og saksliste 

 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 03/19  Godkjenning av protokoll 15.01.19 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
 
Forslag til vedtak: 
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Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 15. januar på 
Skjervøy. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 04/19  Agenda møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 28.08.18 – positiv  
konklusjon vedr møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd 21.09.18 – ønske om felles 
møte   

 
Saksopplysninger: 
Det har det siste halvåret vært uttrykt ønske fra begge regionrådene om å få til et 
felles møte. Flere datoer har vært foreslått i løpet av høsten, men vi har ikke funnet 
tidspunkt som passer. 
 
På tampen av 2018 ble regionrådene enige om å avholde møte i forbindelse med 
Fylkesmannens kommunemøte i februar i Tromsø. Det tas sikte på møtetid ca 2-3 
timer. Dette tilpasses programmet for Fylkesmannssamlingen. 
 
Arbeidsutvalgets forslag til agenda: 
Nord-Troms Regionråd foreslår følgende agenda for fellesmøte med Tromsø-
området: 

1. Presentasjon av regionrådene (organisering og satsingsområder) 
2. Drøfting av regionrådenes rolle i den nye regionen 
3. Oppsummering og avrunding av møtet 

 
Vedtak:  Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 05/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom  
Saksdokumenter: 

 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 
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 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. 
juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det 
fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Denne bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 
 
Som følge av dette, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet revidere alle 
forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen har departementet 
sendt på høring forslag til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene.  
 
Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens 
bestemmelse om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget 
også har vedtatt føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand 
for denne høringen.  
 
Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor 
departementet i all hovedsak tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige 
rådene. 
  
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 
 
Ny kommunelov § 5-12 lyder:  
§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom  

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to 
år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

  
Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover 
til ny kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 
fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse.   
 
Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare 
kommunestyremedlemmer som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og 
stemmerett i saker som kommunestyret behandler. Det enkelte kommunestyret kan 
vedta å gi medlemmer av rådene møte- og talerett i kommunestyremøter.   
 
Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at 
departementet i forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i 
kommuneloven. Departementet foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om 
møte- og talerett.   
 
Vurdering: 
Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i 
folkevalgte organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og 
har da heller ikke muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke 
direkte i saker som behandles i kommunestyret. I og med at både eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte er underrepresentert i folkevalgte 
organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av saksgrunnlaget og debatten 
før kommunestyret fatter sine beslutninger.  
 
For å sikre at beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, 
er det nødvendig at eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale 
seg. Lovfestede medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig 
medvirkning i saker som gjelder disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre 
opplyst.  
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Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en 
formell medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært 
mindre aktive i lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. 
 
På landsbasis er ordningen med ungdomsråd mest brukt, men det er ulike typer 
organisering, og hvilken myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar 
opp saker på eget initiativ og uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. 
Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i skolene, som oftest med bistand av 
elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene delegert 
beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært 
opp til hver kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor 
stor innflytelse de skal få.   
 
I Nord-Troms har vi lang erfaring medvirkningsordningen med ungdomsråd i tillegg 
til barn- og unges kommunestyre. Alle kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd, 
i tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 
ungdomssatsing i Nord-Troms. RUST er en kanal for ungdomsmedvirkning og lokal 
samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. Ungdomssatsingen i Nord-Troms 
hadde oppstart i 1998.  
 
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.  
 
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med kun 
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. 
Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for barn- og unges 
kommunestyre. 
 
Da ungdomsmedvirkning er det «nye» elementet i §5-12 i Kommuneloven, bør 
Nord-Troms Regionråd vektlegge dette mest i høringsinnspillet til forskrift for 
medvirkningsordningen.  
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Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og ungdomssatsingen RUST utarbeider en felles 
høringsuttalelse til forskriften, som omhandler formål, oppgaver, 
sammensetning og organisering. 

2. Forslag til uttalelse utarbeides av saksordfører Eirik L. Mevik og leder av RUST 
innen 18.02.19. Høringsuttalelsen behandles på regionrådsmøte 26.02.19. 

3. Uttalelsen sendes KMD, ungdomsråd i Troms og Finnmark, ungdommens 
fylkesråd i Troms og Finnmark, Tromsbenken, Finnmarksbenken, KS, 
Distriktssenteret, regionråd Troms og Finnmark. Kommunene i Nord-Troms 
ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering fra styreleder: 

 Saker i arbeid pr tiden  
o Infrastrukturprosjektet/konferanse 14. februar i Olderdalen 
o Kompetanseløft Nord-Troms 
o HoppIDÈ grunnskole og videregående skole 
o Prosjekt Lyngshest 

 Drivkraft Nord-Troms (finansiering, styringsgruppe, rekruttering 
prosjektleder) 

 Ny struktur for yrkesfaga i Troms – drøftingsmøte (regionråd, RUST, vgs 
Arena Nord-Troms) 

 Samarbeidsavtale med Sametinget - status 
 
 
Orientering fra saksordfører Eirik L. Mevik  

o Status i arbeidet med Nord-Troms konferansen 
o Status i arbeidet med HoppIDÈ unge gründere 

 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 

 Deltakelse Nasjonal rassikringskonferanse 19.02.19 i Bergen 
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 Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte? Tidspunkt? 
(kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?) 

 Åpen post - aktuelle saker: Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i 
Tromsø 10.-11. april? 

 
 
Møtet hevet kl  
Rett protokollutskrift bevitnes 
Lisbeth Holm 
Referent 
 
 
 
TORSDAG 31. JANUAR KL 0830 
FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

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

Rådmenn: 
 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  
Einar Pedersen, Kåfjord 
Stig Kjærvik, Lyngen 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa  
Bjørn Ellefsæter, Kvænangen 

Administrasjon: Lisbeth Holm, for daglig leder 
Lise Jakobsen, sekretær rådmannsutvalget  

 
TEMA; EVALUERING AV SAMARBEIDET 
 
Arbeidsutvalget har foreslått en tredelt evaluering; 

 Overordnet nivå – med utgangspunkt i utvidet samarbeidsavtale vedtatt av 
alle kommunestyrene i 2018 

 Oversikt samarbeid - rapportering og styring av samarbeidene 
 Møtestruktur  
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Konklusjoner/oppsummeringer i møtet protokolleres som vedtak. 
 
 
 
Sak 06/19  Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale mellom eierkommunene i 

regionrådet 
 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 07/19 Oversikt samarbeid - Porteføljestyring og rapportering av samarbeid 

og prosjekter 
 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 08/19 Evaluering møtestruktur – delte møter – 2 fellesmøter i året 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Møtet hevet kl  
Rett protokollutskrift bevitnes 
Lisbeth Holm 
Referent 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 03/19  Godkjenning av protokoll 15.01.19 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte  
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet 15. januar på 
Skjervøy. 
 
 
 
 
Sak 04/19  Agenda møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 28.08.18 – positiv  
konklusjon vedr møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd 21.09.18 – ønske om felles 
møte   

 
Saksopplysninger: 
Det har det siste halvåret vært uttrykt ønske fra begge regionrådene om å få til et 
felles møte. Flere datoer har vært foreslått i løpet av høsten, men vi har ikke funnet 
tidspunkt som passer. 
 
På tampen av 2018 ble regionrådene enige om å avholde møte i forbindelse med 
Fylkesmannens kommunemøte i februar i Tromsø. Det tas sikte på møtetid ca 2-3 
timer. Dette tilpasses programmet for Fylkesmannssamlingen. 
 
Arbeidsutvalgets forslag til agenda: 
Nord-Troms Regionråd foreslår følgende agenda for fellesmøte med Tromsø-
området: 

1. Presentasjon av regionrådene (organisering og satsingsområder) 
2. Drøfting av regionrådenes rolle i den nye regionen 
3. Oppsummering og avrunding av møtet 
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Sak 05/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom  

Saksdokumenter: 
 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 
 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. 
juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det 
fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Denne bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 
 
Som følge av dette, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet revidere alle 
forskriftene som hører til kommuneloven. I den forbindelsen har departementet 
sendt på høring forslag til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene.  
 
Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens 
bestemmelse om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget 
også har vedtatt føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand 
for denne høringen.  
 
Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor 
departementet i all hovedsak tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige 
rådene. 
  
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 
 
Ny kommunelov § 5-12 lyder:  
§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom  

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  
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Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to 
år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller 
fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering 
og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

  
Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra 
særlover til ny kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver 
kommune og fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom. Dermed får ungdom en lovfestet rett til 
medvirkning på linje med eldre og personer med funksjonsnedsettelse.   
 
Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare 
kommunestyremedlemmer som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og 
stemmerett i saker som kommunestyret behandler. Det enkelte kommunestyret kan 
vedta å gi medlemmer av rådene møte- og talerett i kommunestyremøter.   
 
Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at 
departementet i forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i 
kommuneloven. Departementet foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om 
møte- og talerett.   
 
Vurdering: 
Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i 
folkevalgte organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og 
har da heller ikke muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke 
direkte i saker som behandles i kommunestyret. I og med at både eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte er underrepresentert i folkevalgte 
organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av saksgrunnlaget og debatten 
før kommunestyret fatter sine beslutninger.  
 
For å sikre at beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, 
er det nødvendig at eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale 
seg. Lovfestede medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig 
medvirkning i saker som gjelder disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre 
opplyst.  
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Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en 
formell medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært 
mindre aktive i lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. 
 
På landsbasis er ordningen med ungdomsråd mest brukt, men det er ulike typer 
organisering, og hvilken myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar 
opp saker på eget initiativ og uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. 
Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i skolene, som oftest med bistand av 
elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene delegert 
beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært 
opp til hver kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor 
stor innflytelse de skal få.   
 
I Nord-Troms har vi lang erfaring medvirkningsordningen med ungdomsråd i tillegg 
til barn- og unges kommunestyre. Alle kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd, 
i tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 
ungdomssatsing i Nord-Troms. RUST er en kanal for ungdomsmedvirkning og lokal 
samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. Ungdomssatsingen i Nord-Troms 
hadde oppstart i 1998.  
 
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.  
 
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med kun 
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. 
Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for barn- og unges 
kommunestyre. 
 
Da ungdomsmedvirkning er det «nye» elementet i §5-12 i Kommuneloven, bør 
Nord-Troms Regionråd vektlegge dette mest i høringsinnspillet til forskrift for 
medvirkningsordningen.  
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Forslag til vedtak: 
1. Nord-Troms Regionråd og ungdomssatsingen RUST utarbeider en felles 

høringsuttalelse til forskriften, som omhandler formål, oppgaver, 
sammensetning og organisering. 

2. Forslag til uttalelse utarbeides av saksordfører Eirik L. Mevik og leder av RUST 
innen 18.02.19. Høringsuttalelsen behandles på regionrådsmøte 26.02.19. 

3. Uttalelsen sendes KMD, ungdomsråd i Troms og Finnmark, ungdommens 
fylkesråd i Troms og Finnmark, Tromsbenken, Finnmarksbenken, KS, 
Distriktssenteret, regionråd Troms og Finnmark. Kommunene i Nord-Troms 
ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
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Høringsbrev -  ny forskrift om råd for eldre, for personer 
med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
  
Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til 
kommuneloven. I den forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til ny 
forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 
  
Høringsuttalelser skal avgis digitalt nederst på denne siden. 
  
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets 
nettsider. 

Forskrift om medvirkningsordninger 
 
Departementet foreslår en ny forskrift om kommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom. Forslaget omhandler oppgaver, organisering og 
saksbehandling for rådene.  
  
Departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å sende høringen til 
eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd i kommunen 
eller fylkeskommunen.  
  
Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen 
her: www.regjeringen.no/spm_svar_ungdomsraad 
  
Høringsfristen til denne forskriften er 1. april 2019. 

Flere høringer til våren 
  
Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter på høring. I 
januar er det planlagt at forskrift om kontrollutvalg og revisjon kommer på høring. 
Etter dette vil forskrift om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning 
og forskrift om KOSTRA sendes på høring i løpet av våren. 
  
  
Med hilsen 
  
  
Siri Halvorsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
  
Erland Aamodt 
utredningsleder
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Høringsnotat med forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, for personer med 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
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1 Innledning og bakgrunn 

1.1 Innledning 
I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 
for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 
Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 
virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom 
 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 
kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 
fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 
organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 
5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 
være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 
personer med funksjonsnedsettelse.  

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 
tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  
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Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 
om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 
føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 
fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 
følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 
annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 
kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 
fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 
kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 
ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 
høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 
både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

1.2 Bakgrunn  
Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 
sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 
de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 
hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 
rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 
skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 
beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 
organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 
muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 
kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 
er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 
saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 
beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 
medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 
disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 
 
Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 
avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 
eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 
forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 
medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 
variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 
form for medvirkning.  
 
Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 
spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 
fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
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ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 
hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 
rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 
har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 
Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 
organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 
som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 
organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 
kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 
ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 
med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   
 
Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 
departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 
kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 
regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 
mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 
 
Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 
årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 
kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 
gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 
behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 
vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 
gjeldende kommunelov fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye 
kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 
(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 
medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 
(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 
lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 
medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 
(2016– 2017). 

2 Gjeldende rett 

2.1 Innledning 
Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 
lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 
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imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 
å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 
76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 
ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 
67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 
fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

2.2 Eldreråd  
Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 
følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 
saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 
avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 
som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 
legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 
om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 
Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 
foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 
fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 
medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 
i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 
varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 
råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

2.3 Råd og annen medvirkning for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, 
bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette 
gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 
tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 
og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 
lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 
som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 
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Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 
alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 
- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 
- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 
- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

2.4 Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 
Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 
medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 
lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 
stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 
stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 
samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 
ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 
fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 
medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 
kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 
myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 
uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 
skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 
delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 
kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 
skal få.  

Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 
Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

2.5 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og 
tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 
inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 
og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 
noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 
ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 
skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 
påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 
charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 
myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 
mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 
medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 
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men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 
innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 
prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 
myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 
det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 
oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

2.6 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 
sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 
nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 
uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 
hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 
ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 
personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 
virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 
personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 
til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 
andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

2.7 FNs konvensjon om barnets rettigheter 
Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon om barnets 
rettigheter artikkel 12. 

Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 
berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 
uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 
bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 
anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 
deres synspunkter blir tillagt vekt.  
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3 Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

3.1 Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny 
kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 
forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 
medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 
eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 
organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 
eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 
at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 
og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 
organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 
forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 
hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 
andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 
som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 
innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 
gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 
om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 
personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 
organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 
kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 
folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 
vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 
bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 

3.2 Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt 
som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 
medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 
foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 
er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 
bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 
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regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 
medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 
endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 
all hovedsak tilsvarende regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås 
like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

3.3 Klar ordlyd 
Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 
lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 
som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 
det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 
bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 
gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 
tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

3.4 Veiledere 
En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 
tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 
ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 
samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 
ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 
medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene, 
også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne vil f.eks. inneholde oversikt 
over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 
i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 
i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 
arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 
praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

3.5 Målform  
Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 
kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 
forskriften om medvirkning gis på bokmål. 
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3.6 Tidlig involvering 
Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 
kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 
av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 
legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 
bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 
rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 
sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 
sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 
uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning 
at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å 
påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar 
saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende organ for 
kommunen.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen, slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i 
saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv. 
Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår 
klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 
endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 
de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 
Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 
ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 
fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 
rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.  

3.7 Mulighet til møte- og talerett  
Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 
Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 
verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 
direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 
2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 
nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 
kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 
følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret selv å avgjøre om de vil behandle 
saken.  

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer 
som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og stemmerett i saker som kommunestyret 
behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 
talerett i kommunestyremøter.  
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Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 
forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 
foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

3.8 Valg av medlemmer til rådene  
Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 
kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 
særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 
fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 
rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 
å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 
mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 
nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 
er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 
kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 
bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 
ungdom og ordningen med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn 
avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 
flertallet i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at 
medlemmene som velges har ulik bakgrunn. Forholdsvalg er trolig en mindre egnet måte å 
gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 
gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 
f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 
medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 
tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 
valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 
bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

3.9 Nærmere om forslag om formål 
Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 
forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 
av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 
rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 
å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 
medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 
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ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 
ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 
relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 
initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 
møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 
inneholder opplisting av eksempler på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden 
rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting av eksempler tolkes 
som en avgrensning. 

3.10  Nærmere om forslag om oppgaver 
Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 
Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 
kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom og kan også ta 
opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type 
saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 
være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 
bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 
rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 
oppdatert på relevante saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er 
det en forutsetning at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha 
mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 
dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 
Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 
tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 
forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 
kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 
kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 
innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 
oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 
innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 
dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 
fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 
Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 
rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 
delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 

256



Side 14 av 19 

midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 
vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 
Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 
følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 
tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 
tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 
Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 
behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 
inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 
året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

3.11  Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 
Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 
er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 
ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 
3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 
varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 
behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 
lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 
medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 
Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 
rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 
med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 
bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 
kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 
gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 
oppnevner leder og nestleder. Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis 
kompetanse til å utføre selv. Departementet viser til at dette har vært gjeldende rett for valg 
av leder og nestleder til eldreråd, og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av 
leder og nestleder skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 
hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 
flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 
Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 
medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 
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omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 
funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 
skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 
fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 
mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 
medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 
sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 
eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 
for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 
møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 
tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 
til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 
vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i 
kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 
ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 
detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 
kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 
kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 
kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 
kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 
opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 
eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 
hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 
følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 
Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 
gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 
høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 
område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 
vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 
muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

3.12  Mulighet for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 
være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 
en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 
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adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 
funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 
står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 
råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 
er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 
en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 
organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 
råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 
organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 
råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 
Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 
også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 
to separate råd. Kommunestyret må dermed i første omgang vurdere opprettelse av to 
separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å 
opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy, 
og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer som kan påta 
seg et slikt verv.  

3.13  Ikrafttredelsestidspunkt  
Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 
vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 
konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 
de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 
ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 
det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 
utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 
medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 
medlemmene i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 
årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 
eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 
konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 
konstituerende møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for 
overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 
Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 
om overgangsbestemmelser.   

4 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 
særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 
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forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 
kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning.  

Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 
ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 
medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 
kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 
kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 
formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 
fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 
barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 
prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 
samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 
Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 
med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 
og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 
ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 
fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 
nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 
omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 
likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 
og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 
endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 
konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

5 Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 
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b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 
saker som angår dem.   
 

§ 2 Oppgaver  

 Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.  

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret og fylkestinget forelegge 
for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar 
sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til 
å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.    

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 
organet som avgjør saken endelig.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 
få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 
kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning og organisering  

 Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 
eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 
varamedlemmer rådene skal ha.  

 Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har 
rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et 
sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for dem.  

 Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse eller ungdom til kommunedelsutvalg, skal det være et eldreråd, et råd 
for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar kommunestyrets rettigheter 
og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg, skal det også 
velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et 
sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

 

§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  
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 Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 
skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 

 

§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 
kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget som innkalling  
Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 
 
 
                                                                           Dato: 15.01.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Onsdag 30. januar kl 1800-2000 

Parallelle møter i regionrådet og rådmannsutvalget (egne sakslister) 
Torsdag 31. januar kl 0830-1200 
Fellesmøte regionrådet og rådmannsutvalget 

 
Sted:  Hotell Edge, Tromsø 
 
Saksliste og dokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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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 

EMNE: Møte nr 2-2018 
STED: Tromsø 
TIDSPUNKT: 30. og 31. januar 2019 

 
SAKSLISTE REGIONRÅDSMØTE: Onsdag 30. januar kl 1800-2000 
 
VEDTAKSSAKER: SAKSUTREDNING MED INNSTILLING 

Saksutredning 
RR-møte 30.-31.1.19.doc

 
Sak 03/19 Godkjenning av protokoll 15.01.19 

Protokoll fra møte 
NTRR 15.01.19.docx

 
Sak 04/19 Agenda til fellesmøte med Tromsø-områdets 

regionråd februar 2019 
 

Sak 05/19 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom  

Høringsbrev 
forskrift medvirkning.docx

 

Høringsnotat_om_
medvirkning.pdf

 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering fra styreleder: 

 Saker i arbeid pr tiden  
o Infrastrukturprosjektet/konferanse 14. februar i Olderdalen 
o Kompetanseløft Nord-Troms 
o HoppIDÈ grunnskole og videregående skole 
o Prosjekt Lyngshest 

 Drivkraft Nord-Troms (finansiering, styringsgruppe, rekruttering 
prosjektleder) 

 Ny struktur for yrkesfaga i Troms – drøftingsmøte (regionråd, RUST, vgs 
Arena Nord-Troms) 

 Samarbeidsavtale med Sametinget - status 
 
Orientering fra saksordfører Eirik L. Mevik  

o Status i arbeidet med Nord-Troms konferansen 
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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 

o Status i arbeidet med HoppIDÈ unge gründere 
 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 

 Deltakelse Nasjonal rassikringskonferanse 19.02.19 i Bergen 
 Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte? Tidspunkt? 

(kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?) 
 Åpen post - aktuelle saker: Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i 

Tromsø 10.-11. april? 
 
 
SAKSLISTE TIL FELLESMØTE 31. JANUAR KL 0830-1200 
Regionrådet og rådmannsutvalget – TEMA; EVALUERING AV SAMARBEIDET 
 
Arbeidsutvalget har foreslått en tredelt evaluering; 

 Overordnet nivå – med utgangspunkt i utvidet samarbeidsavtale vedtatt av 
alle kommunestyrene i 2018 

 Oversikt samarbeid - rapportering og styring av samarbeidene 
 Møtestruktur  

 
Konklusjoner/oppsummeringer i møtet protokolleres som vedtak. 
 
Sak 06/19 Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale mellom 

eierkommunene i regionrådet 
 

Utvidet 
samarbeidsavtale NTRR sign 25.09.18.pdf

Sak 07/19 Oversikt samarbeid - Porteføljestyring og 
rapportering av samarbeid og  
prosjekter 
 

 
Oversikt 

interkommunale samarbeid.docx

 
Prosedyrer og 

styringverktøy RU vedtatt 26.11.18.docx

Sak 08/19 Evaluering møtestruktur – delte møter – 2 
fellesmøter i året 
 

 

 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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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 1-2019 
STED: Skjervøy 
TIDSPUNKT: 15. januar 2019 kl 1100 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

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

 
I tillegg til regionrådet møtte: 
Fra styringsgruppa: 

 Sigleif Pedersen 
Fra NUNT: 

 Jan Fjære 
 
Merknad til innkalling: Ingen 
Merknad til sakslisten: ingen 
 
Tema for møtet: INFRASTRUKTUR NORD-TROMS 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/19  Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Sak 02/19 Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
Saksdokumenter: 

 Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet er: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av  
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer av styringsgruppa 
er Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS,  
Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal 
synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for  
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et 
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig 
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil 
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste 
argumentasjon for satsinger i regionen. 
 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. 
 
Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og 
næringsliv har deltatt. 
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Vurdering: 
Styringsgruppa er godt fornøyd med leveransen fra Transportutvikling AS. De har 
levert i henhold til bestilling og framdrift. Vi har mottatt et grundig og omfattende 
kunnskapsgrunnlag og en kortversjon med status og strategier for 
transportinfrastruktur i Nord-Troms. 
 
Følgende strategier er foreslått: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Styringsgruppa vil anbefale å særlig vektlegge strategi 1 og 2. Den første   
synliggjør verdiskapningen i regionen, noe som er dokumentert med høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder både 
sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg benyttes 
transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og 
hovedleia går gjennom regionen. 
 
Den andre strategien er å fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne 
flaskehalser. Det vil si strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, 
og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng 
– og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
 
Styringsgruppa overleverer rapporten til regionrådet 15. januar 2019.  
 
 
Innstilling fra styringsgruppa i infrastrukturprosjektet: 

1. Nord-Troms Regionråd arbeider videre med 5 integrerte og 
sammenhengende transportkorridorer. Vi vil da oppnå en bedre sammenheng 
i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes i 
NTP og RTP. Korridorene er: 

 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
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 Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –
Langslett- Olderdalen 

 Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
 Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 

2. Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i 
forhold til folketallet. For å klare å få flere samferdselsmidler til vår region 
blir det svært viktig å synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning. 
Styringsgruppen anbefaler regionrådet å utarbeide en strategi på hvordan 
verdiskapingen i regionen skal synliggjøres for regionale og nasjonale 
beslutningstakere. 
 

3. Rapportene er i henhold til bestillingen og rapportene tas til etterretning. 
 
Forslag til tilleggsspunkt fremmet i møte: 

4. Det gis åpning for å komme med innspill til rapporten. Frist settes til fredag 
18. januar. Eventuelle innspill sendes Ørjan Albrigtsen. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Møtet hevet kl 1300. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: noreply@knse.no
Sendt: 12.11.2018 15:44:15
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Dokument 2017/0165-8 Klagenemndas avgjørelse sendt fra Klagenemndssekretariatet
Vedlegg: 2017_0165-8Klagenemndas avgjørelse.pdf
Til: Nordreisa kommune

Vedlagt er et digitalt signert dokument fra Klagenemndssekretariatet:
2017/0165-8 Klagenemndas avgjørelse for sak Nordreisa kommune - klage på offentlig anskaffelse - Brøyting
kommunale veger og plasser, rode 4 - Torbjørn Johansen Busser AS

Vennligst bekreft mottak av denne epost til post@knse.no

Med hilsen

Klagenemndssekretariatet
post@knse.no
Postboks 511 Sentrum
5805 BERGEN
Telefon: +47 55 19 30 00
www.Klagenemndssekretariatet.no
**************************************************************************************
PROTECTED; PERSONAL AND CONFIDENTIAL: This email message and all attachments are for the sole use of the
intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete all
copies of the original message.
**************************************************************************************
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Fra: Spidsberg, Bodil (Bodil.Spidsberg@nav.no)
Sendt: 11.02.2019 16:10:21
Til: postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no;
postmottak@selbu.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@ovre-
eiker.kommune.no; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no; post@time.kommune.no;
postmottak@inderoy.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
post@solund.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; post@risor.kommune.no;
postmottak@frosta.kommune.no; post@sula.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no;
postmottak@steinkjer.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; post@vestby.kommune.no;
postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@naustdal.kommune.no;
postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no;
post@heroy-no.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no; post@norddal.kommune.no;
post@asker.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no; post@fusa.kommune.no;
postmottak@orland.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no;
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no;
post@seljord.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no; postmottak@oppegard.kommune.no;
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; post@as.kommune.no;
postmottak@lorenskog.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no;
post@selje.kommune.no; post@tysnes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no; nak@nord-
aurdal.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no;
post@finnoy.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@midtre-gauldal.kommune.no;
post@sunndal.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no;
postmottak@smola.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no;
postmottak@bo.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no;
post@tysver.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;
postmottak@tinn.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no;
post@vefsn.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; post@aremark.kommune.no;
postmottak@vik.kommune.no; postmottak@kristiansand.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no;
postmottak@lokalstyre.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@gaular.kommune.no; post@vestre-
toten.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; post@randaberg.kommune.no;
postmottak@klepp.kommune.no; post@lunner.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no;
post@nesodden.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; postmottak@hjartdal.kommune.no;
postmottak@lindas.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no;
postmottak@os-ho.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@sveio.kommune.no; Nordreisa Kommune; postmottak@bardu.kommune.no; postmottak@nordre-
land.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no;
postmottak@lier.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@verdal.kommune.no;
postmottak@sykkylven.kommune.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no;
postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no;
postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no;
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
postmottak@alta.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
post@lavangen.kommune.no; post@ballangen.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
post@etne.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; postmottak@sor-
odal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no;
postmottak@valer-of.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@ahk.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
postmottak@grong.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; post@lom.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; post@roan.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no;
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no;
postmottak@kvam.kommune.no; post@osteroy.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@balestrand.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
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post@stranda.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; post@sorfold.kommune.no;
postmottak@sogne.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; post@rauma.kommune.no;
postmottak@trogstad.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no; info@audnedal.kommune.no;
post@ha.kommune.no; post@loten.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no;
postmottak@kristiansund.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
post@boe.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no;
post@forsand.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no;
epost@holtalen.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no;
postmottak@tvedestrand.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
post@somna.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no;
post@karmoy.kommune.no; kommunepost@drmk.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; post@donna.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no;
postmottak@fyresdal.kommune.no; post@baerum.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no;
post@lyngen.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no;
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Vedlagt følger brev om nasjonale mål og hovedprioriteringer innenfor de sosiale tjenestene i arbeids‐ og
velferdsforvaltningen 2019.
 
Vi ber om at brevet blir videresendt til rådmannens kontor.
 
 
Vennlig hilsen
 
Arbeids‐ og velferdsdirektoratet
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Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale 
tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2019 
 
Formålet med kommunebrevet er å formidle forventninger til kommunens forvaltning av de 
sosiale tjenestene og å informere om NAVs prioriteringer og utviklingstrekk som er relevante 
for kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i 2019. Det er Arbeids- og 
velferdsdirektoratet som har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret for området. 

Overordnede føringer for de sosiale tjenestene 
Sosialtjenesteloven inngår i NAVs og kommunens samlede velferdsansvar, og setter rammer 
for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal utføre og medvirke inn i. Det er et mål at 
tjenestene bidrar til å forebygge og redusere fattigdom, fremmer sosial inkludering og bidrar 
til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett. 

Prioriteringer og satsinger for de sosiale tjenestene i 2019 

Individuelle og konkrete vurderinger av brukers hjelpebehov 
Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som 
ikke ivaretas av andre ordninger. Helhetsperspektivet, familien og særlig barna er viktig å ta 
hensyn til når det gjelder tjenester etter loven. 
 
Hovedprinsippet for sosialhjelp er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av 
hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV-kontoret har både rett og plikt til å foreta 
skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. Hvis personen har barn skal det tas hensyn til 
barnas behov i alle vurderinger. 

Tilgjengelige tjenester 
Sosialtjenesteloven skal ivareta de vanskeligst stilte. Personer som er i en vanskelig 
livssituasjon kan ha behov for øyeblikkelig hjelp. Søknader om hjelp i en nødssituasjon må 
behandles raskt, ofte samme dag som søknaden er mottatt. Dette krever stor grad av 
tilgjengelighet, også når det gjelder åpningstider. Kommunen må sikre at NAV-kontoret yter 
forsvarlige tjenester etter sosialtjenesteloven. 

Økt kompetanse 
Satsing på Kompetanse er avgjørende for å sikre at NAVs medarbeidere har de kunnskaper 
og ferdigheter som trengs for å få mennesker i arbeid og skape gode brukeropplevelser. 
Kompetanse- og tjenesteutvikling i NAV-kontor skal skje gjennom statlig og kommunalt 
samarbeid. Tilsyn har avdekket at det flere steder er utfordringer med kompetanse på 
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forvaltningslov og sosialtjenesteloven. Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler at 
kommunen prioriterer dette i sin kompetanseheving av egne ansatte.  
 
I 2019 retter statlig del av NAV spesielt oppmerksomhet mot å øke kompetansen knyttet til 
markedsarbeid, veilednings- og inkluderingskompetanse.  
 
Grunnopplæring av nytilsatte skal fortsatt gjennomføres i løpet av de første seks månedene. 
Dette for å sikre at nyansatte har en felles grunnkompetanse. Ny i NAV er obligatorisk for 
statlig ansatte og kan tilbys kommunalt tilsatte.   

Introduksjonsprogrammet 
Introduksjonsprogrammet (intro) er det sentrale virkemiddelet for integrering av nyankomne 
med fluktbakgrunn og deres familiegjenforente. Målet med introduksjonsprogrammet er 
overgang til arbeid eller utdanning, og det er klare politiske forventninger om at resultatene i 
intro må bli bedre.  
 
På bakgrunn av et høyt antall asylsøkere i 2015 og årene før, er det i dag et rekordhøyt 
antall deltakere i introduksjonsprogrammene. Samarbeidsrundskrivet G-27/2017 legger opp 
til et tettere samarbeid mellom kommunen og NAV for økt arbeidsretting og bedre individuell 
tilrettelegging av intro, (jfr hurtigsporet) samtidig som det legges opp til et tettere samarbeid 
mellom kommunen og fylkeskommunen for å tilrettelegge for videregående (fag)opplæring i 
intro, for å ruste nyankomne til arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft. I følge 
samarbeidsrundskrivet skal kommunen sikre at det er samarbeidsavtaler om intro mellom 
kommunen og NAV, også der hvor intro ligger inne i NAV-kontoret. Samarbeidet om 
gjennomføringen av intro er sentralt i partnerskapet. 

Kvalifiseringsprogrammet 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel for at mennesker med behov for tett 
og individuell tilrettelegging kommer inn i arbeidslivet. Rapportering fra NAV-kontorene viser 
at 49 prosent av deltakerne får arbeid etter gjennomført program. Studier viser også at 
mange opplever økt verdighet og får et bedre liv gjennom deltakelse i et 
kvalifiseringsprogram.  
 
Fra tilsyn har man sett at ikke alle i målgruppen blir vurdert for KVP. De siste årene har antall 
deltakere ligget på et noenlunde stabilt nivå på omtrent 5500 deltakere.  
På samme tid ser vi en vekst i antall langtidsmottakere av sosialhjelp.  
Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for de som oppfyller vilkårene, og viser også svært 
gode resultater for målgruppen. Det er viktig at kommunene prioriterer programmet i 2019, 
og sikrer at NAV kontoret vurderer programmet for sine brukere og tilbyr program til alle som 
oppfyller vilkårene.   
 
Med virkning fra 1.1.2019 er regelverket for KVP endret. Målsettingen er at programmet skal 
bli mer anvendelig og fleksibelt, samt å legge til rette for økt deltakelse og overgang til stabile 
arbeidsforhold.  
 
Endringene i lovverket gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold i kvalifiseringsprogrammet.  
Kort om endringene:  

 Den nedre aldersgrensen for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet endres fra 19 til 
18 år.  

 Det gjøres en språklig endring i loven for å presisere at kommunens lovfestede 
mulighet til å avslå søknad om kvalifiseringsprogram fordi arbeids- og 
velferdsforvaltningen ikke har mulighet til å tilby program, kun er ment for 
unntakstilfeller.  
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 Varighetsbegrensningen endres slik at program gis så lenge deltakeren oppfyller 
inngangsvilkårene, men likevel ikke lenger enn to år. Programmet kan unntaksvis 
forlenges med inntil ett år når særlige grunner tilsier det. 

 Det er ikke lenger noen begrensninger for hvor mange ganger en person kan delta i 
kvalifiseringsprogrammet, så lenge inngangsvilkårene er oppfylt.  

 Det er ikke lenger noen begrensninger i hvor mange ganger en person kan tas inn 
igjen i et midlertidig avbrutt program.  

 Det åpnes for fravær uten kvalifiseringsstønad, slik at det gis mer rom for fleksibilitet 
med hensyn til f.eks. arbeidsutprøving, gjennomføring av kortere straff i fengsel og 
omsorg for barn 

 Mulighetene for å gjennomføre utdanning, opplæring og læretid innenfor 
kvalifiseringsprogrammet utvides 

 

Økonomisk rådgivning 
Den offentlige innsatsen for å avhjelpe gjeldsproblemene i private hushold går langs to 
hovedlinjer. Den ene er gjeldsordningsloven med gjeldsordningsinstituttet, som administrerer 
de alvorligste gjeldsordningssakene.  Mens den andre er innsatsen gjøres i NAV, med 
hjemmel i sosialtjenesteloven §17.  
 
Landets fylkesmenn har i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjennom flere år 
systematisk drevet med kompetanseheving på dette fagfeltet.  Fra 2019 presenteres et nytt 
kurskonsept, som retter seg mot ansatte i kommunene og ansatte i NAV.  Dette utprøves og 
gjennomføres i samtlige fylker/regioner. Kurskonseptet inneholder fire deler. Et 
innføringskurs med innhold som bla. sosiologiske perspektiver, utviklingstrekk i samfunnet, 
barneperspektivet, viktigheten av samhandling, forebygging.  Kurs i generell økonomisk 
rådgivning, der viktige juridiske problemstillinger knytet til økonomi og gjeld blir presentert.  
Spesialistkurs, der juridiske problemstillinger belyses, men da med tyngre og mer spissede 
problemstillinger.  Ekspertkurs, der det legges vekt på å bygge forhandlingskompetanse, der 
vi også spiller på eksterne aktører knyttet til særemner.   

Tilskudd til utvikling av tjenester i NAV-kontoret 
Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter i samarbeid med Fylkesmannen tre tilskudd som er 
av særlig interesse for det sosialfaglige området. Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i 
NAV-kontoret har som formål å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i 
sosialtjenesteloven. Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal 
brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. De tre prioriterte 
områdene i 2019 er: - bruk av ordinært arbeidsliv, - oppfølging av barnefamilier, ungdom og 
innvandrere og -sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter 
straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv. Det 
er viktig at utviklingsarbeidet er godt forankret i ledelsen, og at det legges til rette for at det 
kan drives utviklingsarbeid på NAV-kontoret. 
 
Aktuelle kommuner som mottok tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom og tilskudd til 
oppfølgingstjenester i bolig i 2018 har fått tilsendt søknadskjema for 2019 fra 
fylkesmannen.  2019 er siste året for disse to ordningene. Tilskudd til oppfølgingstjenester er 
lagt inn i kommuneramma og tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom er lagt inn i tilskudd 
til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret. Søknadsfristen for disse tre ordningene var 1. 
februar 2019 

Prosjekt Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS) 
Prosjektet utvikler digitale tjenester knyttet til økonomisk sosialhjelp på www.nav.no. 
Prosjektet lanserte Veiviser for økonomisk sosialhjelp i juni 2017. Veiviseren gir søker 

informasjon som er vesentlig når man skal søke om økonomisk sosialhjelp. Kommunene 
anbefales å lenke til denne veiviseren fra sine egne nettsider. 
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I 2018 leverte DIGISOS tjenesten digital søknad for økonomisk sosialhjelp. De som mottar 
flere tjenester fra NAV vil da kunne søke om både kommunale og statlige tjenester på 
nav.no. Så langt er 50 NAV-kontor i 22 kommuner koblet på løsningen slik at innbyggerne 
kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt. I 2019 vil løsningen tilbys øvrige kommuner og 
NAV-kontor. Informasjon om den videre tilgjengeliggjøringen av løsningen finner her. 
Prosjektet planlegger å utvikle flere digitale tjenester. Blant annet en innsyns- og 
dialogtjeneste som gir søkere digital tilgang til opplysninger om saken sin og mulighet for 
dialog med NAV-kontoret. Informasjon om fremdrift i prosjektet vil publiseres fortløpende på 
NAV sin nettside. Det vises til Prop.1 S Arbeids- og sosialdepartementet, 2017-2018; 
«Samordning av NAV og kommunenes IT-systemer har potensiale til å gi betydelige 
gevinster for brukerne og «Økt handlingsrom for NAV-kontorene. 

Prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier - en RCT studie 

Vi ber om fortsatt understøttelse i de 29 NAV-kontorene der prosjektet er etablert. Tilskudd til 
de deltagende kontorer som ønsker det, forlenges ut 2019; dette for å sikre familiearbeid 
første halvår 2019, og sikre mulighet for kontorene til å implementere kunnskap fra 
forskningen i øvrig drift og ta hensyn til dette i lokalt planarbeid. Sluttrapport fra OsloMet vil 
foreligge juni 2019. For mer informasjon henvises det til nav.no: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Forsok+i+regi+av+NAV/helhetlig-
oppf%C3%B8lging-av-lavinntektsfamilier 

Informasjon om utvikling i NAVs statlige tjenester i 2019 
Det er noen endringer i NAVs tjenesteyting og drift som vi vil orientere om for å understøtte 
kommunenes overordnede styringsansvar for NAV. Regjeringens viktigste satsinger i 
arbeids- og velferdspolitikken for 2019 er blant annet: 
 

 Ungdomsinnsatsen som skal sikre unge ledige raskere oppfølging fra NAV-kontoret for å 
komme i arbeid eller fullføre utdanning videreføres. 

 Personer under 30 år, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS skal prioriteres 
i etatens oppfølgingsarbeid og ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak. Langtidsledige, 
innvandrere fra land utenfor EØS-området og andre utsatte grupper på arbeidsmarkedet 
vil fortsatt bli prioritert. 

 Økt myndighet og handlefrihet til NAV-kontorene. Det gis økte ressurser for å kunne følge 
opp brukere i kontorene.  

 
Nedenfor følger en orientering om de viktigste utviklingstrekkene som vil gjennomføres i 
2019 for den statlige delen av NAV. 

Ny regional struktur i NAV 
NAV har gjennom 2018 forberedt og gjennomført etableringen av ny struktur for å tilpasse 
seg regionreformen. NAV har hatt 19 fylkesadministrasjoner. De nye virksomhetene skal gi: 

 Styrking av arbeidsgiverrettede og individrettede tjenester 

 Bidra til ett NAV med større fokus på regional innovasjon og utvikling 

 En mer kostnadseffektiv organisasjon 

 Bidra til rom for større og mer robuste NAV-kontor 
 
Fra 2019 har NAV kun 12 fylker/regioner.  
 
Den regionale utviklingen i 2019 vil i hovedsak omfatte endringer på kommune og 
kontornivå. NAV sine fylkesorganisasjoner og kontorer skal gjennomføre planlagte 
kontorsammenslåinger vedtatt i Stortinget og vertskommunesamarbeid sammen med 
partnerskapet i aktuelle kommuner. Direktoratet v/Etableringsstøtteprosjektet bistår og følger 
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opp kontorsammenslåinger. For informasjon om NAVs nye regioner og støttemateriell for 
kommuner som er under omorganisering, se www.nav.no: 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/nye-fylker-og-
regioner-i-nav 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/kommunereformen
-og-nav 

Inkluderingsdugnaden i NAV 
Arbeids- og velferdsetaten har en sentral rolle i regjeringens inkluderingsdugnad som er 
iverksatt for å øke overgangen til arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull 
i CV-en. Unge under 30 år har særlig prioritet. Regjeringens inkluderingsdugnad har tre 
innsatsområder: 

 Redusere arbeidsgivers risiko ved å ansette: For NAV innebærer dette blant annet økt 
arbeidsgiverkontakt, mer bruk av NAVs inkluderingsvirkemidler og bedre digitale 
løsninger 

 Styrke tilbudet til personer med psykiske lidelser/rusproblemer: For NAV innebærer dette 
blant annet styrket samarbeid mellom NAV og helsetjenesten og økt satsing på 
individuell jobbstøtte (IPS) 

 Økte muligheter til opplæring/utdanning: For NAV innebærer dette blant annet mer 
samarbeid med fylkeskommune og kommune om tilpassede opplæringstilbud for ungdom 
uten fullført videregående opplæring 

Utvidet oppfølging 
I Statsbudsjettet legger Regjeringen opp til at NAV-kontorene får økt myndighet og 
handlefrihet. Arbeids- og velferdsetatens oppfølgingstjenester i egen regi blir styrket med 50 
millioner til IPS i 2019. Totalt er det nå satt av 250 millioner til oppfølgingstjenester i egen 
regi, som omfatter «Utvidet oppfølging» og Individuell jobbstøtte (IPS).   
 
Oppfølgingstjenester i egen regi skal rettes inn mot personer som har behov for tett 
individuell bistand for å få og beholde en vanlig jobb. Dette er uavhengig av ytelse, og kan 
også benyttes av de som mottar sosialtjenester, herunder KVP og flyktningetjenesten.   Det 
er ønskelig at kommunene ser på muligheten for å bidra til å styrke tjenesten lokalt, for at 
NAV-kontoret skal kunne gi et tilbud til enda flere. 

Ny kravspesifikasjon for Varig tilrettelagt arbeid 
Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en ny kravspesifikasjon til tiltaket Varig 
tilrettelagt arbeid. I den nye kravspesifikasjonen vektlegges brukermedvirkning og individuell 
tilpasning i tilbudet, samt økt bruk av ordinært arbeidsliv, med mulighet for 
permisjonsordninger. Kravspesifikasjon og oppdatert avtale for medfinansiering av VTA- 
plasser er tilgjengelig hos det lokale NAV- kontoret i løpet av uke 7. Kommunen bes kontakte 
NAV- kontoret for å få tilgang til kravspesifikasjonen. 

Program for arbeidsrettede tjenester 
I 2016 opprettet NAV Program for arbeidsrettede tjenester, som skal digitalisere den 
arbeidsrettede oppfølgingen og sykefraværsoppfølgingen.  
Forenklet oppfølging, som skal forenkle og effektivisere den arbeidsrettede oppfølgingen av 
personbrukere. I år vil situasjonsbeskrivelsen digitaliseres og fra 1. februar vil vi alle 
personbrukere kunne ta i bruk vår nye CV-løsning.  
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Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker lykke til med det viktige samarbeidet i de lokale 
partnerskapene for å bidra til at flere kommer i arbeid, gode velferdstjenester og et sterkt 
sosialt sikkerhetsnett.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrun Vågeng 
Arbeids- og velferdsdirektør     Kjell Hugvik 
        Arbeids- og tjenestedirektør 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

280



Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 12.12.2018 03:02:37
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring
Vedlegg: 786c6c67-612b-43a8-80a8-f4e3d31c76e6.pdf

Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget. 
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/ 
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.

Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og 
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no
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Nordreisa kommune  
Postboks 174  
 
9156  STORSLETT 
 

Tilskuddsbrev for 2018 - Tilskudd til leirskoleopplæring - Nordreisa kommune, 
org.nr. 943350833  
 
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. 
 
Vedtakene fremgår av Stortingets behandling av Innst. 12 S (2017 – 2018) og Prop. 1 S (2017 – 2018) for 
Kunnskapsdepartementet. 
 

Tilskuddsordningen til leirskoleopplæring 
Etter opplæringsloven § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til leirskoleopplæring. Med 
leirskole menes i denne sammenheng leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med 
varighet på minst tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det her eksempelvis 
ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen. 
 
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever ett leirskoleopphold i løpet av 
grunnskolen. Tilskuddsmottakere i ordningen er kommunene, og målgruppen er elever ved kommunale 
grunnskoler, samt elever ved institusjoner der fylkeskommunen er ansvarlig for grunnskoleopplæringen. 
 
Registrering av leirskoleopplæring er en del av rapporteringa i GSI - Grunnskolens Informasjonssystem, jf. 
fane I-Diverse, radene 7-9. 
 
For at et leirskoleopphold skal kunne danne grunnlag for registrering i GSI, og for tildeling av tilskudd til 
kommunen for leirskoleopplæring, må følgende kriterier være oppfylt: 

 Oppholdet må strekke seg over minst 3 overnattinger i sammenheng, med leirskoleopplæring i 
minimum 4 dager med minst 5,5 klokketimer undervisning pr. dag. 

 Hver elev kan registreres i GSI som leirskoleelev bare én gang i løpet av elevens 10 år i grunnskolen. 
 
Tilskuddet til leirskoleopplæring i grunnskolen bevilges fra kap. 225 post 66 i Statsbudsjettet, og den 
samlede budsjettbevilgningen for 2018 utgjør 52,863 mill. kroner. 
 
Vi viser til nærmere informasjon om tilskuddsordningen til leirskoleopplæring på Utdanningsdirektoratets 
nettside https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-
leirskoleopplaring/. 
 

Tilskuddsberegning for 2018 
Som det går fram av vår nettsideinformasjon om tilskuddsordningen, er det Utdanningsdirektoratet som 
f.o.m. 2018 beregner, tildeler og utbetaler tilskudd til kommunene for leirskoleopplæring. Tilskuddet til den 
enkelte kommune blir beregnet på grunnlag av kommunenes rapportering av leirskoleopplæring i GSI pr. 
1.10.2018. 
 
Tilskuddet for 2018 gjelder gjennomført leirskoleopplæring våren 2018 og høsten 2018, jf. det som framgår 
av GSI pr. 1.10.2018. 
 
Som det er opplyst i hjelpeteksten i GSI for registrering av leirskoleopplæring, er det viktig å merke seg at 
hver elev kan kun registreres 1 gang i løpet av sine 10 år i grunnskolen. Det er kommunens ansvar å se til 
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at registreringen av leirskoleopplæring i GSI fyller vilkårene for tilskuddsordningen, og at innrapportert 
elevtall for leirskole gir grunnlag for tilskuddstildeling. 
 
Tilskudd til leirskoleopplæring beregnes per halvår. Fordelingsfaktoren for tilskudd til leirskoleopplæring er 
22 leirskoleelever pr. tilskuddsgruppe.  
 
Hele budsjettbevilgningen til leirskoleopplæring for 2018, 52,863 mill. kroner, fordeles på den samlede 
summen av kommunenes tilskuddsgrupper i 2018. På grunnlag av kommunenes registrering av 
leirskoleopplæring i GSI for 2018 gir dette en tilskuddssats på kr 19.622,- pr. tilskuddsgruppe i 2018.  
 
Tilskudd for våren 2018 og høsten 2018. 
Tilskuddet for våren 2018 baserer seg på den enkelte kommunes samlede antall leirskoleelever våren 2018 i 
GSI-statistikkens fane I-Diverse, rad 9. Etter å ha omregnet elevtallet til tilskuddsgrupper à 22 elever, er 
antall tilskuddsgrupper multiplisert med tilskuddssatsen pr. gruppe for beregning av tilskuddsbeløpet til den 
enkelte kommune for leirskoleopplæring våren 2018. 
 
Tilsvarende tilskuddsberegning er gjort for høsten 2018, basert på den enkelte kommunes samlede antall 
leirskoleelever høsten 2018 i GSI-statistikkens fane I-Diverse, rad 7. 
 

Vedtak om tilskuddstildeling til Nordreisa kommune for 2018 
På grunnlag av Nordreisa kommunes GSI-registrering pr. 1.10.2018 av leirskoleopplæring for våren 2018 
og/eller for høsten 2018, har Utdanningsdirektoratet beregnet følgende tilskudd til Nordreisa kommune for 
2018: 
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Beregnet tilskudd 2,00 Jan-Des 19 622,40 39 245,00 
Totalt: 2,00   39 245,00 

 
 
Tilskuddet innvilges som et samlet tilskudd til leirskoleopplæring for 2018 til Nordreisa kommune og 
utbetales til kommunens bankkonto 47400503954 i løpet av desember 2018. 
 
Se vedlegg til tilskuddsbrevet for oversikt over av antall elever og grupper per semester. 
 

Andre vilkår for tilskuddstildelingen 
Tilsagnet om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i Statsbudsjettet for kap. 
225 post 66 – Tilskudd til leirskoleopplæring for budsjettåret 2018. 
 
Det kreves ikke at Nordreisa kommune avgir andre rapporter om leirskoleopplæringen enn det som framgår 
av Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Men kommunen er pliktig til å oppbevare regnskapsmateriell og 
annen dokumentasjon for leirskoleoppholdet, for eventuell kontroll. 
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at 
tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen. 
 
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen, 
eller på annen måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller 
kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd kan det gjøres avregning i påfølgende 
tildelinger, eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt. 
 
For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside  
 

www.udir.no 
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Med hilsen 
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                     Svanhild Øvrebust Krohn 
avdelingsdirektør                     seniorrådgiver 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Fra: Utdanningsdirektoratet (post@udir.no)
Sendt: 05.12.2018 03:10:13
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Vedlegg: b66e91cb-9a95-4f79-be89-f55ddc48de88.pdf

Det er foretatt en betaling til dere fra Utdanningsdirektoratet, jf. vedlegget. 
For informasjon om grunnlagsdata for betalingen må dere logge inn i Tavla, http://www.udir.no/verktoy/tavla/ 
Tavla er en tjeneste der de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss, finner tilskudds- og utbetalingsbrev,
grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.

Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS) benyttes for innlogging. UBAS er laget for at dere
som bruker våre nettjenester skal kunne logge inn med samme brukernavn og passord på flere tjenester. Informasjon
om hvem du skal kontakte hvis du mangler brukernavn og 
passord finner du her http://www.udir.no/verktoy/utdanningsdirektoratets-system-for-brukeradministrasjon-ubas

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Postadresse: Postboks 9359 Grønland
www.utdanningsdirektoratet.no
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
 
9156  STORSLETT 
 

Utbetalingsbrev høsten 2018 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og 
studieavgift   
 
Statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av Stortinget i desember 2017. Vedtakene fremgår av Stortingets 
behandling av Innst. 12 S (2017 – 2018) og Prop. 1 S (2017 – 2018) for Kunnskapsdepartementet. Det 
vises også til informasjon om midler til videreutdanning for lærere i 2018, til skoleeier (kommuner, 
fylkeskommuner og private og statlige skoler) 1. februar 2018.  
 
Utbetaling av vikarmidler og ev. studieavgifter for høsten 2018 er basert på:  

 Skoleeiers søknad om videreutdanning for lærere studieåret 2018/2019 i søknads- og 
oppfølgingssystemet.  

 Direktoratets behandling av søknadene som ble offentliggjort 23. april 2018.   
 Skoleeiers bekreftelser i søknads- og oppfølgingssystemet på at lærerne er tatt opp til studiet de har 

søkt på, og takker ja til å delta i vikarordningen.   
 
Oversikt over lærerne som har fått tilbud om videreutdanning finner dere på TAVLA; 
http://www.udir.no/verktoy/tavla/ og i søknads- og oppfølgingssystemet på http://komp.udir.no/extranet 
under modulen «Videreutdanning for lærere 2018».  

 Vikarmidlene og eventuelle studieavgifter er beregnet ut fra opplysninger per 29.11.2018.   
 Deltakere som er trukket etter studiestart har fått avkortet vikarmidler i tråd med hvilken måned de 

er registrert trukket i søknads- og oppfølgingssystemet.   
 
Følgende vil om kort tid bli utbetalt til Nordreisa kommune til kontonummer 47400503954:  
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Vikarordning 552000,00 Jul-Des — 552 000,00 
Totalt: 552000,00   552 000,00 

 
 
 
Utbetalingen er merket "Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift". Merk at det er 
totalbeløpet under kolonnen "Beregnet tilskudd" som vil bli utbetalt.  
 

Vilkår for utbetalingen  
Vi minner om at tildelingen forutsetter at skoleeier oppfyller de sentrale vilkårene knyttet til Kompetanse for 
kvalitet; dvs. at lærerne det gjelder tar videreutdanning slik det er oppgitt i søknads- og 
oppfølgingssystemet, og frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 % av full stilling dersom en 
skal ta 30 studiepoeng over ett år. Dersom antall studiepoeng avviker fra 30, skal tiden læreren frigjøres 
justeres tilsvarende. Skoleeier skal dekke ev. resterende vikarkostnader ut over støttebeløpet fra staten, 
samt kostnader knyttet til reise, opphold og læremidler mv. Det er ikke tillatt å avvike fra de sentrale 
vilkårene.  
 

Andre vilkår  
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Utbetaling for våren 2019 forutsetter at skoleeier bekrefter at læreren fortsetter studiene vårsemesteret.  
 
Dette skal skje i søknads- og oppfølgingssystemet i perioden 1. februar til 15. mars 2019.   
 
Mottaker har plikt til å melde fra umiddelbart til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for midlene 
endres eller faller bort. Midlene kan da trekkes tilbake helt eller delvis.   
 
Tilsagn om midler er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 
budsjettåret 2018.  
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos mottakere for å kontrollere at midlene 
benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.  
 
Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen, 
eller på annen måte har brutt vilkårene for midlene, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake midler eller 
kreve dem tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av midler kan det gjøres avregning i påfølgende 
tildelinger.  
 
For ytterligere informasjon om ordningen viser vi til http://udir.no/videreutdanning  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Magdalena Solbu Kleiven                                   Mathias Myhrvold-Hanssen    
avdelingsdirektør     seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vedlegg: Innkalling med saksliste 26.02.19.docx
Til ordførere
Det vises til vedlagte innkalling til møte 26. februar på skype NB tidspunkt møtestart er utsatt til kl 1030
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg og eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato: 12.02.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Tirsdag 26. februar 2019 kl 1030-1200    
  
Sted: skype-møte 
 
 
Saksdokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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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 

EMNE: Møte nr 3-2018 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 26. februar 2019 

 
REFERATSAKER: 
Fra Lyngen kommune: Høringsinnspill til regional lan for RV 91 - 
Ullsfjordforbindelsen 

 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 11/19 Godkjenning av referat fra møte 30.-31.01.19 
Sak 12/19 Regnskap og årsberetning 2018 
Sak 13/19 Årsrapport 2018 
Sak 14/19 Godkjenning av uttalelse: ny forskrift om råd for eldre, for 

personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 
 
 
Orienteringssaker: 

 Prosjekt Drivkraft Nord-Troms - prosjektleder 
 Samarbeidsavtale med Sametinget – status 
 Studietur til Sogndal 6.-9. mai – program og praktisk informasjon 

 
Oppfølgingssaker fra forrige møte: 

 Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte? Tidspunkt? 
(kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?  
Konklusjon: Drøftes videre i regionrådsmøte 26.02.19 

 Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i Tromsø 10.-11. april?  
Konklusjon: Drøftes videre – Regionrådet bør være representert 

 
Åpen post - aktuelle saker: 
 
 
 

 
 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 15.01.2019 13:28:03
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger
Kopi: Lise Jakobsen; Lisbeth Holm (lisbeth.holm@itroms.no); Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); nyhet@framtidinord.no; Bjørn Ellefsæter; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van
Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Trond-Roger Larsen; Stig Kjærvik; Einar Pedersen; Cissel Samuelsen;
Ronald Jenssen; Anne-Marie Gaino; Post Kvænangen; Kåfjord kommune (postmottak@kafjord.kommune.no);
Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra dagens møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 15.01.19.docx
Hei, vedlagt finnes protokoll fra dagens møte.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.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 1-2019 
STED: Skjervøy 
TIDSPUNKT: 15. januar 2019 kl 1100 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

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

 
I tillegg til regionrådet møtte: 
Fra styringsgruppa: 

 Sigleif Pedersen 
Fra NUNT: 

 Jan Fjære 
 
Merknad til innkalling: Ingen 
Merknad til sakslisten: ingen 
 
Tema for møtet: INFRASTRUKTUR NORD-TROMS 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/19  Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Sak 02/19 Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
Saksdokumenter: 

 Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet er: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av  
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer av styringsgruppa 
er Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS,  
Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal 
synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for  
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et 
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig 
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil 
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste 
argumentasjon for satsinger i regionen. 
 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. 
 
Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og 
næringsliv har deltatt. 
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Vurdering: 
Styringsgruppa er godt fornøyd med leveransen fra Transportutvikling AS. De har 
levert i henhold til bestilling og framdrift. Vi har mottatt et grundig og omfattende 
kunnskapsgrunnlag og en kortversjon med status og strategier for 
transportinfrastruktur i Nord-Troms. 
 
Følgende strategier er foreslått: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Styringsgruppa vil anbefale å særlig vektlegge strategi 1 og 2. Den første   
synliggjør verdiskapningen i regionen, noe som er dokumentert med høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder både 
sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg benyttes 
transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og 
hovedleia går gjennom regionen. 
 
Den andre strategien er å fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne 
flaskehalser. Det vil si strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, 
og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng 
– og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
 
Styringsgruppa overleverer rapporten til regionrådet 15. januar 2019.  
 
 
Innstilling fra styringsgruppa i infrastrukturprosjektet: 

1. Nord-Troms Regionråd arbeider videre med 5 integrerte og 
sammenhengende transportkorridorer. Vi vil da oppnå en bedre sammenheng 
i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes i 
NTP og RTP. Korridorene er: 

 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
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 Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –
Langslett- Olderdalen 

 Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
 Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 

2. Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i 
forhold til folketallet. For å klare å få flere samferdselsmidler til vår region 
blir det svært viktig å synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning. 
Styringsgruppen anbefaler regionrådet å utarbeide en strategi på hvordan 
verdiskapingen i regionen skal synliggjøres for regionale og nasjonale 
beslutningstakere. 
 

3. Rapportene er i henhold til bestillingen og rapportene tas til etterretning. 
 
Forslag til tilleggsspunkt fremmet i møte: 

4. Det gis åpning for å komme med innspill til rapporten. Frist settes til fredag 
18. januar. Eventuelle innspill sendes Ørjan Albrigtsen. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Møtet hevet kl 1300. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Øyvind Evanger (Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 04.12.2018 14:04:45
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Jan Fjære

Emne: FW: Rapport Havnesamarbeidet "Mer gods på sjø i Nord-Troms"
Vedlegg: Rapport 18008 Havnesamarbeid i NordTroms 2018_041218.pdf;Kaioversikt Silja 041218.xlsx
Denne bør refereres i formannskap, næringsutvalg og kommunestyret.
 

Vennlig hilsen
 
Øyvind Evanger
Ordfører
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:     91 78 95 48
 

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: Silja Karlsen <silja.karlsen@skjervoy.kommune.no> 
Sent: Tuesday, December 4, 2018 1:55 PM
To: Jan Inge Karlsen <Jan.Inge.Karlsen@kvanangen.kommune.no>; Hilde Henriksen
<Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; Jan Fjære <Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>; Viggo Martinsen
<viggo.martinsen@skjervoy.kommune.no>; Gerd Kristiansen <gerd.kristiansen@norlines.no>; Karin Karlsen
<Karin.Karlsen@kafjord.kommune.no>; Jens Kristian Nilsen <jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>; Trond
Arne Hoe <Trond.Hoe@storfjord.kommune.no>; Håkon Arild <Hakon.Arild@storfjord.kommune.no>; Hilde
Johnsen <Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no>; Kåre Fjellstad (Kare.Fjellstad@lyngen.kommune.no)
<Kare.Fjellstad@lyngen.kommune.no>
Cc: Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Øyvind Evanger
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Svein Oddvar
Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>; Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>;
ordforer@lyngen.kommune.no; Anne Berit Bæhr <Anne.Bahr@kvanangen.kommune.no>; Dag Funderud
<Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Kjell Ove Lehne <KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no>; Stig
Kjærvik <Stig.Kjaervik@lyngen.kommune.no>
Subject: Rapport Havnesamarbeidet "Mer gods på sjø i Nord‐Troms"
 
Hei!
 
Vedlagt er korrigert rapport og excel‐arket med kaioversikten. I excel‐arket finner dere data på kaier egen
kommune.
 
Send videre til rapportering/ referatsak der det er nødvendig.
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Med hilsen
 
Silja Karlsen
Maritim næringsutvikler
Skjervøy kommune
77 77 55 08/906 33 595
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Rapport utarbeidet av/Report prepared by 
Transportutvikling AS 
P.O.Box 26,N-8501 Narvik 

 
E-mail: post@transportutvikling.no 

Website: www.transportutvikling.no  

 

 
 

Oppdragsgiver(e)/Principal(s): Nord-Troms Regionråd 

Rapport tittel/Report title: «Mer gods på sjø i Nord-Troms» 

Prosjektnummer/Project number 18008 

Oppdragsperiode/Project period Mai-november 2018 

Restriksjoner/Restrictions: Dokumentet er tilgjengelig for Oppdragsgiver 

Andre dokumenter/Other documents: Kunnskapsgrunnlag 2018-Infrastruktur i Nord-Troms 
(januar 2019) 

Organisering/Organization: Utført av Transportutvikling AS 

Kort sammendrag på norsk Rapporten gir en innledende statusbeskrivelse av de 
kommunale havnene i Nord-Troms (Skjervøy, Storfjord, 
Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen). 
 
Det er utarbeidet en foreløpig oversikt over 
kaiinfrastruktur, sjøtransport og markedsmuligheter. 
Dagens organisering og regulativer er belyst. 
 
I prosjektperioden har faglig utvikling vært vektlagt. 
 
Havnene har ikke et formelt samarbeid i dag, men er 
positive til å utvikle dette gjennom videre 
prosjektarbeid for å styrke sjøtransporten og havnene i 
regionen. 
 
Prosjektet er støttet av Kystverket. 
 

 
 
Narvik, 22. november 2018 
 
 
Transportutvikling AS 
 
 
Stig Nerdal 
Prosjektleder/Project Manager 
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1 Hovedmomenter 

Rapporten fokuserer på mulighetene for havnesamarbeid i Nord-Tromsregionen. Prosjektarbeidet 
er basert på en forutsetning om å styrke sjøtransporten og havnen i regionen. Rapporten gir 
innledningsvis en kort beskrivelse av regionen og sjøtransportsystemet. 
 
Det er utarbeidet en foreløpig oversikt over kaianlegg i regionen, herunder kommunale anlegg. 
Det finnes havneanlegg, kaier og annen sjøtilknyttet infrastruktur som sannsynligvis kan utvikles 
og utnyttes bedre enn i dag. Det er viktig å få en bedre oversikt over slik infrastruktur, for bl.a. 
å kunne planlegge felles utnyttelse og legge til rette for økt sjøtransport. 
 
Dagens organisering og regulativer er gjennomgått. Det er behov for en standardisering og 
utvikling av dokumentasjonen. 
 

Det er foretatt en markedsbeskrivelse med fokus på sjøtransport og havn. Havnene i regionen er 
lite synlige og det er behov for markedsføring og produkt-/tjenesteutvikling. 
 

Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt for videre 
samarbeid mellom havnene. Fokus har vært innledende statusbeskrivelser for å finne ut hvor 
man står, med fokus på økt sjøtransport og gode havneløsninger. 
 

Prosjektarbeidet bør videreføres. Det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til ytterligere 
prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av arbeidet. 
 

De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. Sammen 
håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor norsk havn (777.226 
tonn). «Nord-Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn f.eks. mellomstore 
havner som Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, Lødingen og Svolvær.  Inkluderer man 
fisk tatt på land (fangst og slakteklar laks) ville det blitt registrert 912.827 tonn over havnene i 
Nord-Troms. 
 

På sikt kan det være rom for ytterligere økning av havneaktiviteten i regionen. Her kan 
havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 

Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 
 

• Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
• Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-Troms 

regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
• Fokus på faglig utvikling 
• Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som kommunene selv 

eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for kommunene og for potensielle 
brukere av kai, innseiling og tilknyttet logistikk. 

• Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, nettsider, 
media, konferanser mv. 

• Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre utvikling, og 
forankre dette i kommunene 

• Nærmere dialog med Kystverket vedrørende havnerelaterte forhold som sorterer under 
etaten 

• Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  
• Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: 

✓ utarbeide en enhetlig struktur for regulativer/regelverk 
 
Mye av dette kan løses i en fase 2, mens noe vil kreve ytterligere prosjektarbeid.  
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2 Bakgrunn, mål og organisering 

Nord-Troms Regionråd, bestående av 6 kommuner/havner (Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa og Kvænangen) har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet på sikt er å etablere 
et godt havnesamarbeid mellom kommunene.  
 
Kommunene har utviklet et godt samarbeid gjennom Regionrådet. Kommunene har en ambisjon 
om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og havner. De ønsker å øke fokus på 
sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnene i de respektive kommunene, -som et 
bidrag til vekst og utvikling i regionen. 
 
Kommunene har ikke tidligere hatt et formelt havnesamarbeid.  Mulighetene for samarbeid skal 
belyses.  
 
Hovedmålet, som strekker seg utover prosjektperioden, er å  
 

 «…. etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid mellom kommunene som 
bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne 
gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne.» 

 

På kort sikt, i løpet av dette prosjektet, er det nødvendig å avklare muligheten for å kunne etablere 

et funksjonelt samarbeid for å oppnå hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende definerte 

prosjektmål: 

 

• Utarbeide en beskrivelse av nåsituasjonen 

• Beskrive og vurdere markedsmuligheter for godstransport 

• Vurdere mulighetsrommet for samarbeid og samarbeidsformer 

• Styrke faglig kunnskap om havn og sjøtransport 

• Vurdere mulighetene for videre prosjektarbeid 

 
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder. Silja Karlsen er prosjektleder. 
 
Transportutvikling AS er engasjert som ekstern prosessleder og for å gi nødvendig faglig bistand 
slik at prosjektets målsettinger oppnås innen de tidsfrister som er satt. Stig Nerdal har fungert 
som prosessleder fra Transportutvikling AS. 
 
Prosjektet har pågått fra mai til november 2018. 
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3 Nord-Troms regionen generelt 

3.1 Beliggenhet og befolkning 

Nord-Troms er den nordligste regionen i Troms fylke. Den grenser mot Finnmark i nord, mot 
Finland i øst og Norskehavet i vest. 
 
Alle kommunene har tilknytning til havet. Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder 
til alle kommunene. Landsdelens mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør 
retning og E8 øst-vest mellom Tromsø og Finland.  
 

 

Figur 3-1: Kommuner i Nord-Troms 

 
Pr medio 2018 er det ca. 16.000 innbyggere i de 6 kommunene. Dette tilsvarer 9,6% av 
befolkningen i Troms. Fra år 2000 og frem til i dag har det vært en reduksjon i folketallet med 
ca. 4%. Den største kommunen, Nordreisa, har hatt en vekst i folketallet med over 2%, mens 
Skjervøy og Storfjord har vært stabile. Lyngen, Kåfjord og Kvænangen har hatt en nedgang i 
befolkningen. 
 

 
Tabell 3-1: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB). 

www.transportutvikling.no

Skjervøy 
(Skjervøy)

Nordreisa 
(Storslett)

Lyngen 
(Lyngseidet)

Kåfjord 
(Olderdalen)

Storfjord 
(Hatteng)

Kvænangen 
(Burfjord)

TROMSØ

ALTA

E6

E6

E8

E8

E6

Antall %

Nordreisa 4 807         4 637         4 917         110            2,3 %

Skjervøy 2 932         2 929         2 933         1                 0,0 %

Lyngen 3 204         3 215         2 883         -321           -10,0 %

Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono 2 361         2 246         2 113         -248           -10,5 %

Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono 1 869         1 885         1 856         -13             -0,7 %

Kvænangen 1 428         1 341         1 221         -207           -14,5 %

Nord-Troms 16 601       16 253       15 923       -678           -4,1 %

Endring 2000-2018
201820082000Kommune
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Figur 3-2 viser en grafisk fremstilling av tallene i tabellen. Kommunene er rangert etter 
befolkningsstørrelsen i 2018.  
 

 

Figur 3-2: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB).  

 

3.2 Næringslivet i regionen 

I Nord-Troms er det pr. september 2018 registrert 3.167 organisasjoner i Enhetsregisteret. Dette 
inkluderer både bedrifter, foreninger, lag, kommuner mv. Dette tilsvarer ca. 11% av alle 
registrerte enheter i Troms.  Samlet antall sysselsatte, inkludert enkeltmannsforetak, i disse 
organisasjonene var i overkant av 9.000. 
 
26% av de sysselsatte jobber innenfor helse- og sosialtjenester, 10% innenfor bygg- og anlegg 
og det samme (10%) innenfor varehandel/serviceverksteder.  Sysselsatte innenfor industri og 
primærnæringer utgjør 7% hver. 
 
Selv om mange organisasjoner har transportbehov, vil de fleste transportbrukerne være registrert 
som aksjeselskap.  Det er pr. september 2018 registrert 858 aksjeselskap med forretningsadresse 
i regionen (Kilde: Foretaksregisteret).  Dette utgjør i overkant av 10% av alle aksjeselskap i 
Troms. Noen av disse har et transportbehov hvor bruk av sjøtransport og havn kan være aktuelt.   
 

 
Ca. 33% (279) av selskapene 
er registrert i Nordreisa, 25% 
(211) i Lyngen, 16% (141) i 
Skjervøy, 11% (93) i Storfjord, 
9% (79) i Kåfjord og 6% (55) i 
Kvænangen. 
 
 

Figur 3-3: Registrerte 
aksjeselskap i Nord-Troms (Kilde: 
Foretaksregisteret).  

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

 5 000 2000 2008 2018

0

50

100

150

200

250

300

NORDREISA LYNGEN SKJERVØY STORFJORD KÅFJORD KVÆNANGEN

279

211

141

93
79

55

307



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 9 AV 43  

 
Ved å gå gjennom bransjeregistrene i regionen og eliminere for organisasjoner som har 
ubetydelig godstransportbehov (tjenesteytende næringer mv) kan man antyde hvilke bedrifter 
som har transportbehov. I tillegg har vi lagt til større aksjeselskap med transportbehov som har 
forretningsadresse utenfor regionen (f.eks. Lerøy Aurora på Skjervøy, Marine Harvest i Jøkelfjord, 
YIT i Tytebærvika m.fl.). 
 

Dette gir oss en indikasjon 
mht. til bedrifter med 
transportbehov, - rundt 700 
bedrifter i Nord-Troms. 
 
 

 
 
 
 

Figur 3-4: Estimat: Bedrifter med 
godstransportbehov i Nord-Troms 

 
 
De fleste bedriftene er små.  Over 80% av bedriftene har færre en 5 ansatte. I regionen er det 
relativt få bedrifter som har store inn- og utgående transportvolum. 
 
 
Grunnlag for videre arbeid med næringslivet 
I vedleggene 12.1 til 12.6 er det gjengitt bedrifter i regionen som foreløpig antas å kunne ha 
behov for transport-/havnetjenester i regionen.  
 
Opplistingen av bedrifter er derfor et grunnlag for videre prosjektarbeid og nærmere vurderinger 
mht hvordan havnene kan tilpasse seg næringslivets behov.  
 
Bedriftslistene i vedlegget er basert på offentlige data, samt innspill fra kommunene. 
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4 Sjøtransportsystemet 

Flåtesegmenter som opererer i 
Nord-Norge er listet opp i tabell 4-1. 
 
Mange av disse fartøystypene har 
aktivitet i kommunene i Nord-Troms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4-1: Flåtesegmenter i Nord-
Norge (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
 
Hurtigruten/Kystruten 
I regionen har Hurtigruten/Kystruten kun anløp på Skjervøy. Det er to anløp pr. dag, ett på nord 
og ett på sør. I mars 2018 kunngjorde Samferdselsdepartementet at både Havila og Hurtigruten 
tildeles kontrakter på kystruten mellom Bergen og Kirkenes for perioden 2021 til 2030. Havila skal 
drifte 4 av de 11 skipene, og rute-/anløpsstrukturen skal være som i dag. 
 
 
Nor-Lines 
I august 2017 ble det kjent av rederiet Samskip fikk Konkurransetilsynets samtykke om å overta 
deler av Nor Lines AS. 
 
Nor-Lines’ godsbåter har hatt ukentlige anløp av Skjervøy med både parti og stykkgods. Fra 1. 
oktober 2018 endret rederiet anløpsstrukturen til kun å fremføre prosjektlast til/fra Skjervøy. Noe 

Ferger

Hurtigbåter

Hurtigruten

Annen pax/bil

Brønnbåter

Ensilasjefartøy

Små tankere

Annen våtbulk

Små bulkere

Fôrbåter

Annen tørrbulk

Kystgodsfartøy i rute

Kystgodsfartøy i løsfart

Containerfartøy

Annet stykkgods/container

Rigg

Serviceskip

Standbyfartøy

Annen offshore

Ytre kystvakt

Indre Kystvakt

Små torpedobåter

Andre båter

Oppdrettsbåter

Fôrflåte

Annen oppdrett

Lokale/sjark etc

Hav-gående

Små snurpere

Linebåter

Andre fiskebåter

Små lektere

Slep-/taubåt m.v.

Tugs

Lektere o.l.

Båter lokale havnevesen

Fritidsfartøy

Vindfarmbåter

Annet 

Annet

F
lå

te
s
e

g
m

e
n

t

Offshore-petro

Forsvaret

Fiskeflåten

Kystverket

Oppdrett

Passasjer/bil

Våtbulk

Tørrbulk

Stykkgods/contatiner
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av stykkgodset kommer nå med Hurtigruten, mens enkelte brukere har valgt å gå over til 
biltransport.  
 
Hurtigrutene er palleførende skip med sideporter, og kan ikke ta større enhetslaster, containere 
mv. Mangelen på regulære anløp av skip som kan ta enhetslast, og uforutsigbarhet ved at en kun 
tar prosjektlast, bidrar til at det blir vanskeligere å selge slike sjøtransportjenester. 
 

 

Bilde  4-1: Nor-Lines' "Kvitnos" ved kai i Skjervøy (Foto: Skjervøy havn, 2016) 

 
 
Ferger 
Nord-Troms har fire ferge-
samband. De opererer i 
kommunene Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy og Nordreisa. 
 

Det største sambandet, både 
målt etter antall transporterte 
kjøretøy (PBE) og passasjerer 
(PAX) er Svensby (Lyngen)-
Breivikeidet (Tromsø). 

 
 

Figur 4-1:  Antall passasjerer og 
kjøretøy på fergesamband i Nord-
Troms i 2017  
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Tabell 4-2 viser noen hoveddata for fergene som i dag benyttes i de 4 sambandene. I tillegg 
finnes det reservemateriell. 
 

 

Tabell 4-2: Noen hoveddata, fergesamband i Nord-Troms (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
 
 
De 3 største sambandene har mye tungtrafikk: 
 
• Svensby-Breivikeidet og Lyngseidet-Olderdalen domineres av gjennomgangstrafikk mellom 

Tromsø-Nord-Troms/ Finnmark 
o Disse to sambandene hadde mest tungtrafikk i Troms fylke i 2017 

• Tungtrafikken på sambandet Storstein-Lauksundskaret er i hovedsak sjømatprodukter 
o Dette sambandet var det fjerde største tungtrafikksambandet i Troms i 2017. I 

løpet av de siste årene er det dette sambandet som har hatt størst prosentuell 
vekst i Troms fylke. 

 
 

 

Bilde  4-2: Den 40 år gamle reservefergen «Vaggasvarre» inn til Lyngseidet (Foto: Transportutvikling AS, 
2018) 

 
 
 
 
 

Samband Fylke Rutenr. Fartøy Byggeår PBE kap Rederi

Lyngseidet - Olderdalen Troms 190 Goalsevarre 1982 77 Norled 

Breivikeidet - Svensby Troms 191 Jæggesvarre 2002 75 Norled 

Storstein - Nikkeby - Lauksundskaret Troms 195 Reinøy 1989 26 Torhatten Nord 

Rotsund - Havnnes - Uløybukt Troms 198 Uløytind 2011 16 Torhatten Nord 
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Hurtigbåter 
Regionen betjenes av to hurtigbåtsamband. Det er hurtigbåtanløp i kommunene Skjervøy, 
Kvænangen og Lyngen (Nord-Lenangen).  
Tabell 4-3 viser noen hoveddata for hurtigbåtene som i dag benyttes i sambandene. 
 

 

Tabell 4-3: Noen hoveddata, hurtigbåtruter i Nord-Troms (Kilde: Transportutvikling AS) 

 
Rutene i Troms er i hovedsak passasjerførende og har lite gods. Kvænangsruta er imidlertid en 
kombinert passasjer-/ambulanse-/godsførende hurtigbåt. Fartøyet fører gods som fisk, treverk, 
matvarer o.l., men ikke biler. Spildra anløpes normalt av hurtigbåten, men fartøyet kan ikke frakte 
diesel. Transport av diesel til Spildra utføres 2-4 ganger i året av fergen MF «Reinøy». 
 
I 2017 reiste det 27.367 personer med hurtigbåtrutene. Ruten Tromsø-Skjervøy hadde 69% av 
trafikken.  
 
Figuren under viser passasjertrafikken for hurtigbåtrutene i perioden januar-desember 2017.  
 

Figur 4-2: Passasjertrafikk med hurtigbåter, jan-des 2017 (Kilde: Troms fylkeskommune) 

 
 
 
Sjøtransport tilknyttet sjømatnæringen 
Nord-Troms har en omfattende sjøtransport knyttet til sjømatnæringen, både havbruk og fangst.  
 
Havbruksnæringen betjenes av brønnbåter som transporterer smolt fra settefiskanlegg til 
merdene og slakteklar fisk fra merder til slakteri. Fôrbåter transporterer fôr fra produsentene til 
merdene/fôrflåtene og servicefartøy betjener næringens varierte behov. 
 

Rutenavn Hovedfartøy Biler/lastekap. Byggeår
Fart 

(knop)
PAX-kap Operatør

Tromsø - Skjervøy Brage 2008 33 147 Norled AS

Skjervøy - Kvænangen og Vortøy Kvænangen 15 paller 2005 25/30 52 Torghatten Nord AS
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Figur 4-3 viser godkjente lokaliteter, slakterier, settefiskanlegg mv i Nord-Troms pr oktober 2018. 
I regionen ligger 3 av fylkets 8 slakterier og rundt 25% av de operative lakselokalitetene. 
 
 

 

Figur 4-3: Havbruksnæringen i Nord-Troms (Kilde: Fiskeridirektoratet) 

 
 

 
Nord-Troms har 9 registrerte 
fangstmottak og 205 fiskere 
med fiske som hovedyrke. 
Over 80% av fiskerne er 
registrert i Skjervøy, Lyngen 
og Nordreisa. 
 
I regionen er det pr. 2017 
registrert 172 fiskefartøy, 
uavhengig av lengdegruppe. 
Dette utgjør ca. 21% av flåten 
i Troms. 
 
36% av fartøyene er registrert 
i Skjervøy, 21% i Lyngen og 
16% i Nordreisa. 
 
 

Figur 4-4: Andel registrerte 
fiskefartøy pr kommune 

www.transportutvikling.no

HAVBRUK I NORD-TROMS (2018) SLAKTERI/SLAKTEMERD

ARNØY LAKS
SLAKTERI/SLAKTEMERD

MARINE HARVEST

SLAKTERI/SLAKTERMERD

LERØY AURORA

SETTEFISKANLEGG

(SKARDALEN)

SETTEFISKANLEGG

(ELVEVOLL)

✓ 3 SLAKTERIER

✓ ARNØY LAKS (SKJERVØY)

✓ MARINE HARVEST (KVÆNANGEN)

✓ LERØY AURORA (SKJERVØY)

✓ 4 SETTEFISKANLEGG

✓ ELVEVOLL (STORFJORD)

✓ SKARDALEN (KÅFJORD)

✓ STORBUKT (SKJERVØY)

✓ SANDØRA (SKJERVØY)

✓ 1 SKALLDYRKONSESJON

✓ KJEMPEBAKKEN (NORDREISA)-IKKE I DRIFT

✓ 29 OPERATIVE LAKSELOKALITETER, 
INKLUDERT 3 SLAKTEMERDER FOR

MATFISK

SKALLDYR

(KJEMPEBAKKEN)

DIV. LOKALITETER

(HELE REGIONEN)

26 LOKALITETER EX. 
SLAKTEMERDER

(HELE REGIONEN)

PRODUKSJON KÅFJORD KVÆNANGEN LYNGEN NORDREISA SKJERVØY STORFJORD TOTAL

AKVAKULTURDYR TIL KONSUM (Blåskjell) 0 0 0 1 0 0 1

MATFISK 1 8 0 3 12 0 24

MATFISK (Stamfisk) 0 0 1 0 1 0 2

SETTEFISK 1 1 0 0 2 1 5

NORD-TROMS 2 9 1 4 15 1 32

SETTEFISKANLEGG

(SANDØRA)

SETTEFISKANLEGG

(STORBUKT)

} BLIR TIL ETT

26 LOKALITETER EX. 
SLAKTEMERDER

(HELE REGIONEN)

36 %

21 %

16 %

11 %

11 %

5 %

Skjervøy Lyngen Nordreisa

Kåfjord Kvænangen Storfjord
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Annen kysttrafikk, lastefartøy mv. 
Regionen betjenes av en del andre fartøy, flere i løsfart. Felleskjøpets fartøy, eller innleide fartøy, 
har regulære anløp i Sørkjosen og tilfeldige anløp andre steder.  
 
Det er ikke cruiseanløp i regionen, men stor aktivitet knyttet til opplevelsesturisme, hvalsafarier 
mv. Høst/vinter 2018 er det bl.a. stor aktivitet på Skjervøy. 
 
 

 

Bilde  4-3: Hvalsafari på Skjervøy (Foto: Framtid i Nord) 

 
 
 
 
 
 
  

314



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 16 AV 43  

5 Havner og kaianlegg 

Det er foretatt en gjennomgang/identifisering av kaiinfrastrukturen i regionen. Dette er gjort for 

å kunne gi en samlet regional oversikt over tilgjengelig infrastruktur. Oversikten vil også være et 

grunnlag for på sikt å vurdere muligheter for felles bruk av slik infrastruktur for å sikre best mulig 

ressursanvendelse og lavere kostnader for sjøtransporten. 

Eksisterende kaianlegg representerer et viktig potensial for havneutvikling i en kommune. Dette 
skyldes at investeringene er gjort og at infrastrukturen i mange tilfeller har en tilfredsstillende 
teknisk standard. Eksisterende kaianlegg har også vanligvis blitt lokalisert til steder der det var 
en viss basisaktivitet for bruk av anleggene. Markedsforholdene kan imidlertid ha endret seg. 
 
 

5.1 Samlet oversikt over kaiene i regionen 

I løpet av prosjektperioden er det registrert mer enn 80 kaianlegg i de 6 kommunene. De ca. 80 
kaianleggene er gjengitt i vedlegg 12.7. Dette er en foreløpig oversikt og det foreligger bare delvis 
spesifikasjoner av kaiene. Kaianleggene bør beskrives/vurderes nærmere, -bl.a. med tanke på å 
utvikle en samlet og oppdatert oversikt som kan benyttes ved synliggjøring av regionens 
havneinfrastruktur. 
 
 

5.2 Kategorier av registrerte kaier 

 

5.2.1 Kommunale kaier 

Det er registrert 30 kommunale kaianlegg.  Antallet kommunale kaier pr. kommune er vist i figur 
5-1. 
 

 

Figur 5-1: Antall kommunale kaianlegg i kommunene i Nord-Troms 

 
Skjervøy kommune har 10 kaianlegg som kommunen eier. Borealkaia er ikke inkludert, da den 
eies av Kystverket. Kommunen ivaretar driften. Planlagte Hjellnes havn i Nordreisa er ikke med i 
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tallene. De 30 kommunale kaianleggene, og de data som p.t. finnes, er gjengitt i vedlegg 12.8. 
De 30 kommunale kaiene er vist i kartet (figur 5-2). 
 

 

Figur 5-2: Kommunale kaier i Nord-Troms, oktober 2018 

 

 

Bilde  5-1: Skibotn kai, Storfjord (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 
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5.2.2 Statlige fiskerihavner og anløpskaier 

En statlig fiskerihavn er et anlegg der Staten har bidratt med finansiering. Det kan være alt fra 
komplette kaianlegg, moloer og utdypninger til mindre tiltak som bidrar til driften av anlegget. 
Både aktive og ikke aktive anlegg er inkludert. Pr. november 2018 har Kystverket registrert 8 
statlige fiskerihavner i Nord-Troms (blå sirkler i figur 5-3). Kartgrunnlaget i figuren er hentet fra 
Fiskeridirektoratets nettsider. 
 
Anløpskaier er kaier som brukes av fiskefartøy over 15 meter. Ved kaiene kan det være 
servicefunksjoner som f.eks. not-bøteri, slipp, bunkringsanlegg mv. Det kan også være anlegg 
der «fartøy hører hjemme», uten at det er spesielle infrastrukturinvesteringer tilknyttet kai-
anlegget. Pr. november 2018 har Kystverket registrert 10 anløpskaier for fiskeri i Nord-Troms 
(fisk på rød bunn i figuren). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5-3: Statlige fiskerihavner og anløpskaier, november 2018 

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Fiskerihavn

Årviksand                                         Skjervøy                                          Fiskerihavn

Lauksund                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Segelvik                                          Kvænangen                                         Fiskerihavn

Spildra                                           Kvænangen                                         Fiskerihavn

Nord Lenangen                                     Lyngen                                            Fiskerihavn

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Fiskerihavn

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Anløpskai

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Anløpskai

Årviksand                                         Skjervøy                                          Anløpskai

Samuelsberg Kåfjord Anløpskai

Djupvik Kåfjord Anløpskai

Havnnes Nordreisa                                         Anløpskai

Burfjord Kvænangen Anløpskai

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Anløpskai

Badderen Kvænangen Anløpskai

Akkarvik Skjervøy Anløpskai
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5.2.3 Fergekaier 

Pr. november 2018 er det 10 
operative fergekaier i Nord-
Troms, som betjener fire 
forskjellige samband. 
 
Samtlige kaier er eid av Troms 
fylkeskommune. 
 

Tabell 5-1: Operative fergekaier i 
Nord-Troms 

 

 

Bilde  5-2: Inn til Olderdalen fergekai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
 
 

5.2.4 Lokal- og hurtigbåtkaier  

 
I Nord-Troms er det to 
hurtigbåtruter som opererer i ytre 
del av regionen; Tromsø-Skjervøy 
(rute 3) og Kvænangsruta (rute 9). 
Strekningen Tromsø-Vorterøy 
betraktes av fylkeskommunen som 
en separat rute (rute 8). 
 
 

Tabell 5-2: Operative lokalbåtkaier i 
Nord-Troms 

 
 
I Nord-Troms anløpes steder i kommunene Kvænangen, Lyngen og Skjervøy. Utenfor regionen 
anløpes Karlsøy og Tromsø. Tabell 5-2 viser dagens anløpskaier for rutene. 

Kommune Samband/rute Kai Eier

Kvænangen Rute 9 Burfjord Kommunen

Kvænangen Rute 9 Spildra (Dunvik) Kommunen

Kvænangen Rute 9 Valanhamn Kommunen

Kvænangen Rute 9 Reinfjord Kommunen

Kvænangen Rute 9 Seglvik Kommunen

Skjervøy Rute 3 og rute 9 Vorterøy Kommunen

Skjervøy Rute 3 og rute 9 Skjervøy Kommunen

Skjervøy Rute 3 Nikkeby Fylket (fergekai)

Skjervøy Rute 3 Arnøyhamn Privat

Lyngen Rute 3 Nord-Lenangen Kommunen

Karlsøy Rute 3 Vannvåg

Karlsøy Rute 3 Finnkroken

Tromsø Rute 3 Tromsø

Kommune Samband/rute Kai Eier

Tromsø Breivikeidet-Svensby Breivikeidet Fylket

Lyngen Breivikeidet-Svensby Svensby Fylket

Lyngen Lyngseidet-Olderdalen Lyngseidet Fylket

Kåfjord Lyngseidet-Olderdalen Olderdalen Fylket

Nordreisa Rotsund-Havnnes-Uløybukt Rotsund Fylket

Nordreisa Rotsund-Havnnes-Uløybukt Havnnes Fylket

Skjervøy Rotsund-Havnnes-Uløybukt Uløybukt Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Storstein Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Lauksundskaret Fylket

Skjervøy Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby Nikkeby Fylket
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5.2.5 Andre kaier 

Det finnes flere andre kaianlegg i kommunen. Det ligger ikke i dette prosjektets mandat å lage 
en fullstendig kaioversikt. Vi har imidlertid tatt inn en del foreløpige kaidata i tabellen i vedlegg 
12.7. 
 
Vi nevner følgende: 
 

• Storfjord kommune har en kai (Skibotn). Den er operativ, men den er kort og har 
relativt lav dybde  

• Skjervøy har et betydelig antall kaier. Den dominerende kaien er terminalkaia i Skjervøy 
sentrum. Den er regionens lengste kai (215 m). Her anløper både Hurtigrute, hurtigbåt 
og godsbåter 

• Nordreisa har en større kai (30+30 meter) i Sørkjosen. Den driftes av Felleskjøpet og 
har regulære anløp. Det planlegges ny kai på Hjellneset 

• Kvænangen har et industrikaianlegg i Burfjord. Det er satt av et større område til 
industri med mulighet for dypvannskai på Alteidet i ny arealplan  

• Det største kaianlegget i Kåfjord ligger i Olderdalen (Natokaia). Kaia er 60 meter og har 
et relativt stort bakareal 

• Lyngen arbeider med ny kai på Furuflaten. Mest transport skjer over det kommunale 
anlegget i Tytebærvika, som benyttes til utskipning av sand/grus (YIT) 

 

Bilde  5-3: Utsnitt fra kaia i Olderdalen (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 
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5.3 Avstand fra hovedleia 

Figur 5-4 viser lokaliseringen av de kaiene i Nord-Troms som vi antar er mest aktuell i den enkelte 
kommune. For Lyngen har vi benyttet Furuflaten, bl.a. fordi et nytt kaianlegg kommer i drift i 
2019. I Nordreisa har vi benyttet Sørkjosen, men Hjellnes kan bli aktuell på sikt. 
 

 

Figur 5-4: Avstand fra hovedleia, nautiske mil 

 
Vi ser at de fleste havnene ligger en del nautiske mil fra hovedleia. Anløp av Skjervøy 
representerer imidlertid i liten grad deviasjon fra leia. Den røde stiplede linjen markerer hovedleia. 
Avstanden fra aktuell kai til hovedleia er vist med søyler og i nautiske mil med «tallbobler».  «38» 
på Skibotnsøylen betyr at avstanden fra Skibotn kai til hovedleia er 38 nautiske mil. Dette betyr 
at et fartøy som går i 15 knop bruker i overkant av 2,5 timer for å gå en vei mellom hovedleia og 
Skibotn kai.   
 
Med en time liggetid i Skibotn betyr dette at deviasjonen er noe over 6 timer for å komme til/fra 
Skibotn, for deretter å nå tilbake til ruten i hovedleia. 
 
Anløp av steder med stor deviasjon fra hovedleia må normalt forsvares av at det finnes lokalt 
gods eller at en kan betjene andre markeder ved anløp av den aktuelle kaien. Avvik (ved å gå til 
en ny kai) fra en eksiterende sjørute må også passe inn i den rotasjonen som rederiet allerede 
har. F.eks. at en har ledig tid til avvik. Havnen må også kunne betjene det aktuelle fartøyet og 
lastetypene/lastbærerne. 
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6 Havneorganisering i kommunene 

Samtlige kommuner har organisert sin havnevirksomhet som en del av den tekniske virksomheten 
i kommunen. Ingen har etablert kommunale foretak og de fleste havneansvarlige har andre 
oppgaver enn ren havnedrift. 
 
Organiseringen og den ansvarlige for havneaktiviteten i den enkelte kommune er vist i tabellen 
nedenfor. 
 

 

Tabell 6-1: Havneorganisering i de enkelte kommunene 

 
 
 
 

7 Gjeldende regulativer og regelverk 

Alle kommunene har en form for regulativ og kunngjorte betalingsbetingelser. Regulativene har 
en uensartet form, fra fyldige dokumenter med lovhenvisninger til enklere regnearkoppsett. 
 
I enkelte kommuner benyttes det fortsatt begreper og beregningsmetoder som ikke skal benyttes 
i dag. Dette gjelder f.eks. bruk av G-faktorer ved vederlags- og avgiftsberegninger. Begrepet 
«avgift» benyttes om tjenester som i dag er å betrakte som «vederlag» eller tjenester basert på 
markedsmessig prising. 
 
For de kommuner som ilegger anløpsavgift er det uklart om denne avgiften er kunngjort i forskrift. 
Anløpsavgiften kan imidlertid komme til å forsvinne ved revideringen av dagens havnelov. Dette 
kan skje fra 1.1.2020. 
 
Vi har funnet ordensforskrifter i 5 av 6 kommuner. 
 
Det er svært vanskelig for eksterne brukere å finne regulativer og havneinformasjon.  
 
Det er rom for samordning mellom de enkelte kommuner, f.eks. ved utforming av felles maler for 
regulativer og annen dokumentasjon.  
 
Regulativer og regelverk for havnene bør være lettere tilgjengelig, og det bør utarbeides 
informasjon om hva som finnes av kaianlegg og tjenestetilbud i kommunene. 
 
 
  

Kommune Organisering "Havnesjef" Formell tittel

Lyngen Under teknisk etat Kåre Fjellstad Sektorleder teknisk

Kvænangen Under teknisk etat + driftsansvarlig i Burfjord Jan Inge Karlsen Etatsleder næring,utvikling og teknisk

Skjervøy Under teknisk etat Viggo Martinsen Havnebetjent

Nordreisa Under teknisk etat Hilde Henriksen Virksomhetsleder Anleggsdrift

Kåfjord Under HDMU, oppsynsmann i Manndalen Karin Karlsen Førstekonsulent/Beredskapsrådgiver

Storfjord Under teknisk etat Odd-Arne Jenssen Ingeniør
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8 Godsstrømmer i regionen 

 
I det følgende kommenteres godsstrømmene i regionen med fokus på det som transportertes 
over havnene og potensialet for sjøtransport. Rapporten «Kunnskapsgrunnlag 2018 – 
Infrastruktur i Nord-Troms» (januar 2019) vil gi en mer omfattende vurdering av 
næringstransportene i regionen. 
 
En god oversikt over markedsgrunnlag og godsstrømmer er viktig for hvordan et fremtidig 
samarbeid kan utvikles. I enkelte tilfeller kan det f.eks. være fornuftig at en kommune 
spesialiserer sin havn/kai på en type gods og dekker hele regionens behov, eller det kan være 
markedsmessig grunnlag for å utvikle sjøtransportløsninger mellom eller til/fra de enkelte 
kommuner. 
 
Markedsinformasjon vil være en del av grunnlaget for kommunenes satsinger rettet mot 
godsoverføring og utvikling av fellesfunksjoner. Kystverket i Troms/Finnmark har også uttrykt 
viktigheten av dette i brev til Skjervøy komme i forbindelse med utvikling av kommunal 
planstrategi. I brev av 17.11.2016 fra Kystverket til Skjervøy kommune heter det at:  

 

«Som kunnskapsgrunnlag for kommunale havneplaner/strategier, ser Kystverket 
for seg at en lokal godsanalyse også kan være av stor verdi.» 

 

Dette vil også gjelde for øvrige kommuner i Nord-Troms. Alle kommuner i Nord-Troms vil bli 
dekket i den kommende godsstrømsanalysen. 
 
 

8.1 Generelt om godsstrømmer 

Markedsgrunnlaget for sjøtransport og bruk av kaier i kommunene styres ikke primært av om det 
finnes kaier, arealer, utstyr mv. Dette er nødvendige betingelser, men sjelden tilstrekkelig for å 
utvikle godstransporten på sjø. Et eksempel et Nor-Lines’ som avvikler regulære anløp på 
Skjervøy, -selv om kaiinfrastrukturen og logistikktilbudet fungerer godt.  
 
Standarden på kaiinfrastrukturen er varierende, men kommunene i Nord-Troms har kaianlegg 
som kan benyttes slik de er. Volumene over kai (hver kommune isolert) er med få unntak små 
og det er i liten grad kapasitetsutfordringer. Periodevis, bl.a. ved prosjekter som E6-utbedringer, 
Nordnestunnelen mv, kan det tas store volum over kaianleggene. Dette er tunge laster som viser 
at mange av kaianleggene kan brukes slik de er. 
 
Det er markedsaktørene som avgjør hvor båtene går og hvilke kaier/havner som anløpes. 
Markedsaktørenes bruk av ny infrastruktur påvirkes av bedriftsøkonomiske kriterier, bl.a. 
markedsgrunnlaget i nærheten av kaien, rutestrukturer, kostnad ved å benytte kaianleggene osv. 
Bruken påvirkes også av service og at markedet har kjennskap til kaiene i kommunene.  
 
Figur 8-1 viser en generell skisse over «transportretninger» i og gjennom Nord-Troms.  Figuren 
illustrerer hvor man markedsmessig kan ha fokus ved strategisk utvikling av transportaktivitet 
over en region eller over en havn.  
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Figur 8-1: Mulige strategiske markedsstrømmer 

 
Vi har delt de aktuelle transportene i fire, ut fra et regionalt perspektiv: 
 

• Internt i regionen 
• Transitt gjennom regionen 
• Distribusjon/lager/terminal 
• Eksport/import fra/til regionen 

 
I det følgende kommenterer vi på generell basis markedsmulighetene for havnene i Nord-Troms 
med utgangspunkt i figuren ovenfor. Dette er strategiske innspill som må bearbeides videre. 
 
 

8.2 Sjøtransporten i regionen 

 
Interne sjøtransporter i regionen 
Normalt vil det være få interne sjøtransporter i regionen eller internt i de enkelte kommunene. 
Med unntak av det fylkeskommunale ferge- og hurtigbåttilbudet er det liten grad av sjøtransport 
mellom kommunene, - f.eks. fra en leverandør til en kunde. 
 
Som følge av et lite marked og høye kostnader ved korte sjøtransporter generelt, anser vi ikke 
dette som et potensial pr. i dag. 
 
 
Transittfunksjoner  
De største sjøtransportene går gjennom Nord-Troms, langs hovedleia i ytre del av regionen. Rene 
transittfunksjoner kan være et potensiale. Dette kan f.eks. være stykkgods, containere etc. der 
transitterende fartøy anløper et kaiavsnitt i Nord-Troms, fordi det er mulig å overføre gods mellom 
anløpskaien og nærliggende regioner. Dette krever imidlertid at fartøyene anløper en kai og ikke 
går rett forbi. I dag er det først og fremst Skjervøy som har anløp i form av hurtigrute og 

www.transportutvikling.no
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kystgodsfartøy. I Nordreisa har Felleskjøpet regulære anløp som kanskje kan utvikles videre i 
samråd med rederiet og Felleskjøpet. 
 
For å lykkes her må regulære sjøruter og transportkonsepter utvikles eller beholdes. En fremtidig 
jernbaneforbindelse mellom Finland og Skibotn, der gods omlastes i Skibotn for videretransport 
kan være en mulighet på lang sikt.  
 
Klarer man f.eks. i større grad å få fisketransporter og dagligvarer over på sjø, kan dette 
representere et potensiale, hvis en regulær sjørute kommer i drift. Det nevnes at det finnes planer 
om å reetablere en ny «Tege»-rute, som frem til høsten 2013 hadde ukentlig anløp av Skjervøy. 
 
 
Terminal/omlastings- og lagerfunksjoner 
Dette er i prinsippet funksjoner der en kortsiktig mellomlagrer, omlaster eller på annen måte 
forflytter gods. For at sjøtransport skal bli en viktig del av slike funksjoner, vil det være behov for 
nye/regulære ruter. Nor Lines har f.eks. «rettet ut» sine ruter de siste årene. Og steder med 
deviasjon fra hovedleia har mistet sine anløp, - bl.a. Mosjøen, Mo i Rana og Narvik. Avstanden 
mellom de enkelte kaier i kommunene og hovedleia kan være en utfordring når terminal-
/lagerfunksjoner skal etableres/utvikles. 
 
Det vises for øvrig til kapittel 5.3. 
 
Større lager-/terminalfunksjoner kan være mer utfordrende å etablere enn små.  
 
I dag finnes det slike terminal-/lagerfunksjoner på Skjervøyterminalen. Nordreisa kan også sies å 
ha en slik funksjon knyttet til Felleskjøpets drift av kaia i Sørkjosen. 
 
 
Regional eksport og import over havnen 
Med eksport/import menes ikke internasjonal handel, men produkter som produseres eller 
konsumeres/bearbeides regionalt og som går over havnen.  
 
Nåværende volum finnes med utgangspunkt i den industri og det næringsliv som allerede er i 
kommunene, - bl.a. fiskeri- og mineralrelatert industri, eller prosjekter som f.eks. E6, 
tunnelprosjekter o.l. 
 
I 2017 dreide det seg primært om store prosjektlaster (pukk/grus) over kaia i Olderdalen, YITs 
regulære aktivitet i Lyngen og sjømattransport til/fra Skjervøy. 
 
Nye etableringer av transportkrevende næringsliv, og økt bruk av sjøtransport, kan være viktige 
faktorer for å styrke havneutviklingen i kommunene. Slike etableringer må ikke nødvendigvis 
være etablert på kaikanten, men i logistikkmessig forsvarlig nærhet.  
 

8.3 Registrerte tonn over kai i 2017 

Det er usikkerhet knyttet til havnestatistikken i kommunene, og alle transporter over kai er neppe 
med i de registreringer vi har foretatt. Vi har basert oss på fire sett av kilder for å komme frem 
til volumene over kai: 
 

• SSBs havnestatistikk 
• Informasjon fra de enkelte kommuner 
• Transportutvikling AS egne registeringer fra intervjuer med aktørene 
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• Landingsvolum fangst, pr kommune, fra Fiskeridirektoratet  
 
Figur 8-2 viser en «tradisjonell havnestatistikk». I figuren har vi ekskludert landet sjømat, både 
fangst og havbruk. Det er ulik praksis blant havnene i Nord-Norge mht hvordan slike volum 
registreres. 
 

 
Figur 8-2: Tradisjonell vurdering - tonn over kaiene i Nord-Troms (2017) 
 
 
Med basis i de nevnte kildene har vi registrert 777.226 tonn over kaiene i regionen i 2017. Vi 
har klassifisert godsstrømmene i fire hovedgrupper: 
 
 
Tørr bulk 
Dette er i hovedsak grus, pukk og andre mineraler. Tørr bulk utgjør over 90% av mengdene i 
2017. Det meste ble håndtert over kaier i Kåfjord, Lyngen og Nordreisa. I Kåfjord/Nordreisa dreide 
det seg om prosjektlast i forbindelse med veiprosjekter, mens volumene i Lyngen kommer fra 
YITs ordinære drift i Tytebærvika. 
 
 
Sjømat 
Dette er i hovedsak transport av ensilasje over Akva-ren`s anlegg i Djupvik og 
fisketransporter/innsatsfaktorer fra/til Skjervøy.  Kvænangen har noe ensilasje fra Marine Harvest 
anlegg i Jøkelfjord. Sjømatrelaterte produkter utgjorde 6% i 2017. 
 
Det «landes» imidlertid mye mer sjømat via land enn det en slik statistikk viser. Fangst kommer 
inn med fiskebåter og slakteklar laks tas på land via brønnbåter og slaktemerder. Hadde man 
inkludert slike transporter i statistikken ville volumene økt med 135.601 tonn i 2017, -hvorav 
126.267 tonn er laks som tas inn til slakteriene. Samlet volum over kaiene vil da blitt 912.827 
tonn. 
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Figur 8-3 viser det samme som i forrige figur, men her er fisk som er tatt på land inkludert (både 
fangst og havbruk). 
 

 

Figur 8-3: Havnestatistikk Nord-Troms, inkludert fisk tatt på land (tonn 2017) 

 
Vi ser at spesielt Skjervøy øker som følge av både store havbruksslakterier, men også landet 
fangst. Kvænangen «rykker opp en plass» som følge av Marine Harvest sin slaktevirksomhet i 
kommunen. 
 

 

Bilde  8-1: Fra Marine Harvest sitt anlegg i Jøkelfjord (Foto: Transportutvikling AS, 2017) 
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TONN PR KOMMUNE I NORD-TROMS 2017 (INKLUDERT FISK TATT PÅ LAND) 

Kommune/havn
Stykkgods/ 

partigods
Våt bulk Tørr bulk

Sjømat-

næring
Annet Sum I

Landet 

sjømat

Slaktet 

rund fisk 

via 

ventemerd

Sum II
Sum total 

(I+II)

Kåfjord 17 278 284 247 22 662 0 324 187 145 0 145 324 332

Lyngen 240 000 240 000 380 0 380 240 380

Skjervøy 6 000 6 992 21 688 0 34 680 8 365 115 291 123 656 158 336

Nordreisa 7 498 148 274 155 772 188 0 188 155 960

Kvænangen 5 837 1 976 0 7 813 256 10 976 11 232 19 045

Storfjord 14 774 14 774 0 0 0 14 774

Nord-Troms 13 498 17 278 700 124 46 326 0 777 226 9 334 126 267 135 601 912 827
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Våt bulk 
Våt bulk er flytende last. Flere av kommunene kan ha slik last, men i 2017 ble det kun registrert 
slik last over Kåfjord. Våt bulk utgjorde 3% i 2017. 
 
 
Stykkgods/partigods 
Dette er mindre forsendelser, paller ol. av f.eks. forbruksvarer, utstyr til landbruket, byggevarer 
osv. I 2017 ble denne type gods tatt over terminalen på Skjervøy og kaia i Sørkjosen. 
Stykkgods/partigods utgjorde 2% i 2017. 
 
 

8.4 «Nord-Troms havn» - blant de mellomstore 

For å gi et bilde av hvor mye 777.226 tonn er (912.267 inkludert fisk), har vi foretatt en enkel 
sammenligning mellom noen havner i Nord-Norge som er litt større og litt mindre enn havnene i 
Nord-Troms. Hadde f.eks. havnene i Nord-Troms vært organisert i felleskap kunne man operert 
med begrepet «Nord-Troms havn». I figuren/teksten under har vi tatt oss den frihet å benytte 
begrepet «Nord-Troms havn». 
 

 
Figur 8-4: «Nord-Troms havn», sammenlignet med andre havner 
 
 
Figuren viser at «Nord-Troms havn» (ex. fisk) i 2017 var litt større enn havner som Sortland, 
Øksnes, Harstad og Alta. Den var litt mindre enn Tromsø. 
 
I 2017 gjorde dette «Nord-Troms havn» til en mellomstor havn i nordnorsk målestokk. 
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Havn Tonn 2017

Tromsø 980 302
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Svolvær 222 211

Andøy 146 972
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8.5 Godsstrømmer på vei 

Overføring av transportarbeid fra vei er et viktig potensial for havnene og for samfunnet. Vi 
gjennomgår derfor noen basisdata knyttet til veitransportarbeidet, før en mer detaljert analyse 
fremlegges i forbindelse med Nord-Troms Regionråds arbeid. 
 
I 2018 gjennomførte Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune en godsstrømsanalyse 
for Troms og Finnmark fylker. Målsettingen var å identifisere volum, transportmåter, 
transportretninger mv. for gods. De mest transportkrevende bransjene ble identifisert. Analysen 
ble utført av Transportutvikling AS. En del av arbeidet besto i å utarbeide kart som visualiserte 
transportstrømmene langs vei i fylkene.  
 
I vurderingen var de største bedriftene innenfor utvalgte bransjer i fylket, herunder Nord-Troms, 
med.  

Figur 8-5 viser et utsnitt av 
veibelastningskartet for Troms 
og Finnmark i 2017. Røde veier 
er statlige og grønne er fylkes-
kommunale. Tykkelsen gir en 
indikasjon på hvor mye 
tungtrafikk som kjører på de 
enkelte veier.  
 
De mest trafikkerte veiene i 
Nord-Troms var E6 sør for 
Langslett, E8 Kilpis, FV866 
mellom Langslett og Skjervøy 
og E6 nord for Langslett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8-5: Utsnitt av overordnet 
veibelastningskart, Troms 2017 

 
 
Kartet illustrerer at regionen preges av en god del gjennomgangstrafikk. Dvs trafikk langs E6, 
f.eks. mellom Finnmark og Nordland. Vi ser imidlertid at E6-streken er tykkere sør for Langslett, 
noe som først og fremst viser at det går betydelige sjømattransporter fra Skjervøy og 
innsatsfaktorer til Skjervøy.  
 
Av de registrerte tungtransportene langs E6, sør for Langslett, utgjorde mer enn 50% transporter 
til/fra Skjervøy. Det klart meste vedrører sjømatnæringen.  
 
Den mest trafikkerte veistrekningen i Nord-Troms har også mye gjennomgangstrafikk. Dette er 
E6/E8 mellom Nordkjosbotn og Skibotnkrysset (til Kilpis og Finland). Mye av fisketransportene fra 
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Nord-Troms går denne veien, men også dagligvarer til lagrene i Tromsø (spesielt COOP) og andre 
næringstransporter. 
 
Kartet viser også at de to fergeforbindelsene (FV91) mellom Olderdalen og Breivikeidet/Tromsø 
har mye trafikk. Trafikken er variert, men bl.a. dagligvaregrossistene i Tromsø bruker denne 
forbindelsen for distribusjon til Nord-Troms og Finnmark. Forbindelsen er tidsbesparende og gir 
rom for sjåførenes lovpålagte hviletider. De to fergesambandene langs FV91 er de mest 
trafikkerte tungtrafikksambandene i Troms. 
 
Det er også mye trafikk langs FV312 i Lyngen (Lyngen reker, landbruk, avfall mv) og FV868 
mellom Oteren og Lyngseidet. FV868 har variert trafikk, og er viktig for industrien på Furuflaten. 
 

 

Bilde  8-2: Innkjøring til FV868 fra E6/E8, Oteren (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
 
Flere andre veier som ikke fremgår av kartet har en del næringstrafikk. 
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9  Muligheter for havnesamarbeid 

I løpet av prosjektperioden er flere former for samarbeid 
gjennomgått. Havnene i Nord-Troms har ikke i dag innledet noen 
form for formelt samarbeid. I prosjektet er det tatt utgangspunkt i 3 
hovedformer for samarbeid: 
 
 
Driftsmessig og praktisk samarbeid   
Dette er en tilnærming der en fokuserer på praktiske forhold som kan 
gi god effekt, men som ikke krever store formelle 
organisasjonsendringer eller vedtak. Det kan være felles markeds- og 
forretningsutvikling, markedsføring, praktiske operasjoner, 
kurs/opplæring, innkjøp/anbud, felles administrative-, driftsmessige 
oppgaver, felles havnedokumentasjon mv.  
 
 
Samarbeid ved funksjonsdeling 
Dette er en samarbeidsform der man avtaler å dele funksjoner, f.eks. ved spesialisering av 
havnene. Dette krever en mer formalisert prosess og skriftlige avtaler. Funksjonsdeling mellom 
havnene kan bidra til bedre effektivitet, utstyrsbesparelser mv. En start kan være en felles 
mulighetsstudie og en plan for forretningsutvikling. 
 
 
Samarbeid ved integrasjon 
Dette er normalt en situasjon som oppstår etter at havnene har gjennomført en mer omfattende 
planleggings- og forretningsutviklingsprosess. Integrasjon medfører normalt at man etablerer en 
organisasjon og at juridisk bindende avtaler inngås, f.eks. gjennom etablering av interkommunale 
selskap (IKS). Et slikt samarbeid kan formaliseres ved at man kun fokuserer på spesielle 
driftsoppgaver, eller at man tar steget videre og inkluderer driftsaktiva i selskapet, - f.eks. 
kaianlegg og utstyr. 
 
Havnene er positive til å utvikle samarbeidet videre, utover dette prosjektet. Da man tidligere 
ikke har hatt et formelt samarbeid vurderes driftsmessig og praktisk samarbeid, herunder 
synliggjøring og felles rutiner/dokumentasjon som en god start. Faglig utvikling er også nevnt. 
 
Det er mulig med en stegvis utvikling der en går nærmere inn på de initiativer/muligheter som 
finnes. En felles utviklingsstrategi kan være en aktivitet på sikt. 
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10 Styrking av faglig kunnskap 

En del av prosjektets målsetting var å styrke havnenes/kommunens 
faglige kunnskap om sjøtransport, havner og rammebetingelser. 
Gjennom prosjektmøter og studietur har man diskutert 
sjøtransport/havn, Havne- og farvannsloven, dokumentasjonskrav 
i regulativer, organisasjonsmuligheter, markedsmuligheter mv. 
Dette er viktige forhold som bør videreføres ved fortsatt 
prosjektarbeid. 
 
I oktober 2018 gjennomførte havnene en to dagers studietur til 
Vesterålen. Hovedformålet var å hente erfaringer fra andre havner 
som samarbeider og besøke næringsaktører som kan gi relevante kunnskapsoverføringer til 
havnene i Nord-Troms. 
 
På turen møtte man Sortland og Øksnes-Myre havn. Det ble foretatt besøk hos: 
 

✓ den store fôrprodusenten Biomar 
✓ en av verdens mest moderne filetfabrikker (Primex Norway) 
✓ rederiet Holmøy Maritime. 

 
Programmet for turen er gjengitt i vedlegg 12.9. 
 

Bilde  10-1: Representanter for havnene utenfor Holmøy Maritime 

 
Fra venstre: Silja Karlsen, Hilde Henriksen, Stig Nerdal, Gerd Kristiansen, Karin Karlsen, Oddvar 
Rundereim, Hilde Johnsen, Jan-Inge Karlsen, Knut Jentoft, Jens Kristian Nilsen, Svein Leiros og 
Øyvind Evanger. 
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11 Anbefalinger og fremdrift 

Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt for å vurdere 
videre samarbeid mellom havnene, -med fokus på økt sjøtransport og gode havneløsninger. 
 
Prosjektarbeidet bør videreføres. Det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til videre 
prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av arbeidet. 
 
De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. Sammen 
håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor norsk havn. «Nord-
Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn f.eks. mellomstore havner som 
Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, Lødingen og Svolvær.  
 
På sikt kan det være rom for ytterligere økning av havneaktiviteten i regionen. Her kan 
havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 
Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 
 

• Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
• Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-Troms 

regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
• Fokus på faglig utvikling 
• Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som kommunene selv 

eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for kommunene og for potensielle 
brukere av kai, innseiling og tilknyttet logistikk. 

• Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, nettsider, 
media, konferanser mv. 

• Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre utvikling, og 
forankre dette i kommunene 

• Nærmere dialog med Kystverket vedrørende havnerelaterte forhold som sorterer under 
etaten 

• Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  

• Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: 
✓ utarbeide en enhetlig struktur for regulativer/regelverk 

 
Noe av dette kan løses i en fase 2, mens andre ting (f.eks. strategiutvikling) kan kreve 
ytterligere arbeid. 
 
  

332



 HAVNESAMARBEIDSPROSJEKT: «MER GODS PÅ SJØ I NORD-TROMS» 

TRANSPORTUTVIKLING AS                                                                                                                  SIDE 34 AV 43  

12 VEDLEGG 

12.1  Foreløpig bedriftsoversikt Kvænangen  

 

Tabell 12-1: Mulige transport-/havnebrukere i Kvænangen 

 
 

12.2 Foreløpig bedriftsoversikt Storfjord  

 

Tabell 12-2: Mulige transport-/havnebrukere i Storfjord 

 
 

12.3 Foreløpig bedriftsoversikt Skjervøy  

 

Tabell 12-3: Mulige transport-/havnebrukere i Skjervøy 

 

Navn Lokalisering Bransje

A PEDERSEN & SØNN LASTEBILTRANSPORT AS OTEREN Grunnarbeid

BREEZE TROMS AS OTEREN Vaskeri- og renserivirksomhet

ELVEVOLL SETTEFISK AS OTEREN Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett

JADA FANGST AS SKIBOTN Hav- og kystfiske

LOCKERT GÅRDSDRIFT AS OTEREN Geitehold

ORIGO AS SKIBOTN Renovasjon/mijø

SKIBOTN BILBERGING OG UTLEIE AS SKIBOTN Tjenester tilknyttet landtransport ellers

STORFJORD KOMMUNE OTEREN Generell offentlig administrasjon

VARVIKS BILSERVICE AS SKIBOTN Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

WIIKS TRANSPORT AS SKIBOTN Godstransport på vei

Navn Kommune Lokalisering Bransje

ARNØY LAKS AS SKJERVØY LAUKSLETTA Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett

ARNØY LAKS SLAKTERI AS SKJERVØY LAUKSLETTA Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

ARNØYTIND AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

BESI AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

BOREAL MARITIM AS SKJERVØY SKJERVØY Innenriks sjøfart med gods

BOREAL OFFSHORE AS SKJERVØY SKJERVØY Utleie av arbeidskraft

BRØDRENE ALBRIGTSEN AS SKJERVØY ÅRVIKSAND Grunnarbeid

FINNVIK AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

FRØYDIS AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

HAVIKNES DA SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

KORNELIUSSEN FISKERISELSKAP AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

KVITBJØRN AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

LERØY AURORA SKJERVØY SKJERVØY Havbruk

MONTER SKJERVØY SKJERVØY SKJERVØY Byggevarer og verktøy

MØRENOT SKJERVØY SKJERVØY Utstyr til fiskerinæringen

NOFI OPPDRETTSERVICE AS SKJERVØY SKJERVØY Service til oppdrettsnæringen

PARTREDERI STAVNES ANS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

PARTREDERIET TRONBUEN DA SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

PER STORVIK AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKARTIND AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKJERVØY FISK OG SKALLDYR AS SKJERVØY SKJERVØY Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

SKJERVØY FISKERISELSKAP AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

SKJERVØY KOMMUNE SKJERVØY SKJERVØY Generell offentlig administrasjon

STEFFENSEN MARITIM AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TERNHOLM AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TOM EINEVOLL AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

TROND HÅGENSEN AS SKJERVØY SKJERVØY Hav- og kystfiske

ÅRVIKBRUKET AS SKJERVØY ÅRVIKSAND Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk

Navn Lokalisering Bransje

GRAND SEBASTE REDERI AS SPILDRA Kysttrafikk ellers med passasjerer

KARLS FISK & SKALLDYR AS  Fangst

KVÆNANGEN KOMMUNE BURFJORD Generell offentlig administrasjon

KVÆNANGEN PRODUKTER AS SØRSTRAUMEN Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked

MARINE HARVEST NORWAY AS, AVD. JØKELFJORD JØKELFJORD Havbruk

MATERIALHANDELEN AS BURFJORD Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

MOONLIGHT MOUNTAIN GEAR AS BURFJORD Engroshandel med sportsutstyr

NORD TROMS MASKIN OG ANLEGG AS SØRSTRAUMEN Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

JØRGENSEN MASKIN AS BURFJORD Grunnarbeid

LÅVAN ESPEN VIDJELAND ALTEIDET Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

SYNATUR SYNNØVE R.A.MATHIASSEN JØKELFJORD Turisme
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12.4  Foreløpig bedriftsoversikt Lyngen  

 

Tabell 12-4: Mulige transport-/havnebrukere i Lyngen 

 
 

12.5 Foreløpig bedriftsoversikt Nordreisa  

 

Tabell 12-5: Mulige transport-/havnebrukere i Nordreisa 

 

Navn Kommune Lokalisering Bransje

AKVA REN AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av rå fiskeoljer og fett

AURORASPIRIT AS LYNGEN LYNGSEIDET Destillering, rektifisering og blanding av sprit

BARENTS SEA AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

CINDERELLA ECO SOLUTION AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av byggevarer av plast

FURSTÅL AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av metallkonstruksjoner og deler

GRANLI FISKERI AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

HAPLAST AS LYNGEN FURUFLATEN Produksjon av halvfabrikater av plast

LE MO AS LYNGEN NORD-LENANGEN Godstransport på vei

LENANGEN FISKERISELSKAP AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

LENANGEN FISKERISERVICE AS LYNGEN NORD-LENANGEN Produksjon av tauverk og nett

LENANGSØYRA FISKEMOTTAK BA LYNGEN NORD-LENANGEN Fangst

LUNDVOLL MASKINSTASJON AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

LYNGEN KOMMUNE LYNGEN LYNGSEIDET Generell offentlig administrasjon

LYNGEN MASKINSTASJON AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

LYNGEN PLAST AS LYNGEN LYNGSEIDET Produksjon av byggevarer av plast

LYNGEN REKER AS LYNGEN SVENSBY Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr

LYNGEN SEAFOOD AS LYNGEN SVENSBY Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr

MAGNUS JOHANSEN AS LYNGEN NORD-LENANGEN Oppføring av bygninger

NORD VEI & ANLEGG AS LYNGEN SVENSBY Bygging av veier og motorveier

NORGLOBAL AS LYNGEN SVENSBY Hav- og kystfiske

NORVEGG AS LYNGEN NORD-LENANGEN Produksjon av bygningsartikler

ODD STEINAR HØYVIK TRANSPORT AS LYNGEN FURUFLATEN Godstransport på vei

PARTREDERIET STIAN ANDRE ANS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

SARA KARIN AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

STENHAUG MASKIN & TRANSPORT AS LYNGEN LYNGSEIDET Grunnarbeid

STIAN ANDRE AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

STRAUMEN FISKERISELSKAP AS LYNGEN NORD-LENANGEN Hav- og kystfiske

YiT Norge AS Avd. Tyttebærvika LYNGEN SVENSBY Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

ØRAFISK AS LYNGEN SVENSBY Hav- og kystfiske

Bedrift Lokalisering Bransje

3NET AS SØRKJOSEN Kabelbasert telekommunikasjon

AVFALLSSERVICE AS SØRKJOSEN Renovasjon

BEK MASKIN AS STORSLETT Grunnarbeid

BETONGSERVICE AS SØRKJOSEN Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

BUSSRING AS STORSLETT Turbiltransport

FEED TROMSØ AS SØRKJOSEN Spedisjon

FELLESKJØPET Landbruk

JANNE MARIE AS HAMNEIDET Hav- og kystfiske

JARLE KIIL Fangst

JOHS.H. GIÆVER AS AVD HAVNNES HAVNNES Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk

JOWA MASKIN AS STORSLETT Grunnarbeid

KARLS FISK & SKALLDYR AS  Fangst

KARLSEN JR AS STORSLETT Hav- og kystfiske

RMT AS SØRKJOSEN Bygging av veier og motorveier (tidligere Klasvoll)

NORDREISA KOMMUNE STORSLETT Generell offentlig administrasjon

OLSENS VERFT AS ROTSUND Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

MONTER STORSLETT AS STORSLETT Butikkhandel med bredt utvalg av jernvare, fargevare og byggevarer. (Tidligere Byggmaker)

REISA GRUS AS STORSLETT Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin

SJØTRANSPORT ROTSUND AS STORSLETT Innenriks sjøfart med gods

SKOGBERGET AS STORSLETT Bryting av skifer

SLOTTET FISKEBÅTREDERI ANS ROTSUND Hav- og kystfiske

YMBER AS SØRKJOSEN Distribusjon av elektrisitet

ØYÅD AS STORSLETT Hav- og kystfiske

BYGGFAG BETONGSERVICE SØRKJOSEN Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

NVE STORSLETT Masseuttak (Stein og Grus)
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12.6 Foreløpig bedriftsoversikt Kåfjord  

 

Tabell 12-6: Mulige transport-/havnebrukere i Kåfjord 

 
  

Navn Lokalisering Bransje

AKVA-REN (Hordafor) Djupvik Ensilasje

DJUPVIK FISKEMOTTAK SA OLDERDALEN Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr

ELITE MASKIN AS BIRTAVARRE Grunnarbeid

FELLESKJØPET

KARLS FISK OG SKALLDYR  Fangst

KÅFJORD KOMMUNE OLDERDALEN Generell offentlig administrasjon

MANNDALEN MASKIN AS SAMUELSBERG Grunnarbeid

MARTI NORDNES DA SAMUELSBERG Bygging av bruer og tunneler

PO MYRVOLL AS BIRTAVARRE Hav- og kystfiske

PR NORDNESFISK ANS SAMUELSBERG Hav- og kystfiske

SKARDALEN SETTEFISK AS SAMUELSBERG Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett

JOHS H. GIÆVER A/S DJUPVIK Fangst (Tørrfisk)
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12.7  Samlet kaioversikt i Nord-Troms 

De påfølgende 4 sider gir en foreløpig oversikt over kaiinfrastrukturen i Nord-
Troms.  
 
Oversikten er ikke fullstendig i den forstand at det kan mangle anlegg og 
at flere av anleggene har mangelfulle/usikre data. 
 
Det er utarbeidet et regneark med noe mer informasjon enn det som 
gjengis nedenfor. 
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12.8  Kommunale kaier i Nord-Troms  

 

 
 

 

Bilde  12-1: Sørkjosen kai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 
  

Kommune Navn på kai Beliggenhet Lengde (m)
Dybde LLV 

(m)
Standard Aktivitet i dag/viktige brukere

1 Kvænangen Burfjord industrikai Burfjord
40 m industrikai 

+ 25 m rutebåt
4,5 Bra

Bulk (grus/asfalt/gjødsel) stykkgods mm. samt 

fiskemottak på industridel. Person og gods med 

lokalbåt

2 Kvænangen Dunvik kai Spildra (Dunvik) 30 Ukjent Bra Person/gods

3 Kvænangen Ravelsnes kai Spildra 23 Ukjent Dårlig Ikke i bruk

4 Kvænangen Reinfjord kai Reinfjord 20 Ukjent Bra Person/gods

5 Kvænangen Seglvik kai Seglvik 20 Ukjent Ny 2013 Person/gods

6 Kvænangen Skorpa kai Skorpa 13 Ukjent God Adkomstkai/ ikke i daglig bruk

7 Kvænangen Valanhamn kai Valanhamn 25 Ukjent Bra Person/gods

8 Kåfjord Djupvik fiskerihavn Djupvik  Ukjent flytekaianlegg Karls Fisk og Skalldyr +

9 Kåfjord Olderdalen Olderdalen 60 6

Ønskes/blir oppgradert. 

Justert ned til 12t 

akseltrykk

(tom)

10 Kåfjord Djupvik-allenning Djupvik 40 4 Dårlig (tom)

11 Kåfjord Djupvik-industri Djupvik (tom) 6 God Ensillasje, våtbulk 

12 Kåfjord Manndalen-allmenning Løkvoll 40 Ukjent svært lite bakareal YIT. Pukk og grus, gjødsel

13 Kåfjord Manndalen-fiskeri Løkvoll (tom) Ukjent Lite bakareal Karls Fisk og Skalldyr +

14 Lyngen Sandneset Nord Lenangen 90 12 Ny
ut/inn-transport varer til variert industri samt 

turistformål

15 Lyngen Tytebærvika kai
Tytebærvika 

Ullsfjorden

30 m (ny i 2019 - 

90 m)
10

Dårlig pr. dags dato. 

Skadet av båt 2017

YIT. Uttransport av pukk, grus, asfalt og tyngre 

industriprodukter

16 Lyngen Vollneset kai Furuflaten 70 8 Ny kai under bygging ut/inn-transport varer til industrien

17 Nordreisa Oksfjord havn Oksfjord 17 5 Bra kai 10 fiskebåter ligger der. En del aktivitet. 

18 Nordreisa Sørkjosen kai Sørkjosen 30 5,5
OK, men begyner å bli 

gammel
Inngående god. Fellskjøpet, 

19 Nordreisa Klubbnes nord Klubbnes (tom) Ukjent Ubrukelig Ingen

20 Skjervøy Container kaia Midtre havn 80 8 God  

21 Skjervøy Nofi Indre havn 32 6 God  

22 Skjervøy Refa Indre havn 75 6 Normal/dårlig  

23 Skjervøy
Terminal kaia/ 

Skjervøyterminalen
Ytre havn 215 8 God Hurtigruten, variert, stykkgods, daglig bruk

24 Skjervøy Ytre havn Ytre havn 50 8 Normal/dårlig  

25 Skjervøy Vorterøy Vorterøy 24 Ukjent God Hurtigbåt, fritidsfartøy

26 Skjervøy Industrikaia på Skaret Skaret 60 5-6 God Arnøy Laks

27 Skjervøy Kollagernes Skjervøy havn 35 8 Ukjent (tom)

28 Skjervøy Årviksand-Årvikbruket Årviksand 15 4 God Årvikbruket

29 Skjervøy Årviksand-fiskebåter Årviksand 50 4 Dårlig Fiskebåter, annet

30 Storfjord Skibotn kai Skibotnveien 49,5 7
 Ønskes oppgradet. Flytte 

kaifront ut 

Flerbrukskai. Lite aktivitet. Noe bulk. Ønsker 

lakseslakteri (eller klippfiskproduksjon)
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12.9  Program studietur til Vesterålen 

 

 
 

 

Bilde  12-2: MS "Trollfjord" (Foto: Hurtigruten) 

 

08:30 08:45 Velkommen v/ Prosjekteier

Status kaioversikt i Nord-Troms

Havne- og farvannsloven

Samarbeidsmuligheter

11:30 12:30 Lunsj MS "Trollfjord" Alle

13:00 Vi går i land i Sortland

13:15 14:15 Presentasjon av Sortland havn Sortland havn
v/Havnesjef Rune W Monrad, 

Sortland Havn KF

14:15 15:15
Transport fra Sortland til Myre og innsjekking på 

Myre Kysthotell 
Myre i Vesterålen

15:30 17:00
Befaring Primex Norway AS, en av verdens mest 

moderne filetfabrikker
Myre i Vesterålen Alle

17:00 19:00
Presentasjon av Øksnes havn, disponering av 

næringsareal, havnesamarbeid mv
Fiskerihavnen, Myre 

v/Havnesjef John Danielsen, 

Myre Havnevesen KF

20:00 20:30

20:30

23:00 23:30 Transport fra Nyksund til Myre 

07:30 08:30 Frokost Myre Kysthotell Alle

09:00 10:30 Befaring hos fiskeforprodusenten BioMar AS Myre i Vesterålen Alle

10:30 11:30 Transport til Sortland Alle

11:30 12:30 Rederibesøk hos Holmøy Shipping (Sortland) Holmen, Sortland Alle

12:45 14:00 Lunsj Sortland

14:00 14:30
Transport fra Sortland til  Stokmarknes lufthavn 

(Skagen)

08:45 11:30 TU/alle

Tirsdag 23. oktober  2018:

MS "Trollfjord" 

Middag på restaurant "Ekspedisjonen" i Nyksund

Mandag 22. oktober 2018

Transport fra Myre til Nyksund 
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Kommune Navn på kai Beliggenhet Type kai

Kvænangen Burfjord industrikai Burfjord Industrikai/ lokalbåt

Kvænangen Dunvik kai Spildra (Dunvik) Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Valanhamn kai Valanhamn Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Reinfjord kai Reinfjord Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Seglvik kai Seglvik Lokalbåt, person/gods

Kvænangen Dorras (Hjelnes) Dorras (Hjelnes) Industrikai

Kvænangen Hamnebukt Hamnebukt Industrikai

Kvænangen Rakkenes  Rakkenes Industrikai

Kvænangen Slakteriet i Jøkelfjord
 Slakteriet i
Jøkelfjord

Industrikai

Kvænangen Hjellnes Jøkelfjord Hjellnes Jøkelfjord Trekai

Kvænangen "Materialkaia" Burfjord Trekai

Kvænangen Kjækan kai Kjækan Trekai

Kvænangen Skorpa kai Skorpa Trekai

Kvænangen Ravelsnes kai Spildra Trekai
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Kvænangen Gamle Felleskjøpkaia Alteidet Trekai

Kvænangen Badderen kai Badderen Trekai

Kvænangen Jøkelfjord slipp Jøkelfjord Trekai

Kvænangen "Reinfjord fiskebruk" Reinfjord Trekai

Kvænangen Indre Hamnebukta Jøkelfjord Trekai

Nordreisa Sørkjosen kai Sørkjosen Industrikai (fiskerihavn)

Nordreisa Oksfjord havn Oksfjord
Fiskerihavn/småbåthav
n

Nordreisa Klubbnes sør Klubbnes fisk

Nordreisa Klubbnes nord Klubbnes kaifront

Nordreisa Hamneidet Hamneidet Småbåthavn

Nordreisa Hamneidet Hamneidet Havbruk

Nordreisa johs H. Giæver Havnnes fiskeindustri

Nordreisa Rotsund/Salmar Rotsund Havbruk

Nordreisa Olsen verft Bakkeby Verft

Nordreisa Salmar? Bakkeby Havbruk

Nordreisa Hjellnes Hjellnes/sokkelvik Industrikai

Nordreisa Rotsund fergekai Rotsund Fergekai

Nordreisa Havnnes fergekai Havnnes Fergekai

Kåfjord Djupvik fiskerihavn Djupvik Statlig fiskerihavn

Kåfjord Djupvik-allenning Djupvik Allmenningskai

Kåfjord Djupvik-industri Djupvik Industrikai

Kåfjord Djupvik-Giæver Djupvik Fiskeri

Kåfjord Olderdalen Olderdalen Natokaia
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kåfjord Manndalen-allmenning Løkvoll Løkvoll allmenningskai
Kåfjord Manndalen-fiskeri Løkvoll Kommunal fiskerihavn
Kåfjord Manndalen-Lerøy Samuelsberg Privat kai
Kåfjord Olderdalen fergekai Olderdalen Fergekai

Skjervøy
Terminal kaia/
Skjervøyterminalen

Ytre havn
Hurtigrutekai/hurtigbåt
kai

Skjervøy Ytre havn Ytre havn Lerøy/Mørenot
Skjervøy Container kaia Midtre havn Bunkers/Industrikai
Skjervøy Nofi Indre havn Nofi

Skjervøy Refa Indre havn
Redningskøyta/
fiskebåter

Skjervøy Boreal kaia Indre havn Boreal/fiskebåter

Skjervøy Årviksand-Årvikbruket Årviksand Allmenningskai
Skjervøy Årvikbruket Årviksand Privat kai
Skjervøy Egnebukaia Årviksand Privat kai
Skjervøy Årviksand-fiskebåter Årviksand Allmenningskai
Skjervøy Akkarvik Akkarvik Trekai

Skjervøy Arnøyhamn-fiskebåt Arnøyhamn Privat kai

Skjervøy Arnøyhamn-hurtigbåt Arnøyhamn Passasjer

Skjervøy Industrikaia på Skaret Skaret Almenningskai

Skjervøy Havna Lauksletta
Landbase oppdrett/
fiskebåt med
flytebrygger

Skjervøy Uløybukt fergekai Uløybukt Fergekai

Skjervøy Gammelt fergeleie Maursund Fergekai (nedlagt)

Skjervøy
Skjervøy havn/ Nordic
Intermaritim

Skjervøy havn

Skjervøy Monterkaia Skjervøy havn Trelast

Skjervøy Skjervøy fisk&sk. Skjervøy havn Fisk

Skjervøy Kai Kystservice Skjervøy havn Pir
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Skjervøy Kollagernes Skjervøy havn Almenningskai

Skjervøy Sandøra Sandøra Oppdrett

Skjervøy Solstrand Lauksletta Oppdrett

Skjervøy Nikkeby fergekai Nikkeby Fergekai

Skjervøy Vorterøy Vorterøy Passasjer

Skjervøy Storstein fergekai Storstein Fergekai

Skjervøy Lausundskaret fergekai Lauksundskaret Fergekai

Lyngen Tytebærvika kai
Tytebærvika
Ullsfjorden

Industrikai

Lyngen Vollneset kai Furuflaten Industrikai

Lyngen Sandneset Nord Lenangen Industrikai

Lyngen Lenangsøra Havn Lenangsøyra Statlig fiskerihavn

Lyngen
Hamneneset-Nord
Lenangen Havn

Nord Lenangen Statlig fiskerihavn

Lyngen Lenangsøra Havn Lenangsøyra Privat

Lyngen Koppangen brygger Koppangen Privat

Lyngen Sørheim Brygger Lyngseidet Privat

Lyngen STRAUMSNESET-X-Lyngen Nordlenangen Privat

Lyngen Svendsby fergekai Svendsby Fergekai

Storfjord Skibotn kai
Skibotsveien 278,
9143 Skibotn

Industrikai
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Storfjord Rasteby Rasteby Notkai?

Storfjord Elvevoll Elvevoll Settefisk

Storfjord Kvesmenes Kvesmenes Ukjent
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Kaieier (type) Kaieier (navn)
Aktivitet i dag/viktige
brukere

Lengde (m)

Kommune Kvænangen kommune

Bulk (grus/asfalt/gjødsel)
stykkgods mm. samt
fiskemottak på industridel.
Person og gods med lokalbåt

40 m
industrikai +

25 m
rutebåt

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 30

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 25

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 20

Kommune Kvænangen kommune Person/gods 20

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 22

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 20

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Oppdrett 40

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Mottak av laks til slakt Ukjent

Privat
Marine Harvest
Norway AS

Fiskeri Ukjent

Privat Astrid Helene Sørvik Ukjent 18

Privat
Nord Troms Hytteferie
DA

Ukjent 20

Kommune Kvænangen kommune Adkomstkai/ ikke i daglig bruk 13

Kommune Kvænangen kommune Ikke i bruk 23
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Privat
Odd og Ole Johnny
Hansen

Fiskeri 23

Privat Karl Paulsen Gods/fiskeri 31

Privat Alm Boberg Slipp/verksted 15

Privat Ivar Hansen Ukjent 27

Privat Stine Johansen Ukjent Ukjent

Kommune Nordreisa kommune Inngående gods. Fellskjøpet, 30

Kommune Nordreisa kommune
10 fiskebåter ligger der. En
del aktivitet.

17

Privat Sumskis Arunas Ingen, planlagt turistanlegg 20

Kommune Nordreisa kommune Ingen Ukjent

Privat Hamneidet båtforening liggekai havbruk og fiske 30

Privat Eidsfjord Sjøfarm Havbruk 40

Privat Johs H. Giæver fiskemottak og tørrfisk 60

Privat Salmar Havbruk 20

Privat Olsen Verft Verft 50

Privat Salmar? Ingen 20

Kommune Nordreisa kommune? Ingen Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Kåfjord kommune Karls Fisk og Skalldyr m.fl.  

Kommune Kåfjord kommune 40

Kommune Kåfjord kommune Ensilasje, våtbulk Ukjent

Privat Giæver Fergedrift Ukjent

Kommune Kåfjord kommune Ukjent 60
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Kommune Kåfjord kommune YIT. Pukk og grus, gjødsel 40
Kommune Kåfjord kommune Karls Fisk og Skalldyr m.fl. Ukjent
Privat Lerøy Aurora Lerøy Aurora Ukjent
Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Skjervøy kommune
Hurtigruten, variert,
stykkgods, daglig bruk

215

Kommune Skjervøy kommune Ukjent 50
Kommune Skjervøy kommune Ukjent 80
Kommune Skjervøy kommune Ukjent 32

Kommune Skjervøy kommune Ukjent 75

Statlig Kystverket Ukjent 30

Kommune Skjervøy kommune Årvikbruket 15
Privat Årvikbruket eiendom

AS
Fiskebåter 45

Privat Årvikbruket eiendom
AS

Fiskebåter 12
Kommune Skjervøy kommune Fiskebåter, annet 50
Privat Bjørn Erling Pedersen Fiskebåter/ fritidsbåter/

turister
50

Privat
Arnøy Redskapsservice
AS

Fiskebåter 60

Privat
Eiendom og transport
AS

Hurtigbåt
40 (25 m

brukende)
Kommune Skjervøy kommune Arnøy Laks 60

Privat
Arnøy Laks/ Nygard/
Haugen

Arnøy laks 15

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Privat Lerøy Aurora AS Lerøy Aurora Ukjent

Privat Skjervøy havn (privat) Liggekai 40

Privat Monter nei 28

Privat
Skjervøy Fisk og
Skalldyr

fiskebåter 110

Privat Kystservice Skjervøy Kystservice Skjervøy 80 (pir)
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Kommune Skjervøy kommune Ukjent 35

Privat Marine Harvest AS Marine Harvest 30

Privat Arnøy Laks AS Oppdrett 25

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Skjervøy kommune Hurtigbåt, fritidsfartøy 24

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Lyngen kommune
YIT. Uttransport av pukk,
grus, asfalt og tyngre
industriprodukter

30 m (ny i
2019),  90 m

Kommune Lyngen kommune
Ut/inn-transport varer til
industrien

70

Kommune Lyngen kommune
Ut/inn-transport varer til
variert industri samt
turistformål

90

Statlig Kystverket
Fiskreiformål, småbåthavn-
fritid

22

Statlig Kystverket
Hurtigbåtanløp-Fylkestrafikk,
fiskeri,  småbåthavn-fritid

28

Privat Lyngen reker Rekeindustri 62

Privat Koppangen brygger AS Fisketurisme, reiseliv 23

Privat
Sørheim Brygge
AS(reiselivsforetak)

Fisketurisme, reiseliv 27

Privat
X-Lyngen
(reiselivsforetak)

Fisketurisme, reiseliv,
småbåthavn

25

Fylke Troms fylkeskommune Fergedrift Ukjent

Kommune Storfjord kommune

Flerbrukskai. Lite aktivitet.
Noe bulk. Ønsker
lakseslakteri (eller
klippfiskproduksjon)

49,5
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Privat Ukjent Ukjent 12

Privat Ukjent Ukjent Ukjent

Privat Ukjent Båtbyggeri? Ukjent
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Dybde     LLV
(m)

Bygge-
materiale

Bygninger, utstyr på kai Standard

4,5 Betong Landstrøm/ venterom Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Kaiskur Bra

Ukjent Tre Fiskemottak Ny 2013

3,5 Tre/betong Flytebrygge
Ok, ruster opp kai i
2018

Ukjent Treverk Kran Ukjent

2,5 Treverk OK

Ukjent Tre og stål Kran Ukjent

Ukjent Trekai Ukjent

Ukjent Tre Skur Ukjent

Ukjent Tre Lagerhus Ukjent

Ukjent Tre God

Ukjent Tre Skur Dårlig
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Ukjent Tre Lager Ukjent

Ukjent Tre Fiskemottak/lager God

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

Ukjent Tre/ betong Fiskebruk Ukjent

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

5,5 Betong og tre Lager ved kai, enkel kran
OK, men begynner å bli
gammel

5 Trekai Enkel kran Bra kai

5 Trekai Gammelt fiskemottak Ukjent

Ukjent Betong Ukjent Ubrukelig

5 Trekai Ukjent Bra

5 betong Lager Bra

11 Trekai Fiskemottak, lager, butikk Bra

5 Trekai Havbruk Ukjent

6 Trekai Verft, strøm, kran, slip Ukjent

Ukjent Betong Lager Ubrukelig

Ukjent Betong Ukjent Ikke bygget

Ukjent Betong/stål Ukjent Ukjent

Ukjent Betong/stål Ukjent God

Ukjent Ukjent Flytekaianlegg

4 Tre Ukjent Dårlig

6 Ukjent God

Ukjent Tre Ukjent Ukjent

6 betong Stort bakareal
Ønskes/blir oppgradert.
Justert ned til 12t
akseltrykk
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Ukjent tre/betong Ukjent Svært lite bakareal
Ukjent Flytekaianleg

g
Ukjent Lite bakareal

Ukjent tre Ukjent Usikkert
Ukjent Betong/stål Ukjent God

8 Betong

670 m2 Betongbygg. 80m2
kjøl/ varmerom og  20m2
frys godkjent av
Mattilsynet.

God

8 betong Stålbygg Normal/dårlig
8 betong Trebu/oljetanker God
6 betong Tålbygg/kran God

6 Tre/betong Betongbygg Normal/dårlig

6 Tre/betong Ukjent God

4 Tre Ukjent God
5 Tre/betong Deler fiskebruk, kran Normal
4 Tre/ betong Egnebu God
4 Tre Privat naust Dårlig
6 Tre Lager, mottaksstasjon God

4
Tre 40 m,
betong 20 m

Redskapslager, fiskemottak God

3 Tre Ukjent Dårlig

5-6 Tre/betong Ukjent God

Ukjent Tre Ukjent Dårlig

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

Ukjent Ukjent Dårlig?

4 Tre Bygg Dårlig?

3 Tre Ukjent Dårlig

4 Tre Fiskebruk, kran God

2-5 Tre Ukjent Dårlig?
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8 Betong Ukjent Ukjent

9 betong Ukjent God

6 Tre/betong kran, verksted God

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

Ukjent tre bygning God

Ukjent Betong/stål Ukjent For liten for større ferge

Ukjent Betong/stål Ukjent ?

10 Betong Transportbånd
Dårlig pr. dags dato.
Skadet av båt 2017

8 Betong Nei Ny kai under bygging

12 Betong og tre Nei Ny

5 Tre Kaiskur God

6 Betong Nei God

5 Tre
Driftsbygning-fiske, fangst,
Produksjonslokale

God

Tre Overnatting God

3,5 Tre Overnatting God

Tre Servering God

Ukjent Betong/stål Ukjent God?

7 Betong
Lagerskur med strøm og
vann (Eies av Norfra?). Kran
på kai.

Ønskes oppgradet.
Flytte kaifront ut
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2 Ukjent Ukjent Ukjent

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent
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Kommentar/annet Tilknytning Lokalbåt

Ønsker å satse på denne kaia. Tege gikk dit.
Industriområde. Ekspeditør som drifter kaien

Ja

25 bor på øya. Nedlagt fiskemottak Ja

1 fastboende. Torghatten på signal Ja

Nedlagt fiskebruk Ja

Fiskemottak (ikke i drift siste 2 år) Ja
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Fiskemottak ikke i drift. Felleskjøpet drifter kaia.
Gammelt regelverk. Innflyvning over kaiområdet.
Molosiden forbeholdt fiskeri/oppryddingsjobb.
Nytt båtoppsett/forsvaret. Dybde 5-5 meter. 2
kaifronter a 30 mMolo rauser ut, *dybde avlest på kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart

* Dybde avlest på kystverkets online kart
* Dybde avlest på kystverkets online kart. 3 kaier
15+30+50fundament har gitt etter og kaifronten har rauset
ned
Plan/under utvikling

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann

Strøm, ikke vann. Planlegges renovert
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Strøm, ikke vann
Strøm, ikke vann
Strøm, ikke vann

Like mye bil som båt inn til terminalen.
Hurtigruten reduserer godskapasitet fra 2021.
Ukentlig fast godsbåtanløp avvikles. Avtale med
flere rederier på prosjektlast. ISPS godkjent.
Disponerer 3 trucker, 3 lastebiler og varebil.

Ja

Har hatt fiskemottak. Lite i bruk, "pub"
Har hatt fiskemottak. Liggehavn for
"Arnøytind"++,

hurtigbåt Ja

Fiskebruk kjøpt opp/turisme

360



Under planlegging

Under etablering

Ja

Ja

Planlegger ny kai. Langsiktig tilgang på masser

Dialog med industri på Furflaten. Nært Storfjord

Reiselivsbedriftligger inne på området.

Kommunen eier noe

Kommunen eier noe. Ikke fisk i dag. Lite bakareal Ja

Reiselivsbedrift ligger inne på området.

Benyttes kun til bedriftens formål

Benyttes kun til bedriftens formål

Benyttes kun til bedriftens formål

25DA industriområde utvider til 40 DA. Behov for
mudring rundt kai
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Dybde og lengde (Google)
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 07.12.2018 15:19:24
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hermod Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen;
Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund; Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng
Thomassen; Scott Nordstrøm; jbjerklihedda@gamil.com; Vilma123@gmail.com
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat fra møte i ungdomsrådet 051218
Vedlegg: Referat fra Ungdomsråds møte 051218.docx
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted BIOS og Reisa Biljardklubb, avslutning for 2018 
Tid 5.desember 2018 kl. 15:30 – 18:30 

 
Tilstede:  Anna Elisa L. Henriksen 

Hermod Bakken 
Hedda J. Bjerkli 
Ramona S. Thomassen 
Oda K. Fossvoll 
Isak B. Lund 
Alf Sindre Einevoll 
Mathilde Eriksen 
Oda Agnete Birkelund 

 

Frafall: Scott Nordstrøm 
Vilma Johansson  
Kine Elise Steinsvik 
Jonas Pedersen 

 

Sakskart 

 

32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:  

33/18 Møteplan 2019: 

34/18 Hjem for en 50-lapp: 

35/18 Info fra utvalgsmøtene: 

36/18 Eventuelt:  
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32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:  

Vi ser på oversikten over medlemmer, vara-medlemmer og hvem som sitter plassert i de 
ulike utvalgene. Medlemmene og vara melder fra at de syns det går bra, og at de har både 
tid og mulighet til å dra på møter. De opplever ikke at det blir for mye på enkelte. Vi 
beslutter å sette inn Hedda J.Bjerkli som vara sammen med Jonas Pedersen i 
Formannskapet, da de har flest møter i løpet av året.   

Tidligere i år var det tilbakemeldinger fra utvalgene om dårlig oppmøte fra ungdomsrådet. 
Flere har opplevd å få innkalling til feile møter, og at vara ikke er innkalt. Oppdatert liste 
over medlemmer og vara er tilsendt servicetorget. Silje Båtnes har snakket med Ellinor 
Evensen på servicetorget sist i november, og fått informasjon om at medlemmene i 
ungdomsrådet selv må kontakte vara dersom de ikke kan stille på møter.  Dette var verken 
medlemmer eller ungdomskontakten klar over da det står i innkalling at det er servicetorget 
som skal ha beskjed dersom medlemmer ikke kan møte. Mulig årsak til dårlig oppmøte?  

Vi blir enige om at vi bruker messenger (Facebook) til å melde fra til hverandre dersom vi 
ikke kan stille på møter.  

 

 

33/18 Møteplan 2019: 

Informerer ungdomsrådet om at vi planlegger møteplan for 2019 i sammenheng med 
møtene i kommunestyret slik at vi kan bruke politisk rådgiver mer aktivt. Per i dag er ikke 
møteplan for kommunestyret klart, så venter på denne. Når det er klart sendes møteplan ut 
til alle medlemmer og vara-medlemmer.  

 

 

34/18 Hjem for en 50-lapp: 

Ramona Soleng Thomassen forteller at hun i begynnelsen av november i år forsøkte å 
bestille taxi her i Nordreisa via avtalen «Hjem for en 50-lapp». Hun ble da fortalt av 
taxisentralen at aldersgruppen det gjaldt for var 19-25 år, og at det var egne klokkeslett for 
når tid taxien kjørte til Reisadalen, Rotsund og Oksfjord. Denne informasjonen stemmer ikke 
overens med det som står på tromsfylkeskommune.no.  

Nestleder Hermod Bakken hadde en sak på dette for noen måneder tilbake i tid, og vil på 
nytt sjekke opp saken. Vi ønsker etter dette at det blir skrevet et felles skriv som kan fungere 
som informasjon til ungdom i Nordreisa. Vi tar det opp på neste møte når Hermod har fått 
sjekket opp mer informasjon.  
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35/18 Info fra utvalgsmøtene: 

Leder Anna Henriksen og Ramona Soleng Thomassen informerer om Rust-konferansen fra 
oktober og om ordfører-turen og møte fra Rust i november.  

Anna har mottatt en veileder fra Lise Jacobsen i Rust om hvordan vi kan gå frem med videre 
jobbing av stedsutviklingen og det som ble konkludert med på Rust-konferansens workshop. 
Vi utsetter denne saken til møte på nyåret.  

 

36/18 Eventuelt:  

- IPAD til de medlemmene som sitter i utvalg: Noen har hentet, men mangler fortsatt 
to stykker som må hente sine. Forsøker å få dette gjort før jul.  

- Ungdomsklubben: Silje informerer kort om hvor vi er i prosessen om 
ungdomsklubben. Vi avventer til svar på søknad som er sendt til Sparebanken 1 – 
Samfunnsløftet om økonomisk støtte.  

 

 

 

Neste møte blir satt opp etter møteplan til kommunestyret er offentlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Anna Elisa Lund Henriksen       Silje Båtnes 
Leder av Nordreisa ungdomsråd      Ungdomskontakt
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 15.02.2019 09:59:59
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hedda J. Bjerkli (heddajbjerkli@gmail.com); Hermod
Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund;
Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott Nordstrøm; Vilma Johansson (Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat fra møte i Ungdomsrådet 13.02.19
Vedlegg: Referat fra møte 13.02.19.docx
Hei J
 
Sender over referat fra møte 13.02.19.
 
Neste møte er onsdag 27.mars kl. 15:30 – 17:00.
 
God helg!
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa.   
Tid 13.februar 2019 kl. 15:30 – 17:00.  

 
Tilstede:  Oda Fossvoll.  

Ramona Soleng Thomassen.  
Isak Båtnes Lund.  
Alf-Sindre Einevoll.  
Hermod Bakken. 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli.  
Anna Lund Henriksen.  
Scott Nordstrøm.  

 

 

 

Sakskart 

 

1/19 Info fra utvalgsmøtene.  

3/19 Hjem for en 50-lapp: 

4/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd: 

5/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

6/19 Logo 

7/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

8/19 Eventuelt:  
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1/19 Info fra utvalgsmøtene:  

Ingenting å meddele resten av rådet.  

 

 

3/19 Hjem for en 50-lapp: 

Hvordan har ordningen fungert f.eks. i juleferien? Noen erfaringer?  

Tilbakemeldinger om at tidspunktet for kjøring er veldig begrenset. Her i Nordreisa kjører taxien kun 
kl. 01, og da må man ha booket bil innen kl. 22:00 samme kveld. I tillegg kan tilbudet brukes kun med 
kjøring fra sentrum. Mange ungdommer er ikke i sentrum, men kunne fortsatt trengt skyss hjem da 
det ikke er noe form for kollektivtrafikk her. F.eks. hvis man oppholder seg i Sørkjosen eller andre 
steder er det langt å gå for å komme seg til taxisentralen.  

Oda tar tilbakemeldingene videre til Ungdommens Fylkesråd da de jobber med dette tilbudet.  

 

 

4/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd: 

I etterkant av ny kommunelov som Stortinget vedtok 11.juni 2018 er det fastsatt at alle kommuner 
og fylkeskommunes skal opprette ungdomsråd eller annet vedvirkningsorgan for ungdom. På 
bakgrunn av dette er det kommet et Høringsnotat med forslag om forskrift for kommunale og 
fylkeskommunale råd for ungdom. Høringsfrist 1.april 2019.  

Vi diskuterer denne saken, og bestemmer at alle i Ungdomsrådet skal lese høringsnotatet før vi 
kommer med tilbakemeldinger. Hermod har sendt link på en forenklet utgave til medlemmer og 
vara på facebook med oppfordring om å lese den. Tilbakemeldingene kan sendes til Silje på mail 
eller Facebook. Frist: 17.februar.  Silje forfatter en tekst av alle tilbakemeldingene som sendes ut til 
Ungdomsrådet for gjennomlesning før vi sender det inn. Frist for å sende inn er 1.april.  

Rust og Ungdommens fylkesråd har begge jobbet med en uttalelse.  

 

5/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

Ramona og Oda oppdatere de andre på hva saken gjelder. Det besluttes at Ramona skriver et innlegg 
på Facebook-gruppen vår for å få med flere til en arbeidsgruppe for å jobbe videre saken. Helst 2-3 
stk til.  

Silje sjekker opp muligheter for hvem som kan utføre dette og pris. Sjekker opp mulige 
støtteordninger.  
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6/19 Logo 

Gjennom Nordreisa kulturskole har vi kommet i kontakt med to ungdommer som ønsker å bidra med 
å lage en logo til Nordreisa ungdomsråd. Disse to er Emma Nyvoll og Erling Johansen.  

Prosessen blir slik at de to utarbeidet et forslag til logo, og ungdomsrådet stemmer over hvilken av 
de to vi ønsker å bruke.  

Elementer som ønskes å være i logoen: Kommunevåpen, «ungdomsrådet», Storeste.  

Farger: «Nordlysfarger».  

Foreslår at vinneren får 1000 kr i betaling for jobben og nr. 2 får 500 kr. Stemmer over dette: 
Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt med de to i løpet av denne uken.  

Planen er at logoen kan brukes for å promotere Nordreisa ungdomsråd.  

 

7/19 Vår og høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

Ungdomsrådet ønsker å arrangere en kveldsturnering i samarbeid med Påskelandsbyen i år også. 
Vi beslutter at det settes ned en arbeidsgruppe på dette: Isak, Hermod, Silje. Kanskje et par til kan 
være med?  

Dato: Torsdag 11.april.  

Grener: Det diskuteres en del fram og tilbake ang. grener. I fjor var tilbakemeldingene at volleyball 
ble for vanskelig, og at flere ønsker fotball. Ungdomsrådet tror også at vi kan trekke flere folk med å 
ha fotball.  

Forslag fra Hermod om innebandy og fotball: Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt for møte i arbeidsgruppen.  

 

 

8/19 Eventuelt:  

Nordreisa kommune har lyst ut midler med frist 1.mars om midler til arrangement. Forslag 
fra Hermod om å sende søknad om støtte til kveldsturneringen. Forslag at Hermod med 
hjelp fra Silje forfatter en søknad på dette.  

 

Utsettes til neste møte:  

Rekruttering av nye medlemmer til ungdomsrådet:  

Bruke våren på å rekruttere folk til nytt ungdomsråd? Hvordan?:  

Stands? Kampanje på Facebook?  

Noen som kan tenke seg å bli gjenvalgt?  
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Første møte med nytt ungdomsråd til høsten?  

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 14.02.19.  
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 09.01.2019 09:05:15
Til: Post Kvænangen; Kåfjord kommune (postmottak@kafjord.kommune.no); Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord
Kopi: Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Hanne Braathen; Irene Toresen;
Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen

Emne: Regionrådsmøte infrastruktur
Vedlegg: Innkalling, saksliste og innstilling regionråd 15.01.19.docx;Rapport KORTVERSJON Regional strategi for
infrastruktur i Nord-Troms.pdf;Rapport - kunnskapsgrunnlaget - Regional strategi for infrastruktur i Nord Troms.pdf
Til kommunene – til orientering.
 
Regional strategi for infrastruktur (infrastrukturprosjektet)
 
Tirsdag 15. januar blir det overlevering av rapport og drøfting av strategier for infrastruktur på regionrådsmøte på
Skjervøy med oppstart kl 1100.
 
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  

Til regionrådet (ordførere) og NUNT (næringsutviklere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg og eierkommunene til orientering 
 
 
                                                                           Dato: 08.01.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Tirsdag 15. januar 2019 kl 1100-1400    
Sted: Skjervøy rådhus, kommunestyresalen 
 
Tema for møtet er INFRASTRUKTUR NORD-TROMS. 
Det blir gjennomgang, overlevering av rapport og drøfting av strategier.  
Rapportene sendes i egen epost. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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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 

EMNE: Møte nr 1-2019 
STED: Skjervøy 
TIDSPUNKT: 15. januar 2019 

 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 01/19 Godkjenning av protokoll 27. november 2018 
Sak 02/19 Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 
 
 
INNSTILLINGER: 
 
Sak 01/19  Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2018. 
 
 
Sak 02/19 Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet er: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av  
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer av styringsgruppa 
er Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS,  
Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS. 
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Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal 
synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for  
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et 
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig 
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil 
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste 
argumentasjon for satsinger i regionen. 
 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. 
 
Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og 
næringsliv har deltatt. 
 
 
Vurdering: 
Styringsgruppa er godt fornøyd med leveransen fra Transportutvikling AS. De har 
levert i henhold til bestilling og framdrift. Vi har mottatt et grundig og omfattende 
kunnskapsgrunnlag og en kortversjon med status og strategier for 
transportinfrastruktur i Nord-Troms. 
 
Følgende strategier er foreslått: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Styringsgruppa vil anbefale å særlig vektlegge strategi 1 og 2. Den første   
synliggjør verdiskapningen i regionen, noe som er dokumentert med høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder både 
sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg benyttes 
transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og 
hovedleia går gjennom regionen. 
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Den andre strategien er å fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne 
flaskehalser. Det vil si strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, 
og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng 
– og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
 
Styringsgruppa overleverer rapporten til regionrådet 15. januar 2019.  
 
 
Innstilling fra styringsgruppa i infrastrukturprosjektet: 

1. Nord-Troms Regionråd arbeider videre med 5 integrerte og 
sammenhengende transportkorridorer. Vi vil da oppnå en bedre sammenheng 
i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes i 
NTP og RTP. Korridorene er: 

 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
 Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –

Langslett- Olderdalen 
 Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
 Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 

2. Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i 
forhold til folketallet. For å klare å få flere samferdselsmidler til vår region 
blir det svært viktig å synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning. 
Styringsgruppen anbefaler regionrådet å utarbeide en strategi på hvordan 
verdiskapingen i regionen skal synliggjøres for regionale og nasjonale 
beslutningstakere. 
 

3. Rapportene er i henhold til bestillingen og rapportene tas til etterretning. 
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INTRODUKSJON 

 

Dette dokumentet er en kortversjon av rapporten «Kunnskapsgrunnlag 2018-infrastruktur i 

Nord-Troms» (Transportutvikling AS, januar 2019). 

 

Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial 

for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur, og 

transportløsninger, som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til dagens behov og fremtidig 

verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig for å sikre en 

fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms.  

 

Seks kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms regionråd DA) står bak prosjektet som har som 

overordet mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i fylket og 

Nord-Norge bindes tettere sammen for en framtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling.  

 

Rapporten tar sikte på å gi et bidrag til økt kunnskap om infrastruktur og gods-

/næringstransportene i Nord-Troms. Den gir en statusoversikt over transportinfrastruktur, 

muligheter og utfordringer som kan påvirke utviklingen fremover. Den gir også forslag til 

strategiske føringer overordnede tiltak. 

 

Dokumentasjonen vil også kunne inngå som innspill til både regionale/nasjonale utredninger og 

planen og som kunnskapsgrunnlag når regionen skal synliggjøres.  

 

Arbeidet med rapporten har pågått fra mai 2018 til januar 2019. Arbeidet har vært ledet av en 

styringsgruppe bestående av følgende personer: 

 

• Ørjan Albrigtsen, Skjervøy kommune (leder styringsgruppen) 

• Berit Fjellberg, Nord-Troms Regionråd DA  

• Karin Karlsen, Kåfjord kommune 

• Stig Kjærvik, Lyngen kommune 

• Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS 

• Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS 

 

Transportutvikling AS, v/Stig Nerdal, har vært innleid som prosjekt-/prosessleder. 

 

Det har vært gjennomført to innspillsmøter med deltagelse fra kommuner og næringsliv, - ett 

på Lyngseidet og ett på Storslett. Styringsgruppen har hatt syv styringsgruppemøter. 

 

 

Nord-Troms, 8. januar 2019 
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1 REGIONEN NORD-TROMS 

1.1 BELIGGENHET OG BEFOLKNING 

Nord-Troms ligger midt i den nye regionen Troms/Finnmark. Nord-Troms består av 6 kommuner 

og er den nordligste regionen i Troms fylke. Den grenser mot Finnmark i nord, mot Finland i øst 

og Norskehavet i vest.  

 

Alle kommunene har tilknytning til havet. Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder 

til alle kommunene. Landsdelens mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-

sør retning og E8 øst-vest mellom Tromsø og Finland.  

 

 
 

 

Det bor ca. 16.000 innbyggere i de 6 kommunene, noe som tilsvarer ca. 10% av befolkningen i 

Troms fylke. 

 

 

Kommunene i regionen er spredt over et relativt stort område. Fra 

Burfjord i nord til Hatteng i sør er det ca. 210 km langs vei. 

Avstandene i regionen, kombinert med flere fergesamband, 

begrensninger i offentlige kollektivtilbud og veistandard skaper 

utfordringer i forhold til både en felles bo- og arbeidsmarkedsregion 

og felles senterstrukturer. 

 

 

 

1.2 NÆRINGSLIVET 

I Nord-Troms er det pr. september 2018 registrert 858 aksjeselskap med forretningsadresse i 

regionen (Kilde: Foretaksregistret).  Dette utgjør i overkant av 10% av alle aksjeselskap i Troms. 

www.transportutvikling.no

Summer av 2018 Kolonneetiketter

Radetiketter Kvinner Menn Totalsum

Kvænangen 585 639 1224

Kåfjord 1002 1130 2132

Lyngen 1401 1476 2877

Nordreisa 2405 2539 4944

Skjervøy 1427 1498 2925

Storfjord 893 963 1856

Totalsum 7713 8245 15958

Kommune Adm.senter

Skjervøy Skjervøy

Storfjord Hatteng

Kåfjord Olderdalen

Lyngen Lyngseidet

Nordreisa Storslett

Kvænangen Burfjord

Skjervøy 
(Skjervøy)

Nordreisa
(Storslett)

Lyngen 
(Lyngseidet)

Kåfjord 
(Olderdalen)

Storfjord 
(Hatteng)

Kvænangen
(Burfjord)

TROMSØ

ALTA

E6

E6

E8

E8

Velfungerende 

transportinfrastruktur og 

transportløsninger blir viktige 

for å skape en best mulig 

integrert region. 
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Mange av disse har et transportbehov hvor de er avhengig av velfungerende infrastruktur.  De 

fleste bedriftene er små.  Over 80% av bedriftene har færre en 5 ansatte.  

 

I kunnskapsgrunnlaget er fem næringer/næringstransporter i Nord-Troms beskrevet; 

Sjømatnæringen, industri/mineraler/bergverk, landbruk, avfall, reiseliv og enkelte andre 

transporter.  

 

 

Industri/mineraler/bergverk 

Transportarbeidet fra mineral- og industriaktørene er betydelig. Mange av industribedriftene i 

Nord-Troms er tilknyttet industrimiljøet på Furuflaten i Lyngen kommune.  

 

Lyngen kommune har de 

største mineralutskip-

ningene i regionen (YIT). I 

Nordreisa finner vi bl.a. 

Betongservice og Reisa 

Grus.  Industrien i Skjervøy 

er i hovedsak rettet mot 

sjømat. I de øvrige 

kommunene er det relativt få 

store industrielle aktører.  

 

 

 

 

 

 

Flere store vegutbygginger er ferdigstilt eller er i en sluttfase i 2018. Staten og fylkene 

planlegger oppstart av flere større vegprosjekter i kommende år. Dette påvirker direkte 

produksjonen hos mineralleverandørene (pukk og grus) og havnestatistikken i noen av 

kommunene i Nord-Troms.   

 

 

 

Landbruk 

I Nord-Troms er det ca. 400 bruk som driver en eller annen form for melke- eller 

husdyrproduksjon. De fleste er lokalisert i kommunene Lyngen, 

Kåfjord og Nordreisa.  

 

Store transporter i Nord-Troms regionen styres av Felleskjøpet, Tine 

og Nortura. Melk leveres i hovedsak til meieriet på Storsteinnes og 

slakt til Nortura i Målselv. Felleskjøpet har hovedlager på Bergneset 

og lager/terminal i Sørkjosen. 

 

Trenden i Troms og Finnmark er at gårder utvikles i retning av at små enheter legges ned til 

fordel for færre, men større enheter. Det er få nyetableringer. Dette vil kunne gi et mer 

konsertert transportarbeid på enkelte veistrekninger. Få og større enheter til fordel for flere 

mindre enheter, er også en utvikling vi har sett over lang tid når det gjelder meierier og 

dyreslakterier. 

Nord-Troms har 18% av 

kjøttproduksjonen i Troms, 

21% av melkeproduksjonen 

totalt og 42% av 

geitemelkproduksjonen. 
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Avfallstransporter 

Avfall skaper betydelige transportmengder, -både inn til avfallsselskapene fra husholdninger og 

næringsliv, og ut fra avfallsselskapene til forskjellige former for 

gjenvinning.  

 

I Nord-Troms organiseres den kommunale renovasjonen av det 

interkommunale selskapet Avfallsservice AS. Avfallsservice betjener 

ca. 6.000 husholdningsabonnenter og 400 bedrifter. Selskapet har 

aktivitet fra Målselv i sør til Lakselv i nord.  

 

Det har vært økende transport og volumer innenfor avfallsnæringen, bl.a. som følge av 

begrensinger i deponimulighetene. Det skjer også en økning i lokal gjenvinning, og Kvitebjørn 

Varme i Tromsø er nå kommet i full produksjon. Anlegget tar unna mye avfall fra nærområdet, 

noe som har gitt mindre transport til svenske behandlingsanlegg. 

 

 

Reiselivsnæringen 

Visit Lyngenfjord representerer 5 av 6 kommuner i Nord-Troms Regionråd. Kvænangen er ikke 

med. Det har vært en vekst i reiselivsnæringen for regionen de siste 

5 årene. Det er nedgang i andel nordmenn mens utenlandsandelen 

øker. 

 

Reiselivsnæringen utvikler seg stadig i retning av å være en 

helårsnæring og Tromsø er en viktig hub for turismen i regionen.  

For å bedre kunne legge til rette for reiselivsnæringen påpeker 

representanter for reiselivs-næringen/kommunene i regionen betydningen av bedre 

kollektivtransport. Dette gjelder både buss- og hurtigbåttilbudet, samt flytilbudet via Sørkjosen. 

 

 

Andre transporter 

Det foregår mye transport i regionen fra andre bransjer. Vi nevner spesielt dagligvarer der 

lagrene ligger i Tromsø (COOP og ASKO) og Narvik (REMA). I 2017 utgjorde 

dagligvaretransporten i Troms over 17% av de registrerte transportene. Transportene styres i 

stor grad av lagerstrukturene i Tromsø og Narvik. Transportarbeidet inn og ut av lagrene er 

betydelig. Veksten i dagligvareomsetning er i stor grad styrt av befolkningsutviklingen. Det 

forventes ikke stor vekst i dagligvaretransportene i regionen.  

 

Det foregår også et betydelig transportarbeid knyttet til 

petroleumsdistribusjon. Det største transportarbeidet på vei 

genereres som følge av distribusjon av petroleumsprodukter til 

konsumenter og næringsliv.  I 2017 var ca. 12% av transporteidet i 

Troms knyttet til slike transporter. I 2017 passerte det (frem og 

tilbake) ca. 1.100 petroleumsrelaterte transporter over grensen 

mellom Finnmark og Toms. Dette inkluderer en økende andel av 

gasstrailere fra Hammerfest.  

 

I tillegg foregår det transporter av post og andre varer. 

 

I 2017 behandlet 

Avfallsservice ca. 16.000 tonn 

med inngående avfall. 

Det er for få avganger med 

buss/hurtigbåt og det er ikke 

god korrespondanse mellom 

ulike kollektivtilbud. 

Ca. 75-80% av 

petroleumstransportene 

mellom Troms og Finnmark 

var gasstrailere (LNG) i 2017. 
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1.3  SJØMATNÆRINGEN 

Verdien av sjømatnæringens produkter har vært økende. Det er også forventet en betydelig 

volumvekst fremover, og det snakkes ofte om at man innen midten av dette århundre skal 

produsere 5 ganger mer havbruksprodukter enn for noen få år tilbake.  Ut fra historikken er det 

ikke urimelig å forvente at fremtiden kan gi stor volumvekst for sjømatnæringen i Nord-Troms.   

 

Sjømatnæringen i Nord-Troms består av både havbruk, tradisjonelt fiske og 

underleverandører/inngående transporter. Det er i dag 3 aktive lakseslakterier i Nord-Troms og 

9 operative aktører som tar imot og videresender fangst.  

 

Basert på slaktet volum var verdien i havbruksnæringen i regionen 

mer enn 6,6 mrd. i 2017. Samlet omsetning (fangst og havbruk) var 

over 6,75 mrd. i 2017, mot ca. 6,25 mrd. i 2016.  

 

 

I Nord-Troms ble det i 2017 landet i overkant av 9.000 tonn villfanget fisk, rund vekt. Dette er 

ca. 3.300 tonn mer enn i 2016. Skjervøy var den dominerende fangstkommunen i Nord-Troms 

i 2017, og den femte største i Troms. Figuren viser landet fangst i kommunene i Troms 

(tonn,2017) 

 

 
 

Slakteriene i Nord-Troms slaktet i 2017 ca. 133.000 tonn rund vekt. I Nord-Troms ble det slaktet 

mer fisk enn det som produseres i merdene i regionen. Transportarbeidet er derfor høyere enn 

det de rene produksjonstallene fra Fiskeridirektoratet indikerer. 
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Havbruksomsetningen i 

Nord-Troms i 2017 tilsvarte 

65% av omsetningen i 

Troms fylke. 
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Fra 2007 til 2017 har det vært en vekst i slakteriproduksjonen i Nord-

Troms med 311%. De siste årene, fra 2014 til 2017 har veksten vært 

på 58%. 

 

Lerøy Aurora på Skjervøy var det største slakteriet i Nord-Norge i 

2017. 

 

 
 

Av de 149 godkjente akvakulturlokalitetene i Troms (oktober 2018), er 32 (21%) lokalisert i 

Nord-Troms. 

 

  

www.transportutvikling.no
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www.transportutvikling.no

HAVBRUK I NORD-TROMS (2018) SLAKTERI/SLAKTEMERD

ARNØY LAKS
SLAKTERI/SLAKTEMERD

MARINE HARVEST

SLAKTERI/SLAKTERMERD

LERØY AURORA

SETTEFISKANLEGG

(SKARDALEN)

SETTEFISKANLEGG

(ELVEVOLL)

✓ 3 SLAKTERIER

✓ ARNØY LAKS (SKJERVØY)

✓ MARINE HARVEST (KVÆNANGEN)

✓ LERØY AURORA (SKJERVØY)

✓ 4 SETTEFISKANLEGG

✓ ELVEVOLL (STORFJORD)

✓ SKARDALEN (KÅFJORD)

✓ STORBUKT (SKJERVØY)

✓ SANDØRA (SKJERVØY)

✓ 1 SKALLDYRKONSESJON

✓ KJEMPEBAKKEN (NORDREISA)-IKKE I DRIFT

✓ 29 OPERATIVE LAKSELOKALITETER, 
INKLUDERT 3 SLAKTEMERDER FOR

MATFISK

SKALLDYR

(KJEMPEBAKKEN)

DIV. LOKALITETER

(HELE REGIONEN)

26 LOKALITETER EX. 
SLAKTEMERDER

(HELE REGIONEN)

PRODUKSJON KÅFJORD KVÆNANGEN LYNGEN NORDREISA SKJERVØY STORFJORD TOTAL

AKVAKULTURDYR TIL KONSUM (Blåskjell) 0 0 0 1 0 0 1

MATFISK 1 8 0 3 12 0 24

MATFISK (Stamfisk) 0 0 1 0 1 0 2

SETTEFISK 1 1 0 0 2 1 5

NORD-TROMS 2 9 1 4 15 1 32

SETTEFISKANLEGG

(SANDØRA)

SETTEFISKANLEGG

(STORBUKT)

} BLIR TIL ETT

26 LOKALITETER EX. 
SLAKTEMERDER

(HELE REGIONEN)

Slaktekvantum av laks i 

Nord-Troms har økt med 

311% fra 2007 til 2017. 
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2 INFRASTRUKTUREN OG LOGISTIKKTILBUDET 

 

Kartet nedenfor viser statlige, fylkeskommunale, kommunale og private veier, - samt regionens 

fire fergesamband. Regionen Nord-Troms er markert med blå grensemarkeringer. 

 

 
 

 

2.1 VEINETTET 

Nord-Troms har ca. 19% av det samlede veinettet i Troms fylke. Regionen har ca. 16% av 

fylkesveinettet og 45% av det statlige veinettet i Troms.  

 

 

Statlige veier 

Europavei/riksveinettet i Nord-Troms består av Europaveiene E6 og E8. Dette statlige nettet 

berører fire av seks kommuner.  Det har skjedd/skjer mye positivt på riksveinettet i Nord-Norge, 

også i Nord-Troms, men det er fortsatt utfordringer: 

 

• E6 Kvænangsfjellet 

• E8 Øvre Skibotn 
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• E6 Birtavarre-Olderdalen-Langslett 

• E8 Nordkjosbotn-Hatteng 

• E6 Baddereidet 

• E6 Burfjord sentrum 

 

«Kåfjordbergan» ligger på 

E6 nord for Olderdalen. 

Dette er en av de mest 

trafikktunge strekningene i 

Nord-Norge. Veien er smal 

og uoversiktlig. 

 

 

 

 

 
Kåfjordbergan (Foto: 

Transportutvikling AS) 

 

 

NTP-korridor 8, og Riksveirute 8b berører Nord-Troms. 

 

 

Fylkesveinettet 

Regionen har 457 km fylkesvei.  Standarden på 

fylkesveinettet er en utfordring flere steder. 

Skredproblematikk er påpekt. Vi nevner følgende 

veistrekninger der det er utfordringer: 

 

• FV866 Langslett-Skjervøybrua 

• FV868 Oteren-Lyngseidet 

• FV91, herunder Ullsfjordforbindelsen og 

fergeavvikling 

• FV869 Fergeforbindelsen Storstein-

Lauksundskaret 

• FV347 Arnøya 

• FV311 Lyngseidet-Koppangen 

• FV365 Jøkelfjord 

• FV865 i Nordreisa 

• FV355 i Nordreisa 

• FV367 i Kvænangen 

• FV360 i Nordreisa 

• FV322 i Storfjord 

 

Skjervøybrua på FV866 er smal og enveiskjørt.  Nord-

Norges største lakseslakteri er avhengig av denne 

brua. 
Skjervøybrua (Foto: Transportutvikling AS) 
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Ullsfjordforbindelsen 

Ullsfjordforbindelsen er en veiforbindelse mellom Tromsø kommune (E8) og Lyngen kommune, 

over Ullsfjorden (FV91). Ullsfjordforbindelsen er en integrert del av veistrekningen Tromsø-

Olderdalen (E6 Kåfjord). Kjøredistansen mellom Tromsø og Olderdalen, via Ullsfjordforbindelsen 

og to ferger, er ca. 12 mil kortere enn alternativet via Nordkjosbotn. 

 

Nord-Troms regionråd har i sitt høringsinnspill til Regional plan for FV91, Ullsfjordforbindelsen, 

til Statens Vegvesen (27.11.18) konkludert med følgende: 

 

«Skal regionen øst for Lyngen ta ut sitt potensiale i næringsutviklingen som pågår, 
forventer Nord-Troms regionråd at UFB må realiseres raskt. Skal Tromsø-regionen få ta 
del i den positive næringsutviklingen i Nord-Troms og Finnmark er UFB et særdeles bra 
virkemiddel. Vi anbefaler derfor at den fremlagte plan går direkte over i neste trinn i 
planleggingen, og at planen sluttføres snarest mulig.» 

 

 

Rassikring 

Flere av veiene i Nord-Troms er rasutsatt. Av 80 registrerte raspunkter på fylkesveier i Troms 

(SVV 2015) ligger 20 i Nord-Troms, herav 19 i Skjervøy og en i Lyngen (FV868). Av de 12 mest 

rasutsatte fylkesveistrekningene (høy skredfaktor) i Troms ligger 4 i Skjervøy kommune. 

Fylkesvei 347 ved Singla på Arnøya (Skjervøy) er det området i Troms hvor rasfaren er størst. 

 

Nord-Troms regionråd har i brev til 

representantene i Troms fylkesting 

(27.11.18) påpekt at: 

 

«Regionrådet forventer at fylkestinget 
prioriteter den mest rasfarlige veien i 
Troms i forbindelse med behandlingen 
av budsjett og økonomiplanen.» 
 

 

 

 
Ras på FV349 (Foto: Y.Einarsen) 

 

 

 

Veiforbindelser mot utlandet 

Den viktigste forbindelsen ut av regionen E8 og 

grensestasjonen Helligskogen (Kilpisjärvi). I 2017 

passerte det 37.247 kjøretøy >12 m over 

grensen.  

 

Forbindelsen er bl.a. 

viktig for sjømat-

næringen i Nord-Troms. 
 

 
E8 mot Kilpisjärvi (Foto: 

Transportutvikling AS) 

Trafikken med kjøretøy 

>12m økte med mer enn 

97% over Kilpisjärvi (2008-

2017). 
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Modulvogntog  

På enkelte veistrekninger i Troms er det tillatt med modulvogntog; E8 fra Finland til Tromsø 

(over Kilpisjärvi) og langs E6 fra Nordkjosbotn (E8) til Nordlands 

grense og videre til Sverige (E10 Bjørnfjell).   

 

E6 mellom Alta og Skibotn forventes åpnet for modulvogntog i 

perioden 2018-2023. Det samme gjelder strekningen Harstad-

Sverige (E10 Bjørnfjell).  

 

 

 
 

Enkelte av næringene i Troms benytter modulvogntog, og det forventes økt bruk når veinettet 

tillater det. 

 

 

2.2 FERGENE 

Troms har 14 fylkesveisamband, hvorav fire i Nord-Troms. Nord-Troms har tre av de fire største 

næringssambandene i Troms fylke. I budsjett/ 

økonomiplandokumentet som ble behandlet i sak 91/18 i Fylkestinget 

i desember 2018 ble det vedtatt at det for 2019 «legges det inn 2 
mill. kroner til planlegging/prosjektering» av nytt fergeleie i 

Arnøysambandet som tilpasses en større ferge fra neste 

kontraktsperiode. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 år gamle «Vaggasvarre» på vei 

inn til Lyngseidet (Foto: 

Transportutvikling AS) 

 

Åpning for modulvogntog mellom 

Alta og Skibotn gir en 

sammenhengende 

modulvogntogstrekning mellom 

Alta og Bjerkvik/Sverige. 

I 2017 gikk 61% av 

totaltrafikken med tunge 

kjøretøy i Troms over de fire 

sambandene i Nord-Troms. 
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Kartet viser lokaliseringen av de fire fergesambandene i Nord-Troms. Det har vært stor vekst i 

Arnøysambandet på FV869. 

 

 
 

 

 

2.3 HAVNER 

Alle kommunene i Nord-Troms har havneaktivitet. Det er identifisert mer enn 80 kaianlegg i 

kommunene, hvorav 30 er kommunale. De fleste kommunale anleggene kan benyttes slik de 

er, selv om det i flere tilfeller synes fornuftig med utbedringer og 

oppgraderinger. 

 

Pr. november 2018 har Kystverket registrert 8 statlige fiskerihavner i 

Nord-Troms og 10 anløpskaier som brukes av fiskefartøy over 15 

meter.  

STORSTEIN-LAUKSUNDSKARET-NIKKEBY

ROTSUND-HAVNNES-ULØYBUKT

OLDERDALEN-LYNGSEIDET

SVENSBY-BREIVIKEIDET

357

Kaiene i regionen kan 

markedsføres bedre og 

gjøres mer «synlige» 
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Kartet viser lokaliseringen av de 30 kommunale kaianleggene i Nord-Troms.  

 

 
 

 

• Kvænangen har 7 kommunale kaianlegg. Med unntak av industrikaien i Burfjord er det 

små kaianlegg for lokalbåt og mindre fartøy 

• Nordreisa har 3 kommunale kaier.  Sørkjosen kai benyttes både av Felleskjøpet og 

annen industritransport. Nordreisa har også en liten aktiv fiskerihavn i Oksfjord. 

Kommunen har planer om et større kai- og industrianlegg på Hjellnes, like ved 

Sørkjostunnelen 

• Kåfjord har 6 kommunale kaier. 3 ligger på Djupvik, hvorav en benyttes av Akva-Ren. 

Det er 2 kaier i Manndalen (Løkvoll), bl.a. en kommunale fiskerikai. Den største kaia (60 

meter) er industrikaia (Nato-kaia) i Olderdalen 

• Skjervøy har 11 kommunale kaianlegg. De fleste, herunder terminalkaia med 

hurtigruteanløp, ligger sentralt i Skjervøys havnebasseng 

• Lyngen har 3 kommunale kaier. Størst aktivitet er det i Tytebærvika der YIT har sine 

mineralutskipninger. I tillegg er det kommunale industrikaier på Furuflaten og Nord 

Lenangen 

• Storfjord kommune har en kommunal kai. Dette er industrikaia i Skibotn 
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2.4 SJØTRANSPORTEN 

Lokal- og hurtigbåter 

I Nord-Troms er det to hurtigbåtruter som opererer i ytre del av regionen. Rutene anløper steder 

i kommunene Kvænangen, Lyngen og Skjervøy. Rutene har en 

viktig regional funksjon. Det er utfordringer knyttet til 

korrespondanse, pendlingsmuligheter og frekvens. 

 

I 2017 benyttet 27.367 personer hurtigbåtrutene. 60% av 

belegget var på ruten Tromsø-Skjervøy.  

 

 

Figuren under viser persontransporten på hurtigbåtene i Nord-Troms, pr. måned i 2017. Selv 

om det er mer trafikk på sommerhalvåret, viser utviklingen over året at det er mye «fast» trafikk 

på rutene. Rutene er derfor viktige regionale transportmiddel for lokalbefolkning og annen 

nyttetrafikk. 

 

 
 
 

 

Annen sjøtransport 

Regionen har variert sjøtransport. I tillegg til hurtigbåter finner vi: 

 

• 4 fergesamband 

• Brønnbåter trafikkerer de 30 oppdrettslokalitetene 

• Fartøy som transporterer ensilasje til de 3 slakteriene i Nord-Troms 

• Periodiske, eller regulære besøk, av små bulkfartøy, - bl.a. regulære anløp i Tytebærvika 

og periodiske anløp ved f.eks. veiprosjekter 

• Fôrbåter og servicebåter til oppdrettsnæringen 

• Kystgodsfartøy og containerførende fartøy 

• Fiskeflåten  

• Annen næring/turisttrafikk og trafikk fra fritidsflåten. 
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Hurtigbåtrutene har en viktig 

regional funksjon. Det er 

utfordringer knyttet til 

korrespondanse, 

pendlingsmuligheter og 

frekvens. 
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2.5 LUFTFART 

Nord-Troms har en lufthavn, Sørkjosen i Nordreisa kommune. Både Alta og Tromsø er viktige 

lufthavner for regionens befolkning og næringsliv. I 2017 ble det registrert 22.256 passasjerer 

over Sørkjosen Lufthavn. Dette inkluderer også transitt, dvs reisende som sitter i flyet ved 

mellomlanding i Sørkjosen, -f.eks. på vei fra Tromsø til Finnmark. 

 

Det er ønskelig med en ettermiddagsavgang fra Tromsø til 

Sørkjosen, samtidig som man beholder muligheten for å komme 

frem og tilbake mellom Sørkjosen og Oslo på en dag. 

 

 

 

 

Figuren under viser Avinors punktlighetsstatistikk over Sørkjosen lufthavn fra januar 2014 til  

2018. Enkelte måneder har svært lav punktlighet, og ankomstpunktligheten er stort sett lavene 

enn avgangspunktligheten. Ser man på ankomstpunktligheten som et snitt over hele perioden 

ligger denne på 86,6%, mens avgangspunktligheten ligger på 88,5%. 

 

 
 

 

2.6 JERNBANE 

Troms fylke har ikke jernbaneinfrastruktur og de 

nærmeste jernbanetilknytningene er Narvik, Kiruna eller 

Fauske. Næringslivet i Nord-Troms, spesielt 

sjømatnæringen, benytter i hovedsak Narvik når 

transporten inkluderer jernbane.  

 

Prosjektet «Ishavsbanen», mellom Finland og 

Skibotn/Tromsø er i «hvilemodus». 

 

 
Ishavsbanen (Ill: Transportutvikling AS, 2013) 
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Avgang Ankomst

Sørkjosen lufthavn har lav 

frekvens og en relativt ujevn 

regularitet/punktlighet. 
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2.7 KNUTEPUNKT I OG UTENFOR REGIONEN 

Med unntak av Skjervøy havn ligger de fleste knutepunktene for transport utenfor regionen.  

 

 
Skjervøyterminalen (Foto: Transportutvikling AS) 

 

Flere knutepunkter er lokalisert til Tromsø eller Alta. Jernbane- og flyterminaler er de viktigste 

terminalfunksjonene utenfor fylkene. Båttransporter med fisk routes ofte via Vestlandet. 

 

 

2.8 KOLLEKTIVTILBUDET 

Det er kommet mange kommentarer knyttet til kollektivtilbudet med buss og hurtigbåt i 

regionen. Tilbudet er generelt for dårlig. 

 

Busstilbudet: 

• Det er få avganger og flere av rutene som benyttes av lokalbefolkningen er skoleruter. 

Det er et begrenset tilbud når skolene er stengt. Flere av rutene korresponderer ikke.  

• Busstilbudet mellom Kvænangen og Alta er dårlig. Kvænangen ligger nært Alta og 

pendlerbuss er viktig. Kvænangen har også et for dårlig tilbud mot Tromsø. 

• Det er dårlig komfort/standard på flere av bussene  

• Åpningen av Sørkjostunnelen gir mulighet for økt pendling/dagpendling mellom Nordreisa 

og Skjervøy. Bussruter bør tilrettelegges. 

 

 
Sørkjostunnelen (Foto: Transportutvikling AS) 
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Hurtigbåttilbudet 

• Regionens hurtigbåttibud i ytre del av regionen er viktig og må vektlegges. 

• Hurtigbåttilbudet må forbedres/utvikles. Flere felles utfordringer i Skjervøy og 

Kvænangen.  

• Hurtigbåtsystemet må styrkes i forhold til kontakt mellom Skjervøy og «yttersida» 

(Karlsøy, Vannøya m.fl.).  

• Kvænangsruta har for få turer. Dette rammer lokalbefolkningen generelt og 

turistnæringen spesielt. Korrespondanse med andre kollektivtilbud er fraværende. Ruten 

bør ha daglig frekvens, herunder noen signalanløp 

 

 

 
Hurtigbåten «Kvænangen» (Foto: Transportutvikling AS) 

 

 

Annet: 

• Informasjon om kollektivtransport må være lett tilgjengelig for turister. Informasjonen må 

være tilgjengelig på engelsk 

• Det må være mulig å kjøpe billetter på nett.  

• Korrespondanse er en utfordring – også på øyene i forhold til reiselivsnæringen 
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3 VEITRANSPORTARBEIDET 

Med utgangspunkt i tall fra 2017 er det utarbeidet to kart over transportarbeidet med tunge 

kjøretøy på vei i Nord-Troms; totaltall for utvalgte næringer og for sjømatnæringen. 

 

 

Totalt 
Den mest trafikkerte strekningen med tunge næringskjøretøy i Nord-Troms er E6/E8 nord for 

Nordkjosbotn til Oteren.  På denne strekningen trafikkerer 

gjennomgangstrafikk på E6, trafikk mot Finland (E8) og trafikk 

mellom f.eks. Furuflaten og områder sør for Oteren. E6 gjennom hele 

Kåfjord har mye tungtrafikk. 

 

Den mest trafikkerte fylkesveien er FV866 mellom Langslett og 

Skjervøybrua. Av den trafikken som går langs E6 sør for Langslett, 

anslår vi at ca. 50% har sin opprinnelse eller destinasjon i Skjervøy kommune. Det meste er 

sjømatprodukter fra Skjervøy og Arnøya.   

 

På fylkesveiene er det også mye næringstrafikk på FV868, FV869/FV347, FV 312 og FV365. 

 

 

Det er mye industriell 

tungtrafikk på FV868 mellom 

Furuflaten og Oteren. 
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Sjømat 
Den mest trafikkerte strekningen i forbindelse med sjømatnæringen i Nord-Troms er E6 nord 

for Skibotn. På denne strekningen trafikkerer gjennomgangs-trafikk på E6 og sjømat-transporter 

som skal over E8 Kilpisjärvi. Hele E6 strekningen mellom Skibotn og Langslett er tungt trafikkert 

med sjømatkjøretøy. 

 
 

Den mest trafikkerte fylkesveien er FV866 mellom Langslett og Skjervøybrua. Av den trafikken 

som går langs E6 sør for Langslett, anslår vi at ca. 75% av 

sjømatransporten har sin opprinnelse eller destinasjon i Skjervøy 

kommune.  

 

På fylkesveiene er det også mye trafikk på FV869/FV347, FV365 og 

FV312. 

 

 

 

 
 

 

 

  

På E6 sør for Langslett, 

anslår vi at ca. 75% av 

sjømatrelaterte transporter 

kommer fra/til Skjervøy 

kommune. 
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4 UTFORDRINGENE 

 

4.1 VEI GENERELT 

Veistandarden for Europa-/Riksveiene i Troms og Finnmark er blitt bedre de siste årene. Det er 

fortsatt utfordringer på E6 sør for Langslett, samt E8 øverst i Skibotndalen.  

 

Fylkesveiene har behov for store utbedringer flere steder i regionen. Dette gjelder bl.a. FV866 

og FV868. Ullsfjordforbindelsen er fortsatt uavklart.  

 

Vintervedlikehold er et problem. Stengte eller ufremkommelige veier på vinteren er et spesielt 

problem for sjømatnæringen. Rasfare på flere veistrekninger er utfordrende. 

 

Flere av næringene har lange transportveier, og det er et ønske å kunne øke bruken av 

modulvogntog. Bruken begrenses av at bare deler av veinettet er tilrettelagt for slik transport.  

 

 

4.2 FERGER 

I Nord-Troms er det ett stort lakseslakteri og flere fangstmottak som er helt avhengig av ferge 

for å nå ut til sine markeder.  

 

Ingen av fergesambandene er døgnåpne. Tilstrekkelig kapasitet, regularitet og næringsriktige 

avganger er viktig for utviklingen. 

 

 

4.3 HAVN 

I 2017 var det stor aktivitet på flere havner som følge av veiutbygginger. Havnene er «lite 

synlige i markedet» og det er rom for samordning og forbedrede systemer/rutiner. 

 

Det pågår et viktig arbeid mht. overføring av fiskerihavnene fra staten til regionene. Det er viktig 

med avklaringer av hvilke havner i Nord-Troms som vil ha slik status i fremtiden. 

 

 

4.4 FLY 

Flytilbudet i Sørkjosen har begrenset regularitet og lav frekvens. Det er ønskelig med flere/andre 

avganger. 

 

 

4.5 KOLLEKTIVTILBUDET 

Kollektivtilbudet i Nord-Troms har store begrensninger. Hurtigbåter har dårlig korrespondanse, 

både mellom hurtigbåtruter og mellom hurtigbåtruter/buss. Rutene er lite egnet for pendling i 

ytre del av regionen. Bussene har få avganger og materiellet har til dels dårlig standard. 
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4.6 ANNET 

Nord for Narvik er det 8 tollstasjoner som gir forbindelse til Russland, Finland og Sverige. To 

har døgnåpen drift. En av disse er grenseovergangen over Kilpisjärvi (E8).  

 

Nattestengning av E10 Bjørnfjell er påpekt som en flaskehals, også for bedrifter i Nord-Troms.  

 

Jernbanens regularitet og kapasitet i Narvik er bemerket av flere. Toget kunne vært benyttet i 

større grad ved bedre regularitet og flere avganger. Bl.a. har havbruksaktører påpekt behovet 

for andre avgangstider. 

 

I tillegg til bussparken, forventes det at en økende andel av sjøtransporten kommer til å benytte 

miljøvennlige fremdriftsformer. Dette gjelder både ferger og hurtigbåter. Fergesambandet 

Olderdalen-Lyngseidet vurderes elektrifisert. Tilgangen på elektrisitet til kaianleggene er 

avgjørende for en slik satsing. Det er ikke i dag tilstrekkelig strømtilførsel ved de aktuelle 

kaianleggene, noe som innebærer at tilførselen må oppgraderes og/eller at rutene må tilpasses 

tilgjengelig effekt ved at fartøyene får lengre ligge-/ladetider. 
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5 TILTAKENE OG STRATEGIENE 

Nord-Troms regionen har behov for et velfungerende transporttilbud og dette må bygges 

suksessivt opp. Når man har flere utfordringer er det viktig å sette søkelys på noen og ikke alle 

på en gang. Dette krever en koordinert satsing mellom kommuner, i og utenfor Nord-Troms. 

Regionrådet kan spille en viktig rolle. 

 

 

5.1 SYNLIGGJØRE REGIONENS FORDELER OG VERDISKAPING  

En region med 16.000 innbyggere kan ha utfordringer når det gjelder synlighet. Det er imidlertid 

ikke befolkningsgrunnlaget alene som bør styre infrastrukturinvesteringer og arbeidet med å 

forbedre transportløsninger. 

 

• Transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms benyttes 

av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går 

gjennom regionen. Transportinfrastrukturen i Nord-

Troms er derfor viktig for flere enn de som bor i 

regionen. 

 

• Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i forhold til folketallet. 

Dette gjelder både sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. Nord-

Troms har ca. 10% av innbyggerne i Troms fylke, men i 2017 hadde regionen: 

 

o 65% av havbruksomsetningen 

o 45% av sjømatomsetningen 

o 21% av akvakulturlokalitetene 

o 18% av samlet kjøttproduksjon 

o 21% av samlet melkeproduksjon 

o 42% av geitemelkproduksjonen 

o 61% av tungtrafikken med ferger 

o 16% av fylkesveinettet  

o 45% av riks- og Europavegnettet 

o 18% av det kommunale veinettet 

 

 

 

5.2 FOKUS PÅ SAMMENHENGENDE KORRIDORER OG FJERNE FLASKEHALSER 

Nasjonal Transportplan (NTP) fokuserer på utvikling av flere korridorer i Norge. To av disse 

berører Nord-Norge (7 og 8). NTP-korridor 8, og riksvegrute 8b er viktig for Nord-Troms.  

 

Nord-Troms bør legge vekt på korridortenkingen i NTP, også fordi 

Troms fylkeskommune tar hensyn til slike korridorer/ruter i sine 

innspill til NTP og ved regional planlegging. 

 

Nord-Troms regionråd ønsker å fokusere på sammenhengende 

infrastruktur. Dvs strekninger som fungerer optimalt over en lengre 

distanse, og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er 

Transportinfrastrukturen i 

Nord-Troms er viktig for flere 

enn de som bor i regionen. 

Nord-Troms regionen har høy 

verdiskaping i forhold til 

folketallet. 

Det bør legges vekt på 

korridortenkingen i NTP 
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viktig i en slik sammenheng, - og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de 

nasjonale NTP-korridorene. 

 

Det foreslås å arbeide med 5 integrerte og sammenhengene transportkorridorer. En vil da oppnå 

en viss konsistens i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes bl.a. 

i NTP og RTP.  

 

Kartet nedenfor viser riksveirute 8b. Den er en del av NTP-korridor 8, og anses spesielt viktig 

for Nord-Troms. Ruten har sin hovedstruktur knyttet til E6, og flere E/RV armer/tilknytninger. 

Nord-Tromsregionen er markert med en grønn sirkel. 

 

 
 

NTP korridorene og riksvegrutene har mindre fokus på fylkesveier og veier som ikke er statlige. 

Strategiene for Nord-Troms bør også ta hensyn til slike veiforbindelser. Nord-Troms korridorene 

(NT-korridorene) er alle kort beskrevet i Kunnskapsgrunnlaget. Korridorene er: 

 

• Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 

• Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 

• Korridor 3: FV 866 Skjervøy-E6 Olderdalen, med tilknytninger  

• Korridor 4: FV91, med tilknytninger 

• Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer 

 

I arbeidet fremover bør en samhandle med fylkeskommunen og gi sine innspill til både RTP, 

NTP og andre planer/tiltak. 

 

 

5.3 FOKUS PÅ FYLKESVEI OG FYLKESVEIFERGER 

Fylkesveiene knytter lokalbefolkning og næringsliv til de statlige veiene. Majoriteten av 

befolkningen og næringslivet er tilknyttet disse veiene. 

 

www.transportutvikling.no
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Her kan man sammen med fylkeskommunen bidra med en koordinert satsing for å sette fokus 

på de viktigste utfordringer, bidra politisk i forhold til økte statlige bevilgninger og etablere en 

konkret prioriteringsliste med fokus på sentrale veier, rassikring mv. 

 

 

5.4 LØFTE FREM HAVNENE 

Det finnes 30 kommunale kaier i Nord-Troms. De fleste er lite kjent for andre enn de som bor i 

kommunene.  Havnene er lite synlige og det har vært liten grad av havnesamarbeid og fokus 

på havnene. Dette arbeidet er nå i en begynnelse. Søkelys på havnene vil også gi fokus på 

sjøtransport og maritim næring, noe som er en sentral satsing i landet som helhet.  

 

 
Sørkjosen kai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 

5.5 STYRKE KOLLEKTIVTILBUDET 

Kollektivtilbudet er i stor grad styrt og organisert av fylkeskommunen, både hurtigbåt og buss. 

Det påvirker lokalbefolkning, næringslivet generelt og kanskje reiselivet spesielt. 

 

Kollektivløsninger er kompliserte strukturer fordi de skal fungere integrert mellom flere 

transportmidler, med korrespondanse og riktig kapasitet og riktige tider. Det er sjelden 

tilstrekkelig å si at tilbudet ikke fungerer. 

 

Det bør lages en samlet og konkret beskrivelse over utfordringer i kollektivtilbudet, og denne 

bør fremlegges for fylkeskommunen. Beskrivelse bør vise status, utfordringer og ikke minst 

konsekvenser. Konsekvensene bør tallfestes så langt det er mulig. 

 

Beskrivelsen kan også inkludere flytilbudet og ferger. 

 

 

5.6 ETABLERE SEPARATE STRATEGIER OG PROSJEKTER 

I tillegg vil det være andre tiltak som er viktige og som det kan settes fokus på. Det kan etableres 

separate prosjekter eller enkeltsaker kan videreføres i eksisterende organisasjoner eller 

arbeidsgrupper. Enkeltprosjekter kan også bygge opp under andre tiltak/strategier. Slike 

aktiviteter kan være rettet mot enkeltnæringer, flytilbudet, knutepunktutvikling e.l. 

 

Når ressursene er begrenset, bør imidlertid regionen velge hvor ressursene skal settes inn, - i 

den tidsperioden man planlegger for.  
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HOVEDMOMENTER 

6 kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms regionråd DA) står bak prosjektet som har som overordet 

mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i fylket og Nord-Norge 

bindes tettere sammen for en framtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling. Rapporten skal gi 

et bidrag til økt kunnskap om infrastruktur og gods-/næringstransportene i Nord-Troms, samt 

muligheter og utfordringer/flaskehalser som kan påvirke utviklingen fremover.  

 

Nord-Troms regionråd har gitt flere innspill til høringer for NTP og RTP som berøres i denne 

rapporten. Rapporten gir utfyllende/supplerende informasjon for flere av disse innspillene. 

 

I det følgende nevnes stikkordmessig noen av hovedmomentene i rapporten. Det henvises til 

kapitlene i rapporten for nærmere informasjon. 

 

 

Infrastrukturen og logistikktilbudet (kapittel 4) 

 

Veinettet (kapittel 4.1) 

Nord-Troms har ca. 19% av det samlede veinettet i Troms fylke. Regionen har ca. 16% av 

fylkesveinettet og 45% av det statlige veinettet i Troms.  

 

 

Statlige veier (kapittel 4.1.1) 

Europavei/riksveinettet i Nord-Troms består av Europaveiene E6 og E8. Dette statlige nettet 

berører fire av seks kommuner.  Det har skjedd/skjer mye på riksveinettet i Nord-Norge, også i 

Nord-Troms, men det er fortsatt utfordringer: 

 

• E6 Kvænangsfjellet 

• E8 Øvre Skibotn 

• E6 Birtavarre-Olderdalen-Langslett 

• E8 Nordkjosbotn-Hatteng 

• E6 Baddereidet 

• E6 Burfjord sentrum 

 

De enkelte veistrekninger/utfordringer er nærmere omtalt i rapporten. 

 

 

NTP-korridorer (kapittel 4.1.2) 

Nasjonal Transportplan (NTP) setter søkelys på utvikling av flere korridorer i Norge. To av disse 

(7 og 8), og tre riksveiruter (7, 8a og 8b) berører Nord-Norge. Korridor 8, og spesielt rute 8b er 

viktig for Nord-Troms. I de strategiske føringene tas det utgangspunkt i at Nord-Troms bør legge 

vekt på korridortenkingen i NTP, også fordi Troms fylkeskommune tar hensyn til slike 

korridorer/ruter i sine innspill til NTP og ved regional planlegging. 

 

 

Fylkesveinettet (kapittel 4.1.3) 

Pr. november 2018 har regionen 457 km. fylkesvei, noe som tilsvarer 16% av det samlede 

fylkesveinettet i Troms.  Standarden på fylkesveinettet er en utfordring flere steder i regionen. 

Skredproblematikk er påpekt. Vi nevner følgende veistrekninger der det er utfordringer: 
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• FV866 Langslett-Skjervøybrua 

• FV868 Oteren-Lyngseidet 

• FV869 Fergeforbindelsen Storstein-Lauksundskaret 

• FV347 Arnøya 

• FV311 Lyngseidet-Koppangen 

• FV365 Jøkelfjord 

• FV91, herunder Ullsfjordforbindelsen og fergeavvikling 

• FV865 i Nordreisa 

• FV355 i Nordreisa 

• FV367 i Kvænangen 

• FV360 i Nordreisa 

• FV322 i Storfjord 

 

 

Rassikring (kapittel 4.1.4) 

Flere av veiene i Nord-Troms er rasutsatt. Av 80 registrerte raspunkt på fylkesveier i Troms (SVV 

2015) ligger 20 i Nord-Troms, herav 19 i Skjervøy og ett i Lyngen (FV868). Av de 12 mest 

rasutsatte fylkesveistrekningene (høy skredfaktor) i Troms ligger 4 i Skjervøy kommune. 

 

 

Veiforbindelser mot utlandet (kapittel 4.1.5) 

Den viktigste forbindelsen ut av regionen er E8 og grensestasjonen Helligskogen (Kilpisjärvi). I 

2017 passerte det 37.247 kjøretøy (>12 m) over Helligskogen. Fra 2008 til 2017 økte trafikken 

med større kjøretøy med over 97%. Forbindelsen er bl.a. viktig for sjømatnæringen i Nord-Troms. 

 

 

Modulvogntog (kapittel 4.1.6) 

På enkelte veistrekninger i Troms er det tillatt med modulvogntog; E8 fra Finland til Tromsø (over 

Kilpisjärvi) og langs E6 fra Nordkjosbotn (E8) til Nordlands grense og videre til Sverige (E10 

Bjørnfjell).  E6 mellom Alta og Skibotn forventes åpnet for modulvogntog i perioden 2018-2023. 

Det samme gjelder strekningen Harstad-Sverige (E10 Bjørnfjell). Dette vil gi en sammenhengende 

modulvogntogstrekning mellom Alta-Nordkjosbotn-Bjerkvik-Sverige. 

 

Enkelte av næringene i Troms benytter modulvogntog, og det forventes økt bruk når veinettet 

tillater det. 

 

 

Fergene (kapittel 4.2) 

Troms har 14 fylkesveisamband, hvorav fire er i Nord-Troms. Nord-Troms har tre av de fire tyngst 

trafikkertenæringssambandene i Troms fylke. I 2017 gikk 61% av totaltrafikken med tunge 

kjøretøy i Troms over de fire sambandene. Det har vært stor vekst i Arnøysambandet på FV869 

og kapasitet er en utfordring. I budsjett/økonomiplandokumentet som ble behandlet i sak 91/18 

i Troms fylkesting i desember 2018 ble det vedtatt at for 2019 «legges det inn 2 mill. kroner til 
planlegging/prosjektering av nytt fergeleie i Arnøysambandet som tilpasses en større ferge fra 
neste kontraktsperiode.» 
 

 

Havner (kapittel 4.3) 

Alle kommunene i Nord-Troms har havneaktivitet. Det er identifisert mer enn 80 kaianlegg i 

kommunene, hvorav 30 er kommunale. Kaiene i regionen er lite markedsført. De fleste 
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kommunale anleggene kan benyttes slik de er, selv om det i flere tilfeller synes fornuftig med 

utbedringer og oppgraderinger.  Pr. november 2018 har Kystverket registrert 8 statlige 

fiskerihavner i Nord-Troms og 10 anløpskaier som brukes av fiskefartøy over 15 meter.  

 

 

Lokal- og hurtigbåter (kapittel 4.3.3) 

I Nord-Troms er det to hurtigbåtruter som opererer i ytre del av regionen. Rutene anløper steder 

i kommunene Kvænangen, Lyngen og Skjervøy. Rutene har en viktig regional funksjon. Det er 

utfordringer knyttet til korrespondanse, pendlingsmuligheter og frekvens. 

 

 

Annen sjøtransport (kapittel 4.3.4) 

Regionen har variert sjøtransport. I tillegg til hurtigbåter finner vi: 

 

• 4 fergesamband 

• Brønnbåter trafikkerer de 30 oppdrettslokalitetene 

• Fartøy som transporter ensilasje fra de 3 slakteriene i Nord-Troms 

• Periodiske, eller regulære anløp, av små bulkfartøy, - bl.a. regulære anløp i Tytebærvika 

og periodiske anløp ved f.eks. veiprosjekter 

• Fôrbåter og servicebåter til oppdrettsnæringen 

• Kystgodsfartøy og containerførende fartøy 

• Fiskeflåten  

• I tillegg finnes mye tilfeldig næringstrafikk og hyppig trafikk fra fritidsflåten 

 

 

Luftfart (kapittel 4.4) 

Nord-Troms har en lufthavn, Sørkjosen i Nordreisa kommune. Både Alta, Hammerfest og Tromsø 

er viktige lufthavner for regionens befolkning og næringsliv. Sørkjosen lufthavn har lav frekvens 

og en relativt ujevn regularitet/punktlighet. Det er ønskelig med en ettermiddagsavgang fra 

Tromsø til Sørkjosen, samtidig som man beholder muligheten for å komme frem og tilbake mellom 

Sørkjosen og Oslo på en dag. 

 

 

Jernbane (kapittel 4.5) 

Troms fylke har ikke jernbaneinfrastruktur og de nærmeste jernbanetilknytningene er Narvik, 

Kiruna eller Fauske. Næringslivet i Nord-Troms, spesielt sjømatnæringen, benytter i hovedsak 

Narvik når transporten inkluderer jernbane. Prosjektet «Ishavsbanen» er i «hvilemodus». 

 

 

Knutepunkt i regionen og utenfor regionen (kapittel 4.6) 

Med unntak av Skjervøy havn ligger de fleste knutepunktene for transport utenfor regionen. Flere 

er lokalisert til Tromsø eller Alta. Jernbane- og flyterminaler er de viktigste terminalfunksjonene 

utenfor fylkene. Båttransporter med fisk routes ofte via havner på Vestlandet, bl.a. Ålesund. 
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Næringstransportene (kapittel 5) 

 

I rapporten er fem næringer/næringstransporter i Nord-Troms beskrevet; Sjømatnæringen, 

industri/mineraler/bergverk, landbruk, avfall og reiselivstransporter. I tillegg berøres noen andre 

transporter. 

 

 

Sjømat (kapittel 5.2) 

Sjømatnæringen i Nord-Troms består av både havbruk, tradisjonelt fiske og 

underleverandører/inngående transporter. Pr utgangen av 2018 er det 3 aktive lakseslakterier i 

Nord-Troms og 9 operative fangstaktører som tar imot og videresender fangst. De fleste av 

fangstaktørene er små. 

 

Basert på slaktet volum var verdien for havbruksproduksjonen i regionen i overkant av 6,6 mrd. 

i 2017. Dette utgjør en vesentlig del av havbruksomsetningen i Troms, - i overkant av 65% i 

2017. Samlet omsetning (fangst og havbruk) var over 6,75 mrd. i 2017, mot ca. 6,25 mrd. i 2016. 

Samlet verdi for sjømatnæringen i Nord-Troms utgjør ca. 46% av den samlede 

sjømatomsetningen i Troms i 2017. 

 

• I Nord-Troms ble det i 2017 landet i overkant av 9.000 tonn villfanget fisk, rund vekt. 

Dette er ca. 3.300 tonn mer enn i 2016.  

• Slakteriene i Nord-Troms slaktet i 2017 ca. 133.000 tonn rund vekt 

• I Nord-Troms ble det i 2017 slaktet mer fisk enn det som produseres i merdene i regionen. 

Transportarbeidet er derfor høyere enn det de rene produksjonstallene indikerer 

• Av de 149 godkjente akvakulturlokalitetene i Troms (oktober 2018), er 32 (21%) lokalisert 

til Nord-Troms. 

 

 

Industri/mineraler/bergverk (kapittel 5.3) 

Mange av industribedriftene i Nord-Troms er tilknyttet industrimiljøet på Furuflaten i Lyngen 

kommune. Lyngen kommune har også de største mineralutskipningene i regionen (YIT). I 

Nordreisa finner vi bl.a. Betongservice og Reisa Grus.  Industrien i Skjervøy er i hovedsak rettet 

mot sjømat. I de øvrige kommunene er det relativt få store industrielle aktører. Transportarbeidet 

fra aktørene er betydelig. 

 

 

Landbruk (kapittel 5.3) 

I Nord-Troms er det ca. 400 bruk som driver en eller annen form for melke- eller 

husdyrproduksjon. De fleste er lokalisert i kommunene Lyngen, Kåfjord og Nordreisa.  

 

• Samlet kjøttproduksjon utgjør 18% av Troms fylkes produksjonen.  

• Samlet melkeproduksjon utgjør 21% av produksjonen i Troms fylke. Nord-Troms hadde 42% 

av geitemelkproduksjonen i Troms. 

 

Store transporter i Nord-Troms regionen styres av Felleskjøpet, Tine og Nortura. Melk leveres i 

hovedsak til meieriet på Storsteinnes og slakt til Nortura i Målselv. Felleskjøpet har hovedlager 

på Bergneset og lager/terminal i Sørkjosen. 
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Avfallstransporter (kapittel 5.5) 

Avfall skaper betydelige transportmengder, -både inn til avfallsselskapene fra husholdninger og 

næringsliv, og ut fra avfallsselskapene til forskjellige former for gjenvinning.  

 

I Nord-Troms organiseres den kommunale renovasjonen av det interkommunale selskapet 

Avfallsservice AS. Avfallsservice har ca. 6.000 husholdningsabonnenter og 400 bedrifter. 

Selskapet har aktivitet fra Målselv i sør til Lakselv i nord. I 2017 behandlet selskapet ca. 16.000 

tonn inngående avfall. 

 

 

Reiselivsnæringen (kapittel 5.6) 

Visit Lyngenfjord representerer 5 av 6 kommuner i Nord-Troms Regionråd. Kvænangen er ikke 

med. Det har vært en vekst i reiselivsnæringen i regionen de siste 5 årene. Det er nedgang i 

andel nordmenn og utenlandsandelen øker. 

 

Reiselivsnæringen utvikler seg stadig i retning av å være en helårsnæring og Tromsø er en viktig 

hub for turismen i regionen.  

 

For å bedre kunne legge til rette for reiselivsnæringen påpeker representanter for reiselivs-

næringen/kommunene i regionen betydningen av bedre kollektivtransport: 

 

• Det er for få avganger med buss og hurtigbåt, samt dårlig komfort/standard på flere 

busser 

• Kvænangsruta må styrkes 

• Det er ikke tilrettelagt med korrespondanser mellom ulike kollektivtilbud 

• Informasjon om kollektivtransport må være lett tilgjengelig for turister. Informasjonen må 

være tilgjengelig på engelsk 

• Det må være mulig å kjøpe billetter på nett 

• Det er for dårlig rutetilbud og regularitet på flytilbudet i Sørkjosen 

  

 

Andre transporter (kapittel 5.7) 

Det foregår mye transport i regionen fra andre bransjer. Vi nevner spesielt dagligvarer der lagrene 

er i Tromsø (COOP og ASKO) og Narvik (REMA). I 2017 utgjorde dagligvaretransporten i Troms 

over 17% av de registrerte transportene. Det foregår også et betydelig transportarbeid knyttet 

til petroleumsdistribusjon. Det største transportarbeidet på vei genereres som følge av 

distribusjon av petroleumsprodukter til konsumenter og næringsliv.  I 2017 var ca. 12% av 

transporteidet i Troms knyttet til slike transporter. I 2017 passerte det (frem og tilbake) ca. 1.100 

petroleumsrelaterte transporter over grensen mellom Finnmark og Toms. Dette inkluderer en 

økende andel av gasstrailere fra Hammerfest. Ca. 75-80% av petroleumstransportene var 

gasstrailere (LNG). I tillegg foregår det transporter av post og andre varer. 

 

 

 

Kart over veibelastninger (kapittel 5.8) 

Det er utarbeidet to kart over transportarbeidet med tunge kjøretøy på vei i Nord-Troms: 

 

• Totaltall for utvalgte næringer 

• Sjømatnæringen 
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Totalt 

Den mest trafikkerte strekningen med tunge næringskjøretøy i Nord-Troms er E6/E8 nord for 

Nordkjosbotn til Oteren.  På denne strekningen trafikkerer gjennomgangstrafikk på E6, trafikk 

mot Finland (E8) og trafikk mellom f.eks. Furuflaten og områder sør for Oteren. E6 gjennom hele 

Kåfjord har mye tungtrafikk. 

 

Den mest trafikkerte fylkesveien er FV866 mellom Langslett og Skjervøy. Av den trafikken som 

går langs E6 sør for Langslett, anslår vi at ca. 50% har sin opprinnelse eller destinasjon i Skjervøy 

kommune. Det meste er sjømatprodukter fra Skjervøy og Arnøya.   

 

På fylkesveiene er det også mye trafikk på FV868, Fv869/FV347, FV 312 og FV365. 

 

 

Sjømat 

Den mest trafikkerte strekningen med tunge sjømatkjøretøy i Nord-Troms er E6 nord for Skibotn. 

På denne strekningen kjører gjennomgangstrafikk på E6 og sjømat-transporter som skal over E8 

Kilpisjärvi. Hele E6 strekningen mellom Skibotn og Langslett er tungt trafikkert med 

sjømatkjøretøy. 

 

Den mest trafikkerte fylkesveien er FV866 mellom Langslett og Skjervøybrua. Av den trafikken 

som går langs E6 sør for Langslett, anslår vi at ca. 75% av sjømatransporten har sin opprinnelse 

eller destinasjon i Skjervøy kommune.  

 

På fylkesveiene er det også mye sjømattrafikk på FV869/FV347, FV365 og FV312. 

 

 

 

Kollektivtilbudet (kapittel 6) 

 

Det er kommet mange kommentarer knyttet til kollektivtilbudet med buss og hurtigbåt i regionen. 

Tilbudet er generelt for dårlig, og hovedbudskapet i tilbakemeldingene er: 

 

Busstilbudet: 

• Det er få avganger og flere av rutene som benyttes av lokalbefolkningen er skoleruter. 

Det er et begrenset tilbud når skolene er stengt. Flere av bussrutene korresponderer ikke 

med hverandre.  

• Busstilbudet mellom Kvænangen og Alta er dårlig. Kvænangen ligger nært Alta og 

pendlerbuss er viktig. Kvænangen har også et for dårlig tilbud mot Tromsø. 

• Det er generelt for få avganger med buss, samt dårlig komfort/standard på flere av 

bussene  

• Åpningen av Sørkjostunnelen gir mulighet for økt pendling/dagpendling mellom Nordreisa 

og Skjervøy. Bussruter bør tilrettelegges. 

 

 

Hurtigbåttilbudet: 

• Hurtigbåttilbudet i ytre del av regionen er viktig og må vektlegges. 

• Hurtigbåttilbudet må forbedres/utvikles. Flere felles utfordringer i Skjervøy og 

Kvænangen.  

• Hurtigbåtsystemet må styrkes i forhold til kontakt mellom Skjervøy og «yttersida» 

(Karlsøy, Vannøya m.fl.).  
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• Kvænangsruta har for få turer. Dette rammer lokalbefolkningen generelt og 

turistnæringen spesielt. Korrespondanse med andre kollektivtilbud er fraværende. Den 

bør ha daglig frekvens, herunder noen signalanløp. 

 

Annet: 

• Informasjon om kollektivtransport må være lett tilgjengelig for turister. Informasjonen må 

være tilgjengelig på engelsk 

• Det må være mulig å kjøpe billetter på nett.  

• Korrespondanse er en utfordring – også på øyene i forhold til reiselivsnæringen 

 

 

 

Utviklingstrekk (kapittel 7) 

 

Det er en generell vekst i transportarbeidet i regionen. Dette gjelder både for lokalt/regionalt 

næringsliv (spesielt sjømatnæringen og reiselivsnæringen) og for trafikk som passerer gjennom 

regionen. 

 

 

Vekst i havbruksnæringen 

Verdien av sjømatnæringens produkter har vært økende frem til og med 2016, spesielt som følge 

av økt salgspris. Det er forventet en betydelig volumvekst fremover, og det snakkes ofte om at 

man innen midten av dette århundre skal produsere 5 ganger mer havbruksprodukter enn for 

noen få år tilbake.  Ut fra historikken er det ikke urimelig å forvente at fremtiden kan gi stor 

volumvekst for sjømatnæringen.   

 

 

Landbruk-mer konsentrert transportarbeid 

Trenden er at gårder utvikles i retning av at små enheter legges ned til fordel for færre, men 

større enheter. Det er få nyetableringer. Denne utviklingen vil gi et mer konsertert transportarbeid 

på enkelte strekninger. Utviklingen fra flere mindre enheter til færre større enheter er en utvikling 

vi har sett over tid, - f.eks. innen meierier og dyreslakterier. 

 
 

Dagligvarer - stabilt 

Transportene styres i stor grad av lagerstrukturene i Tromsø og Narvik. Transportarbeidet inn og 

ut av lager er vesentlig. Veksten i dagligvareomsetning er i stor grad styrt av 

befolkningsutviklingen. Det forventes ikke stor vekst i dagligvaretransportene.  

 
 

Mineraler -prosjektstyrt 

Flere store veiutbygginger er ferdigstilt eller er i en sluttfase i 2018. Dette påvirker produksjonen 

hos mineralleverandørene (pukk og grus) og havnestatistikken i noen av kommunene i Nord-

Troms.  Staten og fylkene planlegger oppstart av flere større veiprosjekter i kommende år. Om 

disse utbyggingsprosjektene vil føre til større produksjon på de etablerte brudd- og 

masseuttakene er usikkert.  

 

Petroleumsdistribusjon-usikkert 

Innen petroleumsdistribusjon har utviklingen gått mot store sentraldepoter, der flere oljeselskap 

tar ut drivstoff fra samme depot. Det er ingen slike depot i Nord-Troms. Det er usikkerhet mht 

hvordan petroleumslogistikken vil utvikles, bl.a. i forhold til hvilke nye energikilder som vil bli tatt 
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i bruk (elektrisitet, gass, hydrogen osv.). Det er registrert noe mindre transport på vei mellom 

Troms og Finnmark i 2017 i forhold til 2016.  

 

 

Avfall – økende transport – mer lokal gjenvinning 

Det har vært økende transport innenfor avfallsnæringen, bl.a. som følge av begrensinger i 

deponimulighetene. Kvitebjørn Varme i Tromsø er nå kommet i full produksjon. Anlegget tar unna 

mye avfall fra nærområdet. Dette fører til redusert transport til Sverige. Det interkommunale 

selskapet Avfallsservice hentet inn ca. 16.000 tonn avfall i 2017. 

 

 

 

Utfordringer (kapittel 8) 

 

Vei generelt 

Veistandarden for Europa-/Riksveiene i Troms og Finnmark er blitt bedre de siste årene. I tillegg 

er flere utbedringer igangsatt og under planlegging. Det er fortsatt utfordringer på E6 sør for 

Langslett, samt E8 øverst i Skibotndalen.  

 

Når det gjelder fylkesveiene påpekes det behov for store utbedringer flere steder i regionen. 

Dette gjelder bl.a. FV866 og FV868. Ullsfjordforbindelsen (FV91) er fortsatt uavklart.  

 

 

Vinter 

Vintervedlikehold er et problem. Problematikken rundt Kvænangsfjellet nevnes av mange. De 

planlagte utbedringer ses på som svært positive. Stengte eller ufremkommelige veier på vinteren 

er et spesielt problem for en av fylkets viktigste næringer, - tradisjonelt fiskeri. Store deler av 

fisket foregår i vinterhalvåret. Rasfare på flere veistrekninger er utfordrende. 

 

 

Modulvogntog 

Flere av næringene har lange transportruter og det er et ønske om økt bruk av modulvogntog. 

Bruken begrenses av at bare deler av veinettet er tilrettelagt for slik transport.  

 

 

Ferge 

I Nord-Troms er det ett stort lakseslakteri og flere fangstmottak som er helt avhengig av ferge 

for å nå ut til sine markeder. Ingen av fergesambandene er døgnåpne. Tilstrekkelig kapasitet, 

regularitet og næringsriktige avganger er viktig for utviklingen av næringene.  

 

 

Havn 

Havneaktiviteten i Nord-Troms varierer fra år til år. I 2017 har det vært stor aktivitet på flere 

havner som følge av veiutbygginger. Havnene er «lite synlige i markedet» og det er rom for 

samordning og forbedrede systemer/rutiner. 

 

Det pågår et viktig arbeid mht. overføring av fiskerihavnene fra staten til regionene. Det er viktig 

med avklaringer mht hvilke havner i Nord-Troms som vil ha slik status i fremtiden. 
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Fly 

Flytilbudet i Sørkjosen har begrenset regularitet og lav frekvens. Det er ønskelig med flere/andre 

avganger/ankomster. 

 

 

Kollektivtilbudet 

Kollektivtilbudet i Nord-Troms har store begrensninger. Hurtigbåter har svak korrespondanse, 

både mellom hurtigbåtruter og mellom hurtigbåtruter/buss. Rutene er lite egnet for pendling i 

ytre del av regionen. Busstilbudet har få avganger og materiellet har til dels dårlig standard. 

 

 

Annet 

Nord for Narvik er det 8 tollstasjoner som gir forbindelse til Russland, Finland og Sverige. To av 

disse har døgnåpen drift. Grenseovergangen over Kilpisjärvi (E8) har døgnåpen drift. 

Nattestengning av E10 Bjørnfjell er påpekt som en flaskehals, også for bedrifter i Nord-Troms. 

Jernbanens regularitet og kapasitet i Narvik er bemerket av flere. Toget kunne vært benyttet i 

større grad ved bedre regularitet og flere avganger. Bl.a. har havbruksaktører påpekt behovet for 

andre avgangstider. 

 

I tillegg til bussparken, forventes det at en økende andel av sjøtransporten kommer til å benytte 

miljøvennlige fremdriftsformer. Dette gjelder både ferger og hurtigbåter. Fergesambandet 

Olderdalen-Lyngseidet vurderes elektrifisert. Tilgangen på elektrisitet til kaianleggene er 

avgjørende for en slik satsing. Det er ikke i dag tilstrekkelig strømtilførsel ved de aktuelle 

kaianleggene, noe som innebærer at tilførselen må oppgraderes og/eller at rutene må tilpasses 

tilgjengelig effekt ved at fartøyene får lengre ligge-/ladetider. 

 

 

 

 

Strategiske føringer og gjøremål (kapittel 9) 

 

Nord-Troms regionen har behov for et velfungerende transporttilbud og dette må bygges 

suksessivt opp. Når man har flere utfordringer er det viktig å fokusere på noen og ikke alle på en 

gang. Man bør bli enige om hva som er de kritiske flaksehalsene og viktigste prioriteringene.   

 

Dette krever en koordinert satsing mellom kommuner, i og utenfor Nord-Troms, der regionrådet 

kan spille en viktig rolle. 

 

 

Synliggjøre regionens fordeler/verdiskaping og begrensninger.  

En region med 16.000 innbyggere kan ha utfordringer når det gjelder synlighet. Det er imidlertid 

ikke befolkningsgrunnlaget alene som bør styre infrastrukturinvesteringer og arbeidet med å 

forbedre transportløsninger. 

 

• Transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 

og hovedleia går gjennom regionen. Transportinfrastrukturen i Nord-Troms er derfor viktig 

for flere enn de som bor i regionen. 

• Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i forhold til 

folketallet. Dette gjelder både sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og 
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landbruk. Nord-Troms har ca. 10% av innbyggerne i Troms fylke, men i 2017 hadde Nord-

Troms: 

 

o 65% av havbruksomsetningen i Troms 

o 45% av sjømatomsetningen 

o 21% av akvakulturlokalitetene 

o 18% av samlet kjøttproduksjon 

o 21% av samlet melkeproduksjon 

o 42% av geitemelkproduksjonen 

o 61% av tungtrafikken med ferger 

o 16% av fylkesveinettet i Troms 

o 45% av riks- og Europaveinettet i Troms 

o 18% av det kommunale veinettet i Troms 

 

 

Sette søkelys på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 

Nord-Troms regionråd ønsker å fokusere på sammenhengende infrastruktur. Dvs strekninger som 

fungerer optimalt over en lengre distanse, og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer 

er viktig i en slik sammenheng, - og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de 

nasjonale NTP-korridorene. 

 

Det foreslås å arbeide med 5 integrerte og sammenhengene transportkorridorer. En vil da oppnå 

en viss konsistens i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes bl.a. 

i NTP og RTP.  

 

Kartet nedenfor viser riksveirute 8b. Den er en del av NTP-korridor 8, som anses spesielt viktig 

for Nord-Troms. Korridoren har sin hovedstruktur knyttet til E6, og flere E/RV armer/tilknytninger 

til E6. 

 

 

 

www.transportutvikling.no
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NTP korridorene har mindre fokus på fylkesveier og veier som ikke er statlige. Strategiene for 

Nord-Troms bør også ta hensyn til slike veiforbindelser. 

 

Nord-Troms korridorene (NT-korridorene) er alle kort beskrevet i vedlegg 10.11. Korridorene er 

som følger: 

 

• Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 

• Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 

• Korridor 3: FV 866 Skjervøy-E6 Olderdalen, med tilknytninger  

• Korridor 4: FV91, med tilknytninger 

• Korridor 5: En ytre sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer 

 

I arbeidet fremover bør en samhandle med fylkeskommunen og gi sine innspill til både RTP, NTP 

og andre planer/tiltak. 

 

 

Sette søkelys på fylkesveier og fylkesveiferger, og fjerne flaskehalser 

457 km av veinettet i Nord-Troms er fylkesveier. De representerer tilførselsveiene til de statlige 

veiene og majoriteten av befolkningen og næringslivet er tilknyttet slike veier. Det er fire 

fylkesveisamband (ferge) i regionen. 

 

Her kan man sammen med fylkeskommunen bidra gjennom en koordinert satsing for å skaffe 

økte bevilgninger (noe Regionrådet tidligere også har vedtatt) og etablere en konkret 

prioriteringsliste med fokus på sentrale veier, rassikring mv. 

 

 

Løfte frem havnene 

Det finnes 30 kommunale kaier i Nord-Troms. De fleste er lite kjent for andre enn de som bor i 

kommunene.  Havnene er lite synlige og det har vært liten grad av havnesamarbeid og fokus på 

havnene. Et regionalt havnesamarbeidsprosjekt er startet opp. 

 

Søkelys på havnene vil også gi fokus på sjøtransport og maritim næring, noe som er en sentral 

satsing i landet som helhet.  

 

 

Kollektivtilbudet 

Kollektivtilbudet er i stor grad styrt og organisert av fylkeskommunen, både hurtigbåt og buss. 

Det påvirker lokalbefolkning, næringslivet generelt og kanskje reiselivet spesielt. 

 

Kollektivløsninger er kompliserte strukturer fordi de skal fungere integrert mellom flere 

transportmidler, med god korrespondanse, riktig kapasitet og riktige tider.  

 

Det er sjelden tilstrekkelig å si at tilbudet ikke fungerer. Det bør lages en samlet og konkret 

beskrivelse over utfordringer i kollektivtilbudet, og denne bør fremlegges for fylkeskommunen. 

Beskrivelse bør vise status, utfordringer og ikke minst konsekvenser. Konsekvensene bør tallfestes 

så langt det er mulig. 

 

Beskrivelsen kan også inkludere fly- og fergetilbudet. 
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Etablere separate strategier som bygger opp under andre tiltak 

I tillegg vil det være flere andre tiltak som er viktige. Det kan etableres separate prosjekter eller 

enkeltsaker kan videreføres i eksisterende organisasjoner eller arbeidsgrupper. 

 

Slike aktiviteter kan være rettet mot enkeltnæringer, flytilbudet, knutepunktutvikling e.l. 

 

Når ressursene er begrenset, bør imidlertid regionen velge hvor ressursene skal settes inn, - i den 

tidsperioden man planlegger for.  
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1 BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING 

6 kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms regionråd DA) står bak prosjektet som har som overordet 

mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i fylket og Nord-Norge 

bindes tettere sammen for en framtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling.  

 

Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial 

for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur, og 

transportløsninger som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til dagens behov og fremtidig 

verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig for å sikre en 

fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms.  

 

Nord-Troms Regionråd har manglet en god gjennomgang og oppdatert kunnskap om 

transportomfanget og viktige transportruter fra/til transportkrevende deler av regionens 

næringsliv. 

 

Rapporten tar først og fremst sikte på å gi et bidrag til økt kunnskap om infrastruktur og gods-

/næringstransportene i Nord-Troms, samt muligheter og utfordringer/flaskehalser som kan 

påvirke utviklingen fremover. I tillegg berøres reiseliv og kollektivtrafikk. 

 

Dokumentasjonen vil kunne inngå som innspill til både regionale/nasjonale utredninger og som 

kunnskapsgrunnlag når regionen skal synliggjøres. I fylkeskommunal sammenheng vil 

kunnskapsgrunnlaget kunne benyttes som innspill til bl.a. Regional transportplan, Handlingsplan 

for fylkesvei mv. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes ved arbeid internt i kommunene og i 

regionrådet. 

 

Arbeidet med rapporten har pågått fra mai 2018 til januar 2019. Arbeidet har vært ledet av en 

styringsgruppe bestående av: 

 

• Ørjan Albrigtsen, Skjervøy kommune (leder styringsgruppen) 

• Berit Fjellberg, Nord-Troms Regionråd DA  

• Karin Karlsen, Kåfjord kommune 

• Stig Kjærvik, Lyngen kommune 

• Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS 

• Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS 

 

Transportutvikling AS, v/Stig Nerdal, har vært innleid som prosjekt-/prosessleder. 

 

Det har vært gjennomført to innspillsmøter med deltagelse fra kommuner og næringsliv, - ett på 

Lyngseidet og ett på Storslett. 

 

Styringsgruppen har hatt 7 styringsgruppemøter. 
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2 RAMMEBETINGELSER 

Kommunene i Nord-Troms har egne planer og vedtak som vil være førende for hvilke forhold som 

prioriteres og hvilke tiltak som settes i verk. Kommunale infrastrukturforhold knyttet til transport 

er ofte rettet mot kommunens egne veier og kaier. 

 

Kommune i Nord-Troms har imidlertid en betydelig andel vei som ikke er kommunal eller privat. 

Det gjelder både fylkesveier og statlige veier.  Hovedleder og bileder er Kystverkets ansvar og 

flyplasser ligger under Avinor. Alle fergesamband i Nord-Troms er fylkeskommunale og mange 

fylkeskommunale tiltak må bistås av statlige midler, f.eks. rassikring på fylkesveier. 

 

Kommunene må derfor forholde seg til rammebetingelser, premissgivere og beslutningstakere 

som ofte befinner seg langt fra regionens infrastruktur og lokale utfordringer. 

 

I situasjoner hvor rammebetingelser er viktige for utviklingen i regionen vil Regionrådet spille en 

viktig rolle, kanskje spesielt ovenfor fylkeskommunen, -men også ved andre høringer og 

uttalelser.  

 

 

2.1 FYLKESVISE PLANER OG REGIONALE FØRINGER 

Gjeldende fylkeskommunalt planverk for transport i Troms er i hovedsak knyttet til regional 

transportplan (RTP 2018-2029). De fylkeskommunale RTPene følger nå samme tidsforløp som 

Nasjonal Transportplan, over 12 år og med revisjoner hvert 4. år. 

 

Nåværende RTP for Troms, og tilhørende to handlingsplaner (Fylkesveg og Kollektivtransport) 

skal bidra til å synliggjøre mål og krav til alle deler av transportsystemet i Troms, samtidig som 

den skal gi innspill til prosesser og planarbeid i staten og kommunene i fylket. 

 

Nord-Troms regionråd ga den 4.9.2016 en uttalelse til RTP 2018-2029 for Troms. Uttalelsen er 

gjengitt i vedlegg 10.1. Den fokuserer på følgende hovedpunkter: 

 

• Iverksette et nasjonalt program for innhenting av det store etterslepet på fylkesveiene 

• Prioritering av skredsikring i fylket. Rasproblematikk er ekstra utfordrende i Skjervøy, 

Lyngen og Kåfjord. Regionrådet forventer at rassikring av FV 347 Singla og forlengelse av 

Pollfjelltunnelen prioriteres i planperioden 

• Økte bevilgninger i forbindelse med ny tunnelforskrift 

• Økt fokus på verdiskaping i samfunnsøkonomiske kalkyler 

• Realisering av Ullsfjordforbindelsen med hurtiggående ferge over Lyngenfjorden vil gi en 

viktig næringsmessig transportkorridor mellom Tromsø og Alta/Finnmark. 

• Korrespondanse mellom de ulike hurtigbåtrutene på strekningen Burfjord-Tromsø og 

pendlingsmuligheter for skoleelever på strekningen Karlsøy-Skjervøy 

• Større ferge Storstein-Lauksundskaret 

• Sørkjosen lufthavn må sikres med god regularitet og et tilbud som er tilpasset både 

næringsliv og private i regionen 

 

 

Nord-Troms regionråd ga den 31.1.18 sin uttalelse til Troms fylkes handlingsplan for fylkesvei 

2018-29. Uttalelsen er gjengitt i vedlegg 10.2.  Den fokuserer på følgende hovedpunkter: 
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• Støtter fylkeskommunens valg av strategi med å prioritere vedlikehold av dagens veinett 

framfor investering i nye større prosjekt, og at veier som inngår i «kyst til 

markedsstrategien» prioriteres 

• Ullsfjordforbindelsen er et viktig bidrag til regionforstørring og medføre en betydelig 

avstandsinnkorting mellom Tromsø og Alta. Det ble vedlagt et eget innspill vedrørende 

UFB fra Nord-Troms og Tromsø-områdets regionråd (se vedlegg 10.4) 

• Fokus på FV866, som en sammenhengene strekning Skjervøy-Nordreisa. Fokus på 

Maursundtunnelen 

• Prioritering av det store vedlikeholdsetterslepet av FV 868 Oteren-Lyngseidet 

• Rassikring (som uttalelsen til RTP) 

• Vurdere tiltak på FV360 (Mettevollia) i forbindelse med arbeidet som skal gjøres på 

stamveinettet i samme område (E6 Kvænangsfjellet) 

• Hurtigbåt, fly og tunnelforskriften (som uttalelsen til RTP) 

 

 

2.2 NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 

NTP er i hovedsak en infrastrukturplan og samferdselspolitikken i Norge er i stor grad knyttet opp 

mot denne.  Nord-Troms regionråd ga den 9.5.2016 en uttalelse vedrørende NTP 2018-2029 til 

Troms fylkeskommune. Uttalelsen er gjengitt i vedlegg 10.3. Den fokuserer på følgende 

hovedpunkter: 

 

• Kritisk til at en ensidig legger til grunn samfunnsøkonomisk nettonytte som kriterier for 

prioriteringene. Ønsker en bredere analyse som hensyntar samfunnssikkerhet og 

samfunnsutviklingsperspektivet  

• Savner en overordnet plan (KVU) for riksveistrekningen Nordkjosbotn- Finnmark grense 

• Ny ettermiddagsavgang fra Tromsø til Sørkjosen, og bedre regularitet (det blir ofte satt 

opp buss for fly) 

• Økonomiske overføringer til fylkeskommunene slik at de settes i stand til å vedlikeholde 

fylkesveiene  

 

I tillegg ble fem konkrete veitiltak nevnt; Kvænangsfjellet, E8 Øvre Skibotn, E6 Olderdalen-

Langslett, E6 Nordkjosbotn-Hatteng og E6 Baddereidet (se kapittel 4.1.1, Riksveinettet). 

 

NTP er en løpende prosess, og Nord-Troms Regionen vil i hovedsak måtte forholde seg til Troms 

fylkeskommune med sine innspill. Transportetatene og Avinor har satt i gang arbeidet med en ny 

nasjonal transportplan (2022-2033). 

 

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2022-2033 

høsten 2020/vinteren 2021. Planperioden vil fortsatt deles inn i 6+6 år. 

 

Samferdselsdepartementet (Brev til NTP-sekretariatet 11. mai 2018) legger opp til følgende 

fremdriftsplan for NTP 2022-2033: 

 

• Desember 2018: Retningslinjer for planarbeidet fra Samferdselsdepartementet 

• Desember 2019: Felles grunnlagsdokument fra virksomhetene. Dokumentet sendes 

samtidig til uttalelse til fylkeskommunene og de største bykommunene. 

• April 2020: Frist for uttalelse til grunnlagsdokumentet 

• Høsten 2020/vinteren 2021: Fremlegging av stortingsmeldingen om Nasjonal 

transportplan 2022-2033  
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3 REGIONEN GENERELT 

Dette kapitlet gir en overordnet beskrivelse av regionen, med fokus demografi og næringsliv.   

 

Status for infrastrukturen gjennomgås i kapittel 4. Kapittel 5 behandler næringer, bedrifter og 

næringstransporter mer detaljert.  

 

 

3.1 BELIGGENHET OG BEFOLKNING 

Nord-Troms ligger midt i den nye regionen Troms/Finnmark. Nord-Troms består av 6 kommuner 

og er den nordligste regionen i Troms fylke. Den grenser mot Finnmark i nord, mot Finland i øst 

og Norskehavet i vest.  

 

Alle kommunene har tilknytning til havet. Hovedleia går i ytre del av regionen og det er bileder 

til alle kommunene. Landsdelens mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør 

retning og E8 øst-vest mellom Tromsø og Finland.  

 

Kommunene er befolkningsmessig relativt små og strekker seg over et stort geografisk område. 

 

 

 
 

 

Det bor ca. 16.000 innbyggere i de 6 kommunene. Pr høsten 2018 tilsvarer dette 9,6% av 

befolkningen i Troms. 

 

Fra år 2000 og frem til i dag har det vært en reduksjon i folketallet i regionen med ca. 4%. Den 

største kommunen, Nordreisa, har hatt en vekst i folketallet med over 2%, mens Skjervøy og 

Storfjord har vært relativt stabile. Lyngen, Kåfjord og Kvænangen har hatt en nedgang i 

befolkningen. 

 

www.transportutvikling.no

Summer av 2018 Kolonneetiketter

Radetiketter Kvinner Menn Totalsum

Kvænangen 585 639 1224

Kåfjord 1002 1130 2132

Lyngen 1401 1476 2877

Nordreisa 2405 2539 4944

Skjervøy 1427 1498 2925

Storfjord 893 963 1856

Totalsum 7713 8245 15958

Kommune Adm.senter

Skjervøy Skjervøy

Storfjord Hatteng

Kåfjord Olderdalen

Lyngen Lyngseidet

Nordreisa Storslett

Kvænangen Burfjord

Skjervøy 
(Skjervøy)

Nordreisa
(Storslett)

Lyngen 
(Lyngseidet)

Kåfjord 
(Olderdalen)

Storfjord 
(Hatteng)

Kvænangen
(Burfjord)

TROMSØ

ALTA

E6

E6

E8

E8
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Tabell 3-1 viser folketallet i de enkelte kommuner, og regionen, medio år 2000, 2008 og 2018.  

 

Tabell 3-1: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB). 

 

Figur 3-1 viser tallene i tabellen. Kommunene er rangert etter antall innbyggere.  

 

 
Figur 3-1: Befolkningsutvikling 2000-2008-2018, kommuner i Nord-Troms (Kilde: SSB).  

 

Kommunene i regionen er spredt over et relativt stort område. Fra Burfjord i nord til Hatteng i 

sør er det ca. 210 km 

langs vei.  

Tabell 3-2 viser 

veiavstander mellom 

de enkelte kommunesenter 

og mellom kommunesenter 

og Tromsø. Avstandene er beregnet 

etter åpningen av Nordnestunnelen 

den 10. november 2018. Antallet 

fergesymboler i tabellen viser hvor mange ferger man 

er avhengig av for å kjøre mellom de enkelte steder. 

 
 

Tabell 3-2: Veiavstand mellom de enkelte kommunesenter, og mellom kommunesenter og Tromsø 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

 5 000 2000 2008 2018

Antall %

Nordreisa 4 807         4 637         4 917         110            2,3 %

Skjervøy 2 932         2 929         2 933         1                 0,0 %

Lyngen 3 204         3 215         2 883         -321           -10,0 %

Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono 2 361         2 246         2 113         -248           -10,5 %

Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono 1 869         1 885         1 856         -13             -0,7 %

Kvænangen 1 428         1 341         1 221         -207           -14,5 %

Nord-Troms 16 601       16 253       15 923       -678           -4,1 %

Endring 2000-2018
201820082000Kommune

Burfjord Storslett Skjervøy Olderdalen Lyngseidet Hatteng
TROMSØ 

(via FV91)

TROMSØ 

(via E6/E8)

Burfjord 73 119 119 132 201
208

294

Storslett 45 46 59 128
135

221

Skjervøy 67 80 150
156

242

Olderdalen 13 83
90

176

Lyngseidet 46 77 132

Hatteng 123 94
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Avstandene i regionen, kombinert med flere fergesamband, begrensninger i offentlige 

kommunikasjonstilbud og veistandard skaper utfordringer i forhold til både en felles bo- og 

arbeidsmarkedsregion og felles senterstrukturer. 

 

Velfungerende transportinfrastruktur og transportløsninger blir derfor viktige for å skape en best 

mulig integrert region. 

 

 

 

3.2 NÆRINGSLIV 

I Nord-Troms er det pr. september 2018 registrert 3.167 organisasjoner i Enhetsregistret. Dette 

inkluderer både bedrifter, foreninger, lag, kommuner mv. Dette tilsvarer ca. 11% av alle 

registrerte enheter i Troms.  Samlet antall sysselsatte, inkludert enkeltmannsforetak, i disse 

organisasjonene var i overkant av 9.000. 

 

28% av de sysselsatte i regionen jobber innenfor helse- og sosialtjenester, 24% innenfor 

varehandel, hotell, og diverse tjenenester (bl.a. samferdsel), 20% arbeider innenfor 

sekundærnæringer, 10% arbeider med undervisning og 8% er sysselsatt innen 

primærnæringene.  I tillegg arbeider 7% innenfor diverse offentlige oppgaver og 3% driver med 

personlig tjenesteyting. 

 

 
Figur 3-2: Sysselsatte i Nord-Troms etter bransje og arbeidssted (Datakilde: SSB).  

 

Selv om mange organisasjoner har transportbehov, vil de fleste transportbrukerne være registrert 

som aksjeselskap.  I Nord-Troms er det pr. september 2018 registrert 858 aksjeselskap med 

forretningsadresse i regionen (Kilde: Foretaksregistret).  Dette utgjør i overkant av 10% av alle 

aksjeselskap i Troms. Flere av disse har et transportbehov hvor de er avhengig av velfungerende 

infrastruktur.   

 

Ca. 33% (279) av selskapene er registrert i Nordreisa, 25% (211) i Lyngen, 16% (141) i Skjervøy, 

11% (93) i Storfjord, 9% (79) i Kåfjord og 6% (55) i Kvænangen. 

www.transportutvikling.no
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Figur 3-3: Registrerte aksjeselskap i Nord-Troms (Kilde: Foretaksregistret).  

 

Ved å gå gjennom bransjeregistrene i regionen og eliminere for organisasjoner som har 

ubetydelig godstransportbehov (tjenesteytende næringer mv) kan man antyde hvilke bedrifter 

som har transportbehov. I tillegg har vi lagt til større aksjeselskap som har forretningsadresse 

utenfor regionen (f.eks. Lerøy Aurora på Skjervøy, Marine Harvest i Jøkelfjord, YIT i Tytebærvika 

m.fl.). Dette gir oss en indikasjon på antall bedrifter med transportbehov, - nærmere 700 i Nord-

Troms. 

 

  
Figur 3-4: Estimat: Bedrifter med godstransportbehov i Nord-Troms 

 

De fleste bedriftene er små.  Over 80% av bedriftene har færre en 5 ansatte. I regionen er det 

relativt få bedrifter som har store inn- og utgående transportvolum. 

 

I kapittel 5 gis en nærmere oversikt over bransjer, bedrifter og transportbehov.  
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4 INFRASTRUKTUREN OG LOGISTIKKTILBUDET 

I dette kapitlet gjennomgås transportinfrastrukturen i Nord-Troms. Det fokuseres på relevant 

transportinfrastruktur i forhold til prosjektets innhold og Nord-Troms Regionråds 

interesseområde.  

 

Transport er vanligvis ikke en aktivitet som bare berører et avgrenset geografisk område, for 

eksempel en kommune eller en region.  Regionale satsinger bør derfor også ta hensyn til at det 

lokale næringslivets transporter kan krysse både kommunale, fylkeskommunale og nasjonale 

grenser. I beskrivelsen vil vi også vise tilknytninger til regionen og kommentere disse. F.eks. 

grensepasseringer, ferger og terminaler utenfor regionen, tog mv. 

 

 

4.1 VEINETTET 

Veinettet i Nord-Troms er gjengitt i figur 4-1. I tillegg til statlige, fylkeskommunale, kommunale 

og private veier viser kartet også regionens fire fergesamband. Regionen Nord-Troms er markert 

med blå grensemarkeringer. 

 

 
Figur 4-1: Veiinfrastruktur i Nord-Troms 2018 
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Tabell 4-1 viser fordelingen på de forskjellige veikategorier og kommuner i Nord-Troms pr. 

oktober 2018. 

 

 
Tabell 4-1: Veinettet i Nord-Troms 

 

Nord-Troms har ca. 19% av det samlede veinettet i Troms fylke.  

 

Regionen har ca. 16% av fylkesveinettet og 45% av det statlige veinettet i Troms.  

 

 

 

4.1.1 RIKSVEINETTET 

Europavei/riksveinettet i Nord-Troms består av Europaveiene E6 og E8. Dette statlige nettet 

berører fire av seks kommuner.  E6 går i nord-sør retning fra Kvænangen i nord til Storfjord i sør. 

E8 går i øst-vest retning i regionens sørlige del og Storfjord kommune.  

 

I Nord-Troms Regionråds uttalelse til Troms fylkeskommune i forbindelse med NTP 2018-2029 

(9. mai 2016) ble det påpekt følgende utfordringer knyttet til riksveinettet: 

 

 

1. E6 Kvænangsfjellet, tunnel gjennom Malingsfjellet i første periode.  Det er imidlertid 
vesentlig at hele prosjektet realiseres fortløpende for å gi en trygg og forutsigbar 
trafikkavvikling. De 2 andre tunnelene vil kunne prioriteres med nasjonale 
skredsikringsmidler. Mettevollia bør da prioriteres før Rakkenesura, da det her er forsøkt 
gjort avbøtende tiltak. 
 

2. E8 Øvre Skibotn er en strekning som er begynt utbedret, men ikke ferdigstilt. Dette er 
også en strekning som er en særdeles viktig ferdselsåre for eksport av fisk fra var region. 
Finland har satt av større ressurser til utbedringer på den andre siden grensen. Denne 
strekningen bør derfor ferdigstilles. 
 

3. E6 Olderdalen-Langslett er en meget utfordrende strekning. Her finnes alle 
problemstillinger, smal veibane av særlig dårlig beskaffenhet, knappe kurver, smale bruer, 
bratte stigninger og lange sammenhengende strekninger med redusert hastighet. Dette 
fordi en har bebyggelsen meget tett inntil veien. Trafikksikkerhetsmessig er denne 
strekningen særdeles utfordrende og bør prioriteres. Vegen er en meget viktig næringsvei 
for eksport fra regionen. 
 

Kommune/region
Europa-

/Riksvei
Fylkesvei

Kommunal 

vei
Privat vei Vei totalt

Lyngen -                 119                43                  82                  244                

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 81                  44                  41                  100                266                

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 78                  23                  40                  82                  223                

Skjervøy -                 91                  38                  26                  155                

Nordreisa 62                  108                124                144                438                

Kvænangen 54                  72                  51                  116                293                

Nord-Troms 275                457                337                550                1 619             

Troms fylke 605               2 904            1 891            3 065            8 465             

Andel Nord-Troms av Troms 45 % 16 % 18 % 18 % 19 %

(Kilde: SSB, oktober 2018)
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Bilde 4-1: Kåfjordbergan, E6 nord for Olderdalen (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 

4. E8 Nordkjosbotn- Hatteng har også utfordringer. Kurvatur, vegbredde og løsning gjennom 
Oteren sentrum gir at dette også er en strekning som må prioriteres. 

5. E6 Baddereidet vil bli den nye flaskehalsen når Kvænangsfjellet er utbedret. Strekningen 
har farlige kurver i stigning, og utfordrende værforhold som gjør at den stenges ofte. 

 

 

I tillegg ble følgende nevnt/supplert under innspillsmøtene: 

 

• For flere av kommunene fungerer E6 som en internvei, og skolevei, da den utgjør en stor 

del av det samlede veinettet.  Et eksempel er Kåfjord der Europaveinettet i kommunen er 

mer enn tre ganger så langt som fylkesveinettet. Her mangler det bl.a. gang og 

sykkelstier.  

• Strekningen E6 Birtavarre – Langslett: 

o Smale broer (Olderdalen og Nordmannvik) 

o Smal vei Kåfjordbergan 

o Trafikkfarlig avkjøring Akva-Ren i Djupvik (mye tungtrafikk, bl.a. farlig gods/syre) 

• E6 Burfjord sentrum, dårlig trafikksikkerhet og det holdes høy fart 

• Mye avfall kan ikke gå over E8/Kilpisjärvi som følge av restriksjoner (bl.a. Kreosot). 

Transport må skje på norske veier 

 

 

Det har skjedd/skjer mye på riksveinettet i Nord-Norge, også i Nord-Troms. Vi nevner noen 

eksempler: 

 

• Sørkjostunnelen ble åpnet 2. februar 2018  

• Nordnestunnelen ble åpnet 10. november 2018. Den reduserer avstanden langs E6 med 

åtte kilometer og sikrer rasutsatte områder. 

• Det pågår tunnelutbedringer på E6 i Kåfjord/Storfjord (Isfjelltunnelen, Skardalstunnelen 

og Larsbergtunnelen) 
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• E6 Kvænangsfjellet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 for perioden 

2018-2023 med 1,1 mrd. og oppstart for byggetrinn 1 (Kvænangsfjelltunellen) i 2020. Det 

er i NTP satt av 0,5 mrd i rassikringsmidler til Kvænangsfjellet sør (Mettevollia) i 2024-29 

• Statens vegvesen har besluttet at Storslett bru skal erstattes med ny bru. Forslag til 

detaljregulering for E6 Storslett bru vil bli lagt ut på høring og sendt til offentlig ettersyn 

tidlig i 2019. 

 

 

Bildet nedenfor viser Sørkjostunnelen fra sørsiden.  Tunnelen ligger på E6 mellom Sørkjosen og 

Langslett i Nordreisa kommune. Arbeidet har pågått siden 2014. Denne veistrekningen har lenge 

vært en av de store flaskehalsene på E6 gjennom Nord-Troms. Særlig for tungtransporten har 

strekningen over Sørkjosfjellet vært problematisk vinterstid. 

 

 
Bilde  4-1: Sørkjostunnelen åpnet 2. februar 2018 (Foto: Transportutvikling, 2018) 
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4.1.2 NTP-KORRIDORER OG RIKSVEIRUTER 

I Nasjonal Transportplan (NTP) er Norge delt opp i åtte nasjonale transportkorridorer, hvorav to 

berører Nord-Norge. De to som berører Nord-Norge er: 

 

• Korridor 7, mellom Trondheim og Fauske 

• Korridor 8, mellom Fauske og Kirkenes 

 

Korridorene gjør det mulig å planlegge/prioritere på tvers av nærings- og transportsektorer. 

Korridorene omfatter både vei, bane, sjøl, luft, knutepunkter og tilknyttede utenlandskorridorer. 

 

Riksveinettet i de åtte korridorene består av 18 riksveiruter, hvorav tre berører Nord-Norge. De 

tre som berører Nord-Nore er: 

 

• Rute 7, som geografisk tilsvarer NTP-korridor 7 

• Rute 8a, som er den sørlige delen av NTP-korridor 8, mellom Fauske og Nordkjosbotn 

• Rute 8b, som er den nordlige delen av NTP-korridor 8, mellom Nordkjosbotn og Kirkenes 

 

Kartet viser de 3 nordnorske riksveirutene. 

 

 
Figur 4-2: Nordnorske NTP-korridorer/riksveiruter 

 

Korridor 8, og spesielt rute 8b er viktig for Nord-Troms. I de strategiske føringene i kapittel 9 og 

vedlegg 10.11 tas det utgangspunkt i at Nord-Troms bør legge vekt på korridortenkingen i NTP.  

www.transportutvikling.no
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4.1.3 FYLKESVEINETTET 

Pr. november 2018 har regionen 457 km fylkesvei. Dette utgjør 16% av det samlede veinettet i 

Troms, når en også tar med kommunale og private veier.  Tabell 4-2 viser fordelingen (km) av 

fylkesveinettet i Nord-Troms pr. kommune.  

 

Lyngen og Nordreisa har 

mer enn 100 km fylkesvei 

hver. Kåfjord og Storfjord 

har en mindre andel av 

fylkesvei, men en vesentlig 

andel av riksveinettet i 

regionen. 

 

 

 
Tabell 4-2: Fylkesveinettet i Nord-Troms, km pr. november 2018 

 

 

Standarden på fylkesveinettet er en utfordring flere steder i regionen. Skredproblematikk er 

påpekt.  

 

I tilfeldig rekkefølge nevner vi følgende fra 

innspillsmøtene: 

 

• FV866 Langslett-Skjervøybrua 

 

o I dårlig forfatning, underdimensjonert 

og smal. Utfordringer knyttet til 

Maursundtunnelen og Skjervøybrua 

som er smal/enveiskjørt. Veien er ikke 

dimensjonert for den betydelige 

tungtrafikken (spesielt fisketransport). 

Det er mange pendlere og myke 

trafikanter som bruker denne 

veistrekningen (elever og 

arbeidspendlere). Positivt at 

Langbakken er utbedret. 

 

 

 

 

 

 

Skjervøybrua på FV866 er smal og enveiskjørt.  

Nord-Norges største lakseslakteri er avhengig 

av denne brua. 

 
 

 

Kommune/region Fylkesvei (km) Andel

Lyngen 119 26 %

Nordreisa 108 24 %

Skjervøy 91 20 %

Kvænangen 72 16 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 44 10 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 23 5 %

Nord-Troms 457 100 %
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Bilde  4-2: Skjervøybrua, FV866 (Foto: Transportutvikling AS, okt. 2018) 

FV868 Oteren-Lyngseidet 

 

o Industrien på Furuflaten sliter 

med dårlige fylkesveier og 

Pollfjelltunnelen. Gjelder 

både varetransport og 

arbeidsreiser. 

 

 

 

Pollfjelltunnelen på FV868 mellom 

Oteren og Lyngseidet, er trang og 

uoversiktlig. 

 

 

 

 
Bilde  4-3: Pollfjelltunnelen, FV868 (Foto: 
Transportutvikling AS, okt. 2018) 

 

• FV869 Fergeforbindelsen Storstein-Lauksundskaret 

o Fortsatt mangler ny ferge på Arnøysambandet. Det er bebudet ny ferge med bedre 

kapasitet i 2020. Flere, i tillegg til havbruksaktørene, bl.a. Avfallsservice, nevner at det 

er plassproblemer på Arnøyferga 

• FV347 Arnøya 

o Ikke bare fylkets mest rasutsatte vei, men har også en generelt dårlig standard. Viktig 

for bl.a. fangstnæringen og lakseslakteri på Arnøya 

• FV311 Lyngseidet-Koppangen 

o Svært dårlig forfatning. Det går tunge næringstransporter langs veien. Bl.a. Aurora 

Spirit og Lerøy. 

• FV365 Jøkelfjord 

o Veien forfaller. Det er mye trafikk og behov for å øke sikkerheten. Marine Harvests 

lakseslakteri er lokalisert i Jøkelfjord.  

• FV91 Ullsfjordforbindelsen 

o Ullsfjordforbindelsen viktig for næringslivet i nord. Gir innkorting av vei/ 

tidsbesparelser. Skal behandles i fylkestinget våren 2019. Ullsfjordforbindelsen må ses 

i sammenheng med kryssing av Lyngenfjorden, -f.eks. ved at det etableres en 

hurtiggående ferge.  

• FV865 i Nordreisa 

o Reisadalen, generelt dårlig stand/uoversiktlig. Mye tungtrafikk (landbruk, grustak, 

avfall, NVE, tømmer/Statskog om noen år mv.), samt barnehage, skole og reiseliv. 

• FV355 Nordreisa 

o Storvik, dårlig standard. Her finnes bl.a. landbruk, skiferbrudd mv 

• FV367 Kvænangen 

o Kvænangsbotten, mangler fast dekke enkelte steder. Veien forfaller. 

• FV360 Nordreisa 

o Mettevoll, rasutsatt, ses i sammenheng med utbedring av Kvænangsfjellet 

• FV322 i Storfjord 

o Kitdalen, farlig smal.  
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Ullsfjordforbindelsen 

Ullsfjordforbindelsen er en veiforbindelse mellom Tromsø kommune og Lyngen kommune, over 

Ullsfjorden (FV91). 

 

 
Figur 4-3: Ullfjordforbindelsen (Kilde: Ullsfjordforbindelsen) 

 

Ullsfjordforbindelsen er en integrert del av veistrekningen Tromsø-Olderdalen (E6 Kåfjord). 

Kjøredistansen mellom Tromsø og Olderdalen, via Ullsfjordforbindelsen og to ferger, er ca. 12 mil 

kortere enn alternativet via Nordkjosbotn. 

 

I forbindelse med Troms fylkeskommunes høring vedrørende Handlingsplanen for fylkesveg 2018-

2019 fremmet regionrådene i Nord-Troms og Tromsø-området en felles uttalelse (31.1.18) om 

Ullsfjordforbindelsen. Uttalelsen konkluderte med følgende: 

 

«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.» 

 

Uttalelsen er i sin helhelhet gjengitt i 10.4. 

 

Statens vegvesen har i samarbeid med Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Lyngen 

kommune utarbeidet et forslag til en regional plan for fylkesvei 91, Ullsfjordforbindelsen. 

Planforslaget er sendt ut på høring og ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 26. oktober til 

og med 14. desember 2018. 

Statens Vegvesen konkluderer i planforslaget som følger: 

Ullsfjordforbindelsen – Byggekostnader

Lyngseidet

Breivikeidet
Svensby

Ullsfjorden

FergeFra Fv 51 til 

Nakkefjellet

Bru over 

Skarmunken

Bru over 

Kjosen

Straumsnes -
Vindesnes

Tunnel gjennom 
Nakkefjellet

Nr. Strekning Type
Lengde 

km.
Kostnad 
per m.

SUM 
MNOK

1 Fra Fv 51 til Nakkefjellet Veg 1,5 45 000 68 

2 Tunnel gjennom Nakkefjellet Tunnel 4,2 110 000 462 

3 Nakkefjelltunellen - Skarmunknen bru Veg 0,3 45 000 14 

4 Bru over Skarmunken* Bru 0,65 450 000 293 

5 Straumsnes-Vindesnes Veg 6,4 45 000 288 

6 Bru over fra Vindesnes til Storsteinnes* Bru 1,35 500 000 675 

7 Storsteinnes - dagens riksveg Veg 0,3 45 000 14 

8 Finanskostnader i byggeperioden Finans 100 

SUM 1 914

*800 m kortere bru (jfr. SVV utreding av 94/95), besparelse på ca 300 millioner
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«Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt for de prissatte virkningene for noen av 
alternativene. Netto nytte for prosjektet er mellom -1,8 mrd og – 3,8 mrd, og netto nytte 
per budsjettkrone er mellom -0,76 og -0,52. Den negative nytten skyldes i hovedsak de 
relativt høye investeringskostnadene og forholdsvis få trafikanter som får nytte av 
tiltakene.» (side 64) 

 

Styret i Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) har i brev til Troms fylkeskommune kommentert både 

Planforslaget og fylkeskommunenes etterfølgende pressemelding. I brevet anmoder styret i 

UFBAS Troms Fylkeskommune: 

 

«….om å fortsette og ferdigstille planprosessen for Ullsfjordforbindelsen uten opphold. Det 
innebærer at midler til planleggingen bevilges i budsjettet for 2019.» 

 

Brevet fra UFBAS er gjengitt i vedlegg 10.5. 

 

Nord-Troms regionråd har i sitt høringsinnspill til Regional plan for FV91, Ullsfjordforbindelsen, til 

Statens Vegvesen (27.11.18) konkludert med følgende: 

 

«Skal regionen øst for Lyngen ta ut sitt potensiale i næringsutviklingen som pågår, 
forventer Nord-Troms regionråd at UFB må realiseres raskt. Skal Tromsø-regionen få ta 
del i den positive næringsutviklingen i Nord-Troms og Finnmark er UFB et særdeles bra 
virkemiddel. Vi anbefaler derfor at den fremlagte plan går direkte over i neste trinn i 
planleggingen, og at planen sluttføres snarest mulig.» 

 

Høringsinnspillet fra Regionrådet er gjengitt i vedlegg 10.6. 

 

 

4.1.4 RASSIKRING 

Flere av veiene i Nord-Troms er rasutsatt.  

 

Av 80 registrerte skredpunkter på fylkesveier i 

Troms (SVV 2015) ligger 20 i Nord-Troms, herav 

19 i Skjervøy og ett i Lyngen (FV868). 

 

Av de 12 mest rasutsatte fylkesveistrekningene 

(høy skredfaktor1) i Troms ligger 4 i Skjervøy 

kommune. 

 

Samtlige beskrevne skredpunkter i Troms er 

gjengitt i vedlegg 10.8, og rangert fra høyeste til 

laveste skredfaktor. 
 

 

Tabell 4-3: Mest utsatte skredområder i Troms (Kilde: SVV, 2015) 

                                           
1 Kategoriene «høy», «middels» og «lav» skredfaktor fremkommer som følge av at flere variabler vektes. 

Se vedlegg 10.9 for en mer detaljert beskrivelse.  

Veg Stedsnavn Kommune
Skred-

faktor

Fv. 347 Oterelvene I og II Skjervøy 4,54

Fv. 347 Singla I – IV Skjervøy 4,36

Fv. 243 Røyrnesbukta Torsken 4,36

Fv. 57 Grøtfjorden Tromsø 4,31

Fv. 862 Svartholatunnelen Berg 4,20

Fv. 57 Vågbotn I Tromsø 4,03

Fv. 293 Holmbuktura Tromsø 4,01

Fv. 57 Vågbotn III Tromsø 4,00

Fv. 348 Kjellvågen Skjervøy 3,98

Fv. 152 Salangslia I Salangen 3,93

Fv. 862 Breitindtunnelen vest….. Berg 3,86

Fv. 349 Skrednesene Skjervøy 3,85
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I forbindelse med høringen til Handlingsplanen for fylkesvei 2018-2021 uttalte Nord-Troms 

Regionråd følgende (31.1.18): 

 

«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).» 

 

Den 22.6.2018 ble det gitt en uttalelse fra Troms fylkeskommune vedrørende rassikring på Arnøya 

(Skjervøy). Fylkeskommunen er klar over problemstillingene men mangler økonomiske ressurser.  

I uttalelsen konkluderes det med at: 

 

«Kostnadene ved å rassikre fylkesveiene på Arnøy, og andre steder i fylket er betydelige. 
Fylkestinget i Troms ber om statlig hjelp til å løse disse utfordringene.» 

 

 

I forbindelse med Troms fylkeskommunens behandling av «Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-

2022» i desember 2018 utarbeidet Nord-Troms en uttalelse (27.11.18) til representantene i 

fylkestinget vedrørende rassikring av Singla. I uttalelsen heter det at: 

 

Regionrådet forventer at fylkestinget prioriterer den mest rasfarlige veien i Troms i 
forbindelsen med behandlingen av budsjett og økonomiplanen» 

 

Uttalelsen fra Regionrådet er gjengitt i vedlegg 10.7. 

 

 

 

Nasjonal rassikringsgruppe 

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal 

rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001. Gruppen består av representanter fra de mest 

rasutsatte fylkene. I dag er 9 fylker i gruppen. De respektive fylkestingsvalgene oppnevner en 

representant hver. 

 

Fra Troms deltar p.t. fylkestingsrepresentant Kari-Anne Opsal i gruppen. 

 

Gruppens mål er å få utarbeidet og vedtatt en Nasjonal skredsikringsplan for sikring av alle 

skredpunkt med skredfaktor høy eller middels i løpet av neste 12-årige NTP-periode.  

 

Rassikringsgruppen arbeider overfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i 

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og 

skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg.  
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I tillegg kan gruppen utføre befaringer i medlemsfylkene for å gjøre seg kjent med aktuelle 

problemstillinger knyttet til rassikring av vei. 

 

 

 

Skredsikringsmidler 

I Statsbudsjettet for 2019 har Regjeringen bevilget i overkant av 1 milliard kroner til 

skredsikringstiltak på riksveinettet. 

 

I tillegg ble det bevilget nærmere 780 millioner kroner til skredsikring på fylkesveier. Til Troms 

fylke ble det bevilget ca. 86 millioner for året 2019. 

 

I en pressemelding fra Troms fylkeskommune (2017) ble det påpekt at  

 
«For Troms sin del er behovet her på ca. 5,4 milliarder bare på fylkesvegene.» 

 

Statlige midler til skredsikringstiltak på fylkesveinettet tildeles som tilskudd til fylkeskommunene. 

Dette innebærer at fylkeskommunene vil være ansvarlige for å finansiere de prosjektene som 

tilskuddet bidrar til å finansiere, inkludert dekning av eventuelle kostnadsøkninger. 
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4.1.5 VEIFORBINDELSER MOT UTLANDET 

Selv om regionens næringsliv også 

benytter grensestasjoner i Finnmark 

(Kivilompolo, E45) og Nordland 

(Bjørnfjell, E10), går den viktigste 

forbindelsen ut av regionen over 

Helligskogen (E8, Kilpisjärvi).  

 

I 2017 passerte det 37.247 kjøretøy 

>12 m over Helligskogen. Busser er 

ikke med i tallet. 

 

Dette tilsvarer ca. 102 pr. dag. 

 

 

 
 

Bilde  4-4: E8 mot Kilpisjärvi (Foto: 
Transportutvikling AS, 2018) 

 

 

Fra 2008 til 2017 økte trafikken med større kjøretøy (>12 meter) fra 18.866 til 37.247. Dette er 

en vekst på over 97%.  

 

 
Figur 4-4: Kjøretøy > 12 meter (ex. buss) 2008-2017 over Kilpisjärvi (Kilde: Tollvesenet) 

 

Forbindelsen over til Finland brukes i stor grad av sjømatnæringen i Nord-Troms og av 

dagligvaregrossister med lager i Tromsø. 
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4.1.6 MODULVOGNTOG 

På enkelte veistrekninger i Troms er det tillatt med modulvogntog. Et modulvogntog har høyere 

kapasitet enn et vanlig vogntog, -uten en tilsvarende økning i transportkostnadene. 

 

Figur 4-5 viser et kart over tillatte modulvogntogstrekninger i Troms og Finnmark pr. medio 2018. 

Kartet viser også strekninger som planlegges åpnet i perioden 2018-2023, og de strekninger som 

gjenstår etter 2023. 

 

 
Figur 4-5: Modulvogntogstrekninger i Troms og Finnmark 2018 (Kilde: Statens Vegvesen) 

 

I Troms er det modulvogntogstrekninger langs E8 fra Finland til Tromsø (over Kilpisjärvi) og langs 

E6 fra Nordkjosbotn (E8) til Nordland/Bjerkvik og videre til Sverige via E10 Bjørnfjell.  

 

E6 mellom Alta og Skibotn forventes åpnet for modulvogntog i perioden 2018-2023. Det samme 

gjelder strekningen Harstad-Sverige (E10 Bjørnfjell). Dette vil gi en sammenhengende 

modulvogntogstrekning mellom Alta-Nordkjosbotn-Bjerkvik-Sverige. 

 

Flere av næringene i Troms har lange transportruter. Noen har et ønske om å ta modulvogntog i 

bruk, mens andre allerede benytter denne transportformen. Selv om utbyggingen av 

modulvogntognettet foreløpig er begrenset, benyttes modulvogntog for en del 

næringstransporter. Det har vært en økning i bruken av modulvogntog fra 2016 til 2017. Bl.a. 

benytter Avfallsservice modulvogntog mellom Skibotn (Origo) og Tromsø. 
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4.2 FERGENE – EN DEL AV VEINETTET 

I Nord-Norge er det over 40 fergesamband. Bare fire er riksveisamband, alle i Nordland. 

 

Troms har 14 fylkesveisamband, hvorav fire i Nord-Troms. Sambandene i Nord-Troms er: 

 

• Svensby-Breivikeidet (Lyngen og Tromsø kommuner, FV 91) 

• Lyngseidet-Olderdalen (Lyngen og Kåfjord kommuner, FV91) 

• Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby (Skjervøy kommune, FV869) 

• Rotsund-Havnnes-Uløybukt (Nordreisa og Skjervøy kommuner, FV357) 

 

 
Figur 4-6: Fergesamband i Nord-Troms  

 

Figur 4-7 viser utviklingen i transporterte kjøretøy fra 2016 til 2017 for de 4 sambandene i Nord-

Troms. Måler man endringen ved personbilenheter (PBE) var det en samlet nedgang i trafikken. 

Dette skyldes i hovedsak mindre trafikk med små kjøretøy over de to FV91 sambandene. 

STORSTEIN-LAUKSUNDSKARET-NIKKEBY

ROTSUND-HAVNNES-ULØYBUKT

OLDERDALEN-LYNGSEIDET

SVENSBY-BREIVIKEIDET
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Ser man på trafikkutviklingen med store næringskjøretøy (>14m) er det vekst i alle de tre store 

sambandene, - spesielt Arnøysambandet på FV869.  

 

 
Figur 4-7: Trafikkstatistikk 2016-2017, fergesamband i Nord-Troms (Datakilde: Statens Vegvesen) 

 

 
Bilde  4-5: 40 år gamle «Vaggasvarre» på vei inn til Lyngseidet (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 

Nord-Troms har de tyngst trafikkerte sambandene for næringstransporter i Troms. I 2017 ble det 

transportert 18.764 tunge kjøretøy (>14 m) på de fire sambandene i Nord-Troms. Det utgjør 

61% av totaltrafikken i Troms i 2017 
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Veksten i sambandet Storstein-Lauksundskaret har vært betydelig de siste årene og er det 

sambandet i Troms som har hatt størst prosentuell vekst av store kjøretøy. 

 

I forbindelse med høringen til Handlingsplanen for fylkesvei 2018-2021 uttalte Nord-Troms 

Regionråd følgende (31.1.18): 

 

 

«HURTIGBÅT/FERGE 
Nord-Troms Regionråd ber fylkeskommunen prioritere følgende når det gjelder hurtigbåt 
og ferger: 

• Større ferge Storstein-Lauksundskaret med utbedring av fergeleie Storstein (som i 
høringsdokumentet)» 

 

 

I budsjett/økonomiplandokumentet som ble behandlet i sak 91/18 i Fylkestinget i desember 2018 

ble det vedtatt å legge inn 2 millioner til planlegging/prosjektering, slik at kaiinfrastrukturen kan 

være operativ når ny ferge settes inn: 

 

«Fv 869 Storstein fergekai  
Fylkestinget vedtok i sak 96/16, rammebetingelser og funksjonskrav anbud fergeruter, at 
det skal legges til rette for at sambandet Storstein –Lauksundskaret –Nikkeby skal kunne 
betjenes med en 50 PBE ferge i neste kontraktsperiode. Dagens fergekai er ikke tilpasset 
en ferge i en slik størrelse. Det vil derfor bli nødvendig med enten en ombygging av dagens 
fergekai eller bygging av en ny fergekai. Arbeidet med å utrede hvilke løsninger som er 
mulige og hensiktsmessige ble påbegynt i 2017.  
 
Utredningsarbeidet skal være ferdig i 2018 og nødvendige ombygginger eller nybygging 
er planlagt gjennomført i 2020 slik at fergekaien vil være klar for en større ferge ved 
oppstart av ny driftskontrakt for sambandet.  
 
For 2019 legges det inn 2 mill. kroner til planlegging/prosjektering.» 
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4.3 HAVNER OG SJØTRANSPORT 

Samtlige seks kommuner i Nord-Troms har havneaktivitet. Noen kommuner har regulære anløp, 

mens andre har mer sporadiske besøk av fartøy. 

 

4.3.1 KOMMUNALE KAIANLEGG 

Gjennom prosjektet «Mer gods på sjø i Nord-Troms» (Transportutvikling AS, november 2018), 

som ble støttet av Kystverket, ble det identifisert mer enn 80 kaianlegg i de seks kommunene. 

Kaianleggene har varierende standard. Blant de ca. 80 kaianleggene er det 30 som er eid av de 

respektive kommunene. De kommunale kaianleggene er gjengitt i vedlegg 10.10 og visualisert i 

kartet nedenfor. 

 

 
Figur 4-8: Kommunale kaier i Nord-Troms, november 2018 

 

De kommunale kaianleggene har forskjellig funksjon, standard og bruk.  

 

• Kvænangen har 7 kommunale kaianlegg. Med unntak av industrikaien i Burfjord er det 

små kaianlegg for lokalbåter og mindre fartøy 
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• Nordreisa har 3 kommunale kaier.  Sørkjosen kai benyttes både av Felleskjøpet og annen 

industritransport. Nordreisa har også en liten aktiv fiskerihavn i Oksfjord. Kommunen har 

planer om et større kai- og industrianlegg på Hjellnes, like ved Sørkjostunnelen. 

• Kåfjord har 6 kommunale kaier. 3 ligger på Djupvik, hvorav en benyttes av Akva-Ren. Det 

er 2 kaier i Manndalen (Løkvoll), bl.a. en kommunale fiskerikai. Den største kaia (60 meter) 

er industrikaia (Nato-kaia) i Olderdalen. 

• Skjervøy har 11 kommunale kaianlegg. De fleste, herunder terminalkaia med 

hurtigruteanløp, ligger sentralt i Skjervøys havnebasseng. 

• Lyngen har 3 kommunale kaier. Størst aktivitet er det i Tytebærvika der YIT har sine 

mineralutskipninger. I tillegg er det kommunale industrikaier på Furuflaten og Nord 

Lenangen. 

• Storfjord kommune har en kommunal kai. Dette er industrikaia i Skibotn.  

 

Kaiene i regionen er lite markedsført. De fleste kommunale anleggene kan benyttes slik de er, 

selv om det i flere tilfeller synes fornuftig med utbedringer og oppgraderinger.  

 

 
Bilde  4-6: Skibotn kai (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

  

www.transportutvikling.no

KAIA I SKIBOTN
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4.3.2 STATLIGE FISKERIHAVNER OG ANLØPSKAIER 

En statlig fiskerihavn er et anlegg der Staten har bidratt med finansiering. Det kan være alt fra 

komplette kaianlegg, moloer og utdypninger til mindre tiltak som bidrar til driften av anlegget. 

Både aktive og ikke aktive anlegg er inkludert. Pr. november 2018 har Kystverket registrert 8 

statlige fiskerihavner i Nord-Troms (blå sirkler i figur 4-9).  

 

Anløpskaier er kaier som brukes av fiskefartøy over 15 meter. Ved kaiene kan det være 

servicefunksjoner som f.eks. notbøteri, slipp, bunkringsanlegg mv. Det kan også være anlegg der 

«fartøy hører hjemme», uten at det er spesielle infrastrukturinvesteringer tilknyttet kaianlegget. 

Pr. november 2018 har Kystverket registrert 10 anløpskaier for fiskeri i Nord-Troms (fisk på rød 

bunn i figuren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4-9: Statlige fiskerihavner og anløpskaier, november 2018 

 

Kartet er hentet fra Fiskeridirektoratets nettsider. 

 

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Fiskerihavn

Årviksand                                         Skjervøy                                          Fiskerihavn

Lauksund                                          Skjervøy                                          Fiskerihavn

Segelvik                                          Kvænangen                                         Fiskerihavn

Spildra                                           Kvænangen                                         Fiskerihavn

Nord Lenangen                                     Lyngen                                            Fiskerihavn

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Fiskerihavn

Skjervøy                                          Skjervøy                                          Anløpskai

Sørkjosen                                         Nordreisa                                         Anløpskai

Årviksand                                         Skjervøy                                          Anløpskai

Samuelsberg Kåfjord Anløpskai

Djupvik Kåfjord Anløpskai

Havnnes Nordreisa                                         Anløpskai

Burfjord Kvænangen Anløpskai

Lenangsøra                                        Lyngen                                            Anløpskai

Badderen Kvænangen Anløpskai

Akkarvik Skjervøy Anløpskai

I tillegg til de statlige fiskerihavnene er det etablert en ordning med tilskudd for å delfinansiere 
kommunale anlegg. Dette kalles ofte for tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak og sorterer under 
Statsbudsjettet kap. 1360 post 60. Flere kaier i regionen mottar slike tilskudd.
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4.3.3 LOKAL- OG HURTIGBÅTER 

I Nord-Troms er det to hurtigbåtruter som opererer i ytre del av regionen; Tromsø-Skjervøy (rute 

3) og Kvænangsruta (rute 9). Strekningen Tromsø-Vorterøy betraktes av fylkeskommunen som 

en separat rute (rute 8) 

 

I Nord-Troms anløpes steder i 

kommunene Kvænangen, Lyngen 

og Skjervøy.  Utenfor regionen 

anløpes Karlsøy og Tromsø. 

 

Tabell 4-4 viser dagens anløpssteder 

for de to rutene som berører Nord-

Troms 

 

 
Tabell 4-4: Anløpssteder hurtigbåtruter 
i Nord-Troms 

 

Ruten Tromsø-Skjervøy (rute 3) opereres av rederiet Norled og hurtigbåten «Brage». Den er 

bygget i 2008 og har kapasitet til 147 passasjerer. Båten er ikke godsførende. 

 

Kvænangsruta (rute 9) opereres av rederiet Torghatten Nord og hurtigbåten «Kvænangen». Den 

er bygget i 2005 og har kapasitet til 52 passasjerer og 14 paller. 

 

I 2017 benyttet 27.367 personer hurtigbåtrutene. 60% av belegget var på ruten Tromsø-

Skjervøy.  

Figur 4-10 viser persontransporten på hurtigbåtene i Nord-Troms, pr. måned i 2017. 

 

Selv om det er mer trafikk på sommerhalvåret, viser utviklingen over året at det er mye «fast» 

trafikk på rutene. Rutene er derfor viktige regionale transportmiddel for lokalbefolkning og annen 

nyttetrafikk. 
 

 
Figur 4-10: Passasjerer på hurtigbåter i Nord-Troms, pr måned 2017 
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I forbindelse med høringen til Handlingsplanen for fylkesvei 2018-2021 uttalte Nord-Troms 

Regionråd følgende (31.1.18): 

 

«HURTIGBÅT/FERGE 
Nord-Troms Regionråd ber fylkeskommunen prioritere følgende når det gjelder hurtigbåt 
og ferger: 

• Korrespondanse mellom de ulike rutene på strekningen Burfjord-Tromsø 
• Pendlingsmuligheter for skoleelever på strekningen Karlsøy-Skjervøy» 

 

 

 

4.3.4 SJØTRANSPORT GENERELT 

Regulære fartøysanløp er i mange tilfeller knyttet til trafikken langs hovedleia og nærhet til denne. 

Regulære skipsanløp forekommer imidlertid også der spesielle forhold nødvendiggjør anløp, f.eks. 

en mineralforekomst som i Tytebærvika. Regulære anløp kan også oppstå hvis en havn/kommune 

ligger gunstig til i forhold til transittoperasjoner. F.eks. omlasting fra båt over kai og distribusjon 

med bil til nærliggende områder. Pr. i dag er slike transittfunksjoner lite utviklet i Nord-Troms. 

Det er noe trafikk over Skjervøy og Sørkjosen. 

 

I figur 4-11 har vi markert det vi vurderer som de kommunale hovedkaianleggende i hver 

kommune. Med unntak av Lyngen, Nordreisa og Storfjord ligger disse i kommunesentrene. De 

fleste kommunene har mer enn en kai. 

 

 
Figur 4-11: Kommunale kaier i Nord-Troms, avstand til hovedleia 

 

Kartet viser også hovedleia langs kysten som en rød stiplet strek. Det er kun Skjervøy som ligger 

langs denne, mens de øvrige kommunale «hovedkaiene» ligger lengre fra hovedleia. Søylene 

viser avstanden fra de nevnte kommunale kaianleggene til nærmeste punkt i hovedleia. Distansen 

er målt som nautiske mil2. Sørkjosen ligger ca. 20 nautiske mil fra hovedleden. Dette betyr at et 

fartøy som opererer i 10 knop bruker 2 timer fra hovedleia til Sørkjosen, og 1,5 timer i 15 knop. 

                                           
2 En nautisk mil er 1,852 km.  

www.transportutvikling.no
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Normal rutehastighet for Hurtigruta er f.eks. 15 knop og en hurtigbåt kan operere i mer enn 30 

knop.  

 

Dette kan gi noen føringer for hvilke strategier som kan vurderes dersom en ønsker å øke 

sjøtransporten i regionen. Uansett bør havnene i regionen synliggjøres bedre enn i dag. I tabell 

4-5 har vi gjengitt en del fartøystyper som opererer i Nord-Norge. Flere av disse har aktivitet i 

kommunene i Nord-Troms. 

 

• Hurtigbåtanløp skjer i ytre del av regionen, i kommunen Skjervøy og Kvænangen 

• Det er 4 fergesamband i Nord-Troms 

• Brønnbåter trafikkerer mange av de 30 oppdrettslokalitetene, både settefisk og slakteklar 

fisk 

• Fartøy som transporterer ensilasje har trafikk til alle 3 slakteriene i Nord-Troms, ofte til 

Akva-Ren i Djupvik 

• Samtlige kommuner i Nord-Troms 

har periodiske, eller regulære 

besøk, av små bulkfartøyer. Det kan 

være fartøy som opererer for 

Felleskjøpet eller pukk, grus eller 

asfalt i forbindelse med f.eks. 

veiprosjekter.  I Tytebærvika er det 

regulære anløp av slik fartøy 

• Fôrbåter leverer fiskefôr til de fleste 

av akvakulturlokalitetene 

• Skjervøy har anløp av 

kystgodsfartøy og containerførende 

fartøy 

• Det er lite trafikk knyttet til off-shore 

• Forsvaret har aktivitet i alle 

kommuner, selv om dette kanskje i 

mindre grad kan karakteriseres som 

et kommersielt marked for havnene 

• Oppdrett er nevnt mht brønnbåter 

og fôrbåter. I tillegg opererer både 

servicebåter og fôrlektere i området. 

• Fiskeflåten har aktivitet i hele 

regionen og det er mottaks- og 

liggefunksjoner i flere kommuner 

• Kystverket har tidvis aktivitet i 

regionen, normalt ved prosjekter i 

farleden 

• I tillegg finnes nærings-/turisttrafikk 

og trafikk fra fritidsflåten. 

 
Tabell 4-5: Flåtesegment som opererer i Nord-Norge 

 

 

 

  

Ferger

Hurtigbåter

Hurtigruten

Annen pax/bil

Brønnbåter

Ensilasjefartøy

Små tankere

Annen våtbulk

Små bulkere

Fôrbåter

Annen tørrbulk

Kystgodsfartøy i rute

Kystgodsfartøy i løsfart

Containerfartøy

Annet stykkgods/container

Rigg

Serviceskip

Standbyfartøy

Annen offshore

Ytre kystvakt

Indre Kystvakt

Små torpedobåter

Andre båter

Oppdrettsbåter

Fôrflåte

Annen oppdrett

Lokale/sjark etc

Hav-gående

Små snurpere

Linebåter

Andre fiskebåter

Små lektere

Slep-/taubåt m.v.

Tugs

Lektere o.l.

Båter lokale havnevesen

Fritidsfartøy

Vindfarmbåter

Annet 

Annet

F
lå

te
s
e

g
m

e
n

t

Offshore-petro

Forsvaret

Fiskeflåten

Kystverket

Oppdrett

Passasjer/bil

Våtbulk

Tørrbulk

Stykkgods/contatiner
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4.4 LUFTFART 

Nord-Troms har en lufthavn, Sørkjosen i Nordreisa kommune. Både Alta og Tromsø er viktige 

lufthavner for regionens befolkning og næringsliv. Alta benyttes i størst grad av befolkningen i 

den nordlige del av regionen (Kvænangen). Hammerfest benyttes også. Tromsø er regionens 

sentrale flyplass for videretransport, og Tromsø er fylkets knutepunkt for mange sentrale 

tjenester. Sørkjosen lufthavn har lav frekvens og en relativt ujevn regularitet/punktlighet. Figur 

4-12 viser punktligheten3 som et gjennomsnitt pr. måned fra 2014 til 2018 slik denne registreres 

av Avinor. Det er variasjoner innenfor hver måned som ikke fremgår av figuren. 
 

 
Figur 4-12: Punktlighet Sørkjosen lufthavn (2014-2018) 

 

Vi ser at enkelte måneder har svært lav punktlighet, og at ankomstpunktligheten stort sett er 

lavere enn avgangspunktligheten. Ankomstpunktligheten som et snitt over hele perioden ligger 

på 86,6%, mens avgangspunktligheten ligger på 88,5%. 

 

Tabellen nedenfor viser hvilke direkteforbindelser man har i løpet av en uke for å fly til/fra Tromsø 

og Sørkjosen, og muligheten for å komme frem og tilbake samme dag. Kolonnen «Effektiv tid i 

Tromsø» er den tiden man faktisk har til rådighet for gjøremål i Tromsø. Denne effektive tiden er 

beregnet ut fra ankomst/avgangstider i Tromsø og at man trenger ca. 1,5 timer for å komme 

til/fra flyplassen i Tromsø, innsjekkingstid, ventetid mv. 

 

 
Tabell 4-6: Direkteflyvninger mellom Sørkjosen og Tromsø, høst 2018 (Kilde: Widerøe) 

                                           
3 Avgangs- og ankomsttid er ikke registrert for alle flygninger. Punktlighetstallene inkluderer kun de 

flygningene der tid er registrert. En flygning ansees forsinket når den er mer enn 15 min. forsinket. 
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Avgang Ankomst

Ukedag
Avg. 

Sørkjosen
Ank. Tromsø Avg. Tromsø

Ank. 

Sørkjosen
Flyselskap

Reisetid til 

Tromsø

Reisetid fra 

Tromsø

Tid i Tromsø 

(inkl. tid på 

flyplass)

Effektiv tid i 

Tromsø

Man-fre 07:00 07:25 10:30 10:55 Widerøe 00:25 00:25 03:05 01:35

Man-fre 07:00 07:25 19:30 19:55 Widerøe 00:25 00:25 12:05 10:35

Man-fre 20:10 20:35 00:00 00:00 Widerøe 00:25 00:00

Lørdag

Søndag 00:00 00:00 13:00 13:25 Widerøe 00:00 00:25

Søndag 13:40 14:05 19:30 19:55 Widerøe 00:25 00:25 05:25 03:55

Søndag 20:10 20:35 00:00 00:00 Widerøe 00:25 00:00

Ingen flyvninger

Direkteflyvninger mellom Sørkjosen og Tromsø (høst 2018)

Ikke mulig å returnere

Kun til Sørkjosen

Ikke mulig å returnere

451



KUNNSKAPSGRUNNLAG 2018 

 STATUS OG STRATEGIER - TRANSPORTINFRASTRUKTUR I NORD-TROMS 

TRANSPORTVIKLING AS                                                                                                         SIDE 48 AV 111 

 

 

• Mandag til fredag må man være i Tromsø 10-11 timer. Det er mulig å komme til Tromsø 

lufthavn kl. 07:25, men eneste reelle returmulighet er 19:30. I tillegg til morgenflyet fra 

Sørkjosen er det en kveldsavgang kl. 20:10. 

• Lørdag er flyplassen i Sørkjosen stengt 

• På søndag er det to avganger til Tromsø (13:00 og 20:10). Man kan returnere fra Tromsø 

19:30, noe som gir en effektiv tid i Tromsø på 3:55 min. 

 

Det er ønskelig med en ettermiddagsavgang fra Tromsø til Sørkjosen, ca. kl. 16:00, samtidig som 

man beholder muligheten for å komme frem og tilbake mellom Sørkjosen og Oslo på en dag. 

 

Biltransport mellom Sørkjosen og Tromsø tar ifølge NAF-ruteplanlegger 3 timer og 18 minutter, 

uavhengig om man kjører E6/E8 eller benytter fergeforbindelsene over Lyngen og Ullsfjorden 

(FV91). 

 

I 2017 ble det registrert 22.256 passasjerer over Sørkjosen Lufthavn. Dette inkluderer også 

transitt, dvs reisende som sitter i flyet ved mellomlanding i Sørkjosen, -f.eks. på vei fra Tromsø 

til Finnmark og transfer  

 

Sørkjosen er en av de små lufthavnene i Nord-Norge og i 2017 ble det registrert i overkant av 

13.000 passasjerer som skulle til/fra Sørkjosen. I 2017 var det syv flyplasser i Nord-Norge som 

hadde færre enn 12.000 innlandspassasjerer ex transitt. Mehamn, Båtsfjord, Honningsvåg og 

Hasvik hadde litt flere passasjerer en Sørkjosen i 2017, mens Røst og Berlevåg hadde færre. 

 

Figur 4-13 viser passasjerstatstikken over Sørkjosen lufthavn fra 2014 til 2017, samt 11 måneder 

av 2018 (tabellen i figuren). Fra 2014 til 2017 er innlandstrafikken redusert med 1.895 passasjerer 

(13%). Det har også vært en reduksjon fra 2017 til 2018, anslagvis nærmere 9% når året er 

omme. 

 

 

 
Figur 4-13: Passasjerstatistikk Sørkjosen lufthavn 2014-2017 (Datakilde: Avinor) 
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Nord-Troms Regionråds uttalelse til Troms fylkeskommune i forbindelse med NTP 2018-2029 (9. 

mai 2016) presiserer at: 

 

«Nord-Troms regionråd ønsker en utvikling av Sørkjosen lufthavn. En ser spesielt for seg 
en ny avgang fra Tromsø på ettermiddagstid. Det må også gjøres tiltak for a bedre 
regularitet på flyplassen. Alt for ofte opplever en at det blir satt opp buss for fly. Dette går 
ut over troverdigheten til flyplassen og passasjerene velger da bort flyet. Utvikling 
av flyplassens fasiliteter er også nødvendig». 
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4.5 JERNBANE 

Troms fylke har ikke jernbaneinfrastruktur og de nærmeste jernbanetilknytningene er Narvik, 

Kiruna og Fauske. Næringslivet i Nord-Troms, spesielt sjømatnæringen, benytter i hovedsak 

Narvik når transporten inkluderer jernbane. 

 

Kartet i figur 4-14 viser eksisterende jernbaner (grønne markeringer) og jernbaneprosjekter/-

ideer (blå markeringer) i Nord-Norge. «Nord-Norgebanen» er ikke vist på figuren. 

 

Operative linjer finnes via Narvik (Ofotbanen) og via Bodø/Fauske (Nordlandsbanen).   

 

Flere mulige jernbaneløsninger som inkluderer Troms har vært lansert, bl.a. «Tromsbanen» og 

«Kolari-Skibotn». 

 

 
Figur 4-14: Jernbaner og «jernbaneideer» i Nord-Norge (Kilde: Transportutvikling AS). 

 

Skibotn-Kolari (Ishavsbanen) er en ca. 300 km lang forbindelse mellom Kolari i Finland og Skibotn 

i Storfjord kommune, med mulig forlengelse mot Tromsø. Prosjektet har frem til nå vært drevet 

frem av Tornedalsrådet og Storfjord kommune. 

 

Prosjektet er i «hvilemodus» som følge av bl.a. mindre engasjement fra Tornedalsrådet og at det 

i dag er litt større fokus rundt andre jernbaneprosjekter. 
www.transportutvikling.no
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4.6 KNUTEPUNKT I OG UTENFOR REGIONEN 

Effektive transporter til/fra Nord-Troms krever i mange tilfeller at det finnes velfungerende 

knutepunkt i form av havner og landbaserte terminalfunksjoner. Slike funksjoner kan finnes i 

regionen (fylket) og utenfor. 

 

 

I regionen (fylket) 

De sentrale knutepunktfunksjonene i Troms fremkommer som en konsekvens av 

befolkningstetthet, næringsaktivitet og beliggenhet.  De store transporthusene har etablert sine 

terminaler ut fra kommersielle hensyn. Vi nevner noen: 

 

Landbaserte terminaler: 

• Schenker, Posten/Bring og PostNord har terminaler flere steder i fylket, bl.a. i Tromsø, 

Harstad og Finnsnes.  

 

Sjøterminaler: 

• Nor Lines har sjøterminaler i Tromsø, Skjervøy, Harstad og Finnsnes. 

• Eimskip og Lars Holm Shipping har terminaler i Tromsø.  

• I tillegg har havnene en viktig funksjon (se kapittel 4.3). 

 

 

 
Bilde  4-7: Skjervøyterminalen (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 

Fryseterminaler: 

Da Nord-Troms er en viktig fiskeriregion nevner vi også at det finnes flere fryseterminaler i Troms, 

bl.a.: 

 

• Pelagia (Tromsø/Solstrand og «hvilende» aktivitet på Sommarøy i Tromsø kommune) 

• Tromsøterminalen (Tromsø/Hansjordnes) 

• Troms Fryseterminal (Solstrand) 

• Nergårdterminalen (Senjahopen) 
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Troms fryseterminal er den største fryseterminalen i Nord-Norge. Deretter kommer 

Tromsøterminalen og Båtsfjord sentralfryselager. Disse 3 terminalene håndterte i 2017 84% av 

den frosne fisken som gikk over de rene fryseterminalene i Troms og Finnmark. 

 

Terminalene håndterer også andre produkter enn fisk. Fiskerinæringen i Troms kan også benytte 

nærliggende fryseterminaler i nordre Nordland (Lødingen, Myre, Melbu). 

 

 
Bilde 4-2: Båt ved kai, Troms Fryseterminal (Foto: Transportutvikling AS, juni 2017) 

 

 

Andre 

Det finnes også flere andre større terminal-/lagerfunksjoner, f.eks. Felleskjøpets lager på 

Bergneset, TINEs sentrallager i Harstad, Postens terminal i Tromsø, flyplasser som håndterer 

gods, dagligvaregrossistene i Tromsø (COOP og Norgesgruppen/ASKO), rør-/stållager osv.   

 

I tillegg er det flere andre slike «terminaler», som kan betraktes som små i en større 

sammenheng. De er likevel viktige for utviklingen i lokalsamfunnene og for å sikre effektive 

transport- og distribusjonsfunksjoner. 

 

 

Utenfor regionen/fylket 

Jernbane- og flyterminaler er de viktigste terminalfunksjonene utenfor fylkene. 

 

For transportene i 2017, hvor tog inngikk i transportkjeden, gikk det meste over Narvik. Det skjer 

også en del togtransport over Kiruna og Fauske. Togtransportene over Narvik er viktig for Troms 

og Nord-Troms. Alle togtransportene rutes imidlertid via Alnabru, noe som gjør Alnabru til den 

største togterminalen for Troms/Nord-Troms. 

 

For nordlige deler av regionen kan Alta ha en viktig terminalfunksjon, herunder omlasting for 

videretransport over E45 (Kivilompolo). Marine Harvest i Kvænangen har en del transport over 

Kivilompolo, uten at dette involverer terminalfunksjoner i Alta. 
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Båttransport med fisk rutes ofte via havner på Vestlandet, bl.a. Ålesund. 

 

Relevante flyterminaler for transport av havbruksprodukter finnes bl.a. i Norge (Gardermoen) og 

Finland (Helsinki). Helsinki er en viktig forbindelse for Troms i og med at bl.a. Lerøy Aurora har 

utviklet en effektiv logistikk for transport av fersk laks fra Skjervøy via Helsinki til forskjellige 

destinasjoner i Asia. Transporttiden mellom Skjervøy og Asia er under 40 timer. 
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5 NÆRINGSTRANSPORTENE 

5.1 GENERELT 

I det følgende beskrives noen sentrale næringer/næringstransporter i Nord-Troms. De næringene 

som beskrives er: 

 

• Sjømatnæringen 

• Industri, mineraler og bergverk 

• Landbruk 

• Avfallstransporter 

• Reiselivsnæringen 

• Andre transporter 

 

5.2 SJØMATNÆRINGEN  

Sjømatnæringen i Nord-Troms består av både havbruk, tradisjonelt fiske og 

underleverandører/inngående transporter (f.eks. fôr, paller, emballasje, salt mm).  

 

Pr utgangen av 2018 er det 3 aktive lakseslakterier i Nord-Troms og 9 operative aktører som tar 

imot og videresender fangst, med eller uten bearbeiding. De fleste av fangstaktørene er små. 

 

5.2.1 STORE VERDIER 

Tar vi utgangspunkt i Fiskeridirektoratets statistikk for 2017, var omsetningsverdien for rund fisk 

landet i Nord-Troms ca. 101 millioner. Dette er 28 millioner mer enn i 2016. Fangstomsetningen 

i Nord-Troms utgjør en liten del av fangstomsetningen i Troms, - i overkant av 2% i 2017.  

 

Basert på slaktet volum var verdien i havbruksnæringen i overkant av 6,6 mrd. i 2017. Dette er 

ca. 6% mer enn i 2016. Havbruksomsetningen i Nord-Troms utgjør en vesentlig del av 

havbruksomsetningen i Troms, - i overkant av 65% i 2017. Vi har beregnet verdien i 

havbruksnæringen med basis i slaktekvantum. Dette avviker noe fra Fiskeridirektoratets 

beregningsmetode, som tar utgangspunkt i produksjonen i merdene. 

 

Samlet omsetning (fangst og havbruk) var ca. 6,75 mrd. i 2017, mot ca. 6,25 mrd. i 2016. Dette 

gir en verdiøkning på ca. 6,3% fra 2016 til 2017. Samlet verdi for sjømatnæringen i Nord-Troms 

utgjør en vesentlig del av sjømatomsetningen i Troms, - ca. 46% i 2017. 

 

 

5.2.2 FANGST  

 

5.2.2.1 Generelt 

I Nord-Norge ble det i 2017 landet 971.088 tonn (rund vekt) fisk fra tradisjonelt fiskeri. (Kilde 

Fiskeridirektoratet, 31.5.18). Ca. 35% (342.039 tonn) ble landet i Troms. 

 

I Nord-Troms ble i 2017 landet i overkant av 9.000 tonn villfanget fisk, målt som rund vekt. 

Landingene i Nord-Troms i 2017 var ca. 3.300 tonn høyere enn i 2016. Veksten fra 2016 til 2017 

forklares i hovedsak av økt aktivitet hos fangstaktører på Skjervøy. 
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93% av landingene i Nord-Troms var torsk/torskeartet fisk. Det øvrige var annen fisk som f.eks. 

dypvannsfisk, bunnfisk, skalldyr mv. Det var ingen pelagiske landinger i Nord-Troms i 2017. Figur 

5-1 viser kommunene i Troms og registrerte landinger i tonn i 2017. Vi ser at Tromsø har vesentlig 

større landinger enn nest største kommune (Berg).  

 

 
Figur 5-1: Landing av fangst i Troms, tonn 2017 (Kilde: Fiskeridirektoratet/Transportutvikling AS) 

 

Kommuner i Nord-Troms er markert med en blå pil og skilt ut som en egen del av figuren.  Den 

blå delen av søylene i de enkelte kommuner viser andelen av torskeartet fisk. Den orange delen 

viser pelagisk fisk og den grå øvrige arter. Vi ser at torskeartet fisk er den dominerende 

fiskesortgruppen i Troms og Nord-Troms. Det meste av de pelagiske landingene i Nord-Norge 

skjer i Nordland. Berg og Tromsø har imidlertid store pelagiske landinger (begge hadde ca. 27.000 

tonn hver i 2017) 

 

Tabell 5-1 viser 

landingene i Nord-

Troms i 2017, jfr. figur 

5-1. 

 

 
Tabell 5-1: Landinger av 
fangst i Nord-Troms, 
tonn 2017, (Kilde: 
Fiskeridirektoratet) 

 -
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Nord-Troms

Torsk og torskeartet Pelagisk fisk Annet

Kommune
Torsk og 

torskeartet
Pelagisk fisk Annet Sum

Skjervøy 8 170              -                  194                  8 365              

Lyngen 2                      -                  378                  380                  

Kvænangen 230                  -                  26                    256                  

Nordreisa 180                  -                  8                      188                  

Kåfjord 135                  -                  9                      145                  

Storfjord -                  -                  -                  -                  

Nord-Troms 8 718              -                  615                  9 333              

Andel 93 % 0 % 7 % 100 %
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I Nord-Troms består som nevnt det meste av landingene av torskeartet fisk, med unntak av 

landinger av reker i Lyngen. 

 

 

5.2.2.2 Mottak og produsenter 

I 2017 var det 9 aktører som registrerte 

mottak av fangst i Nord-Troms. Målt etter 

landet volum (tonn) er aktørene på Skjervøy 

vesentlig større enn de øvrige. Nærmere 90% 

av landingene i Nord-Troms skjer i Skjervøy. 

 

Karls Fisk og Skalldyr har ikke permanente 

mottak i Troms, men henter fisk i region for 

transport og bearbeiding i Tromsø. 

 

 
 Tabell 5-2: Fangstaktører i Nord-Troms 2017 

 

I tillegg til de nevnte aktørene i tabellen er det noen få mobile mottak hvor det hentes inn små 

mengder fisk, bl.a. i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. I 2017 ble det kun registrert 1,7 tonn 

fra slike mottak.  

 

 

5.2.2.3 Endringer 

Vi har vurdert endringene i landet fangst fra 2014 til 2017. Årsaken til at vi har benyttet disse 

årstallene er for å gi sammenligningstall med data som benyttes av Troms fylkeskommune (Se: 

Status 2018. Næringstransporter i Troms og Finnmark, Transportutvikling AS, 1. oktober 2018). 

 

 

Den dominerende fangstkommunen i 

Nord-Troms er Skjervøy, også når det 

gjelder vekst fra 2014 til 2017.  

 

Fra 2014 til 2017 har landingene i 

Skjervøy mer en doblet seg, fra 4.066 

tonn til 8.365 tonn. For de øvrige 

kommunene er det små endringer, 

målt i tonn. 

 

 

 
 

 

Figur 5-2: Endringer 2014-2017 i landet 
fangst i Nord-Troms, tonn (Kilde: 
Fiskeridir./Transportutvikling AS) 
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I tabellen har vi markert økning i landinger i hver kommune med grønn farge og reduksjon med 

rød farge. 

 

 

 
Tabell 5-3: Landinger i kommuner i Nord-Troms, rund vekt 2014-2017 (Kilde: Fiskeridirektoratet) 

 

Bilde  5-1: Oksfjordhamn fiskerihavn i Nordreisa (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 

 

5.2.3 HAVBRUK 

5.2.3.1 Generelt 

I Nord-Norge ble det i 2017 produsert ca. 534.110 tonn laks (rund vekt) fra oppdrettsnæringen i 

landsdelen (Kilde Fiskeridirektoratet, 31.5.18). Ca. 34% (179.943) ble produsert i Troms. Tallene 

fra Fiskeridirektoratet refererer til det som produseres i merdene i fylkene og ikke det som slaktes. 

Laks kan produseres i et annet fylke enn der slakteriet er lokalisert. Et eksempel er at det 

overføres laks som er produsert i Finnmark for slakting i Nord-Troms. 

 

Tonn % Tonn %

Skjervøy 4 066            6 859            4 786            8 365            4 299            105,7 % 3 579            74,8 %

Kvænangen 247               431               387               256               9                    3,7 % -131              -33,8 %

Kåfjord 136               208               142               145               8                    6,1 % 3                    2,0 %

Nordreisa 307               260               207               188               -119              -38,8 % -19                -9,2 %

Lyngen 505               396               395               380               -124              -24,7 % -15                -3,7 %

Storfjord 0                    -                0                    -                -0                  -100,0 % -0                  -100,0 %

Nord-Troms 5 260            8 153            5 916            9 333            4 073            77,4 % 3 417            57,7 %

Endringer

2014-2017 2016-20172014 2015 2016 2017Kommune
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Slakteriene i Nord-Troms slaktet i 2017 ca. 65% av det som totalt ble slaktet i Troms. Dette 

tilsvarer nærmere 110.000 tonn slaktevekt og rundt 132.000 tonn rund vekt. 

 

 

5.2.3.2 Slakterier 

I Troms er det pr. oktober 2018 lokalisert 8 lakseslakterier. Figur 5-3 viser lokaliseringen av 

slakteriene i Troms og Finnmark. I figuren har vi også vist en del nærliggende slakterier i nordre 

Nordland.  Tre av slakteriene er lokalisert i Nord-Troms. Disse er: 

 

• Lerøy Aurora (Skjervøy i Skjervøy kommune) 

• Arnøy Laks slakteri (Arnøya i Skjervøy kommune) 

• Marine Harvest (Jøkelfjord i Kvænangen kommune) 

 

 
Figur 5-3: Lokalisering av slakterier i Troms og Finnmark, pr oktober 2018 

 

Lerøy Aurora var det største slakteriet i Troms i 2017. Deretter kom Arnøy Laks Slakteri. Marine 

Harvest i Jøkelfjord var det 6. største. 

 

I 2017 var Lerøy Aurora også det største slakteriet i Nord-Norge. 

 

 

5.2.3.3 Endringer 

Figur 5-4 viser utviklingen av slaktet kvantum (uttransportert vekt4) i Nord-Troms fra 2007 til 

2017. Det mangler tall fra enkelte år, men trenden er tydelig. Fra 2014 til 2017 var det en økning 

                                           
4 Uttransportert vekt atskiller seg fra rund vekt ved at ensilasje/avskjær ikke er inkludert. Uttransportert 

produkt er i stor grad sløyd fisk med hode, men også noe filet og andre produkter. 
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i slaktet laks med over 58%. Bare økningen tilsvarer mer enn 2.100 utgående vogntog pr år, eller 

ca. 40 pr. uke. 

 

 
Figur 5-4: Endring uttransportert vekt av laks i Nord-Troms, tonn (Kilde: Transportutvikling AS/slakteriene) 

 

Som følge av at havbruksnæringen er en storforbruker av biltransport, øker veitransportarbeidet 

tilsvarende veksten i slaktet kvantum. Økningen i Troms har vært betydelig, spesielt i Skjervøy 

kommune. 

 

Vi nevner at den nasjonale statistikken registrerer «rund fisk» og ikke det hovedproduktet som 

transporteres ut fra slakteriene, og heller ikke de øvrige transporter som er avledet fra 

havbruksnæringen (f.eks. fôr, emballasje, paller osv.). 

 

I Nord-Troms ble det i 2017 slaktet mer fisk enn det som produseres i merdene i regionen. 

Transportarbeidet er derfor høyere enn det de offentlige produksjonstallene indikerer. 

 

 

5.2.4 ANDRE AKTØRER INVOLVERT I SJØMATNÆRINGEN  

Sjømatnæringen skaper betydelige transporter utover uttransport av ferdigprodukter. Vi benytter 

dette kapitlet til å gi litt informasjon om slike transporter. Selv om ikke alt er med mener vi likevel 

kapitlet kan bidra til å gi bedre forståelse for «sjømatbransjen» ved de eksempler som benyttes.    

 

 

Uttransporter 

Vesentlige biprodukter ut fra næringen er ensilasje og avskjær5. I de intervjuer/vurderinger 

som er foretatt av Transportutvikling AS ble det registrert ca. 23.000 tonn ensilasje og avskjær 

                                           
5 Ensilasje er i en sjømatkontekst biprodukter fra sjømatnæringen, dvs. fiskeavfall, død fisk fra 

oppdrettsanlegg mv. Avskjær er også et biprodukt fra næringen, men transportformen har ofte likhetstrekk 

med transport av ferske produkter. 

www.transportutvikling.no
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som utgående biprodukt i Nord-Troms i 2017. Den teoretiske mengden av slike biprodukter er 

imidlertid høyere. Store deler av fisken som kommer inn til fangstmottakene leveres sløyd, 

hodekappet osv. For de registrerte tonnene ble 83% transportert ut med båt. 

 

Den største aktøren som betjener biproduktmarkedet i Nord-Troms er Hordafor/Akva-Ren med 

prosessanlegg i Kåfjord og hovedkontor i Lyngen. Den største delen av transporten skjer med 

båt.  Noe ensilasje går også til Finland. 

 

 

Inntransporter 

Råstoff til slakterier og mottak kommer vanligvis sjøveien, selv om det foregår en del 

interntransport med bil som belaster veinettet. Fisk til mottakene kommer normalt sjøveien med 

fiskefartøy.  Laks til slakteriene og settefisk til oppdrettsanlegg kommer sjøveien med brønnbåter. 

Av de 149 godkjente akvakulturlokalitetene i Troms (oktober 2018), er 32 (21%) lokalisert til 

Nord-Troms. 47% av lokalitetene i Nord-Troms ligger i Skjervøy, 28% i Kvænangen, 13% i 

Nordreisa, 6% i Kåfjord og ca. 3% i hver av kommunene Storfjord og Lyngen. 

 

 
Tabell 5-4: Godkjente lokaliteter i Nord-Troms (Kilde: Fiskeridirektoratet, oktober 2018) 

 

Figur 5-5 er en visualisering av tabell 5-4. 

 

 
Figur 5-5: Godkjente lokaliteter i Nord-Troms (Kilde: Fiskeridirektoratet, oktober 2018) 
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AKVAKULTURDYR TIL KONSUM (Blåskjell) 0 0 0 1 0 0 1

MATFISK 1 8 0 3 12 0 24
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NORD-TROMS 2 9 1 4 15 1 32
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Sjømatnæringen benytter store mengder paller og emballasje. Det meste av pallene kommer inn 

til slakteri eller mottak med bil. En del av pallene produseres lokalt og regionalt, men det meste 

kommer fra Finland og Baltikum. 

 

Emballasje leveres/produseres i stor grad lokalt og regionalt. Det aller meste av emballasjen 

transporteres med bil. Transport av emballasje skaper mye transportarbeid da emballasje i form 

av f.eks. isoporkasser gir stort volum. BEWI i Nordkjosbotn er en stor leverandør av emballasje 

til sjømatnæringen i Nord-Troms, men det leveres også emballasje fra flere andre leverdører. 

 

Lerøy Aurora (Skjervøy) har egen produksjon av emballasje. Veitransportarbeidet til Skjervøy ville 

vært vesentlig høyere ved bruk av eksterne leverandører. For Lerøy Aurora ville 

veitransportarbeidet på FV866 økt med mer enn 4.000 vogntog pr. år, hvis produksjonen hadde 

skjedd et annet sted.  

 

Fôr går til oppdrettslokalitetene, og ikke til slakteriene som står for uttransporten av 

oppdrettsfisk. 

 

 

 
Bilde  5-2: Fôrbåten "Rubin" ved kai i Skjervøy (Foto: Transportutvikling, 2018) 

 

De store fôrleverandørene til oppdrettsnæringen i Nord-Troms er EWOS på Bergneset (Balsfjord), 

Skretting (Hadsel) og Biomar (Øksnes). Fôr transporteres for det meste med båt, men en del går 

med bil. I 2017 ble det transportert 2.000-3.000 tonn med bil til lokaliteter i Nord-Troms. 
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Bilde  5-3: EWOS på Bergneset (Foto: Transportutvikling AS, 2018) 

 

 

Salt går til fiskebruk langs hele kysten. Stort sett alt kommer inn med mindre bulkbåter fra: 

 

• G C Rieber Salt AS, Harstad 

• Saltimport, Vannøy 

 

Det meste av saltet går til fiskebrukene, mens noe går til veiformål.  

 

Det benyttes store mengder is ved transport av ferske fiskeprodukter. De de fleste har egen 

produksjon av is.  
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5.3 INDUSTRI/MINERALER/BERGVERK 

Mange av industribedriftene i Nord-Troms er tilknyttet industrimiljøet på Furuflaten i Lyngen 

kommune. Her finnes bl.a. bedrifter som Cinderella Eco Solution, Haplast, Furstål og Lyngen Plast. 

 

 

Bilde  5-4: Skilt utenfor Furuflaten Industriområde (Foto: Transportutvikling AS, november 2018) 

 

 

Lyngen kommune har de største mineralutskipningene i regionen. Disse skjer fra YITs anlegg i 

Tytebævika. 

 

I Nordreisa finner vi bl.a. Betongservice og Reisa Grus.  Industrien i Skjervøy er i hovedsak rettet 

mot sjømat. I de øvrige kommunene er det relativt få store industrielle aktører. 

 

 

 

5.4 LANDBRUK 

I Nord-Troms er det ca. 400 bruk som driver en eller annen form for melke- eller 

husdyrproduksjon. De fleste er lokalisert i kommunene Lyngen, Kåfjord og Nordreisa. 

Melkeproduksjon og slakt av dyr skaper transport. I tillegg er det produksjon av egg, avlsdyr, 

hester mv. 

 

Tabell 5-5 viser antallet produksjonsdyr i hver kommune, fordelt på melkeproduksjon (ku og geit) 

og slaktedyr (storfe, gris og sau). 
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Tabell 5-5: Antall produksjonsdyr i Nord-Troms, pr. kommune, 2017 (Kilde: Landbruksdirektoratet) 

 

I 2017 ble det levert 683.851 kg kjøtt og andre husdyrprodukter (bl.a. ull) fra landbruksaktørene 

i Nord-Troms. Samlet utgjør dette 18% av produksjonen i Troms fylke. 32% av kjøttproduktene 

ble levert fra bedrifter i Lyngen kommune. Kvænangen hadde størst produksjon av griseslakt. 

 

 
Tabell 5-6: Kjøttproduksjon i Nord-Troms, pr. kommune, 2017 (Kilde: Landbruksdirektoratet) 

 

I 2017 ble det levert 7.348.695 liter melkeprodukter fra landbruksaktørene i Nord-Troms. Samlet 

utgjør dette 21% av produksjonen i Troms fylke. Nord-Troms hadde imidlertid 42% av 

geitemelkproduksjonen i Troms. 

 

32% av melkeproduktene ble levert fra bedrifter i Nordreisa, 31% fra Kåfjord og 27% fra Lyngen. 

 

 
 

 
 

 

Tabell 5-7: Melkeproduksjon i 
Nord-Troms, pr. kommune, 
2017 (Kilde: 
Landbruksdirektoratet) 

 

Store transporter i Nord-Troms regionen styres av Felleskjøpet, Tine og Nortura. Melk leveres i 

hovedsak til meieriet på Storsteinnes (Balsfjord) i Målselv. Felleskjøpet har lager/terminal i 

Sørkjosen. 

 

 

 

Lyngen 212 874 517 0 4 446 6 049

Kåfjord 281 1 139 436 42 2 320 4 218

Nordreisa 278 590 437 0 3 137 4 442

Storfjord 0 628 8 0 825 1 461

Kvænangen 60 0 83 313 160 616

Skjervøy 0 0 0 0 490 490

Nord-Troms 831 3 231 1 481 355 11 378 17 276

Melkegeiter SlaktegriserKommune Melkekyr Andre storfe
Sauer over   

1 år
Sum

Område Antall Sau og lam Storfe Gris Annet SUM kg Andel 

LYNGEN 6 765                     132 191            67 049                 307 20 114           219 661        32 %

NORDREISA 4 745                        93 033            58 191                 388 16 171           167 783        25 %

KÅFJORD 3 722                        65 773            50 348            16 756 13 491           146 368        21 %

KVÆNANGEN 1 495                          6 364            10 997            89 621 783                107 765        16 %

STORFJORD 1 064                        17 748                 408 -                 6 111             24 267           4 %

SKJERVØY 824                           16 794 -                 -                 1 213             18 007           3 %

Nord-Troms 18 615           331 903        186 993        107 072        57 883           683 851        100 %

Andel av Troms 22 % 23 % 15 % 14 % 26 % 18 %  

Kommune Geitemelk (l) Kumelk (l) SUM liter Andel

NORDREISA         356 196 1 983 938     2 340 134     32 %

KÅFJORD         649 615 1 596 171     2 245 786     31 %

LYNGEN         634 347 1 366 071     2 000 418     27 %

STORFJORD         395 700 -                 395 700        5 %

KVÆNANGEN                    -   366 657        366 657        5 %

Nord-Troms 2 035 858     5 312 837     7 348 695     100 %

Andel av Troms 42 % 18 % 21 %
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5.5 AVFALLSTRANSPORTER 

Avfall er i dag råvarer for en industri som skaper store verdier. I Norge behandles og gjenvinnes 

rundt 13 millioner tonn avfall. I Troms utgjorde avfallstransporter over 13% av det totale 

veitransportarbeidet i 2017 («Status 2018 - Næringstransporter i Troms og Finnmark», 

Transportutvikling AS, 2018).  

 

Den enkelte kommune har ansvar for å samle inn husholdningsavfall blant sine innbyggere. Noen 

kommuner har valgt renovasjonsløsninger basert på interkommunalt samarbeid, mens andre 

velger å ha en egen kommunal renovatør. Det finnes også flere private aktører i dette markedet.  

 

Næringsavfall er avfall som oppstår i forbindelse med privat og offentlig nærings- og 

forvaltningsvirksomhet. Næringsavfall skal leveres til et godkjent mottak for behandling, og det 

er avfallsbesitter som har ansvar for at dette blir levert. Avfallsselskapene organiserer 

avfallsinnsamling og gjenvinning etter gjeldende regelverk. Ulike selskap har ansvar for ulike 

typer avfall.  

 

I 2009 ble det innført et lovverk som stiller strengere krav til deponering av biologisk nedbrytbart 

avfall. Dette har bidratt til å oppfylle miljømål, men også ført til økt veitransport.  

 

I Troms er det både offentlige (kommunale/interkommunale) og private avfallsselskap. Flere 

avfallsselskap, både i Troms og Finnmark, benytter veiinfrastrukturen i Nord-Troms. 

Avfallsselskap i Vest-Finnmark bruker bl.a. E6 som gjennomgangsvei sørover eller har leveranser 

til Storslett, Skibotn og Djupvik. 

 

I Nord-Troms organiseres den kommunale renovasjonen av det interkommunale selskapet 

Avfallsservice AS. Alle 6 kommunene i Nord-Troms er medeiere. Selskapet har hovedkontor i 

Sørkjosen og fem miljøstasjoner i fem ulike kommuner. Avfallsservice har en større 

mottaksstasjon i Skibotn (Origo). 

 

I tillegg til den kommunale renovasjonen har selskapet bl.a. utleie av containere, innsamling og 

behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av 

spesialavfall. 

 

Avfallsservice har ca. 6.000 husholdningsabonnenter og 400 bedrifter. Selskapet har aktivitet fra 

Målselv i sør til Lakselv i nord. I 2017 behandlet selskapet ca. 16.000 tonn inngående avfall. 

 

Selskapet har transport på stort sett alle veier i Nord-Troms og påpeker følgende utfordringer: 

 

• mange veier er dårlige, både fylkesveier og kommunale.  

• kostnaden ved å benytte Lyngenfergene er alt for høy, og fergenes hastighet over fjorden 

bør økes for å redusere reisetiden.  Bedre rutetilbud/frekvens er ønskelig.  

• Utfordringen på vinteren er Kvænangsfjellet. 

 

Avfallsservice benytter i dag modulvogntog mellom Skibotn og Tromsø. Selskapet utelukker ikke 

økt bruk av modulvogntog når veiene blir tilrettelagt for denne type kjøretøy. 
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5.6 REISELIVSNÆRINGEN 

Reiselivsnæringen omfatter flere bransjer som inngår i ulike næringer. Reiselivet består av fem 

hovedområder: transport, servering, overnatting, aktiviteter/opplevelser og formidlings-

aktiviteter.  

 

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2018, utarbeidet av Menon og Bedriftskompetanse, ble 

publisert 12.11.2018. For reiselivsnæringen i Nord-Norge sies følgende: 

 

«Veksten i antall overnattingsdøgn i Nord-Norge har avtatt siden 2016, og den seneste 
tiden har antallet faktisk gått litt ned. Utviklingen har vært dårligere enn våre tidligere 
prognoser tilsa. Veksten i nordnorsk reiseliv har de senere årene i hovedsak vært drevet 
av flere utenlandske tilreisende.» 

 

I rapporten har en sett på antall overnattingsdøgn i Nord-Norge i forhold til kronekursen og peker 

på følgende: 

 

«Det var en tydelig sammenheng mellom kronekursen og veksten i antallet 
overnattingsdøgn mellom 2012 og 2016. Lav kronekurs gjør det rimeligere å reise til Norge 
som turist. Etter 2016 svekket ikke kronen seg mer, og veksten i utenlandske 
overnattingsdøgn bremset kraftig opp. Fordi vi forventer en gradvis sterkere krone, må vi 
regne med en ytterligere oppbremsing. Vi forventer derfor nullvekst i reiselivets omsetning 
frem til 2020.» 

 

 

Turisme i Nord-Troms 

Visit Lyngenfjord representerer 5 av 6 kommuner i Nord-Troms Regionråd. Kvænangen er ikke 

med.  

 

De opplyser at de har sett en vekst i reiselivsnæringen for regionen de siste 5 årene. 2018 ser ut 

for å ende på omentrent samme, eller litt lavere, nivå som i 2017.  

 

Flertallet av virksomhetene innen reiselivsnæringen i Nord-Troms er små, men er av stor 

betydning i lokalsamfunnene. Noen leverer kun overnatting, men flere tilbyr «pakker» bestående 

av både opplevelser, overnatting, transport osv. Det er et mangfold av naturbaserte opplevelser 

som tilbys, både for sommerturisme og vinterturisme. Det virker som småbedrifter innen 

reiselivsnæringen ser positivt på fremtiden. Flere utvider, pusser opp/moderniserer lokaler, og 

forbedrer og videreutvikler sine tilbud. 

 

Antall turister for perioden desember, januar og februar øker. Dette har i stor grad sammenheng 

med nordlysturismen.  

 

Reiselivsnæringen utvikler seg stadig i retning av å være en helårsnæring, selv om juni, juli og 

august er månedene med desidert størst aktivitet. 

 

Tromsø er en viktig hub for turismen i regionen. Direkteruter fra Europa til Tromsø har vært viktig 

for utviklingen. Dette gjør det mere lettvint for besøkende. Spesielt i nordlyssesongen (desember 

til februar) og skisesongen (midten av mars til midten av mai) er Tromsø en viktig hub. Da flyr 

turister til Tromsø for så å leie bil eller bli hentet av vertskap for overnatting og opplevelser. 

Tromsø er mindre viktig som hub sommer og høst. 
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Opplevelsesleverandører i Tromsø-regionen har gjort det enklere å bestille organiserte dagsturer 

med transport fra Tromsø vinterstid. Det er satt opp daglige bussavganger fra Ishavshotellet i 

Tromsø til Årøybukt/Aurora Spirit i perioden 1. desember til 31.mars. 

 

Fra Visit Lyngenfjord får vi opplyst at det kommer mange turister inn i regionen fra finsk side, 

bla. fra Levi og Rovaniemi. På sommeren er det satt opp bussrute Rovaniemi-Nordkjosbotn-

Tromsø. Det jobbes med å få gjort denne ruten til et helårstilbud. En finsk turoperatør sørger for 

at 1000- 1500 besøkende pr. år kommer fra Levi til Slettnes for å oppleve arrangert sauna og 

isbading. Det er også turister som kommer inn i regionen med fly til Rovaniemi og leiebil herfra, 

da det blir billigere enn å leie bil i Norge. 

 

Alta lufthavn har betydning for reiselivsnæringen i Nordreisa og Kvænangen, og da spesielt for 

Kvænangen.  

 

Turoperatører som benytter Hurtigruten, og kombinerer opplevelser sjø/land, har gitt Skjervøy 

en økning i besøkende. Her er bla. overnatting på stedets hotell og hvalsafari et populært tilbud. 

Dette er en utvikling som har kommet de siste 2 årene. 

 

 
Figur 5-6: Antall gjestedøgn 2014-2018 

 

Figuren/tabellen over er hentet fra Visit Lyngenfjord `s web side. Tallene er hentet fra SSB og 

tabellen viser antall gjestedøgn fra 2014 til 2018. I tillegg til kommunene i Nord-Troms er Balsfjord 
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og Karlsøy med i statistikken. Gjestedøgn representerer bare en del av beskrivelsen av reiselivet 

i regionen. 

 

Hvis vi legger til grunn statistikk fra Statistikknett.no der hoteller, campingplasser og hyttegrender 

i kommunene representert ved Nord-Troms Regionråd, samt Balsfjord og Karlsøy er registrert, 

ser vi følgende utvikling: 

 

• Samlet økning i overnattingsdøgn fra 2016 til 2017 i regionen 

• Samlet liten nedgang fra jan-sept 2017 til jan-sept 2018 i regionen 

• Nedgang i overnattingsdøgn samlet for Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa fra 2016 til 

2017 og fra jan-sept 2017 til jan-sept 2018 

• Økning i Tromsø 

• Nedgang i andel nordmenn og utenlandsandelen øker 

• Det er flest utenlandske turister fra Tyskland. Deretter kommer USA og Storbritannia 

 

Kollektivtransport som buss og hurtigbåt benyttes i liten grad av turister. Å bruke kollektiv-

transport anses som en krevende øvelse. 

 

Mange turister kommer til regionen med egen bil eller bobil. Dette gjelder spesielt sommer og 

høst. For utenlandske turister, spesielt i vinterhalvåret, er det vanskelig å ta seg frem på egen 

hånd da kjøreforholdene er utfordrende. 

 

 

Utfordringer og forbedringspotensial 

For å bedre kunne legge til rette for reiselivet påpeker representanter for reiselivs-

næringen/kommunene i regionen betydningen av bedre kollektivtransport, - og presiserer: 

 

• Det er for få avganger med buss og hurtigbåt, samt dårlig komfort/standard på flere 

busser 

• Kvænangsruta må styrkes 

• Det er ikke tilrettelagt med korrespondanser mellom ulike kollektivtilbud 

• Informasjon om kollektivtransport må være lett tilgjengelig for turister. Informasjonen må 

være tilgjengelig på engelsk 

• Det må være mulig å kjøpe billett på nett 

• Det er for dårlig rutetilbud og regularitet på flytilbudet i Sørkjosen 

  

Mangelen på parkering, skilting og annen tilrettelegging for turismen er en utfordring.  

 

Fra representanter for kommunene i regionen påpekes det at det er utfordringer rundt turist-

parkering. Det følger kostnader med opparbeiding av parkeringsplasser, toaletter og 

søppelhåndtering. Pr i dag er det ingen søkbare midler for slike kostnader, og kommunene får 

regningen. 

 

Toaletter som finnes langs E6 stenger om vinteren. 
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5.7 ANDRE TRANSPORTER 

I tillegg til de bransjer som er kommentert ovenfor, bidrar andre næringer til mye transport i 

regionen. 

 

Vi nevner spesielt dagligvarer der de regionale lagrene er i Tromsø (COOP og ASKO) og i Narvik 

(REMA). I 2017 utgjorde dagligvaretransporten i Troms over 17% av de registrerte transportene 

(«Status 2018 - Næringstransporter i Troms og Finnmark», Transportutvikling AS, 2018). 

 

Disse tre aktørene leverer til dagligvarenæringen i Nord-Troms. 

 

REMA distribuerer til hele Troms og Finnmark, samt sørover til midten av Nordland med 

utgangspunkt i Narvik. ASKO og Coop distribuerer til hele Troms og Finnmark, samt sørover til 

Narvik/Tysfjord med utgangspunkt i Tromsø og Ramfjord. 

 

Figur 5-7 viser 

lokaliseringen av de tre 

dagligvarelagrene i 

Nord-Norge.  

 

Distribusjonsområdet er 

indikert.  

 

 

 

 

 

 
Figur 5-7: Lokalisering av 
dagligvarelagre i Nord-
Norge 

 

 

Det foregår også et betydelig transportarbeid knyttet til petroleumsdistribusjon. Det største 

transportarbeidet på vei genereres som følge av distribusjon av petroleumsprodukter til 

konsumenter og næringsliv.  I 2017 var ca. 12% av transportarbeidet i Troms knyttet til slike 

transporter. 

 

Kysttankanleggene har en viktig funksjon som mottak og distribusjonsledd for 

petroleumsprodukter.  De regionale tankanleggene forsynes med mindre tankskip. Deretter skjer 

det en videredistribusjon til privatmarkedet (f.eks. bensinstasjoner) eller næringsmarkedet 

(industriell virksomhet, mindre tankanlegg, skipsfart osv.). I hovedsak skjer slik distribusjon med 

bil. Det er ingen operative kysttankalegg i Nord-Troms. De nærmeste befinner seg i Alta, 

Hammerfest, Tromsø/Tromsdalen og Bergneset. 

 

I 2017 passerte det (frem og tilbake) ca. 1.100 petroleumsrelaterte biltransporter over grensen 

mellom Finnmark og Toms. Dette inkluderer en økende andel av gasstrailere fra Hammerfest. Ca. 

75-80% av transportene var gasstrailere (LNG). 

 

I tillegg foregår det transporter av post og andre varer. 

 

BODØ

KJØLLEFJORD

BERLEVÅG

VARDØ

BÅTSFJORD

VADSØ

KIRKENES

ALTA

FAUSKE

MEHAMN

TROMSØ

ØKSFJORD

NARVIK

RØRVIK

ØRNES

NESNA

SANDNESSJØEN

BRØNNØYSUND

MO

MOSJØEN

Transportutvikling AS 
juni 2017

RAMFJORD

FINNSNES

HARSTAD

SKJERVØY

BARDUFOSS

SVOLVÆR

473



KUNNSKAPSGRUNNLAG 2018 

 STATUS OG STRATEGIER - TRANSPORTINFRASTRUKTUR I NORD-TROMS 

TRANSPORTVIKLING AS                                                                                                         SIDE 70 AV 111 

 

5.8 KART OVER VEIBELASTNINGER 

5.8.1 TRANSPORTKART -ALLE TRANSPORTER 

Kartet viser veitrafikk med tunge næringskjøretøy (vogntogekvivalenter, VTE). Tallene er basert 

på intervjuer med næringsaktører i de største bransjene i Nord-Troms. Tallene inkluderer også 

trafikk fra aktører som er lokalisert utenfor Nord-Troms regionen. 

 

Røde veimarkeringer viser statlige veier mens grønne viser fylkesveier. Tykkelsen på strekene 

markeder veibelastningen ved at tykke streker har mer trafikk enn tynne. 

 

Nord-Troms regionen er markert med et blått omriss. 

 

Utenfor regionen har vi ikke markert transportmengdene i Finnmark, men tatt med transporter 

sør for Storfjord (E6) og E8 inn mot Tromsø. 

 

Illustrasjonen er basert på Årsdøgntrafikk med tunge kjøretøy (ÅDT(V)) i 2017. Årsdøgntrafikk er 

trafikk i begge retninger og baseres på at trafikken går jevnt over et helt år. Bedrifter som har 

sesongproduksjon vil ha en høyere trafikk i de dagene produksjonen pågår, enn det ÅDT viser. 

 

 
Figur 5-8: Veitransportkart alle transporter 
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Tabellen til venstre viser Årsdøgntrafikk med 

tunge kjøretøy for utvalgte veistrekninger 

(2017). Europaveier er markert med rød tekst. 

 

Vi har tatt med strekninger med ÅDT(V) større 

enn 5. 

 

Ser vi bort fra strekningen i Balsfjord (sør for 

Nordkjosbotn) er den mest trafikkerte 

strekningen med tunge næringskjøretøy i Nord-

Troms E6/E8 nord for Nordkjosbotn til Oteren.  

På denne strekningen trafikkerer 

gjennomgangstrafikk på E6, trafikk mot Finland 

(E8 Kilpisjärvi) og trafikk mellom f.eks. 

Furuflaten og områder sør for Oteren. 

 

E6 gjennom hele Kåfjord har mye tungtrafikk. 
 

 
Tabell 5-8: Årsdøgntrafikk tunge kjøretøy, alle 
transporter 

 

Den mest trafikkerte fylkesveien er FV866 mellom Langslett og Skjervøybrua. Av den trafikken 

som går langs E6 sør for Langslett, anslår vi at ca. 50% har sin opprinnelse eller destinasjon i 

Skjervøy kommune. Det meste er sjømatprodukter fra Skjervøy og Arnøya. 

 

På fylkesveiene er det også mye trafikk mellom Furuflaten og Oteren på FV868. Dette er i stor 

grad trafikk knyttet til industrien på Furuflaten. Det er også en del tungtrafikk mellom Furuflaten 

og Lyngseidet (FV868), selv om denne er mindre enn FV868-trafikken ut mot E8/E6 (Oteren). 

 

FV91, på hele strekningen mellom Fagernes (XE8) og Lyngseidet har mye tungtrafikk. Det meste 

er gjennomgangstrafikk. 

 

Det er også mye trafikk på FV869/FV347 ut til Arnøya i Skjervøy kommune, FV 312 mellom 

Svensby og Lenangsøyra og FV365 inn til Jøkelfjord. Mye av transportarbeidet på disse veiene er 

relatert til sjømat (se sjømatkartet, kapittel 5.8.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totale transporter ÅDT(V)
E6 Nordkj.botn-Bergneset 245
E6/E8 Oteren-Nordkjosbotn 151
E6 Manndalen-XE8 Skibotn 86
E6 Langslett-Rotsund 82
E8 Skibotn-Grense Finland 71
E6 Storslett-Sørkjosen-Langslett 46
FV866 Langslett-Skjervøybrua 41
E6 Alteidet-Burfjord 32
E6 Gr. Finnm.-XFV365 Alteidet 31
FV866 Skjervøybrua-Skjervøy 27
FV868 Furuflaten XE6 Oteren 27
FV91 Fagernes-Breivikeidet 18
FV91 Lyngseidet-Svendsby 17
FV869 Skjervøybrua-Storstein 13
FV347 Lauksundskaret-Lauksletta (øst) 12
FV868 Lyngseidet-Furuflaten 9
FV312 Svendsby-Lenangsøyra/Nord-Lenangen 5
FV365 Alteidet-Jøkelfjord 5
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5.8.2 TRANSPORTKART - SJØMATNÆRINGEN   

Kartet viser veitrafikk med tunge næringskjøretøy (vogntogekvivalenter, VTE). Tallene er basert 

på intervjuer med sjømataktører, både havbruk og fangst. Tallene inkluderer i tillegg til sjømat 

også transport av innsatsfaktorer og biprodukter. 

 

Tallene inkluderer også trafikk fra aktører som er lokalisert utenfor Nord-Troms regionen.  

 

Røde veimarkeringer viser statlige veier mens grønne viser fylkesveier. Tykkelsen på strekene 

markeder veibelastningen ved at tykke streker har mer trafikk enn tynne. 

 

Nord-Troms regionen er markert med et blått omriss. 

 

Utenfor regionen har vi ikke markert transportmengdene i Finnmark, men tatt med transporter 

sør for Storfjord (E6) og E8 inn mot Tromsø. 

 

Illustrasjonen er basert på Årsdøgntrafikk med tunge kjøretøy (ÅDT(V)) i 2017. Årsdøgntrafikk er 

trafikk i begge retninger og baseres på at trafikken går jevnt over et helt år. Bedrifter som har 

sesongproduksjon vil ha en høyere trafikk i produksjonsdagene, enn det ÅDT viser. 

 

 
Figur 5-9: Veitransportkart sjømatransporter 
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Tabellen til venstre viser Årsdøgntrafikk med tunge kjøretøy (ÅDT(V)) for utvalgte veistrekninger 

(2017).  

 

Det er tatt med veier med større ÅDT(V) enn 1. 

 

Den mest trafikkerte strekningen med tunge 

sjømatkjøretøy i Nord-Troms er E6 nord for 

Skibotn. På denne strekningen trafikkerer 

gjennomgangstrafikk på E6 og sjømat-

transporter som skal over E8 Kilpisjärvi. 

 

Hele E6 strekningen mellom Skibotn og Langslett 

er tungt trafikkert med sjømatkjøretøy. 

 

 
 

 
 

Tabell 5-9: Årsdøgntrafikk tunge kjøretøy, 
sjømatnæringen 

 

Det alt vesentligste av fiskeproduktene eksporteres ut av regionen. De fleste passeringene ut av 

regionen skjer over E8 Kilpisjärvi og over fylkesgrensen til Nordland. Etter grensepasseringen til 

Nordland fordeler trafikken seg over E10 Bjørnfjell, tog fra Narvik og noe går videre langs E6. 

Transportveiene kan variere fra år til år og fra transport til transport. 

 

Den mest trafikkerte fylkesveien er FV866 mellom Langslett og Skjervøybrua. Trafikken stammer 

i hovedsak fra to store lakseslakterier (Lerøy Aurora og Arnøy Laks) og to fangstaktører (Skjervøy 

Fisk og Skalldyr og Årvikbruket). 

 

Av den trafikken som går langs E6 sør for Langslett, anslår vi at ca. 75% av sjømattransporten 

har sin opprinnelse eller destinasjon i Skjervøy kommune.  

 

På fylkesveiene er det også mye trafikk til/fra Skjervøy (FV866) og Arnøya (FV869/FV347), via 

fergesambandet Storstein-Lauksundskaret. 

 

Det er også en god del trafikk på FV365 til Jøkelfjord i Kvænangen kommune hvor Marine Harvest 

har sitt lakseslakteri, og på FV312 i Lyngen kommune mellom Svensby og Lenangsøyra (Lyngen 

reker). 

 

Noe transport av fangst skjer også over fergesambandet Rotsund-Havnnes (tørrfisk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjømattransporter ÅDT(V)
E6 Nordkj.botn-Bergneset 54
E6 Manndalen-XE8 Skibotn 49
E6 Djupvik-Olderdalen 48
E6/E8 Skibotn-Nordkjosbotn 47
E6 Langslett-Djupvik 46
FV866 Langslett-Skjervøybrua 34
E8 Skibotn-Grense Finland 26
FV866 Skjervøybrua-Skjervøy 21
FV869 Skjervøybrua-Storstein 13
E6 Gr. Finnm.-XFV365 Alteidet 12
FV347 Lauksundskaret-Lauksletta (øst) 12
E6 Alteidet-Langslett 11
FV365 Alteidet-Jøkelfjord 5
FV312 Svendsby-Lenangsøyra/Nord-Lenangen 2
FV347 Lauksundskaret-Årviksand 1
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6 KOLLEKTIVTILBUDET 

Med kollektivtilbud menes først og fremst bussruter og hurtigbåtruter. Fly og Kystrute 

representerer transporter inn og ut av regionen. Ferger betjener lokale funksjoner, først og fremst 

i forhold til transport av kjøretøy. Fly, Kystrute og ferger er kommentert i andre kapitler. 

 

Det er mange kommentarer som vedrører kollektivtilbudet i regionen. I hovedsak er disse knyttet 

til buss- og hurtigbåttilbudet, -og at kollektivtilbudet er generelt for dårlig. Vi nevner nedenfor 

noen av kommentarene fra innspillsmøtene: 

 

 

Busstilbudet: 

• Busstilbudet fungerer dårlig. Det er få avganger og flere av rutene som benyttes av 

lokalbefolkningen er skoleruter. Det er et begrenset tilbud når skolene er stengt. Flere av 

bussrutene korresponderer ikke med hverandre.  

• Busstilbudet mellom Kvænangen og Alta er dårlig. Kvænangen ligger nært Alta og 

pendlerbuss er viktig. Kvænangen har også et for dårlig tilbud mot Tromsø. 

• Dårlig komfort/standard på flere av bussene  

• Åpningen av Sørkjostunnelen gir mulighet for økt pendling/dagpendling mellom Nordreisa 

og Skjervøy/Kåfjord. Bussruter bør tilrettelegges. 

 

 

Jonas Pedersen, fra Ungdomsrådet i Nordreisa, kunne fortelle om dårlig kvalitet på 
buss og vei. For ungdom som pendler mellom hjem og skole/arbeid (til Nord-Troms 
vgs i Nordreisa eller Skjervøy), er dette ikke tilfredsstillende, og er med på å lokke 
ungdom til å bosette seg i byen (Tromsø og Alta).  
 

 

 

Hurtigbåttilbudet 

• Regionens hurtigbåttibud i ytre del av regionen er viktig og må vektlegges. 

• Hurtigbåttilbudet må forbedres/utvikles. Flere felles utfordringer i Skjervøy og 

Kvænangen.  

• Hurtigbåtsystemet må styrkes i forhold til kontakt mellom Skjervøy og «yttersida» 

(Karlsøy, Vannøya m.fl.).  

• Kvænangsruta har for få turer. Dette rammer lokalbefolkningen generelt og 

turistnæringen spesielt. Korrespondanse med andre kollektivtilbud er fraværende. Ruten 

bør ha daglig frekvens, herunder noen signalanløp. 

 

 
 

Elin Johannesen, Lauksletta overnatting, kommenterte utfordringer med dårlig 
rutetilbud og manglende korrespondanse. Det nyttet ikke å gjøre Fylkestrafikk 
oppmerksom på utfordringene, - det ble ikke tatt hensyn til. Lauksletta overnatting og 
andre tilsvarende bedrifter opplevde at fylkeskommunen ikke bidro til å legge til rette 
for økt turistnæring i distriktet. Johannesen mener at beredskapen (Kvænangsruta) 
er svekket, og bør tilbake til det den var tidligere (ambulansepersonell stasjonert om 

     bord i båten). 
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Roy Ivar Isaksen, reder, driver både båt og overnattingsbedrift/landhandel på Spildra. 
Skal overnattingsbedrifter i regionen overleve, bør fylket tilrettelegge for bedre 
kollektivtrafikk. Det er et dårlig tilbud generelt, og korrespondanse mellom ulike 
transportmidler er «ikke eksisterende». Med erfaring fra egen overnattingsbedrift 
nevnte han at det dårlige båt- rutetilbud/omlegging av rutene på kort varsel har ført 
til at en mister mange bookinger.  
Næringsutvikling er avhengig av gode transportløsninger og det er ikke mulig å drive 
fiskemottak med dagens løsninger. 

 

 
Bilde  6-1: Hurtigbåten «Kvænangen» (Foto: Transportutvikling AS) 

 

 

 

Annet: 

• Informasjon om kollektivtransport må være lett tilgjengelig for turister. Informasjonen må 

være tilgjengelig på engelsk 

• Det må være mulig å kjøpe billetter på nett.  

• Korrespondanse er en utfordring – også på øyene i forhold til reiselivsnæringen 
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7 UTVIKLINGSTREKK  

Det er en generell vekst i transportarbeidet i regionen. Dette gjelder både for lokalt/regionalt 

næringsliv (spesielt sjømat- og reiselivsnæringen) og for trafikk som passerer gjennom regionen. 

 

Mange næringsaktører i Nord-Troms har sine kunder og leverandører i lang avstand fra sine 

produksjons- eller utsalgssteder. Disse er avhengig av velfungerende transportløsninger for å 

kunne drive rasjonelt og utvikles videre. 

 

 

Vekst i havbruksnæringen 

Verdien av sjømatnæringens produkter har vært økende frem til og med 2016, spesielt som følge 

av økt salgspris. Det er forventet en betydelig volumvekst fremover, og det snakkes ofte om at 

man innen midten av dette århundre skal produsere 5 ganger mer havbruksprodukter enn for 

noen få år tilbake. 

 

I Norge produseres det nærmere 6 ganger mer i 2017 enn i 1994, i Nord-Norge over 10 ganger 

mer og i Troms nærmere 17 ganger mer. I figuren (Kilde: Status 2018-Næringstransporter Troms 

og Finnmark) er det lagt inn en normalisert fremtidskurve basert på historikken, gitt at man innen 

midten av århundret skal produsere 5 ganger mer. 

 

 
Figur 7-1: Vekst i havbruk 1994-2017 

 

Ut fra historikken er det ikke urimelig å forvente at fremtiden kan gi store volum. 
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Veksten i produksjon, etter at prognosene om «5 ganger mer» ble annonsert, har imidlertid vært 

lavere enn hva man antok. Selv om den historiske veksten har vært høy, kan man ikke konkludere 

med at fremtiden blir som fortiden. Man kan imidlertid med noe større sannsynlighet anta at det 

blir vekst, og at veksten kommer til å bli høyere i Nord-Norge enn i resten av landet. 

 

Fra 2007 til midt i 2018 er antallet lakseslakterier i Nord-Norge redusert fra 30 til 18. Det 

produseres mer laks og enhetene er blitt større. Reduksjonen har vært størst i Nordland og i 

mindre grad i Troms.  Slakteriene i Nord-Troms har også blitt større. 

 

Det nevnes at Salmar etablerer et nytt slakteri på Senja (Klubben næringspark) som planlegges 

å komme i drift i løpet av 2020. Dette kan føre til en omfordeling av deler av transportarbeidet i 

Troms. 

 

 

Vekst innen fangst 

Det er også forventet vekst innenfor fangst i landsdelen, og i Troms.  Selv om det har vært god 

vekst fra 2016 til 2017, landes det omtrent det samme i Nord-Norge i 2017 som for få år tilbake. 

 

I Nord-Troms har det vært stor vekst i landinger fra 2016 til 2017. I hovedsak i Skjervøy. 

Landingene er imidlertid fortsatt mindre enn i 2012, men litt høyere enn i 2010. Landingene er i 

stor grad styrt av offentlige konsesjoner og ressursforvaltning. 

 

Det er imidlertid en økende bevissthet knyttet til bruk av «hele fisken», noe som både bidrar til 

mer transportarbeid og nye arbeidsplasser. 

 

 

Landbruk 

Trenden er at gårder utvikles i retning av at små enheter legges ned til fordel for færre, men 

større enheter. Det er få nyetableringer. Denne utviklingen vil gi et mer konsertert transportarbeid 

på enkelte strekninger. Utviklingen fra flere mindre enheter til færre større enheter er en utvikling 

vi har sett over tid, - f.eks. innen meierier og dyreslakterier. 

 

 

Dagligvarer 

Transportene styres i stor grad av lagerstrukturene i Tromsø og Narvik. Inn- og uttransporter fra 

lager genererer et betydelig transportarbeid. Vekst i dagligvareomsetning er i stor grad en 

konsekvens av befolkningsutviklingen. Det forventes ikke stor vekst i dagligvaretransportene.  

 

Det brukes mer modulvogntog og «dagligvaretrafikken» over Kilpisjärvi er økende.  

 

 

Mineraler 

Flere store veiutbygginger er ferdigstilt eller er i en sluttfase i 2018. Dette påvirker produksjonen 

hos mineralleverandørene (pukk og grus) og havnestatistikken i noen av kommunene i Nord-

Troms. 

 

Det pågår en omstrukturering i mineralnæringen. Flere brudd/masseuttak er kjøpt opp og det blir 

færre eiere. Flere er eid av utenlandske aktører. Arctic Pukk og Grus, som tidligere var eid av 

finske Lemminkäinen, er nå eid av finske YIT. 
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Staten og fylkene planlegger oppstart av flere større veiprosjekter i de kommende årene. Om 

disse utbyggingsprosjektene vil føre til større produksjon på de etablerte brudd- og 

masseuttakene er næringen usikker på.  

 

 

Petroleumsdistribusjon 

Innen petroleumsdistribusjon har utviklingen gått mot store sentraldepoter, der flere oljeselskap 

tar ut drivstoff fra samme depot. Det er usikkerhet mht hvordan denne petroleumslogistikken vil 

utvikles, bl.a. i forhold til hvilke nye energikilder som vil bli tatt i bruk (elektrisitet, gass, hydrogen 

osv.). Det er registrert noe mindre transport på vei mellom Troms og Finnmark i 2017 i forhold 

til 2016.  

 

 

Avfall 

Det har vært økende transport innenfor avfallsnæringen, bl.a. som følge av begrensinger i 

deponimulighetene. Remiks AS og Avfallsservice AS eier Origo AS i Skibotn. Origo håndterer bl.a. 

brennbart restavfall. Fra 2018 fikk selskapet tillatelse til å deponere avfall.  

 

Kvitebjørn Varme i Tromsø er kommet i full produksjon. Anlegget tar unna mye avfall fra 

nærområdet. Dette fører til redusert transport til Sverige. 

 

Det forventes at næringen etter hvert som veistandarden blir bedre og tilrettelagt, i større grad 

enn nå, vil anvende modulvogntog på lengre transportetapper.   
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8 UTFORDRINGER 

8.1 VEI GENERELT 

Veistandarden for Europa-/Riksveiene i Troms og Finnmark er blitt bedre de siste årene. I tillegg 

er flere utbedringer igangsatt og under planlegging. Utbedringene langs E6 som f.eks. 

Sørkjostunnelen (Nordreisa) og Nordnestunnelen (Kåfjord) er viktige. Det samme gjelder det 

planlagte arbeidet med utbedringer over Kvænangsfjellet. Utbedringer over Kvænangsfjellet er 

viktig for forbindelsen mellom Troms og Finnmark. 

 

Det er fortsatt utfordringer på E6 sør for Langslett, samt E8 øverst i Skibotndalen.  

 

Når det gjelder fylkesveiene påpekes det behov for store utbedringer flere steder i regionen. 

Dette gjelder bl.a. FV866, FV868 og flere andre veier. Ullsfjordforbindelsen er fortsatt uavklart.  

 

Vinter 

Flere bedrifter påpeker at vintervedlikehold og dårlig brøyting er et problem. Problematikken 

rundt Kvænangsfjellet nevnes av mange. De planlagte utbedringer ses på som svært positive. 

 

Stengte eller ufremkommelige veier på vinteren er et spesielt problem for en av fylkets viktigste 

næringer, - tradisjonelt fiskeri. Store deler av fisket foregår i vinterhalvåret.  Rasfare på flere 

veistrekninger er svært utfordrende. 

 

 
Figur 8-1: Stengninger og kolonnekjøring på riksveier i Nord-Norge (Kilde: Statens Vegvesen)  

 

Figur 8-1 viser en oversikt over stengninger og kolonnekjøringer de siste fem årene på 

riksveinettet i Nord-Norge. Av figuren ser vi at Kvænangsfjellet gjennomsnittlig har hatt 27 

stengninger pr år og 11 tilfeller av kolonnekjøring (Kilde: Statens Vegvesen).  
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Modulvogntog 

Flere av næringene har lange transportveier, og det er et ønske om økt bruk av modulvogntog. 

Bruken begrenses av at bare deler av veinettet er tilrettelagt for slik transport. 

 

På flere veistrekninger har Statens Vegvesen trafikktellinger der forskjellige lengdegrupper av 

kjøretøy registreres. Slike tellinger finnes p.t. ikke for modulvogntog. 

 

 

8.2 FERGE 

I Nord-Troms er det ett lakseslakteri og flere fangstmottak som er helt avhengig av ferge for å 

nå ut til sine markeder. Ingen av fergesambandene er døgnåpne.  

 

Tilstrekkelig kapasitet, regularitet og næringsriktige avganger er viktig for utviklingen.  

 

 

8.3 HAVN 

Havneaktiviteten i Nord-Troms varierer fra år til år. I 2017 har det vært stor aktivitet på flere 

havner som følge av veiutbygginger. 

 

Havnene er «lite synlige i markedet» og det er rom for samordning og forbedrede 

systemer/rutiner. 

 

Det pågår et viktig arbeid mht. overføring av fiskerihavnene fra staten til regionene. Det er viktig 

med avklaringer mht. hvilke havner i Nord-Troms som vil ha slik status i fremtiden. 

 

 

8.4 FLY 

Flytilbudet i Sørkjosen har svak regularitet og lav frekvens. Det er ønskelig med flere avganger. 

 

 

8.5 KOLLEKTIVTILBUDET 

Kollektivtilbudet i Nord-Troms har store begrensninger.  

 

Hurtigbåter har dårlig korrespondanse, både mellom hurtigbåtruter og mellom 

hurtigbåtruter/buss. Rutene er lite egnet for pendling i ytre del av regionen. 

 

Bussene har få avganger og materiellet har til dels dårlig standard. 
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8.6 ANNET 

Døgnhvileplasser 

Døgnhvileplasser (truck-stop) bør bygges ut. Sjåfører har behov for å kunne benytte tilrettelagt 

hvileplass med sanitærforhold. I dag opplyser næringen at det er vanskelig å finne 

avkjørsler/lommer for å kunne bruke eksisterende toalettfasiliteter og å kunne hvile. I 

sommerhalvåret benyttes disse av turister og i vinterhalvåret er ikke avkjørsler/lommer brøytet 

og/eller toalettanlegg er stengt. 

 

 

Tollstasjoner 

Nord for Narvik er det 8 tollstasjoner som gir forbindelse til Russland, Finland og Sverige. To av 

disse har døgnåpen drift. Grenseovergangen over Kilpisjärvi (E8) er en av disse. 

Nattestengning av E10 Bjørnfjell er påpekt som en flaskehals, også for bedrifter i Nord-Troms. 

 

 

Jernbane 

Jernbanens regularitet og kapasitet i Narvik er bemerket av flere. Toget kunne vært benyttet i 

større grad ved bedre regularitet og flere avganger. Bl.a. har havbruksaktører påpekt behovet for 

andre avgangstider. 

 

Det foreligger i dag ikke konkrete prosjekter der det arbeides med jernbaneløsningen over 

Skibotn. 

 

 

Tilførsel av elektrisitet 

I tillegg til bussparken, forventes det at en økende andel av sjøtransporten kommer til å benytte 

miljøvennlige fremdriftsformer. Dette gjelder både ferger og hurtigbåter. Fergesambandet 

Olderdalen-Lyngseidet vurderes elektrifisert. Tilgangen på elektrisitet til kaianleggene er 

avgjørende for en slik satsing. Det er ikke i dag tilstrekkelig strømtilførsel ved de aktuelle 

kaianleggene, noe som innebærer at tilførselen må oppgraderes og/eller at rutene må tilpasses 

tilgjengelig effekt ved at fartøyene får lengre ligge-/ladetider. 
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9 STRATEGISKE FØRINGER OG TILTAK 

Nord-Troms regionen har behov for et velfungerende transporttilbud. I et slikt arbeid er det både 

viktig å synliggjøre regionens fordeler/verdiskaping og begrensinger.  

 

Når man har flere utfordringer er det viktig å fokusere på noen og ikke alle på en gang. Man bør 

bli enige om hva som er de kritiske flaskehalsene og viktigste prioriteringene.  Det kan være 

utfordrende, men det gir rom for resultater på sikt. 

 

Næringslivets største transportutfordringer er ofte knyttet til uforutsigbarhet. Dvs at man vet ikke 

om transporten kommer frem til riktig tid. Vintersesongen i Nord-Troms er den delen av året der 

uforutsigbarheten er størst. 

 

Nord-Troms regionråd ønsker å sette søkelys på sammenhengende infrastruktur. Dvs strekninger 

som fungerer optimalt over en lengre distanse, og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte 

korridorer er viktig i en slik sammenheng. 

 

Mange tiltak krever langsiktig arbeid. 

 

I arbeidet fremover bør en samhandle med fylkeskommunen og gi sine innspill til både RTP, NTP 

og andre planer/tiltak. 

 

Prosjektet er rettet mot infrastruktur og føringene nedenfor er derfor i hovedsak rettet mot slike 

tiltak. 

 

 

Synliggjøre regionen og regionens verdiskaping 

En region med 16.000 innbyggere kan ha utfordringer når det gjelder å synlighet. Det er imidlertid 

ikke befolkningsgrunnlaget alene som bør styre infrastrukturinvesteringer og arbeidet med å 

forbedre transportløsninger. 

 

• Transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 

og hovedleia går gjennom regionen. Transportinfrastrukturen i Nord-Troms er derfor viktig 

for flere enn de som bor i regionen. 

 

• Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i forhold til folketallet. 

Dette gjelder både sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. Nord-

Troms har ca. 10% av innbyggerne i Troms fylke, men i 2017 hadde Nord-Troms: 

 

o 65% av havbruksomsetningen i Troms 

o 45% av sjømatomsetningen 

o 21% av akvakulturlokalitetene 

o 18% av samlet kjøttproduksjon 

o 21% av samlet melkeproduksjon 

o 42% av geitemelkproduksjonen 

o 61% av tungtrafikken med ferger 

o 16% av fylkesveinettet i Troms 

o 45% av riks- og Europaveinettet i Troms 

o 18% av det kommunale veinettet i Troms 
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Sette søkelys på sammenhengende korridorer, og fjerne flaskehalser 

Enkeltstrekninger er viktige fordi en transportkjede ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd. Men, 

i en strategisk sammenheng bør en «løfte blikket». Bl.a. fordi majoriteten av transportene skjer 

over lengre distanser. Dette krever en koordinert satsing mellom kommuner, i og utenfor Nord-

Troms, der Regionrådet kan spille en viktig rolle. 

 

Det foreslås å arbeide med 5 integrerte og sammenhengene transportkorridorer. En vil da oppnå 

en viss konsistens i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes bl.a. 

i NTP og RTP. Det vises til kapittel 4.1.2 (NTP-korridorer og riksveiruter) der de nordnorske NTP-

korridorene er beskrevet. 

 

Kartet nedenfor viser riksveirute 8b. Den er en edel av NTP-korridor 8, og anses spesielt viktig 

for Nord-Troms. Ruten har sin hovedstruktur knyttet til E6, og flere E/RV armer/tilknytninger. 

 

Figur 9-1: Riksveirute 8b (NTP korridor 8) 

 

NTP korridorene og riksveirutene har mindre fokus på fylkesveier og veier som ikke er statlige. 

Strategiene for Nord-Troms bør også ta hensyn til slike veiforbindelser. 

 

Nord-Troms korridorene (NT-korridorene) er alle kort beskrevet i vedlegg 10.11. Korridorene er 

som følger: 

 

• Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 

• Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 

• Korridor 3: FV 866-E6, med tilknytninger  

• Korridor 4: FV91, med tilknytninger 

• Korridor 5: En sjøtransportkorridor som involverer gods og passasjerer 

 

 

 

Fokusere på fylkesveier og fylkesveiferger, og fjerne flaskehalser 

www.transportutvikling.no
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457 km av veinettet i Nord-Troms er fylkesveier. De representerer tilførselsveiene til de statlige 

veiene. Majoriteten av befolkningen og næringslivet er tilknyttet disse veiene. 

 

Her kan man sammen med fylkeskommunen bidra med en koordinert satsing for å skaffe økte 

bevilgninger (noe Regionrådet tidligere også har vedtatt) og etablere en konkret prioriteringsliste 

med fokus på sentrale veier, rassikring mv. 

 

 

Løfte frem havnene 

Det finnes 30 kommunale kaier i Nord-Troms. De fleste er lite kjent for andre enn de som bor i 

kommunene. De potensielle brukerne kan være noen helt andre.  

 

Havnene er lite synlige og det har vært liten grad av havnesamarbeid og fokus på havnene. Dette 

arbeidet er nå i en begynnelse. 

 

Fokus på havnene vil også gi økt fokus på sjøtransport og den maritime næringen, noe som er 

en sentral satsing i landet som helhet.  

 

 

Kollektivtilbudet 

Kollektivtilbudet er i stor grad styrt og organisert av fylkeskommunen, både hurtigbåt og buss. 

Det påvirker lokalbefolkning, næringslivet generelt og kanskje reiselivet spesielt. 

 

Kollektivløsninger er kompliserte strukturer fordi de skal fungere integrert mellom flere 

transportmidler, med korrespondanse og riktig kapasitet og riktige tider.  

 

Det er sjelden tilstrekkelig å si at tilbudet ikke fungerer. 

 

Det bør lages en samlet beskrivelse over utfordringer i kollektivtilbudet, og denne bør fremlegges 

for fylkeskommunen. Beskrivelse bør vise status, utfordringer og ikke minst konsekvenser. 

Konsekvensene bør tallfestes så langt det er mulig. 

 

Beskrivelsen kan også inkludere flytilbudet og ferger. 

 

 

Etablere separate strategier og prosjekter som bygger opp under andre tiltak 

I tillegg vil det være andre tiltak som er viktige og som det kan fokuseres på. Det kan etableres 

separate prosjekter eller enkeltsaker kan videreføres i eksisterende organisasjoner eller 

arbeidsgrupper. 

 

Slike aktiviteter kan være rettet mot enkeltnæringer, flytilbudet, knutepunktutvikling e.l. 

 

Når ressursene er begrenset, bør imidlertid regionen velge hvor ressursene skal settes inn, - i den 

tidsperioden man planlegger for.  
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10 VEDLEGG 

 

10.1 NTRR UTTALELSE TIL RTP 2018-2029 (4.9.16) 
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10.2  NTRR UTTALELSE TIL HANDLINGSPLAN FOR FV (3.1.18) 
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10.3 NTRR UTTALELSE TIL NTP 2018-2029 (9.5.16) 
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10.4 NTRR UTTALELSE ULLSFJORDFORBINDELSEN (31.1.18) 
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10.5 BREV FRA UFBAS TIL TROMS FYLKESKOMMUNE (NOV 2018) 
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10.6 NTRR-HØRINGSINNSPILL REGIONAL PLAN FV91 (27.11.18) 
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502



KUNNSKAPSGRUNNLAG 2018 

 STATUS OG STRATEGIER - TRANSPORTINFRASTRUKTUR I NORD-TROMS 

TRANSPORTVIKLING AS                                                                                                         SIDE 99 AV 111 

 

10.7 NTRR UTTALELSE TIL FYLKESTINGET, RASSIKRING SINGLA 

(27.11.18) 
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10.8 SKREDPUNKTER I TROMS - 2015 

SKREDPUNKTER I TROMS – 2015 (SIDE 1 AV 3) 

RANGERT ETTER SKREDFAKTOR  

 

Kommune Fv Stedsnavn
Type 

skred
Planlagt tiltak Plannivå

Kostnads-

overslag

(mill. 15-

kr)

Utført 

anslag

Usikker-

het

kostnad

Skred- 

faktor

Skred-

faktor-

gruppe

Merknad

1
Skjervøy Fv347 Oterelvene I og II

snø,

flom

Se skredpunkt

Singla I-IV

Skisse/

forprosjekt
454 Høy

2

Torsken Fv243 Røyrnesbukta snø Fjordkryssing

Sifjordbotn

Regulerings-

plan

110 Ja 10 % 436 Høy

3
Skjervøy Fv347 Singla I - IV

snø,

stein
Tunnel

Skisse/

forprosjekt
740 Nei 40 % 436 Høy

4

Tromsø Fv57

Hele

Grøtfjorden,

fjordkryssing

snø,

sørpe,

stein

Fjordkrysning med 

bru

Skisse/

forprosjekt 160 Nei 40 % 431 Høy

Skredfrekvens

oppdatert november

2014.

5

Berg Fv862

Svartholla- 

tunnelen, vest

snø, stein, is Fangmur og 

forlengelse av eks. 

portal

Skisse/

forprosjekt 16 Nei 40 % 420 Høy

6

Tromsø Fv57 Vågbotn I snø

Se skredpunkt

Hele Grøtfjoren, 

fjordkryssing

Skisse/

forprosjekt 403 Høy

Skredfrekvens

oppdatert november

2014.

7

Tromsø Fv293 Holmbuktura snø Aktiv

skredkontroll

Skisse/

forprosjekt

40 Nei 40 % 401 Høy

8

Tromsø Fv57 Vågbotn III snø

Se skredpunkt

Hele Grøtfjoren,

fjordkryssing

Skisse/

forprosjekt 400 Høy

Skredfrekvens

oppdatert november

2014.

9

Skjervøy Fv348 Kjellvågen snø Overvåking, varsling
Skisse/

forprosjekt
5 Nei 40 % 398 Høy

Anbefalt ti ltak er Aktiv

skredkontroll/

overvåking/stengning

10

Salangen Fv152 Salangslia I snø Tunnel eller

overbygg

Skisse/

forprosjekt

410 Nei 40 % 393 Høy

11

Berg Fv862

Breitindtunnelen 

vest – 

Vindhammer- 

neset

snø, sørpe, 

stein, løsm., 

flom

Tunnel og fanggrøft Skisse/

forprosjekt
120 Nei 40 % 386 Høy

12

Skjervøy Fv349 Skrednesene snø Overvåkings- system
Skisse/

forprosjekt
5 Nei 40 % 385 Høy

Anbefalt ti ltak er Aktiv

skredkontroll/

overvåking/stengning

13

Salangen Fv152 Salangslia II snø Se skredpunkt

Salangslia I

Skisse/

forprosjekt

347 Middels

14

Balsfjord Fv87 Postvollan - 

Rødbergan

snø Tunnel Skisse/

forprosjekt

620 Nei 40 % 346 Middels

15

Lenvik Fv277 Husa snø Tunnel Skisse/

forprosjekt

670 Nei 40 % 346 Middels

16

Tromsø Fv53 Åslandet III snø

Bred grøft, voll, 

kulvert og utflytting 

av veg.

Skisse/

forprosjekt
17 Nei 40 % 339 Middels

Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

Delvis sikret med

snøskjerm 2007.

17

Tromsø Fv57 Vågbotn II snø

Se skredpkt. Hele

Grøtfjoren, 

fjordkryssing

Skisse/

forprosjekt 339 Middels

Skredfrekvens 

oppdatert nov. 2014.

18

Salangen Fv152 Salangslia III snø Se skredpunkt

Salangslia I

Skisse/

forprosjekt

338 Middels

19

Torsken Fv243 Sifjordskaret I snø Tunnel Skisse/

forprosjekt

290 Nei 40 % 331 Middels

20

Berg Fv862 Bratthesten

tunnel øst

snø,

sørpe

Fangvoll,

fanggrøft

Skisse/

forprosjekt

13 Nei 40 % 325 Middels

21

Tromsø Fv53 Åslandet I snø

Se skredpunkt

Åslandet III

Skisse/

forprosjekt

324 Middels

Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014. 

Delvis sikret snøskjerm

2007.

22

Torsken Fv232 Bløtkakesvingen

snø, sørpe, 

stein

Støtte- forebygninger
Skisse/

forprosjekt
8 Nei 40 % 322 Middels

Erstatter tidligere

versjoner av de to

skredpunktene 

"Sifjorddalen I" og 

"Bløtkakesvingen" 

(f.o.m. 13.01.2015).

23

Karlsøy Fv863 Glimbukta I snø

Støttefore-

bygning,

snøskjerm, voll, 

fanggrøft og utflytting 

av veg.

Skisse/

forprosjekt

30 Nei 40 % 321 Middels

Skredfrekvens 

oppdatert november

2014.

24

Tromsø Fv52 Reiervika I snø Utflytting av veg og 

voll

Skisse/

forprosjekt

100 Nei 40 % 320 Middels Skredfrekvens 

oppdatert nov. 2014.

25

Berg Fv862

Svartholla- 

tunnelen, øst
snø

Se skredpkt.

Breitindtunnelen

vest –

Vindhammer- neset

Skisse/

forprosjekt
318 Middels

26

Harstad Fv2

Aunfjellet, 

skjæring

snø, stein, is Steinsprangnett,

wirenett, bolt,

rensk, støtteforebyg. 

Nett/fanggjerde

Skisse/

forprosjekt
13 Nei 40 % 316 Middels

Oppdatert stein, snø og 

is frekvens i  november

2015.

27

Tromsø Fv52 Reiervika II snø Se skredpunkt

Reiervika I

Skisse/

forprosjekt

316 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

28

Torsken Fv243 Sifjordskaret III snø,

sørpe

Se skredpunkt

Sifjordskaret I

Skisse/

forprosjekt

314 Middels

29

Salangen Fv152 Salangslia IV snø Se skredpunkt

Salangslia I

Skisse/

forprosjekt

311 Middels

30

Tromsø Fv53 Åslandet II snø

Se skredpunkt

Åslandet III

Skisse/

forprosjekt
304 Middels

Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

Delvis sikret med 

snøskjerm 2007.
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SKREDPUNKTER I TROMS – 2015 (FORTS 2 AV 3) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune Fv Stedsnavn
Type 

skred
Planlagt tiltak Plannivå

Kostnads-

overslag

(mill. 15-

kr)

Utført 

anslag

Usikker-

het

kostnad

Skred- 

faktor

Skred-

faktor-

gruppe

Merknad

31
Skjervøy Fv866 Skognes II snø

Forsterkning, 

utbedring av voll

Skisse/

forprosjekt
20 Nei 40 % 304 Middels

32

Karlsøy Fv863 Glimbukta II snø Se skredpunkt

Glimbukta I

Skisse/

forprosjekt

302 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

33
Skjervøy Fv866 Skognes I snø

Se skredpunkt

Skognes II

Skisse/

forprosjekt
302 Middels

34
Skjervøy Fv866 Skognes III snø

Se skredpunkt

Skognes II

Skisse/

forprosjekt
302 Middels

35

Tromsø Fv57 Grøtfjordfjellet stein Fanggrøft Skisse/

forprosjekt

16 Nei 40 % 294 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

36

Berg Fv862 Hestesletta I

snø, sørpe Se skredpunkt

Bratthesten

tunnel øst

Skisse/

forprosjekt 294 Middels

37

Lenvik Fv277 Sandvik /

Husøyvågen

snø Se skredpunkt

Husa

Skisse/

forprosjekt

293 Middels

38

Skånland Fv825 Strætelia snø Fanggrøft Skisse/

forprosjekt

16 Nei 40 % 293 Middels Snøskredfrekvens

oppdatert 2014

39

Karlsøy Fv863 Glimbukta III snø Se skredpunkt

Glimbukta I

Skisse/

forprosjekt

293 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

40

Torsken Fv243 Sifjordbotn snø Se skredpunkt

Røyrnesbukta

Regulerings- 

plan

291 Middels

41
Skjervøy Fv349 Havnes snø

Se skredpunkt

Skrednesene

Skisse/

forprosjekt
289 Middels

42
Skjervøy Fv349 Slettnes snø

Se skredpunkt

Skrednesene

Skisse/

forprosjekt
287 Middels

43
Skjervøy Fv349 Jeskebakk snø

Se skredpunkt

Skrednesene

Skisse/

forprosjekt
287 Middels

44

Karlsøy Fv301 Legda IV snø,

stein

Tunnel og voll Skisse/

forprosjekt

310 Nei 40 % 286 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

45

Karlsøy Fv301 Legda V snø,

flom

Se skredpunkt

Legda IV

Skisse/

forprosjekt

284 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

46

Tromsø Fv57 Bårsvikbukken II snø Utflytting av veg Skisse/

forprosjekt

35 Nei 40 % 282 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

47

Torsken Fv243 Sifjordskaret II snø Se skredpunkt

Sifjordskaret I

Skisse/

forprosjekt

282 Middels

48

Kvæfjord Fv83 Gamvik snø Tunnel Skisse/

forprosjekt

600 Nei 40 % 280 Middels Oppdatert

skredfrekvens 2014

49

Lenvik Fv277 Tustern I og II snø Se skredpunkt

Husa

Skisse/

forprosjekt

280 Middels

50

Berg Fv862 Skarvhammaren snø Tunnel Skisse/

forprosjekt

70 Nei 40 % 280 Middels

51

Berg Fv862 Skalandtunnelen

, sør

snø Tunnel Skisse/

forprosjekt

45 Nei 40 % 279 Middels

52

Karlsøy Fv301 Legda VI snø, flom Se skredpunkt

Legda IV

Skisse/

forprosjekt

278 Middels Skredfrekvens 

oppdatert nov. 2014.

53
Skjervøy Fv348 Langfjord snø

Se skredpunkt

Kjellvågen

Skisse/

forprosjekt
278 Middels

54

Kvæfjord Fv83 Pøyla snø Se skredpunkt

Gamvik

Skisse/

forprosjekt

276 Middels Oppdatert

skredfrekvens 2014

55

Tromsø Fv57 Bårsvikbukken I snø Se skredpunkt

Bårdsvikbukken II

Skisse/

forprosjekt

275 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

56

Tromsø Fv862 Kattfjordeidet I snø Utflytting av veg

og voll.

Skisse/

forprosjekt

290 Nei 40 % 272 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

57

Karlsøy Fv301 Legda II snø,

flom

Se skredpunkt

Legda IV

Skisse/

forprosjekt

269 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

58
Skjervøy Fv349 Bjørn snø

Se skredpunkt

Skrednesene

Skisse/

forprosjekt
265 Middels

59

Kvæfjord Fv83 Svartdalen snø Se skredpunkt

Gamvik

Skisse/

forprosjekt

264 Middels Oppdatert skredmasser

august 2014

60

Ibestad Fv848 Segelsteinen snø Fanggrøft Skisse/

forprosjekt

3 Nei 40 % 263 Middels
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SKREDPUNKTER I TROMS – 2015 (FORTS 3 AV 3) 

 

 
 

 

 

 

 

  

Kommune Fv Stedsnavn
Type 

skred
Planlagt tiltak Plannivå

Kostnads-

overslag

(mill. 15-

kr)

Utført 

anslag

Usikker-

het

kostnad

Skred- 

faktor

Skred-

faktor-

gruppe

Merknad

61

Karlsøy Fv301 Legda III snø Se skredpunkt

Legda IV

Skisse/

forprosjekt

260 Middels Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

62

Salangen Fv152 Salangslia snø Se skredpunkt

Salangslia I

Skisse/

forprosjekt

258 Middels

63

Berg Fv862 Tungeneslian II snø Tunnel Skisse/

forprosjekt

250 Nei 40 % 255 Middels

64
Skjervøy Fv348 Kaiones II snø

Overvåking,

varsling

Skisse/

forprosjekt
1 Nei 40 % 253 Middels

65

Balsfjord Fv87 Postdalfjell snø

Se skredppkt.

Postvollan - 

Rødbergan

Skisse/

forprosjekt 252 Middels

66

Lenvik Fv263 Liskardfjellet snø Overbygg Skisse/

forprosjekt

290 Nei 40 % 252 Middels

67
Skjervøy Fv347 Skjellelva snø Fangvoll

Skisse/

forprosjekt
18 Nei 40 % 252 Middels

68
Skjervøy Fv348 Kaiones I snø

Se skredpunkt

Kaoines II

Skisse/

forprosjekt
248 Lav

69
Skjervøy Fv348 Karnes I snø

Se skredpunkt

Kjellvågen

Skisse/

forprosjekt
243 Lav

70
Skjervøy Fv348 Karnes II snø

Se skredpunkt

Kjellvågen

Skisse/

forprosjekt
241 Lav

71
Lyngen Fv868 Furuflaten snø Tunnel

Skisse/

forprosjekt
90 Nei 40 % 223 Lav

72

Kvæfjord Fv83 Gombogsæter snø Se skredpunkt

Gamvik

Skisse/

forprosjekt

210 Lav Oppdatert

skredfrekvens aug 

2014

73

Karlsøy Fv301 Legda I snø,

flom

Se skredpunkt

Legda IV

Skisse/

forprosjekt

200 Lav Skredfrekvens

oppdatert nov.2014.

74
Skjervøy Fv349 Sandnes snø

Se skredpunkt

Skrednesene

Skisse/

forprosjekt
190 Lav

75
Skjervøy Fv348 Fjellvang snø

Se skredpunkt

Kjellvågen

Skisse/

forprosjekt
177 Lav

76

Tromsø Fv862 Kattfjordeidet II snø Se skredpunkt

Kattfjordeidet I

Skisse/

forprosjekt

177 Lav Skredfrekvens 

oppdatert nov. 2014.

77

Berg Fv862 Breitindvatnet sørpe

Skredpkt.Breitind

tunnelen vest – 

Vindhammer- neset

Skisse/

forprosjekt 168 Lav

78

Tromsø Fv862 Kattfjordeidet III snø Se skredpunkt

Kattfjordeidet I

Skisse/

forprosjekt

157 Lav Skredfrekvens

oppdatert nov. 2014.

79

Berg Fv862 Hestesletta snø

Se skredpunkt

Bratthesten tunnel øst

Skisse/

forprosjekt 144 Lav

80

Berg Fv862 Hestesletta I b snø

Se skredpunkt

Bratthesten

tunnel øst

Skisse/

forprosjekt 137 Lav
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10.9 SKREDFAKTORMODELLEN 
(Kilde: Statens Vegvesen, Skredsikringsbehov for riks og fylkesveg, Nordland - Troms – Finnmark, 

desember 2015) 

 

Kapittel 2.3 Skredfaktormodellen 

Skredfaktormodellen er en regnemodell for å sammenligne ulike skredutsatte punkt og strekninger, og er 

benyttet for å få en faglig rangering mellom tiltakene/de skredutsatte punktene. Modellen består av seks 

ulike faktorer som beskriver skredfare og konsekvenser for trafikanter og framkommelighet. De seks 

faktorene er gitt et vekttall for å skille på hvor stor betydning de har i skredfaktoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell: Skredfaktorer 

 

F1 Trafikkmengdefaktor på skredpunktet er et uttrykk for hvor mange trafikanter som passerer 

skredpunktet daglig, og er basert på årsdøgntrafikken (gjennomsnittlig døgntrafikk over året).  

 

F2 Skredfarefaktoren beskriver den faren skredet utgjør for trafikanter, og beregnes som frekvensen av 

alle skredtyper ganget med gjennomsnittlig bredde (langs vegen) på skredene (eller som summen av 

skredfarefaktoren for hver enkelt skredtype).  

 

F3 Omkjøringsfaktoren beskriver muligheter for omkjøringer for alle kjøretøygrupper, og settes på grunnlag 

av hvor lang tid omkjøring tar, inkl. evt. bruk av ferjer.  

 

F4 Stengningsfaktoren beskriver ulempen med stengninger. Angir hvor mange ganger pr. år vegen i 

gjennomsnitt er stengt på grunn av skred.  

 

F5 Skredfarestengingsfaktoren beskriver den ulempen langvarige stengninger på grunn av skredfare 

medfører i områder med dårlige omkjøringsruter. Faktoren omfatter antall døgn stenginger i løpet av et år 

(gjennomsnitt) og tar ikke hensyn til varigheten av stengingen hver gang.  

 

F6 Naboskredfaktoren tar hensyn til situasjoner hvor et skred har sperret vegen og trafikanter kan komme 

til å vente i nærliggende skredutsatte områder. Da kan det komme naboskred fra en eller begge sider av 

et skredløp. 

 

Ut fra forholdene på det aktuelle skredpunktet/-strekningen gis hver faktor en verdi mellom 0 og 10, og 

vektes deretter med angitt vekttall. Skredfaktoren fremkommer ved å summere de vektede faktorene. 

Basert på skredfaktoren deles skredpunktene inn i tre skredfaktorgrupper (kategorier) vist i tabell 2. 

 

Tabell 2: Skredfaktorgrupper 

 

 

 

  

Faktor                                                                                        Vekttall 

F1 Trafikkmengdefaktor                                                                   0,20 

F2 Skredfarefaktor (skredfrekvens x -bredde)                                     0,20 

F3 Omkjøringsfaktor                                                                        0,15 

F4 Stengningsfaktor                                                                         0,15 

F5 Skredfarestengningsfaktor                                                            0,10 

F6 Naboskredfaktor                                                                          0,10 

Kategori               

Skredfaktor Høy 3,5 - 9 
Middels 2,5 - 3,49 
Lav 0 - 2,49 
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10.10 KOMMUNALE KAIANLEGG I NORD-TROMS 
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10.11 FORSLAG TIL SAMMENHENGENDE OG INTEGRERTE KORRIDORER 

I dette vedlegget gis noen forslag til korridorer i Nord-Troms (NT-korridorer) som man kan 

arbeide med, og som er viktige for utviklingen av sammenhengende transportløsninger. NT-

korridorene er også delvis sammenfallende med korridorene i Nasjonal Transportplan og Staten 

Vegvesens riksveiruter. 

 

Ved å legge til grunn korridorer åpner man også for muligheten til å planlegge/prioritere på tvers 

av nærings- og transportsektorer. 

 

Korridorene er et forslag og de vil kunne overlappe hverandre. De valgte korridorene må i en 

senere fase beskrives nærmere, herunder valg av tiltakspunkter/prioriteringer. 

 

Korridorbeskrivelse kan bidra til søkelys på de viktigste utfordringene. Utfordringene kan være 

andre enn veiinfrastruktur. F.eks. korrespondanse mellom transportmidler langs korridoren, 

fergeløsninger, informasjonssystemer, bruk av havner osv. 

 

De fem korridorene er i dette vedlegget kort beskrevet ut fra følgende struktur: 

 

• Kort beskrivelse/kart 

• Begrunnelse for valg 

• Sentrale tiltak og utfordringer 
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10.11.1 NT-KORRIDOR 1: E6 MED TILKNYTNINGER  

 

Kort beskrivelse 

E6 går gjennom hele Nord-Troms. Den sørlige delen fra Skibotn til Nordkjosbotn er 

sammenfallende med deler av E8.  Korridoren er definert som strekningen Alta-Nordkjosbotn. 

Hele korridoren, med unntak av tilknytningene, er et statlig ansvar. Den overlapper også deler av 

NTP-korridor 8b (Nordkjosbotn-Kirkenes m/tilknytninger). 

 

NT-korridor 1 har tilknytninger til alle kommuner i Nord-Troms. Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord 

og Storfjord ligger langs E6. Tilknytninger til denne korridoren kan være andre prioriterte 

korridorer som FV866 og FV91, eller andre fylkesveier, ferger, havner e.l. 

 

 
 

Begrunnelse for valg 

E6 (og E8 delen av E6) er den mest trafikkerte veistrekningen i Nord-Troms. Fire av seks 

kommuner ligger langs korridoren og de to øvrige er til knyttet korridoren. Svært mange 

transporter berører denne korridoren. 

 

 

Sentrale tiltak og utfordringer 

De viktigste tiltakene, slik disse er kjent i dag er: 

 

• For flere av kommunene fungerer E6 som en internvei, og skolevei, da den utgjør en stor 

del av det samlede veinettet.  Her mangler det bl.a. gang og sykkelstier.  

• Strekningen E6 Birtavarre – Langslett har flere utfordringer: 

o Smale broer (Olderdalen og Nordmannvik) 

o Smal vei Kåfjordbergan 

o Trafikkfarlig avkjøring Akva-Ren i Djupvik (mye tungtrafikk, bl.a. farlig gods/syre) 

• E6 Burfjord sentrum, dårlig trafikksikkerhet og det holdes høy fart 

• Styrke/forbedre tilknytningene, bl.a. FV866, FV91 og andre 

  

www.transportutvikling.no

TROMSØ

ALTA

E6

SENTRALE GJENNOMGÅENDE TRANSPORTKORRIDORER NORD-TROMS. 

NT-KORRIDOR 1: E6 MED TILKNYTNINGER

E8

E6

E6

E6

E8

866

868

91
91

869

E8 E6
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10.11.2 NT-KORRIDOR 2: E8 MED TILKNYTNINGER   

 

Kort beskrivelse 

E8 går gjennom den sørlige delen av Nord-Troms, mellom Tromsø og Skibotn/Kilpisjärvi (Finland). 

E8 er tilknyttet E6 nordover i Skibotn og E6 sørover i Nordkjosbotn. Hele korridoren er et statlig 

ansvar.  

 

NT-korridor 2 har tilknytninger til flere mindre veier og FV868 fra Oteren og inn til Lyngseidet. 

 

 
 

 

Begrunnelse for valg 

E8 er den mest trafikkerte veistrekningen i Nord-Troms, og den sammenfaller med E6 mellom 

Nordkjosbotn og Skibotn. Den benyttes av næringslivet i Nord-Troms generelt og 

grensepasseringen mot Finland er viktig for bl.a. sjømatnæringen i Nord-Troms. 

 

Korridoren er også tilknyttet FV868 som er en viktig forbindelse inn mot Lyngen. Korridor 2 er 

integrert mot korridor 4 (FV91 med tilknytninger) 

 

 

Sentrale tiltak og utfordringer 

De viktigste tiltakene, slik disse er kjent i dag er: 

 

• E8(E6) gjennom Oteren 

• E8 øvre Skibotndalen 

• Forbedret tilknytning via utbedring av FV868 Oteren -Lyngen 

 

  

www.transportutvikling.no

TROMSØ

ALTA

E6

SENTRALE GJENNOMGÅENDE TRANSPORTKORRIDORER NORD-TROMS. 

NT-KORRIDOR 2: E8 MED TILKNYTNINGER
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10.11.3 NT-KORRIDOR 3: FV866 SKJERVØY-E6 OLDERDALEN MED TILKNYTNINGER  

 

Kort beskrivelse 

FV866 går mellom Langslett og Skjervøy. FV866 er tilknyttet FV869 og fergesambandet til 

sjømatindustrien på Arnøya og E6 på Langslett. Langs E6 sørover er den tilknyttet E8 over 

Kilpisjärvi og E8/E6 videre sørover til Nordkjosbotn. Den er også tilknyttet FV868 i Storfjord 

(Oteren). Kun E6 delen av korridoren er et statlig ansvar. 

 

 
 

Begrunnelse for valg 

FV866 er en av Troms’ viktigste sjømatveier. Den er også viktig for andre næringer og 

pendlertrafikk. Ingen transporter går kun mellom Skjervøy og Langslett og en må derfor utvide 

det strategiske fokuset til også å omfatte E6 sørover, og eventuelt også nordover.  

 

Veien har dårlig standard. 

 

 

Sentrale tiltak og utfordringer 

De viktigste tiltakene, slik disse er kjent i dag er: 

 

• Generell veistandard FV866 

• Utbedring av tunneler 

• Enveiskjørt bru inn til Skjervøy 

• Fergeforbindelsen til Arnøya 

• Rassikring på Arnøya 

• Veistandard på E6 mellom Langslett og Olderdalen, bl.a. Kåfjordbergan 

  

www.transportutvikling.no

TROMSØ

ALTA

E6

SENTRALE GJENNOMGÅENDE TRANSPORTKORRIDORER NORD-TROMS. 

NT-KORRIDOR 3: FV866 SKJERVØY-E6 OLDERDALEN MED TILKNYTNINGER
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10.11.4 NT-KORRIDOR 4: FV91 MED TILKNYTNINGER   

 

Kort beskrivelse 

FV91 går mellom Fagernes (Tromsø) og Olderdalen (Kåfjord) via to fergesamband; ett over 

Ullsfjorden og ett over Lyngenfjorden. Veien har tilknytninger mot E8 (Tromsø), E6 (Olderdalen) 

og FV868 Lyngseidet-Oteren. Hovedkorridoren er et fylkeskommunalt ansvar, også fergene. 

 

 
 

Begrunnelse for valg 

Korridoren er en viktig øst-vest ferdselsåre som korter inn avstanden mellom Tromsø og Nord-

Troms med nærmere 12 mil. Den er også viktig for lokalt næringsliv. Denne korridoren vil gi økt 

søkelys på Ullsfjordforbindelsen og tilknytning til andre mindre fylkesveier, bl.a. FV312 til Nord-

Lenangen og FV311 til Koppangen. 

 

 

Sentrale tiltak og utfordringer 

De viktigste tiltakene, slik disse er kjent i dag er: 

 

• Utvikling av Ullsfjordforbindelsen 

• Fergeforbindelsen over Lyngenfjorden 

• Tiltak på FV868, jfr også andre korridorer 

• Tiltak på andre viktige fylkesveier tilknyttet korridoren 

  

www.transportutvikling.no

TROMSØ

ALTA

E6

SENTRALE GJENNOMGÅENDE TRANSPORTKORRIDORER NORD-TROMS. 

NT-KORRIDOR 4: FV91 MED TILKNYTNINGER

E8

E6

E6

E6

E8

866

868

869

E8 E6

9191
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KUNNSKAPSGRUNNLAG 2018 

 STATUS OG STRATEGIER - TRANSPORTINFRASTRUKTUR I NORD-TROMS 

TRANSPORTVIKLING AS                                                                                                         SIDE 111 AV 111 

 

10.11.5 NT-KORRIDOR 5: SJØKORRIDOR   

 

Kort beskrivelse 

Hovedleia går i ytre del av regionen. Hovedleia har forbindelser inn til andre deler av regionen. 

Transportene omfatter Hurtigrute, kystgodsbåter, hurtigbåter og mye annen trafikk. Hovedled og 

biled er et statlig ansvar. Dette ansvaret kan bli utvidet ved innføringen av en ny Havne- og 

farvannslov. 

 

Havnene har tilknytninger til flere av landkorridorene. 

 

 
 

 

Begrunnelse for valg 

Økt sjøtransport er en viktig nasjonal prioritering, herunder overføring fra vei og tilknytning til 

havner og knutepunkt. Fokus på sjøtransport, bidrar også til fokus på regionens havner og 

passasjerførende fartøy som hurtigbåtene. 

 

 

Sentrale tiltak og utfordringer 

De viktigste tiltakene, slik disse er kjent i dag er: 

 

• Forbedring av kollektivtilbudet/hurtigbåtrutene 

• Utvikling av havnene i regionen og havnenes knutepunktfunksjon 

• Sikre eksisterende ruter og utvikle nye 

 

 

www.transportutvikling.no

TROMSØ

ALTA

E6

E8

E6

E6

E6

E8

866

868

869

E8 E6

9191

SENTRALE GJENNOMGÅENDE TRANSPORTKORRIDORER NORD-TROMS. 

NT-KORRIDOR 5: SJØKORRIDOR TROMSØ-NORDOVER
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 11.02.2019 10:21:49
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Rita Toresen

Emne: Revisors beretning for kompensasjonsoppgave 6. termin
Vedlegg: Utg. 594 Revisors beretning for kompensasjonsoppgave 6. termin 2018.pdf
Hei.
Vedlagt sendes revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 6. termin 2018.
 
 
Med vennlig hilsen
Emely Bertelsen
Revisor
KomRev Nord IKS
E‐post: eb@komrevnord.no
Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76
Internett: www.komrevnord.no
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Linda Kristin Selnes 77 64 22 56 04.12.2018 2018/1255   632.4 
   Deres dato Deres ref. 
  15.11.2018 fe0558b1-3cca-4e89-be96-

35d08ef61a66 

                                                                    
 

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

utdanningsavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
Nordreisa kommune   
Postboks 174  
9156  Storslett 
 
 
 
Innvilget statstilskudd til opplæring i samisk skoleåret 2018/2019 

 
Fylkesmannen viser til søknad fra kommunen av 15.11.2018 og til retningslinjer for 
forvaltning av tilskudd til samisk i grunnskoleopplæringen, grunnskolen, under 
statsbudsjettets kap. 225 post 63 som trådte i kraft 23.10.2015. 
 
Målet for tilskuddsordningen er å bidra med finansiering til kommuner som har 
opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-2 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for 
frittstående grunnskoler godkjent etter friskoleloven som har godkjente læreplaner i samisk. 
Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk 
(Samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3) etter læreplanverket for 
Kunnskapsløftet-Samisk. 
 
Antall tilskuddsberettigede timer blir fastsatt på grunnlag av en vurdering av det merbehov for 
lærertimer som opplæring i Kunnskapsløftet-Samisk medfører, på bakgrunn av læreplanene, 
antall grupper og det årstrinn som elevene befinner seg på. 
 
Tilskudd til opplæring i og på samisk gis med en sats per klokketime. Tilskuddssatsen 
fastsettes i forbindelse med det årlige statsbudsjettet. Tilskuddssatsen for 2018 er på kr. 555,- 
per klokketime. Den foreløpige tilskuddssatsen for 2019 er på kr. 571,- per klokketime. 
 
Det forutsettes ikke at tilskuddsmottaker avgir andre rapporter enn de opplysninger som 
innhentes i forbindelse med søknad om statstilskudd og de opplysninger som framgår av 
Grunnskolens informasjonssystem (GSI) når det gjelder tilskudd til opplæring på og i samisk. 
Tilskuddsmottaker må imidlertid melde fra til Fylkesmannen i Troms dersom grunnlaget for 
tilskuddet endres. 
 
Som grunnlag for tildelingen har Fylkesmannen sett på deres søknad om tildeling og deres 
registrering i GSI. Dersom dere ikke har meldt om spesielle forhold (for eksempel 
fjernundervisning) som gjør at GSI-registreringen viser noe annet enn søknaden, legges 
følgende til grunn for tildelingen: Hvis GSI registreringen ikke samsvarer med omsøkte timer 
vil GSI registreringen legges til grunn når denne er lavere enn tildelte timer. Hvis GSI 
registreringen er høyere enn omsøkte timer vil de omsøkte timer legges til grunn. 
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Side 2 av 3 

Tilskudd til opplæringen utbetales med 5/12 i desember for høsthalvåret og 7/12 i juni for 
vårhalvåret.  
 
Kommunen har søkt om og innvilges tilskudd som vist i tabell under. Timetallet i fet skrift er 
det timetallet det tildeles midler for. Det tas forbehold om at Fylkesmannen får nødvendig 
bevilgning. 
 
Skole  Omsøkte timer 

1. – 7. trinn 
Omsøkte timer 
8. – 10. trinn 

Registrerte årstimer 
i GSI 1. – 7. trinn 

Registrerte årstimer 
i GSI 8. – 10. trinn 

Storslett 356 256 626 ? 
Moan 397 0 627 0 
Rotsundelv 87 0 85 0 
Oksfjord 234 0 174 0 
SUM 1392 228 1456 149 
Tildelt 
timer 

1. – 7. trinn = 1012 8. – 10. trinn = 256 SUM: 1268 

 
 
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen gjennomfører 1268 timer undervisning i samisk 
i skoleåret 2018/2019 og innvilger totalt kr. 715 575,- for hele skoleåret. 
 
 
For høsthalvåret 2018 utbetales kr. 293 225 til Nordreisa kommune sin  
kontonr. 4740 05 03954.  
Utbetalingen merkes: «Opplæring i samisk høst 2018» 
 
De resterende kr. 422 350 utbetales i juni 2019. 
Utbetalingen merkes: «Opplæring i samisk vår 2019» 
 
Tilsagnet om tilskuddet for vårhalvåret 2019 er gitt med forbehold om at Stortinget bevilger 
midler i statsbudsjettets kap. 225 post 63 i 2019. 
 
Fylkesmannen vil minne om at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det 
utgiftsføres på i regnskapet, og at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om 
tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme regler som gjelder for oppbevaring av 
regnskapsdata. 
 
I følge Statens bevilgningsreglement § 10 kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når 
som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det viser 
seg at tilskuddet er utbetalt på gale premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller delvis 
bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt. 
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Side 3 av 3 

 
Etter fullmakt 
 
 
 
Hilde Bremnes 
utdanningsdirektør 
 
 

 

 Linda Kristin Selnes 
seniorrådgiver 

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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REFERANSENR.: 19S784E5

REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN ‐ 2018

Organisasjonsnummer: 943350833
Foretaksnavn: Nordreisa kommune
Kontonummer: 4740 05 03954
Adresse: Boks 174, 9156 Storslett
E‐postadresse: dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Utfyller
Navn: Dag Funderud
Telefonnummer: 97630272
E‐postadresse: dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Mottaker: Miljødirektoratet

SØKNAD

Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven
Kommune: Nordreisa
Kommuneadresse: Nordreisa kommune, Boks 174, 9156 Storslett
E‐post postmottak: postmottak@nordreisa.kommune.no
Antall kandidater: 37
Beløp per kandidat: Kr 100
Sum refusjon: Kr 3 700
Kommunens kontonummer: 4740 05 03954
KID‐nummer: 
Utbetaling merkes: Jegerprøve‐19S784E5

[sign] Dag Funderud for Nordreisa kommune

Levert 15.01.2019

Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven ‐ 2018 Side 1 av 1  

523



Fra: fmtrpostmottak (fmtrpostmottak@fylkesmannen.no)
Sendt: 11.12.2018 12:09:59
Til: Balsfjord kommune; Bardu kommune; Harstad kommune; Ibestad kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord
kommune; Kåfjord kommune; Lenvik kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Nordreisa Kommune;
Salangen kommune; Post Skjervoy; Sørreisa kommune; Tromsø kommune; Post Storfjord;
'postmottak@lokalstyre.no'
Kopi: 

Emne: Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019
Vedlegg: Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019.PDF
 
 
Med vennlig hilsen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Administrasjons- og HR-avdelingen

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon:   +4777642000
Telefaks:  +4777642139
Mobil:       
E-post:     fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Web:         www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

 
 
 

Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019: Tildeling av midler til
kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019.PDF
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Merete Jenssen 77 64 20 83 10.12.2018 2018/7021    
   Deres dato Deres ref. 
  «REFDATO» «REF» 

                                                                    
 

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

utdanningsavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 
          
«MOTTAKERNAVN»   
«ADRESSE»  
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
 
 
Tildeling av midler til kompetanseheving i barneverntjenestene i 2019 

 
Fylkesmannen i Troms tildeler tilskudd med kr. 11 500 per barneverntjeneste til dekning av 
kompetansehevende tiltak for ansatte i barneverntjenesten. Disse kan for eksempel benyttes i 
forhold til kompetanseheving på akuttarbeid for ansatte i tjenesten. Tilskuddet kan f.eks. 
benyttes til kurs, konferanser eller andre opplæringstiltak når det gjelder arbeid i akuttsaker. 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter knyttet til kurs/konferanser og opplæring i regi av 
Fylkesmannen. 
 
Tilskuddet utbetales til kommunen/vertskommunen fra kap. 854 post 21 og kap. 858 post 21.  
 
Fylkesmannen ber om å få tilsendt en oversikt over bruk av kompetansemidlene ved utgangen 
av november 2019. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 2. 
ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen 
har adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private 
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i lov om riksrevisjonen § 12, 
2. ledd. 
 
 
Etter fullmakt 
 
 
 
Hilde Bremnes 
utdanningsdirektør 
 
 

 

 Merete Jenssen 
fagansvarlig barnevern 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Deres dato 
 

Side 1 av 2 
Deres referanse 
 

 
 
 

Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

Vår dato 
12.02.2019 

Vår referanse 
2019/5253- 2 
610/16717787 

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. 
Eirik Arne Eliassen Sjøgata 6, Hammerfest 22 96 16 00 6345.05.03594 
Tlf.  78 42 74 18   Org.nr. 
eirik.eliassen@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184 

 
NORDREISA KOMMUNE  
Postboks 174  

 

9156  STORSLETT   
 
 
 
 
Tildeling av startlån for 2019 
 
Vi viser til søknad om videretildelingsmidler for 2019. 
 
For 2019 splitter vi tildelingen av henholdsvis startlån og tilskudd på to bevilgninger. Kommuner 
som har søkt om både startlån og tilskudd vil få søknaden om tilskudd behandlet innen midten av 
mars. 
 
Husbankens vedtak 
Husbanken har bevilget kommunen: 
 

 5 000 000,-  kr i startlånsmidler  
 
Husbanken tildeler hele søknadsbeløpet med en gang. Hvis behovet for midler endrer seg i løpet 
av året kan dere søke om ytterligere midler. Dere finner det elektroniske søknadsskjemaet på 
Husbanken.no (https://husbanken.no/startlaan/kommune). Søknadsfristen er 1.september. 
 
Hva må dere gjøre for å få midlene utbetalt? 
Startlån vil bli utbetalt innen kort tid, forutsatt at Husbanken har mottatt:  

 underskrevet låneavtale  
 bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak 

 
Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens 
godkjenning legges ved som dokumentasjon. Dokumentene sendes til:  
 
Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ 
 
Dere har tre måneders frist fra bevilgningen er gitt. Etter dette bortfaller bevilgningen. 
 
Hva skal startlånet brukes til? 
Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne 
eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen 
bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil 
bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån og tilskudd brukt i refinansiering er gode 
virkemidler for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter.  
 
Målet for 2019 er at antall barnefamilier som mottar startlån skal øke sammenliknet med 2018. 
 
Rente- og avdragsvilkår 
Startlån er gitt med flytende rente som serielån med totalt 25 års løpetid, jamfør vedlagte 
betalingsplan. Hvis kommunen ønsker fastrente, ta kontakt med Husbanken etter utbetaling. 
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 Vår dato Vår referanse Side 2 av 2 
 12.02.2019 2019/5253 2 
  610/16717787 

 
Rapportering og kontroll 
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån. 
 
Kommuner som bruker StartSak 
Alle søknader som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir automatisk 
rapportert til Husbanken. 
 
Kommuner som bruker Startskudd 
Alle søknader som behandles i Startskudd og får status utbetalt eller avslag blir automatisk 
rapportert til Husbanken. 
 
Kommuner som ikke bruker StartSak eller Startskudd 
Alle søknader som blir utbetalt eller avslått, skal rapporteres fortløpende som enkeltsaker i 
rapporteringsmodulen StartRap. 
 
Alle kommuner må sende inn årsrapportering for 2019 i StartRap i januar 2020.  

 
Er dere usikre på hvordan dere rapporterer i StartRap, les mer i veilederen «Veileder for 
rapportering på startlån og tilskudd til tilpasning og etablering» (HB 7.C.19). 
 
Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan kontrollere at kommunene tildeler 
og forvalter midlene i henhold til forskrift om startlån. 
 
Klageadgang 
Husbankens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og dere kan derfor ikke klage på dette vedtaket. 
 
Informasjon 
Ta gjerne kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker mer informasjon. Dere kan også lese 
mer om ordningene på www.husbanken.no. 
 
Aktuelt regelverk 

 Startlån skal videretildeles i samsvar med forskrift om startlån. 
 Rente- og avdragsvilkårene er regulert i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i 

Husbanken og utfyllende bestemmelser i retningslinjer om rente- og avdragsvilkår (HB 
4.B.5). 

 Regler for tapsdeling og tapsfond finnes i Retningslinjer om tapsdeling, tapsfond og 
administrering av startlån (HB 7 B.15)  

 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Alejandro Vargas Eirik Arne Eliassen 
Etter fullmakt Rådgiver 
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  Låneavtale - Alminnelige vilkår 
 Kommune - Videretildeling 
Saksnr.: 16717787 Utskriftsdato: 12.02.2019  

 

Postadresse  Org.nr. Saksnr Side 1 av 2 
Postboks 1404 post@husbanken.no 942 114 184 16717787 
8002 BODØ www.husbanken.no 

 

Undertegnede  Nordreisa kommune, org.nr. 943350833, 

erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184, 

 

 

 

kr 5 000 000 ,- femmillionerkroner. 

 

 

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer 

vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre 

retningslinjene. 

 

 

Rentevilkår 

Flytende rente -  nominell rente  1,504 % pr. år. -  effektiv rente  1,561 % pr. år. 

 

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. 

Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv 

rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. 

 

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller 

Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker 

før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på www.husbanken.no 

eller ved å kontakte Husbanken. 

 

Nedbetalingsvilkår 

Lånet gis som serielån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan 

nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. 

 

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid 

innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. 

 

 

Gebyrer 

Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.  

 

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader 

eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. 

 

Forsinket betaling 

Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, 

skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976. 

 

Låntakerens plikter 

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. 

 

Husbankens rett til å kreve full innfrielse 

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis 

 låntaker vesentlig misligholder låneavtalen 

 det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha 

vesentlig betydning for Husbanken 

 

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr 

og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. 

 

Utbetalingsfullmakt 

Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4740.05.03954. 
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Aksept av lånevilkår 

Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.  

 

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette 

vilkårene i denne avtalen. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 (Sted)  (Dato) 

 

 

 

 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 (Stempel og underskrift av ordfører)  (Gjentas med blokkbokstaver) 

 

 

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte 

kommunen. 

 

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: 

Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert ……...……….., sak nr.………….…… 

Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert ................……….., hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er 

oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Betalingsplan 
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/770-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jan Olsen 

Dato: 
23.01.2019 

Tilsagn om tilskudd - Statsbudsjettet 2019 kap 1360 post 60 - Renovering av 
Molo Oksfjord - Nordreisa kommune - Troms fylke 
Vedlagt følger tilsagnsbrev på tilskudd over statsbudsjettet 2019 til kommunale 
fiskerihavnetiltak. 
Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilskuddet signeres og oversendes 
Kystverket innen 1. mars i år. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Jan Olsen 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Tilsagnsbrev 

 
 
 

Troms og Finnmark
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Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet  
kap. 1360 post 60 for 2019 

 til prosjektet Renovering av molo Oksfjord i 
NORDREISA KOMMUNE   

 
 
Fiskerihavn    :  Oksfjord   
Kommune    : Nordreisa   
Fylke     :  Troms   
Organisasjonsnummer  : 943 350 833   
Bank-/postgirokontonummer : 4740 05 03954  
Tilskuddsgrunnlag  :  kr 3 875 000,-  
Tilsagnsbeløp   : kr 1 900 000,-  
Planlagt utbetalt   : 
 2019    : kr 1 900 000,-  
 
I samsvar med søknad og innvilget tilskudd over statsbudsjettet for 2019 kap. 1360 
post 60 oversendes herved tilsagnsbrev for deres prosjekt i Oksfjord havn. 
 
Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og 
oversendes Kystverket innen 1.mars d.å.  
 
Det vises til kommunens søknad datert 01.03.2018 om statlig tilskudd til Renovering 
av molo i Oksfjord fiskerihavn.  
Tiltaket ble tatt opp til finansiering gjennom St.prp. nr. 1, Samferdselsdepartementet 
for i år, med et tilskudd på 50 % av de tilskuddsberettigede kostnadene, begrenset 
oppad til kr 1 900 000,-  
Tilsagnet er knyttet opp mot følgende tiltak:  
 
 
Molo 
 
1. Byggeplasskostnader/rigg   kr.     100 000,-  
2. Fylling /plastring    kr.  2 800 000,-  
3. Dekke       kr.     200 000,-     
4 Navigsjonsinstallasjoner   kr.    
5. Øvrige entreprisekostnader  kr.     
6. Uforutsett     kr.     465 000,-     
7. Planlegging/prosjektering   kr.     310 000,-  
SUM GODKJENT KOSTNAD/INVESTERING       KR  3 875 000,-  
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Finansieringsplan: 
 
Statsbudsjettets kap. 1360 post 60   kr. 1 900 000,- 
Kommunal egenandel     kr. 1 975 000,- 
Sum finansiering      kr. 3 875 000,- 
 
  
 
VILKÅR FOR TILDELING AV STATSMIDLER FRA KAP. 1360 POST 60 
 
Følgende vilkår er fastsatt i henhold til retningslinjer for tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak, Retningslinjer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, Statsbudsjettets 
kap. 1360 Kystverket post 60 - Tilskudd til kommunene: 
 
1.0 Vilkår 

 
1.1 Utbyggingen skal utføres i samsvar med søknaden inkl. vedlegg. 

Tiltaket skal utføres med kommunen som byggherre og under forsvarlig 
stedlig byggekontroll. Kommunen skal innen 1. mars d.å. oversende 
signert bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn (siste side) til 
Kystverket sammen med kommunens budsjettvedtak der finansiering 
av kommunal egenandel for prosjektet framgår. Sammen med aksept 
skal kommunen oversende en fremdriftsplan for prosjektet som 
inneholder kvartalsvis rapportering og tidspunkt(er) for utbetalinger. 
Prosjekteier skal i ettertid rapportere til Kystverket i henhold til denne 
planen. Dersom Kystverket ikke har mottatt underskrevet tilsagnsbrev 
innen 01.03 d.å. trekkes tilsagnet i sin helhet tilbake uten nærmere 
varsel.  

 
1.2 Tilsagnet er gyldig til 30.11.2019. Det kan søkes om inntil ett års 

forlengelse av tilsagnets gyldighet. Søknad om forlengelse må sendes 
Kystverkets sentrale postmottak innen 1.september samme år som 
tilsagnets gyldighet utløper. Tilsagn som ikke er sluttrapportert innen 
30.11.2019 bortfaller og kan ikke påregnes utbetalt. 
 

1.3 Anlegget skal eies av kommunen, eller gjennom tinglyst avtale 
disponeres fritt av kommunen for den bindingstid som er angitt i 
vilkår 1.5. Ved tilskudd til kaianlegg skal kaien kunne  
benyttes av alle fiskefartøy etter de havneregler kommunen fastsetter. 

 
1.4 Reguleringsplan skal sikre bruk av arealene i samsvar med anvendelse 

av målrettet virkemidler. Arealformålene skal ha hensiktsmessige 
bestemmelser knyttet til fiskerivirksomhet. 

 Godkjent reguleringsplan sendes Kystverket så snart den foreligger og 
senest samtidig med første anmodning om utbetaling. 

 
1.5 Tiltaket skal reserveres til formålet i avtalt bindingstid. Tiltaket kan ikke 

selges eller overdras andre i bindingstiden uten tillatelse fra og på de 
vilkår som fastsettes av Kystverket. Bindingstiden er følgende: 

 - Molo, fast kai og utdyping av havn: 20 år 
 - Flytebrygge: 15 år  
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Hvis anlegget fjernes eller ikke er tilgjengelig til avtalt formål i 
bindingstiden, plikter kommunen å betale tilbake resttilskudd, lineært 
avskrevet over avtalt bindingstid for tilskuddet. Bindingstiden beregnes 
avrundet til nærmeste hele år regnet fra dato for kommunens 
utbetalingskrav til Kystverket. 
 

1.6 Det skal føres spesifisert regnskap for arbeidene. Regnskapet skal 
settes opp slik at det kan sammenliknes både med kostnadsoverslaget 
som ligger til grunn for statstilskuddet og de enkelte postene som er 
tilskuddsberettiget i henhold til retningslinjene. Regnskap satt opp ihht. 
tabell for økonomirapportering oversendes Kystverket for godkjenning 
ved utbetalingsanmodninger. Utbetaling gjennomføres ikke før 
regnskapet er i henhold til tabellen. 

 
Når tiltaket er ferdig etablert skal regnskapet i sin helhet 
revisorbekreftes. Uten slik bekreftelse er utbetaling av tilskudd 
avgrenset til 75 % av tilskuddsbeløpet. Dersom prosjektet ikke er fullført 
ihht. søknad, til oppgitt kostnad, eller inneholder poster som ikke er 
tilskuddsberettiget, vil Kystverket redusere tilskuddet. Revisor skal ha 
tilgang på alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle 
utbetalingsanmodninger, timelister og bilag.  

 
1.7 Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom støttemottaker uten 

skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket, endrer planene som ligger til 
grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet finansieres rimeligere enn 
forutsatt, vil Kystverket redusere sin finansieringsandel forholdsmessig. 

   
1.8 Kystverket har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll for å påse at 

vilkårene for statstilskuddet overholdes. Dette følger av 
bevilgningsreglementet i Staten § 10 andre ledd. Riksrevisjonen kan av 
eget tiltak iverksette kontroll med at tilskuddsmidler brukes etter 
forutsetningene. Dette følger av Riksrevisjonsloven § 12. 

 
1.9 Ved salg eller overdragelse av anlegget eller tilhørende arealer tilknyttet 

anlegget uten at Kystverket har gitt tillatelse, kan Kystverket kreve 
tilbakebetaling av tilskuddet helt eller delvis. (jf. vilkår 1.3 og 1.5) 

 
 
1.10 Omtale av prosjektet: ved omtale av prosjektet i media, eller på 

støttemottakers hjemmeside eller lignende skal det opplyses at 
Kystverket har støttet prosjektet. Logo kan enten lastes ned på 
www.kystverket.no (prosjektet er realisert/finansiert med støtte fra 
Kystverket) eller oversendes av saksbehandler. Logoen skal benyttes i 
skriftlig omtale av prosjektet. 
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2.0 Dokumentasjon for utbetaling 
 

For å få utbetalt tilskuddet må støttemottaker skriftlig kontakte Kystverkets 
regionkontor og sende inn følgende dokumentasjon: 
- Skriftlig rapport som beskriver hvordan prosjektet er gjennomført. 
- Søknad om delutbetaling må inneholde dokumentasjon av påløpte 

tilskuddsberettigede kostnader. Delutbetaling foretas ikke før vedtak om 
fullfinansiering er skriftlig dokumentert. Slik dokumentasjon skal følge som 
vedlegg ved retur av undertegnet bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn. 
Rapportering av påløpte kostnader skal fylles ut ihht. tabell 1 på side X. 

- Reguleringsplan for området som samsvarer med formålet med bruk av 
anlegget (før første utbetaling). 

- Oppmåling ved Sjøkartverket for endret innsegling eller bunntopografi. 
- Bekreftelse på at kommunen formelt står som anleggseier / rettighetshaver. 
- Revisorbekreftet regnskap (ved sluttutbetaling) og kostnadsoppsett som 

kan sammenlignes med planene som ligger til grunn for tilsagnet. 
Regnskapet i sin helhet skal oppbevares av støttemottaker og skal kun 
oversendes Kystverkets regionkontor på forespørsel. 

- Eventuelle tillatelser etter Plan- og bygningsloven og Havne- og 
farvannsloven skal legges ved utbetalingsanmodning.  

- Ferdigattest for tiltaket skal vedlegges. 
 

 
3.0 Utbetaling og sluttkontroll 
  

- Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn (dersom dette ikke er levert 
tidligere). Fremdriftsplan inkl. plan for utbetalinger for prosjektet sendes 
Kystverket innen 1.03.2019  

- Tildelt tilskudd over 500.000,- kan utbetales i to utbetalinger med en 
delutbetaling og en sluttutbetaling. Delutbetalingen skal stå i forhold til 
prosjektets fremdrift innenfor 75 % av tilskuddsrammen. 

- Når arbeidet er fullført, vilkårene er oppfylt og anlegget er besiktiget av 
Kystverkets regionkontor, vil sluttutbetaling kunne finne sted. 
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Økonomirapportering 
 
Tabell som skal benyttes ved utbetalingsanmodninger (Post og budsjett fylles ut av 
saksbehandler i forhold til type prosjekt og godkjente kostnader): 
 
Molo: 
Post Budsjett Regnskap Merknad 
Byggeplass rigg 100 000,-   
Fylling, plastring 2 800 000,-   
Dekke 200 000,-   
Uforutsett 465 000,-   
Planlegging prosjektering 310 000,-   
Sum 3 875 000,-   

 
 
 
 
 
 
 
 
Fremdriftsplan/milepælsplan (forslag):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse: Kommentarer: Dato:   
Oppstart  01.02.XX   
Fundament  Fullført 01.04.XX   
Oversende 
tilsagnsbrev og 
regplan 

 01.05.XX   

Delutbetaling Ihht fremdrift 01.06.XX   
Sluttutbetaling     
Dekke/fendring  01.04.-01.09.XX   
Sluttrapport  01.10.XX   
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BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN 
 

Prosjekt:    Renovering av molo Oksfjord 

Prosjekteier:   Nordreisa kommune    

Organisasjonsnummer:  943 350 833 

Beløp:    kr 1 900 000,- 

Saksnr:    2018/770 
 
 
Jeg bekrefter på vegne av Nordreisa kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre 
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.  
 
 
 
 
 

 
 

----------------------------------------------- 
Sted, dato og Signatur 
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A  ; IMDi
Integrerings- og

mangfoldsdirekloratet

 

““

)

NORDREISA KOMMUNE 7 å  ” -
i MTv/flyktningkonsulenten

Postboks 174
9156 STORSLETT

.  ']:l f,;ltw

1 <0mm.nr.: 1942

(ble

DERES REF VÅR REF DATO

19-00016-1 - ksh 15.01.2019

UTBETALING  AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1 FOR 2018

Vi viser til Deres År 1 krav av 20.12.2018 og overfører

kr 935 000,00

til Deres konto nr. 4740 05 03954 innen 14 dager med fakturanr. "Intgr-150119”.
Beløpet gjelder:

Tilskudd t e r Sats Antall Sum tilskudd

Inte rerin stilskudd r-1 2018 187 000 4 kr 748 000 00

Inte rerin stilskudd r—1 Barn 2018 187 000 1 kr 187 000 00

Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef
Økonomi- og driftsavdelingen Kristin Stabel Henriksen (sign.)

rådgiver

Vedlegg

IMDi Postboks 212 Sentrum 0103 Oslo l Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01

E-post: post@imdi.no  l  Organisasjonsnummer: 987 879 696 l www.imdi.no l Bankkontonr  :  7694 05 12693
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Fra: Andrea Engen (andrea.engen@komrevnord.no)
Sendt: 14.02.2019 14:09:57
Til: Nordreisa Kommune; Anne-Marie Gaino
Kopi: Bjørn Halvor Wikasteen; Rita Toresen

Emne: Utg 595 Intern kontroll lønn
Vedlegg: Utg 595 Intern kontroll lønn - konteringslister.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger brev vedrørende intern kontrollrutine for konteringslister lønn.
 
Mvh
Andrea Engen
Revisor
KomRev NORD IKS
________________________________
E‐post: ae@komrevnord.no
Tlf: 77 60 05 16/97 73 02 56
Adresse: Vestregt. 33
9008 TROMSØ
www.komrevnord.no
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Kulturetaten 

 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Havnegt. 2 77 78 86 65  4700 04 00064 864 870 732 
Postadresse  

Postboks 852, 9488 Harstad 

Epost mottak 

kulturitroms@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Nordreisa kommune  

Postboks 174 

 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/23-7 Mona Aas Johansen C00 SAKSARKIV 

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

1579/19 77 78 86 56   10.01.2019 

 

 

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILSKUDD TIL DKS-PROSJEKT KNYTTET TIL 

KVENSPELET 

 

Viser til deres søknad om DKS-tilskuddsmidler til DKS-prosjekt knyttet til kvenspelet 

Kylãpeli mottatt 30.11.2018. 

 

Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen har på vegne av fylkesrådet 14.01.2019 

innvilget søknad med inntil kr. 50.000,-. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn fem 

søknader til ordningen. Tre av søknadene ble innvilget. 

 

Kort om hva støtte dekker 

Det gis støtte til inntil 75% av godkjent kostnadsramme for prosjektet. Tilskuddsbeløpet er 

begrenset oppad til kr. 50.000,-. Støtten dekker kostnader knyttet for profesjonelle 

kunstnere/kulturarbeidere, følgende poster: honorar, reise, diett og opphold. Egenandel kan 

beregnes inntil 450,- pr time.  

 

Hensikten med midlene: 

 Stimulere til DKS-samarbeid mellom skole, kunstnere og samfunn 

 Støtte prosjekter som kommer i tillegg til det arbeidet skolen allerede gjør 

 Oppfylle de nasjonale målene og prinsippene for Den kulturelle skolesekken 

 

Krav knyttet til tilskudd 

Det skal gjennomføres et møte mellom kommunekontakt og Kultur i Troms før prosjektstart 

(telefon/skype) hvor plan for produksjonen presenteres. Mottaker tar initiativ til møte. 

 

Avslutning og rapportering 

Tilskudd betales etterskuddsvis, etter innlevert rapport og regnskap. Frist for rapportering er 

tre måneder etter gjennomført og avsluttet prosjekt. Tilskudd utbetales senest 31.12.2019. 

 

Når produksjonen er ferdigstilt skal følgende sendes Troms fylkeskommune ved Kultur i 

Troms:  
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 Kort beskrivelse av gjennomført prosjekt og hvordan det har virket i forhold til 

intensjoner og mål 

 Regnskapsoversikt og kopi av underbilag. Budsjett skal være med. Navn på kunstnere 

skal fremkomme, og det skal være samsvar mellom søknad og utbetalinger. Selve 

regnskapet skal inngå i kommunens årlige DKS-regnskap. 

 Rapport vedlagt dokumentasjon i form av bilder, video, lydfiler eller lignende 

 

Elektronisk og trykt presentasjon/informasjon om produksjonen skal inneholde informasjon 

om at det er mottatt støtte fra Troms fylkeskommune, og fylkets logo skal benyttes. Denne 

kan lastes ned fra Troms fylkeskommunes hjemmeside. 

 

Skulle det bli endringer eller at prosjektet avlyses skal Troms fylkeskommune informeres 

innen rimelig tid.  

 

Vi ønsker lykke til med prosjektet og minner om at det er ønskelig at erfaringer fra 

produksjonen også deles med andre. Dersom det blir aktuelt, vil mottaker blir kontaktet. 

 

Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendte faktura i henhold til følgende fakturainformasjon: 

Troms fylkeskommune, Kultur i Troms, postboks 338, Alnabru, 0614 Oslo. Merkes med 

ressursnummer 10200 – Søkbare midler. Faktura sendes som EHF (864 870 732) 

   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kjell Arthur Helmersen  

daglig leder        Mona Aas Johansen 

Kultur i Troms      rådgiver/koordinator DKS 

 
Dette dokumentet krever ikke signatur. 
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Fra: Nordreisa Kommune (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.01.2019 08:36:22
Til: Birgitta Davidsen
Kopi: 

Emne: FW: Viktig informasjon om endring i tilskuddene fra 1. januar 2019
Vedlegg: Informasjonsbrev om endringer i tilskuddene 2019.docx
 
 
 

From: Husbanken <info@husbanken.no> 
Sent: Thursday, January 24, 2019 9:26 AM
Subject: Viktig informasjon om endring i tilskuddene fra 1. januar 2019
 
Informasjon til saksbehandlere i kommunene som behandler våre låne‐ og tilskuddsordninger.
 
Vedlagt finner dere et brev med de viktigste endringene i investeringstilskuddet og tilskudd til utleieboliger.
Informasjonen er også oppdatert på våre nettsider www.husbanken.no/tilskudd.
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på at fra 1. januar 2019 gis investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger over
to poster i statsbudsjettet.
 
 
Med vennlig hilsen
 

Telefon : +47 22 96 16 00
post@husbanken.no 
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø 
www.husbanken.no
 

Meld deg på Husbankkonferansen Bodø 2019 – møteplassen for deling av boligsosial kunnskap
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Investeringstilskudd og tilskudd til utleieboliger:  
Informasjon til saksbehandlerne i kommunene om viktige endringer  
fra 1. januar 2019. 
 
 
Investeringstilskuddet 
 
Fra 2019 gis investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger over to poster i statsbudsjettet. 
Rammen for hver post er kr 1 306,3 mill. kr.  
 
Post 63 Investeringstilskudd - rehabilitering 
Midler på post 63 Investeringstilskudd – rehabilitering mv. kan gå til  

 rehabilitering (ombygging og utbedring)  
 utskifting av eksisterende plasser  
 dagaktivitetstilbud og andre tiltak for å forbedre og fornye tilbudet uten at det gir netto 

tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. 
 

Tilskudd til nybygg som ikke gir netto tilvekst av heldøgnsplasser fordi kommunen samtidig nedlegger 
like mange eller flere andre eksisterende plasser, må søkes fra post 63. Se flere eksempler på 
prosjekter som ikke gir netto tilvekst på Husbanken.no, «Netto tilvekst – spørsmål og svar». 
 
Post 69 investeringstilskudd, netto tilvekst 
Midler på post 69 Investeringstilskudd, netto tilvekst skal kun gå til heldøgns omsorgsplasser som gir 
netto tilvekst. Med netto tilvekst menes at alle plasser som får tilskudd, kommer i tillegg til de 
plassene kommunen allerede har. Det legges til grunn at prosjekter som mottar tilskudd fra post 69 
skal gi netto tilvekst i minst 10 år fra søknadstidspunktet. Avvikling av plasser i denne perioden vil 
normalt utløse krav om tilbakebetaling av tilskuddet tilsvarende det samme antallet plasser som er 
avviklet. 
 
For hvert enkelt prosjekt oppgir kommunen om det vil gi netto tilvekst med utgangspunkt i det totale 
antall heldøgnsplasser i kommunen. Heldøgnsplasser som er finansiert uten tilskudd, regnes også 
med i det totale antallet.  
 
Vær oppmerksom på eventuelle heldøgns omsorgsplasser som kommunen vil miste i løpet av 
bindingstiden, f.eks. i prosjekter som tidligere har mottatt tilskudd med 20 års bindingstid. 
 
Delvis netto tilvekst 
I prosjekter der noen av plassene gir netto tilvekst kan de plassene som gir netto tilvekst finansiere fra 
post 69. Kostnadene fordeles på de to postene basert på informasjon i søknaden.  
 
De siste endringene innarbeides i disse dager. Forespørsler og søknader kan på vanlig måte sendes 
inn via Ekstranettet. Vi tar sikte på at systemet åpnes for tilsagn rundt 10. februar. 
 
Generelle spørsmål kan rettes til post@husbanken.no. Ta kontakt med saksbehandlere i din region 
for spørsmål og veiledning i forbindelse med den enkelte sak. Se for øvrig investeringstilskuddets 
sider, inkludert «Netto tilvekst- spørsmål og svar», på Husbanken.no. 
 
 
 
 
Tilskudd til utleieboliger 
 
Satser og inndeling i kommunegrupper 
Det har vært en omfordeling av kommunene i de ulike kommunegruppene og det er opprettet enda en 

547

mailto:post@husbanken.no


kommunegruppe. Tilskuddet til utleieboliger er generelt økt med 15 prosent. Det vil variere hvor mye 
høyere satsene er for den enkelte kommune etter endringene. 
  
Søknad og saksgang 
Det er ikke lenger søknadsfrister, og søknader kan sendes inn fortløpende. Programkommuner får 
avsatt en egen ramme som de kan disponere frem til 1. oktober. Etter 1. oktober vil avsatte midler 
som ikke er brukt opp vil bli fordelt til andre kommuner som har behov. 
 
Digitalt søknadsskjema 
Papirsøknadene er fjernet og fra 2019 må det søkes om tilskudd på det digitale søknadsskjemaet. 
Husbanken har som kjent tatt i bruk ID-porten som løsning for innlogging. Dette sikrer at personen 
som er logget på har fullmakt til å representere kommunen. Og stadig flere av våre tjenester vil ta 
denne løsningen i bruk, på lik linje med mange andre offentlige etater.  
  
Fristen for å sende inn søknad er satt til ett år fra boligen ble anskaffet. 
 
 
Les mer om investeringstilskuddet og tilskudd til utleieboliger på kommunesidene på 
www.husbanken.no/tilskudd og www.veiviseren.no 
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 31.01.2019 10:13:17
Til: Else Elvestad; Hermod Bakken; Øyvind Evanger
Kopi: 

Emne: Årsrapport Barn- og unges kommunestyre 2018
Vedlegg: Årsrapport BUK 2018.docx
Hei,
 
Sender årsrapporten til orientering.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Barn – og unges 
kommunestyre 

Nordreisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550



ÅRSRAPPORT 2018 

 
ANSVAR OG RETTIGHETER 

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og 
skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg. 

 

ORGANISERING 

Ordfører i BUK: Hermod Bakken.  

Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  

Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.  
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HVA HAR SKJEDD I BUK 2018? 

 

MAI 

14.mai: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.  

Sammen med ordfører i BUK Hermod Bakken, assisterende rådmann Siv-Elin Hansen, 
møtesekretær Bernt Sandtrøen, Ellinor Evensen og ungdomskontakt Silje Båtnes settes det 
opp en plan for selve møtet 4.juni. Flere ideer kommer frem, og vi blir enige om at vi skal ha 
tema: SØPPEL.  

De innsendte sakene gåes gjennom.  

 

 

JUNI 

4.Juni: BUK- møte, Halti kultursal.  

20 ungdom fra 5.klasse til 3.klasse på Storslett skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, 
Nord-Troms videregående skole og Nordreisa ungdomsråd deltok på møte.  

Det var innlegg fra Dag Funderud og Hanne Henriksen. Inger Birkelund fra Ihana var leid inn 
som prosessleder for workshopen. (Se vedlegg.) Ungdommene jobbet både felles og i grupper 
med problemstillingen: «Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å forhindre plast og forurensning 
av miljøet?» 

I etterkant av workshopen gikk BUK gjennom sakslisten, og ungdommene fikk gå frem på 
talerstolen for å fremme klassens saker.  
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DESEMBER 

4.Desember: BUK-møte.  

Møte ble dessverre avlyst pga. tentamen på skolene. I felles beslutning med ordfører i BUK, 
Hermod Bakken, utsettes møte til 7.februar 2019. Videre planlegges det å ha BUK-møtene 
fast i februar og september.  
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 2 møter.  

Antall saker: 13 saker.  

Antall deltagere: 20 ungdommer fra 5.klasse – 3 vgs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 09.01.19.  
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Vedlegg:  

 

RAPPORT IDÉPROSESS BARN- OG UNGES KOMMUNESTYREMØTE I NORDREISA  

Halti Kulturscene, 4. juni 2018 

 

Problemstilling: 

Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å forhindre plast og forurensning av miljøet? 

 

1. VELGE RETNING: Hva er de viktigste utfordringene med plast/forsøpling for oss? 
 

Vi fikk innspill på tavla som vi etterpå kategoriserte under ulike retninger: 

VANER/HOLDNINGER: Folk er ikke bevisst. Folk kaster søppel i naturen – det ser fælt ut. Det 
finnes for lite søppeldunker.  

MENGDEN PLAST: Plast brytes ikke ned naturlig, plast forurenser både dyreliv og liv i havet, 
mer plast enn fisk i havet om noen år, plast går inn i næringskjeden og blir etterhvert mat for 
dyr og mennesker 

EMBALLASJE: For mye plastemballasje 

INNHOLD: mikroplastinnhold i tannkrem, mikroplast i klær, kunstgress 

 
BUK valgte deretter retning videre i prosessen, og prioriterte å jobbe videre med følgende 2 
utfordringer: 1) Folk er ikke bevisst og har vaner som er utfordrende og 2) plast brytes ikke 
ned naturlig og mengden plast i naturen blir en utfordring 

 

2. SKAPE IDÉER: Hva kan ungdommen sette i gang med for å redusere utfordringene?  

 

2 valgte idéer fra hver gruppe: 

 Dyrere plastposer pga av at færre vil kjøpe ny for hver gang (9 stemmer) 
 Lære mer om plast på skolen (3 stemmer) 
 Holdningskampanjer – lage reklame for å endre folks sine holdninger. Spille på folks 

følelser for å nå fram, eks. dyr som er plaget av plast/forsøpling (2 stemmer) 
 Tøyposer – sy kule tøyposer som folk kan kjøpe/bruke i stedet for plastposer (1 stemme) 
 Skilting – sette opp skilt der folk oppfordres til å rydde etter seg 

 

Andre idéer: 

Plukke søppel/arrangere søppelplukking 
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Forby unødvendig plast 

Flere søppeldunker på Kvennes/nærområdet 

Kildesortering 

Gjenbruk 

Lage erstatningsmateriale for plast 

Lage advarsler inspirert av tobakksvarer 

Bli mer bevisst på sortering 

Bruk matboks, ikke poser 

 

3. IDÉLANDING: Hvilke konkrete tiltak kan vi bli enige om i dag? 
 

BUK ble enige om følgende 2 tiltak som igangsettes nå: 

1. Kontakte Framtid i Nord for å få vise at BUK støtter høyere/økt avgift på plastposer.  
Ansvarlig: Hermod, Odin og Scott. 

Tid: Innen én uke.  

2. Ta opp med lærere, rektor, sosiallærer og elevråd at vi ønsker å lære mer om plast og 
forsøpling på skolen. Elevrådet kan også melde saken opp til Skolemiljøutvalget, da blir også 
politikere og foreldre involvert.  

Ansvarlig: Alle på hver sin skole 

Tidsfrist: På neste elevrådsmøte 

 

Fra Inger: Takk for topp innsats fra dere alle! Dere er en engasjert og flott gjeng! 

 

Storslett 4.6.2018 

Inger Birkelund, referent 
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 31.01.2019 10:19:01
Til: Anna Elisa Lund Henriksen; Hermod Bakken; alfsindrefotball@gmail.com; Hedda J. Bjerkli
(heddajbjerkli@gmail.com); Isak Båtnes Lund; Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott
Nordstrøm; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund; Vilma Johansson
(Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Årsrapport Ungdomsrådet 2018
Vedlegg: Årsrapport Ungdomsrådet 2018.docx
Til orientering.
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Nordreisa 
Ungdomsråd 
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ÅRSRAPPORT 2018 

 
ANSVAR 

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe 
ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. (Reglement for ungdomsrådet.)  
 

MÅL 

- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo i.  
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter 
- være høringspart i saker som angår barn og unge 

 

ORGANISERING 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen 

Nestleder: Hermod Bakken.  

Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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HVA HAR SKJEDD I UNGDOMSRÅDET 2018?  

 

FEBRUAR 

1.februar: Silje Båtnes er på plass i jobben som ungdomskontakt, og skal følge opp og være 
sekretær for Nordreisa ungdomsråd.  

14.februar: Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet hvor det gjøres valg av leder og 
nestleder. I forkant av dette møte hadde leder og nestleder rekruttert medlemmer til 
ungdomsrådet, og hatt valg på skolene.  

21.februar: Arbeidet med Påskelandsbyen, kveldsturnering starter. Søker støtte fra RUST til 
kveldsturneringen.  
Ungdomsrådet ser på planene for den nye ungdomsklubben i gamle kinosalen, og utarbeider 
eget forslag som tas med videre i prosjektgruppen.  
 

 

MARS 

22.mars: Ungdomsrådet arrangerer gratis «Kveldsturnering»: Volleyball og innebandy under 
«Påskelandsbyen». Om lag 60 ungdommer deltok. I tillegg til spill i hallen var det salg av 
varm mat og drikke i kantina. Vinnerlaget fikk premie. Norsk Folkehjelp stilte opp gratis, og 
hadde sanitetsansvaret under turneringen.  
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APRIL 

24.april: Gjennomgang av arrangementet «Kveldsturnering» - hva var bra og tips til 
forbedring.  
Jobber med sak på at medlemmer i utvalgene skal ha tilgang på ipad. Tar saken opp med 
ordfører og videre i formannskapet.  
 

JUNI 

6.juni: Siste møte før sommerferien. Gjennomgang av BUK-møte, og saker tilsendt til 
ungdomsrådet for videre jobbing. Vi har en idémyldring for høsten. Avslutning på Bios.  

 

JULI OG AUGUST 

Sommerferie 

 

SEPTEMBER 

7.September: Planlegging av høstens arrangement «Zombie-walk» og «Halloween-fest» i 
samarbeid med XLoad.  
Gjennomgang av ulike invitasjoner. Vi hadde påmelding til Murmansk-prosjektet, men 
prosjektet ble avlyst.  
 
 
OKTOBER 
 
24.Oktober: Videre jobbing med rusfritt arrangementet «Halloween-fest».  
Rekruttering av vara-medlemmer til ungdomsrådet.  
 
25-26.Oktober: RUST-konferanse, Storslett.  
Ungdomsrådet deltok med 7 medlemmer og                       
vara-medlemmer. 
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NOVEMBER  
 
2.November: Rusfri «Halloween-fest» på samfunnshuset, Storslett, i samarbeid med XLoad. 
(Vegard Tvedt og Sammy Jeridi.)  Også ved dette arrangementet stilte Norsk Folkehjelp opp 
gratis som sanitetsansvarlig.     

 
 
2-4.November: Ungdommens fylkesråd, samling i Tromsø. Fire medlemmer av 
ungdomsrådet deltok denne helgen, og Oda Fossvoll er valg inn som medlem i ungdommens 
fylkesråd.  
 
 
DESEMBER 
 
5.Desember: Årets siste møte avsluttes med middag på Bios og sosial sammenkomst på 
Reisa biljardklubb.  
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 7 planlagte møter.  

 

Antall saker: 45 saker.  

 

Antall ekstra møter/aktivitet ved arrangement: 4 ekstra oppmøter.   

 

Antall deltagere på møter: 78 deltagere på møter totalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.01.19 Silje Båtnes, Ungdomskontakt.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/102-3 

Arkiv:                611  

Saksbehandler:  Torgeir 
Amund Lunde 

 Dato:                 28.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Nordreisa formannskap 28.02.2019 

 

Søknad om kjøp av tomteareal til bygging av enebolig i Sørkjosen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Regplan område Solbakkmelen 
2 Sak-19-102 Solbakken 
3 Kart 
4 Uttalelse fra Sørkjosen grendelag 
5 Søknad om kjøp av tomteareal til bygging av bolig 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune avslår søknad om å kjøpe 1000 m² til boligformål fra reguleringsplan 
Sørkjosen Solbakken II, F3 PARK/LEK. 
 
Det begrunnes med at arealet er avsatt til park/lek, og gir allmenheten adgang til 
sjø/fjæreområde – Laitaka. Videre brukes området til snødeponi. 
 
 

Saksopplysninger 
Jan Birkelund søker om kjøp av tomteareal til bygging av enebolig i Sørkjosen. Søker henviser 
til plan- og bygningsloven § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan.  
Søker har vært i kontakt med Grendelaget i Sørkjosen om en kommentar til søknaden, uttalelsen 
fra Grendelaget er lagt ved søknaden. 
 
Beliggenheten til det omsøkte arealet; som er stipulert til omlag 1000 m², er i reguleringsplan 
avsatt til PARK/LEK, merket med F3 i plan. Beliggenheten er avmerket i et vedlagte kart i 
saken.  Området ligger på gnr 47 bnr 42 som eies av Nordreisa kommune.  
 
Det har vært søkt om kjøp av tomt for bolig i det samme området i 2004. Saken ble behandlet i 
Driftsutvalget den 19.04.2004 sak 0035/04 med et negativt utfall. Saksdokumentene for den 
tidligere saken er vedlagt. 
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Vurdering 
Området hvor tomta er inntegnet er regulert til park/lek/grøntområde. Den gir allmenheten 
adgang til sjø/fjæreområde – Laitaka. Det er i plansammenheng vurdert som en alvorlig sak å 
endre fra et slikt formål til utbyggingsformål. 
Området har en viktig funksjon som snødeponi for området rundt, som bryting av sykkel og 
gangvei og de tilstøtende kommunale veiene.  
 
Området bør ha det arealet som den har i dag for å kunne gi muligheter for ulike typer lek på de 
ulike årstider.  
 
Dersom formannskapet skulle vedta at kommunen er villig til å selge tomta som omsøkt, må 
dette i neste runde behandles som enten en dispensasjonssak eller en reguleringsendring i 
henhold til plan- og bygningsloven.  
Det mest sannsynlige er at dette bør behandles som en sak om reguleringsendring og ikke som 
en dispensasjonssak. Siden det er formålsendring, kan den ikke behandles som en mindre 
vesentlig reguleringsendring, men bør behandles som en sak om endring av reguleringsplan. Det 
jobbes med ny reguleringsplan for Sørkjosen, men dette området omfattes ikke av den nye 
reguleringsplanen.    
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Jan Birkelund Sørkjosen 11.01.19

Tømmernesveien 55

9151 Storslett

Forespørsel vedr. bygging i Sørkjosen.

Sørkjosen Grendelag har på styremøte 9. januar behandlet din forespørsel om oppføring av

enebolig ved snuplassen på Solbakkmælen.

Under forutsetning av at det er god passasje til friareal bakom og at det er en enebolig som

skal oppføres ser vi ingen grunn til å gå mot endring av reguleringsplan for Sørkjosen.

Fo rkjosen Grendelag

)! 1 U) ”(J‘WKH/c '

Øi tein Heidenberg
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Jan  Birkelund 14.01.2019

Tømmernesv. 55

9151 STORSLETT

Nordreisa Kommune.

9151 STORSLETT

Søknad  om k'ø av tomteareal til  b  in av eneboli i Sørk'osen.

Håper på at  utsnitt  under fra plan og bygningslov  kan  brukes

til  å  gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

For ordens skyld harjeg spurt Grendelaget i Sørkjosen om kommentar til søknaden.

§  12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringeri

reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for

øvrig, ikke går utover hovedrammene ip/anen, og heller ikke berører hensynet til viktige

natur— og friluftsområder.

Mvh

J B' k  l  ‘/ , in , .an ir eU/d "K /

L  /

Vedlegg: !

Brev fra laget er vedlagt.

Skisse over aktuelt område.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/225-1 

Arkiv:                223  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 20.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Nordreisa formannskap 28.02.2019 

 

Innsamlingsaksjon for hjertekompresjonsmasking for ambulansen i 
Nordreisa 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa formannskap innvilger kr 5,- per innbygger til hjertekompresjonsmaskin for 
ambulanse stasjonert i Nordreisa kommune.  
 
Beløpet tas fra disposisjonsfond.  
 
 

Saksopplysninger 
Etter at TV programmet 113 kom på Nrk har befolkningen i Norge fått se hvordan 
ambulansepersonell jobber. Det er startet et privat initiativ, spleis til hjertekompresjonsmaskin 
på ambulanse i Nordreisa. Se spleis til hjertekompresjonsmaskin på ambulanse i nordreisa .  
 
Ordfører har bedt rådmann fremmes sak om å bidra fra Nordreisa kommune til 
innsamlingsaksjonen som vil gi en bedre sikkerhet til pasienter i Nordreisa. Totalramme for 
innkjøp av slik maskin til ambulansen i Nordreisa er på kr 180.000,-.  
 
Lignende innsamlingsaksjoner pågår i flere kommuner, bl.a Skjervøy og i Kåfjord kommune. 
Kåfjord kommune har bevilget kr 15.000,- til en slik maskin for ambulansen i Kåfjord. 
 
Fagutvikler Kjetil Reiersen i ambulansetjenesten Nordreisa, bekrefter at en slik maskin vil være 
et kjærkommet supplement til ambulansetjenesten. Ansatte i ambulansen har ikke lov å drive 
hjertekompresjon under transport. I dag er denne pasientgruppen avhengig av at det er flyvær 
slik at ambulansehelikopteret kan komme med kompresjonsmaskin. En maskin vil også frigjøre 
begge ambulansearbeiderne til å utføre andre viktige livreddende tiltak ved hjertestans. 
 
Pengene vil doneres i sin helhet til hoved aksjonen øremerket Nordreisa! Innsamlingsaksjonen 
oppfordrer næringsliv til å bidra til saken.  
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Vurdering 
TV ble hele Norge gjort oppmerksom på manglende utstyr i ambulanser. Dette gjelder også 
ambulanser lokalisert i Nordreisa. Hjertekompresjonsmaskin er et så viktig hjelpemiddel at 
Nordreisa kommune vil prioritere å bidra til innsamlingsaksjonen. Kommunen ønsker ikke å 
sende pasienter i ambulanse uten å vite at de har all nødvending hjelp. Rådmannen foreslår at 
det innvilges kr 5,- per innbygger til slik maskin for ambulanse stasjonert i Nordreisa kommune. 
Utgangen av 3 kvartal var det 4 918 innbyggere i Nordreisa kommune som tilsvarer kr 24.590,-.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1215-17 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 30.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Nordreisa formannskap 28.02.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kostnad ombygging av kulturskolen og gymsal på Storslett samfunnshus 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Rom-akustikk Storslett Samfunnshus 

 

Rådmannens innstilling 

 Formannskapet tar rapport og regnskap til orientering.  
 Overforbruk på kr 400 000 dekkes inn gjennom bruk av ubrukte lånemidler.  
 Rammen økes med kr 240.000 for å dekke gjenstående arbeider med kjøkken. Økt 

ramme finansieres med ubrukte lånemidler. 
 Rådmannen bes om å utarbeide bedre rutiner for både planlegging og gjennomføring av 

investeringsprosjekter. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ombygging av Samfunnshuset til kulturskole og nytt gulv i gymsal/energispareprosjekt ble 
vedtatt som to prosjekter i desember 2017. 

I kommunestyrets den 18.12.2017 sak 65/17 ble det gjort følgende vedtak: 

 Storslett samfunnshus ombygges til formål kulturskole. Vedlagte tegninger utgjør 
grunnlaget for videre planlegging. Tegningene brukes i samarbeidsmøter med brukere 
av kulturskolen, andre brukere og ansatte, og det skal trekkes inn ytterligere 
fagkompetanse som bidrar til estetikk, funksjonalitet og trivsel i lokalene. Målet er å få 
kulturskolelokaler som etter forholdene er optimalt tilpasset og gir kulturskolen en god 
skolehverdag.  

 Det beregnete budsjettet økes med 20% (erfaringskostnad) for ivareta dette kravet, slik 
at totalkostnaden blir inntil kr 600 000,-. Økningen dekkes inn ved bruka av disp fond  

 Valg og løsninger skal sees i sammenheng med renovering av huset for øvrig og bidra til 
at samfunnshuset får et mest mulig helhetlig uttrykk. Oppvekst- og kulturutvalget skal 
godkjenne tegningene og løsningene før ombygging iverksettes.  

 Toalettfasiliteter med tilgang til rullestolbruker må utredes og tas med i prosjektet.  
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 Behov for tilgang kjøkken for kulturskolen må avklares.  
 Utforming av overflater skal være etter plan fra interiørarkitekt.  
 Prosjektet sees i sammenheng med EPC-investeringene og ombyggingen av svømmehall.  

   

I kommunestyrets den 18.12.2017 sak 69/17 ble det også gjort vedtak om kr. 500 000 til EPC 
investeringer i samfunnshuset. 

Tiltaket er nærmere beskrevet og behandlet i Miljø-plan og utviklingsutvalgets den 30.11.2017 
sak 92/17: 

Nytt dekke og enøktiltak i Samfunnshuset kr 0.5 mill. 

Gjenkledning og utskifting av vinduer i samfunnshuset/gymsal og innstallering av luft/luft 
varmepumper i samfunnshuset. Dette vi gi en årlig besparelse på ca 30-50.000,- i 
fyringsutgifter. Når en i tillegg tar med forslag til ombygging for kulturskolen er det bare gulvet 
i gymsalen/banedekket som står igjen. Når dette tas med blir hele Samfunnshuset renovert. 

 

Arbeidsmiljøutvalget gjorde den 13.03.2018 i sak 3/18 følgende vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner vedlagte planer for omgjøring av deler av Storslett 
Samfunnshus til Kulturskole. 

Arbeidsmiljøutvalget forutsetter at alle faggruppers rettigheter og interesser, f.eks renholder og 
vaktmester, blir ivaretatt i prosessen. 

 

Oppvekst- og kulturutvalget gjorde 03.03.2018 i sak 14/18 følgende vedtak: 

Oppvekst- og kulturutvalget godkjenner løsningen for utbygging av Storslett samfunnshus som 
kulturskole samt skisserte planer for bruk av lokalitetene for andre aktører. 

a. Lokalene i kjelleren tas med i det videre arbeidet med løsninger i oppdraget til arkitekten 

b. Det gjøres akustikkfaglige vurderinger av arealene 

c. Det arbeides for at flest mulig av aktivitetene får innpass på Halti 

d. Musikkbinger utredes nærmere og søkes innarbeidet i budsjettbehandlingen i juni 

e. Nordreisa kommune gjør avtale med aktørene på Solvoll skole om midlertidige øvingslokaler 
for band ved behov  

 

Etter vedtak i Oppvekst og kultur ble det innhentet en akustisk vurdering av kjelleren. Den ble 
levert av Multiconsult i juni 2018. Hele rapporten ligger vedlagt. 
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Tiltakene er kostnadsberegnet til kr 80.000. I tillegg må det legges nytt gulvbelegg, samt maling 
og elektrisk arbeid; estimert til kr 220 000. Disse er ikke finansiert og heller ikke påbegynt. 

 

Gjennomføring av prosjektet 

Da renoveringen av samfunnshuset ble vedtatt var det planlagt med bruk at egne vaktmestre til 
det de fagfeltene der kommunen har kompetanse. Pga av forsinkelser med sluttføringen av 
ombygging av servicetorget, ble det et sterkt påtrykk for at arbeidet skulle gjøres med innleide 
handverkere, mens kommunen skulle koordinere og ha prosjektledelsen. Med den bakgrunn ble 
det innhentet tilbud og ombyggingen startet i oktober 2018. 

Arbeidet har pågått fram til februar 2019. Kulturskolen er ferdigstilt og det er nå delt opp i 3 
større lydisolerte rom, hvor det gamle kjøkkenet tatt i bruk som grupperom. Forslag fra 
interiørarkitekt er fulgt opp i fargevalg, nytt gulvbelegg og akustiske tiltak. 

Lokalene er blitt godt tilpasses aktiviteten som skal være der. Lyse, lydisolerte musikkrom med 
akustiske tiltak.  

I gangen er det lagd et nytt universelt utformet toalett. 

Gymsalen ble sett i sammenheng med kulturskolen, og samme bygningsentreprenør ble valgt for 
isolering/lukking av de gamle vinduene. Det ble valgt egen entreprenør for legging av 
sportsgulvet. Sportsdekke er tilpasset aldersgruppen som bruker den mest og tåler også bruk av 
ikke idrettslig aktivitet (loppemarked etc).  

Under legging av det nye dekket ble det avdekket fukt under eksisterende dekke. Planen var å 
legge det nye dekket oppå det gamle (slik det ble gjort i idrettshallen), men pga av fukt ble dette 
ikke gjort. Det ville medført tap av garanti på det nye dekket. Det eksisterende dekket ble fjernet 
og det måtte legges nytt undergulv før det nye dekket ble lagt.  

 

Som følge AMU vedtak om å ivareta faggruppers rettigheter og interesser ble det i bakkant av 
gymsalen bygd en renholdsentral. 

 

Gjenstående arbeider 

Arbeidet med nytt kjøkken er stoppet pga av overskridelser av budsjettet. Det eneste som er 
gjort er at det er skjært hull i veggen til ei dør og lagt gulvbelegg. Rommet må males og 
innredes før en kan montere et enkelt kjøkken. Det anslås at dette vil koste ca kr 240 000. 
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Rommet i kjelleren er ikke igangsatt. I rapporten om akustiske vurderinger, er det foreslått 
konkrete tiltak for å bedre akustikk. I tillegg kommer utskifting av det elektriske anlegget, 
maling, nytt gulvbelegg og innredning. Toalettene i kjelleren trenger også en oppgradering. 

Kostnaden for dette er stipulert til ca. kr. 300 000.  I tillegg kommer prisen for toalettene. 

 

Endringer/tillegg 

Fra starten av prosjektet til nå har det kommet til flere rom og funksjoner. Dette har medført 
økte kostnader i prosjektet for ombygging av kulturskolen. I forhold til delprosjekt energisparing 
og bytte av gulvdekke, lå det der an til at det skulle kunne gjøres innenfor budsjettet, fram til 
fuktskaden ble oppdaget. Avdekkingen av fukt i gymgulvet gjorde at det gamle gulvet måtte 
rives opp og det måtte legges et nytt undergulv til en kostnad på kr. 180 000. 

Av større kostnader som er kommet i tillegg er betongsaging (i forbindelse med vaskesentral og 
etablering av kjøkken), etablering av Handicap-WC og renholdsentral. Merarbeidet for byggfag 
og maling er også blitt større med den økte ombyggingen. 

 
Tippemidler 
I samarbeid med virksomheten kultur er det utarbeidet søknad om tippemidler til nytt 
sportsgulv. Det er søkt om kr 265.000. Søknaden er godkjent av Troms fylkeskommune. 
 
Regnskap 
I investeringsbudsjettet er det to prosjekt, men i praksis er samme bygg- og malings 
entreprenører brukt og det er derfor satt opp et samlet regnskap. 
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Ansvar 953 KULTURSKOLE GYMSAL
Prosjektledelse 100 000 50 000 50 000
Ekstrahjelp 8 845 8 845
Interiørarkitekt og akustisk konsulent 95 358 95 358
Håndverkere - -
Betongsaging 93 020 74 416 18 604
Elektrikker 180 195 144 156 36 039
Byggvask 16 000 3 200 12 800
Ventilasjon 4 830 2 415 2 415
Rørlegger 92 871 92 871
Bygg og malingsarbeid 600 957 550 861 50 096
Avfall 37 681 18 841 18 841

Ansvar 937
Lønn ekstrahjep 8 500 8 500
Sportsgulv og lukking av vinduer 395 751 395 751
Nytt undergulv pga fukt 178 631 178 631

Total kostnad 1 032 118 780 522
Budsjett 650 000 500 000
Netto kostnad 382 118-              280 522-         
Tippemidler 265 000

382 118-              15 522-           
Manglende finansiering 397 640-                                             

 
 
Det er et estimert overforbruk på kr 397.000,- på ombygging av kulturskolen og oppgradering 
av gymsalen på Storslett samfunnshus på. Da er også søkte spillemidler tatt med.  
 

Vurdering 
Utgangspunktet for ombyggingen av kulturskolen var en mindre ombygging ved at det 
opprinnelige musikkrommet skulle inndeles i tre mindre rom, og det eksisterende kjøkkenet 
beholdes. Mye av arbeidet skulle gjennomføres i egen regi med den kompetansen som da var 
tilgjengelig blant kommunens vaktmestre.  

I løpet av prosessen er det kommet til ønsker om Handicap WC og renholdsentral. Oppfølging 
av plan fra interiørarkitekt har også ført til økte bygg- og malingskostnader. 

 

Planlegging og gjennomføring av dette prosjektet har ikke vært god nok. Svikten har vært helt 
fra starten av planlegginga til gjennomføring og oppfølging av arbeidet.  

 

Planlegginga startet med altfor få involverte. Dette resulterte i at ikke alle forhold ble vurdert på 
et tidlig stadium, og det ble presentert et prosjekt med mindre omfang og mindre kostnad. 

Gjennom nye prosesser og politiske vedtak ble omfanget større uten at en stoppet opp og tok en 
nøyere gjennomgang og oppdaterte budsjett.  
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Gjennomføringa ble i starten planlagt med egne vaktmestre til bygg og maling. Pga kapasitet og 
forsinkelser på kommunehuset ble dette endret til kjøp av disse tjenestene etter timepris. 

Oppfølging av dette arbeidet har vært for dårlig fra drift og utvikling. Her skulle en ha stilt krav 
om oppdatert timeforbruk på hvert byggemøte, slik at prosjektleder kunne hatt et 
skyggeregnskap som til enhver tid var oppdatert (Dette er i ettertid innført for prosjekt 
ombygging av gamle kinoen). 

Oppsummert så har planleggingen og gjennomføringen av disse prosjektene ikke vært god nok.  

For de fleste prosjekter benytter kommunen en totalentreprise for å ha kontroll med kostnadene. 
Totalentreprise er vanskelig for denne type ombyggingsprosjekter pga usikkerhet ved 
ombygging av eldre bygg. Det er grunnen til prosjektet ble gjennomført på timebasis.  

For fremtiden må en nøye vurdere hvert enkelt prosjekt; både i hvordan det skal gjennomføres 
og følges opp. 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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  ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

  

 

 

SAMMENDRAG 

Multiconsult har utført vurdering av etterklangstid i tilfluktsrom i Nordreissa Kommune som vurderes ombygd til 
øvingslokale for korps og andre kulturelle aktiviteter. Rommet er i stor grad utført i betong og er ikke egnet til slikt 
bruk uten akustiske tiltak. 

Det anbefales lydabsorbenter i himling og på vegg, samt montering av basshjørner for å oppnå demping av de laveste 
frekvensene. En trinnvis installasjonsprosess er å foretrekke. Mengde tiltak i himling er 50m2 Ecophon industry modus 
100 eller tilsvarende montert i mindre felt. Mengde basshjørner ca. 20 m2, eksempelvis montert mellom vegg og tak 
på en kortside og en langside. Mengde tiltak på vegg er 8-10m2 på en langvegg og 3-5 m2 på en kortvegg fordelt på 
mindre felt og montert ca. 1 meter over gulv. Absorbsjonsmateriale vegg må være av type Ecophon master gamma 
eller tilsvarende. 

Det går også an å ha sceneteppe på en langvegg og en kortvegg slik at man kan justere lydforholdene noe. Dette vil 
komme i tillegg til absorbenter på vegg, da rommet ikke er egnet til bruk når gardinen ikke er trukket for. 
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1 Innledning 

Multiconsult er engasjert av Nordreissa Kommune for å utføre vurdering av romakustiske tiltak ved 

planlagt ombygging av tilfluktsrom til øvingslokale for musikkorps, dans og andre kulturelle 

aktiviteter.  Se bilde av rom i Figur 1: Tilfluktsrom i Storslett samfunnshusFigur 1. 

 

 

Figur 1: Tilfluktsrom i Storslett samfunnshus 

2 Krav og retningslinjer 

2.1 Lydforhold i bygninger – NS 8175 

Norsk Standard NS 81751 er utarbeidet for å kunne brukes som referanse til TEK 17 der lydkravene 
angis som funksjonskrav. Alle bygningstyper som byggeforskriftens krav gjelder for er inkludert i 
standarden. NS 8175 fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av luftlydisolasjon, trinnlydnivå, 
etterklangstid og lydnivå fra innendørs og utendørs lydkilder. Kravene i TEK 17 anses å være oppfylt 
når grenseverdier etter NS 8175 for klasse C er oppfylt. 

2.2 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse – NS 8178 

NS 81782 fastsetter kriterier for lydforhold og egenskaper for lokaler som brukes til øving og 
musikkfremføring, enten dette er lokalets primære anvendelse eller om det er et flerbrukslokale.  
Kriteriene i standarden er differensiert ut fra tre musikkformer: forsterket musikk, lydsvak musikk og 
lydsterk musikk. Standarden angir en ideell etterklangstid for de forskjellige bruksområdene relatert 
til rommets volum.  
 

2.3 Anbefalte romakustiske krav 

Rommet som vurderes er tiltenkt øvingslokale for musikkorps på ca. 20 personer. Det vil i tillegg bli 

brukt til danse- og andre fysiske kulturelle aktiviteter. Ønsket bruk av rommet tilsvarer 

klassifiseringen mellomstort ensemblerom øvingsrom for lydsterk musikk iht. NS 8178. Mellomstore 

                                                                 
1  NS 8175 Lydforhold i bygninger 2012 
2 NS 1878 Akustiske kriterier for rom og lokale til musikkutøvelse 2014 
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ensemblerom øvingsrom for lydsterk musikk har en anbefalt takhøyde på mer enn 4.5 m og et 

romvolum på mer enn 360 m2. 

Tilfluktsrommet har en takhøyde på ca. 2.6 m og et romvolum på ca. 300 m3, dvs. takhøyden er for 

lav til å kunne oppnå gode forhold for korpsmusikkøving. Vegger, gulv og tak er hovedsakelig utført i 

harde materialer som betong. Uten absorberende materialer vil det derfor være uegnet til 

øvingslokale for musikkorps.  

For øvingsrom til lydsterk musikk med romvolum 300 m3 anbefaler NS-8178 en etterklangstid på     

0,7 – 1,0 sek. En lav etterklangstid demper romforsterkning som gjør det mer behagelig å være i 

øvingsrommet sammen med lydsterke instrumenter. 

 
Figur 1: Etterklangstid, T, i forhold til netto romvolum for forskjellige musikkformer. Grønt felt er elektrisk 
forsterket musikk, blått felt er akustisk lydsterk musikk og rødt felt er akustisk lydsvak musikk (NS8178). 
 

Anbefalt krav til etterklangstid i tilfluktsrommet er: Tm = 0,7 sek. med frekvensfordeling iht. 
anbefaling gitt i NS 8178 Fig. 2c, vist i Figur 2. 
 

 

Figur 2: Frekvensavhengig toleransegrense for faktor T/Tm for akustisk lydsterk og lydsvak musikk relatert til 
midlere etterklangstid ved frekvensbåndene 500 Hz og 1000 Hz, ref. NS 8178. 

Rommet må dempes akustisk slik at lydfokusering, ekko og flutterekko unngås. 
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3 Beregningsmetode 

Rommet er modellert i Sketchup og importert til Odeon 14.04 hvor beregninger av etterklangstiden 

er gjort. Beregningene er gjort uten møblement i rommet. Når et rom fylles av møbler og mennesker 

blir det mer diffust lydfelt slik at etterklangstiden vil synke noe.  

4 Romakustikk 

4.1 Etterklangstid i rommet uten tiltak 

Beregnet etterklangstid i tilfluktsrommet på frekvensnivå uten interiør og uten tiltak er vist i Figur 3 

sammen med anbefalt grenseverdi til etterklangstid. 

 

Figur 3: Beregnet etterklangstid i tilfluktsrom uten akustiske tiltak sammenstilt med anbefalt etterklangstid for 
øvingsrommet 

 

4.2 Tiltak i himling 

Rommet har lavere høyde enn anbefalt. Det er montert lysarmatur i himling fra før, slik at en rimelig 

og god løsning kan være å montere 100 mm mineralullsplater i himlingen der det er plass.  

4.3 Mulige tiltak på vegg 

 Sceneteppe langs en langvegg og en kortvegg 

Gardinen er i beregningene forutsatt montert med en avstand på 9 cm fra vegg og med en 

flatevekt på 0,3 kg/m2 eller mer. Fordelen med en gardin er at den kan trekkes til side når det 

foregår andre aktiviteter enn lydsterk musikk i rommet. Det vil være mulig å justere noen av de 

akustiske parameterne til rommet ved å justere hvor mye gardin som er trukket ut. Dette åpner 

opp for andre løsninger langs vegg. Det vil f.eks. være mulighet for å ha speil på samme vegg som 

gardinen, noe som er fordelaktig ved dansetrening. 
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 Flyttbare absorbenter på vegg skissert i Figur 5. 

Flyttbare absorbenter montert på skinner vil gi tilsvarende mulighet for å justere akustiske 

parametere i rommet. Absorbentene har bedre lyddempende egenskaper enn sceneteppe slik at 

man trenger færre antall kvadratmeter enn med gardin. Absorbenter er stive og litt mindre 

mobile enn en gardin.  

 

 Basshjørne, installasjon vist i Figur 4. 

De laveste frekvensene har maksimale lydnivå i hjørnene i et rom. Enten gulv-vegg, vegg-vegg 

eller tak-vegg kombinasjoner. Dermed er det også i hjørnene man demper basslyd mest effektivt. 

Basshjørner kan lages ved å fylle et hjørne med isolerende materiale 60 cm langs hver tilstøtende 

vegg, og kle igjen med 30% perforerte plater eller duk. Basshjørner kan være gode å kombinere 

med andre tiltak på vegg som ikke har like høy absorbsjonsfaktor i de lave frekvensbåndene, f.eks. 

gardin eller flyttbare absorbenter. 

  

Figur 4: Prinsipp basshjørne 

  

 Spilevegg 

En spilevegg med absorberende materialer bak er også en mulighet. Spilene vil være diffuserende 

samtidig som lyden dempes av absorbenter. Åpningsgraden på veggen med spiler bør være ca. 

30%. 

 

 

Figur 5: Prinsippskisse for tilfluktsrommet med absorbenter på vegg, i himling og med basshjørne. 
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4.4 Anbefalt tiltak 

I rommet som vurderes vil man oppnå best akustisk resultat ved å kombinere tiltak himling, vegg og 

basshjørner. Anbefalt mengde tiltak er listet i Tabell 1, og en utregning av forventet etterklangstid i 

Figur 6. Absorbenter i himling bør monteres i mindre felt og fordeles noenlunde jevnt i himlingen slik 

at man oppnår demping av flutterekko, samtidig som man beholder nok refleksjoner til å høre lyd fra 

eget instrument. Absorbenter på vegg bør monteres i mindre felt fordelt på veggene i høyde ca. 1 

meter over gulvet. Basshjørnene kan monteres der det passer best, enten langs tak, vegg, eller gulv.  

 

 

Figur 6: Beregnet etterklangstid med anbefalt mengde og akustiske tiltak 

 

Tabell 1: Anbefalt mengde akustiske tiltak 

Tiltak Mengde Absorbsjonsegenskaper 

Absorberende himling 50 m2 Ecophon industry 

modus 100 

Basshjørne 20 m2 Glava 100mm 

mineralull med 

duk/perforert plate 

Absorbent vegg 15 m2 Ecophon master gamma 

4.5 Utførelse av tiltak 

Det er mange usikkerheter i beregninger av etterklangstid i rom, og en optimal løsning er vanskelig å 

beregne. En trinnvis installasjonsprosess er derfor å anbefale: 

1. Bygge basshjørner i taket langs en kortvegg og en langvegg. 

2. Montere mineralullsplater i himling jevnt fordelt i mindre felt. 

3. Montere veggabsorbenter i mindre felt på en kortvegg og en langvegg. ca. 3-5m2 på en 

kortvegg, og 8-10m2 på en langvegg. Høyde over gulv ca. 1 meter. Gjerne montert på skinner 

slik at man kan tilpasse plassering etter eget ønske. 

4. Vurdere behov for flere bassabsorbenter i hjørner. 
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5 Lydisolasjon mot tilstøtende rom 

Det aktuelle rommet ligger i en kjeller der tilstøtende rom ikke har støyfølsomt bruksformål. 

Skilleveggene og etasjeskiller er av betong. Det er dermed ikke nødvendig med tiltak på etasjeskiller 

eller skillevegger for å ivareta bruksformålet til tilstøtende rom. 

6 Kostnadsoverslag for tiltak 

Ca. priser for de ulike tiltakene er vist i Tabell 2. Tabellen viser avrundede tall fra priser funnet på 

internett og i standard priser fra Norsk Prisbok.  

Tabell 2: Priseksempel ulike tiltak 

Tiltak Mengde Ca. pris (NOK inkl. mva) 

Absorberende himling 50 m2 30 000 

Sceneteppe til vegg 108 m2 20 000 

Basshjørne 20 m2 15000 

Absorbent til vegg 15 m2 15 000 
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