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Avtale

mellom

Statens vegvesen region nord og Nordreisa kommune

1  Avtalens bakgrunn og formål

lforbindelse  med  gjennomgang av  eierskap og driftsansvar for deler av veglysanlegg langs riks og fylkesveg i

Nordreisa kommune, er det inngått avtale om 1) Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til

etablert av Statens vegvesen/T roms fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune. 2) Overføring av

veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune. 3) Driftstilskudd  for  veglysanlegg etablert og driftet av

Nordreisa kommune.

2 Overføring og driftstilskudd

2.1 Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til etablert av Statens vegvesen/T roms

fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune.

SW etablerte veglysanlegg på enkelte strekninger på riks og fylkesvegnettet i Nordreisa kommune. Etter avtale

har Nordreisa kommune hatt driftsansvaret for disse veglysanleggene. Nordreisa kommune har meddelt

oppsigelse av denne avtalen og Statens vegvesen/T roms fylkeskommune har akseptert en overføring av disse

anleggene for drift og vedlikehold i regi av Statens vegvesen/Troms fylkeskommune. Statens vegvesen sørger for

at nødvendige omkoblinger blir gjort. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før veglysanleggene skal settes

i  drift  høsten 2019.

Overføringen av veglysanleggene innebærer ingen driftsforpliktelser for Statens vegvesen/T roms fylkeskommune

ovenfor Nordreisa kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen/Troms fylkeskommune står fritt til å  bestemme

om og når anleggene skal være lyssatt og kan etter egne vurderinger velge  å  sette anleggene ut av drift og

eventuelt sanere anleggene.

Overføringen gjelder strekningene som vist i vedlegg 1 som inngår som en del av denne avtalen.

2.2 Overføring av veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune

Mellom veglysstrekningen etablert i forbindelse med Sørkjostunnelen og veglysstrekningen (stål) som går fra

Sørkjosen og nordover, er det en kort strekning som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. I henhold til krav

i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1  M  korte strekninger  belyses. Korte strekninger er beskrevet som strekninger

hvor det er mindre enn 500  m mellom belyste strekninger. (Dette for å få sammenheng i belysningen.) Med

bakgrunn i  dette, overtar Statens vegvesen det aktuelle anlegget. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før

veglysanlegget skal settes i drift høsten 2019.

Overføringen av veglysanlegget innebærer ingen diiftsforpliktelser for Statens vegvesen ovenfor Nordreisa

kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen står fiitt til å bestemme om og når anlegget skal være lyssatt og

kan etter egne vurderinger velge å sette anlegget ut av drift og eventuelt sanere anlegget.

Overføringen gjelder strekningen som vist i vedlegg 2 som inngår som en del av denne avtalen.

2.3 Driftstilskudd for veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune.

Mellom lysanlegg på E6 fra Sørkjosen og nordover og lysanlegg fra Storslett og sørover E6 erdet et  Iysanlegg

(trestolper) som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. Strekningen er for lang til at den direkte omfattes av

kravet i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1. Statens vegvesen har imidlertid foretatt en skjønnsmessig vurdering basert

på forhold som sammenheng i belysningen og hensynet til gående og syklende og gir derfor et tilskudd til dekning

4



av energikostnadene for veglysstrekningen. Beregningen av kostnadene skal baseres på antall lyspunkter (watt),

antall driftsdøgn og gjennomsnittlig energipris (energipris  +  nettleie) for driftsperiodene pr. år.

Tilskuddsordningen gjelder fra og med 2019 og gis for ett år av gangen inntil Statens vegvesen meddeler bortfall

av tilskuddet med minst  6  måneders varsel.

Tilskuddet gjelder strekningene som vist i vedlegg 3 og som inngår som en del av denne avtalen.

3 Fakturering av tilskudd

Tilskuddsbeløpet beregnes slik som beskrevet ovenfor i pkt.  2.3.  Tilskuddet betales etterskuddsvis etter påkrav fra

Nordreisa kommune for ett år av gangen.

***

Denne avtalen er underskrevet i 3 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
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VEDLEGG 2

E6

Fra ca. hp24 m 07127  -  til ca. hp24 m07454 (Sørkjosen sentrum sør)
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VEDLEGG  3

E6  -  Driftstilskudd

Fra ca. hp24 m 08375  -  til ca. hp24 m 10473 (Fra Ymber til krysset Betesdavegen)
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TROMS fylkeskommune Kulturetaten
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Nordreisa kommune

Oppvekstavdelinga

Postboks 174

9151 STORSLETT

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
% 18/7485-49 Mona Aas Johansen C00 SAKSARKIV

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

53550/19 77 78 86 56 20.09.2019

'Z'SOS

DEN  KULTURELLE SKOLESEKKEN  -  UTBETALING  AV  TILSKUDD 2019-2020

Troms fylkeskommune er av Kulturtanken tildelt  6  552 341 kroner til formålet innenfor

grunnskolen. Av dette går 1 555 000 kroner til direkte utbetaling til 11 kommuner. Etter nye

samarbeidsavtaler med ny modell blir resterende tildeling på 629000 kroner satt til

disposisjon for de kommunene som har vedtatt ny modell. Dette innebærer at fylket i

samarbeid med den enkelte kommune organiserer tilbudet. Resterende midler benyttes til

fylkeskommunens formidling av et fast kunst- og kulturtilbud til kommunene i henhold til

nylig inngått avtale. Egenandeler for musikktilbudet bortfaller fra dette skoleåret.

Kommunens tilskudd skal gå til realisering av DKS lokalt ved å formidle profesjonelle kunst-

og kulturtilbud. Herunder kulturarvtilbud til minimum et utvalgt trinn.

Tilskudd til Nordreisa kommune på kroner 140 000 øremerket DKS for skoleåret 2019-

2020

DKS-midlene til kommunene fordeles etter fordelingsnøkkel utarbeidet av

Utdanningsdirektoratet. Skoler og elevtall ved private skoler er lagt inn i

beregningsgrunnlaget for tildelingen. Dersom kommunen ikke ønsker å ta ansvar for elever

ved privatskoler, ber vi om at det tas kontakt omgående. Det må da gjøres en omfordeling av

midlene i kommunen slik at de private får sin andel direkte utbetalt.

505#27031ae1c9ee1-8fc7-45b2-b749—4081225255b313

Vilkår

Nas'onale mål for Den kulturelle skolesekken DKS

Mål og prinsipper for ordningen er beskrevet i St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle

skulesekken og St. meld. nr.  8  (2007—2008) Kulturelle skulesekk for framtida.

Troms lkeskommunes re ionale mål

Den kulturelle skolesekken i Troms skal ivareta hensynet til regional identitet, herunder sikre

tilgang på samisk og kvensk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold knyttet til

nordområdene.

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.
Havnegt. 2 77 78 86 65 4700  04 00064 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 852, 9488 Harstad kulturitroms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Det er et overordnet mål å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang og

anledning til å delta i kulturlivet som andre, både som publikum og aktive deltagere. Det er

derfor viktig at det blir lagt til rette for slik deltagelse.

Kulturtanken legger føringer for satsinger og det er ønskelig at disse temaene tas med i

arbeidet med DKS:

'  Demokrati, medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling

'  Styrke norsk språk generelt og nynorsk spesielt

' Samtidens teknologi står sentralt og bør reflekteres i tilbudet til elevene

. Kunstnere som utfører arbeid i DKS skal betales i tråd med bransjestandard,

rammeavtale følges

.  Elevene skal oppleve tilbudet som relevant, og skal ha en rolle i utvelgelsen og

gjennomføringen av DKS

F orutsetnin er for DKS i kommunene

'  Sørge for at Den kulturelle skolesekken er politisk forankret

.  Ha en 3-årig DKS-plan, ny plan må på plass fra høsten  2020

.  Årlig aktivitetsplan leveres innen 1. august, samt et regnskapssammendrag som viser

forbruk forrige skoleår

'  3-årig samarbeidsavtale for DKS med fylkeskommunen v/Kultur i Troms regulerer

plikter, rutiner og gjennomføring. Ny avtale i  2020

.  Årlig levere elektronisk rapport med regnskap på eget rapporteringsskjema. Neste

frist for rapportering er 1. februar  2020

. DKS spillemidler skal i sin helhet gå til formidling av profesjonelt basert kunst— og

kultur i skolen. Ved egne produksjoner eller programtilbud skal DKS—midler kun

benyttes til honorar, reise, diett og opphold for profesjonelle utøvere. DKS-midler skal

videre dekke arrangør-kostnader som elevtransport, leie av spillelokaler og bærehjelp.

Kostnader til materiell, øvrige produksjonskostnader og servering kan ikke dekkes av

DKS-midler

. Skolene har ansvar for å forberede elevene og tilrettelegge for besøk fra DKS

.  Innholdet i kunst— og kulturtilbudene i DKS skal medvirke til å realisere skolens mål

slik at de kommer til uttrykk i læreplanverket

Søkbare midler for kommuner o Svalbard

Ordningen med søkbare midler slik at kommunene og Svalbard kan produsere og

gjennomføre egne kultur- eller kunstproduksjoner videreføres. Midlene tildeles en gang pr år

etter søknader fra kommunene. Søknadsfrist for dette skoleåret er 1. november. For mer

informasjon se: www.kulturitroms.no

F orutsetnin er kn tet til DKS—midler

' Kommuner som får mer enn kr 100  000,- i tilskudd skal levere revidert regnskap med

oppstilling av kostnader som viser hvordan midlene har vært disponert. Videre skal de

tildelte midlene plasseres på en rentebærende konto og renteinntekter skal tilfalle

formålet og tas med i kommunens årsrapport

.  Kommunene anmodes om å ta i bruk eget prosjektnummer for DKS-aktiviteter i sitt

regnskapssystem, og levere bekreftet utskrift av prosjektregnskap i tillegg til

rapporten. Alternativt skal det leveres en regnskapsoppstilling som viser bruk av

midlene vedlagt kopi av faktura/bilag. Manglende rapportering vil medføre krav om

tilbakebetaling av tildelte DKS-midler

' Kopi av bilag knyttet til DKS-midler skal samles og tas vare på/fmnes scannet i

kommunens regnskapssystem, og kunne fremskaffes ved etterspørsel fra Troms

fylkeskommune

12



79909505å27052ae1cgee1-8fc7-45b2-b749-4081225255b315

3

. Spillemidler kan ikke benyttes til kompetansehevingstiltak, nettverksarbeid, lønn og

administrasjon, eller aktiviteter som ikke naturlig hører inn under DKS

o DKS-midlene skal i sin helhet benyttes i det skoleåret de er tildelt for og kan ikke

benyttes til å dekke inn overforbruk fra tidligere år

0 En mindre del av Ubenyttede midler kan overføres til kommende skoleår, det må da

fremlegges en plan for hvordan midlene skal benyttes, større ubenyttede beløp skal

tilbakebetales eller tilskuddet holdes tilbake inntil midlene er benyttet

Utbetaling

Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendte faktura i henhold til følgende

fakturainformasjon: Troms fylkeskommune, Kultur i Troms, postboks 338, Alnabru,

merkes med ressursnummer 10200 og DKS—tilskudd 2019-2020. Faktura sendes som EHF

(864 870 732)

For spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Troms fylkeskommune ved

Kultur i Troms, tlf. 77 78 86 57. For mer informasjon se nettsiden www.kulturitroms.no

Med vennlig hilsen

Kjell Arthur Helmersen

daglig leder Mona Aas Johansen

Kultur i Troms rådgiver/koordinator DKS

Kultur i Troms

Dette dokzmzentet krever ikke signatur.
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Folketallsutviklingen i Troms 
og Finnmark 2. kvartal 2019 
 

Folketallet i Troms sank i 2. kvartal 2019 med 398 innbyggere (-0,2 %), til totalt 166 543. Salangen 

(0,5 %) hadde høyest prosentvis befolkningsvekst, fulgt av Lavangen, Skjervøy, Skånland og 

Storfjord, alle med en vekst på 0,2 %. Målselv (-1,7 %), Berg (-1,2 %) og Karlsøy (-1,1 %) hadde i 

samme periode størst prosentvis nedgang i folketallet.  

Folketallet i Finnmark sank i 2. kvartal 2019 med 27 innbyggere, til totalt 75 711. Måsøy (0,7 %), 

Loppa (0,4 %), Kautokeino (0,4 %), Alta (0,3 %), Tana (0,3 %) og Porsanger (0,3 %) hadde størst 

befolkningsvekst i perioden, mens Hasvik (-1,3 %) og Lebesby (-1,3 %) hadde størst prosentvis 

tilbakegang. 

På landsbasis ser en at befolkningsveksten er ulikt fordelt mellom landsdelene. Alle de 3 nordligste 

fylkene, i tillegg til Sogn og Fjordane og Oppland, har hatt samlet tilbakegang i folketallet første 

halvår (1. og 2. kvartal sett under ett). Høyest vekst hittil i år har det vært i Akershus og Oslo.  

 

Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 20. august 2019 med folketall pr 30. juni 2019 
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Troms - Folketallsutviklingen i 2. kvartal 2019 
 

Tabellen under viser utviklingen i folketallet i kommunene i Troms i 2. kvartal 2019. Grønn farge 

indikerer vekst, mens rød farge illustrerer nedgang.  

 

Pr. 30. juni 2019 var det 166 543 innbyggere i Troms, dette er en reduksjon på 398 innbyggere fra 1. 

kvartal, eller -0,2 %. Til sammenlikning hadde landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 9 105, 

eller 0,2 %. For Troms u/Tromsø sank folketallet i 2. kvartal med 272 innbyggere, eller -0,3 %. 

I Troms hadde 6 kommuner vekst i folketallet i 2. kvartal, mens de resterende 18 kommuner hadde 

reduksjon. Salangen kommune hadde størst vekst i 2. kvartal med 0,5 %, videre fulgt av Lavangen, 

Skjervøy, Skånland og Storfjord, alle med en vekst på 0,2 %.  

Målselv kommune har hatt størst prosentvis befolkningsnedgang i 2. kvartal med -1,7 %, fulgt av Berg 

(-1,2 %) og Karlsøy (-1,1 %).   

Kommuner

Folketallet 

ved 

utgangen av 

1. kvartal 

2019

Folketallet 

ved 

utgangen av 

2. kvartal 

2019

Absolutt 

endring 2. 

kvartal  2019

Prosentvis 

endring 2. 

kvartal 2019

Tromsø 76727 76601 -126 -0,2 %

Harstad - Hárstták 24736 24690 -46 -0,2 %

Kvæfjord 2846 2845 -1 0,0 %

Skånland 2978 2983 5 0,2 %

Ibestad 1366 1360 -6 -0,4 %

Gratangen 1097 1088 -9 -0,8 %

Loabák - Lavangen 1041 1043 2 0,2 %

Bardu 4016 3982 -34 -0,8 %

Salangen 2175 2185 10 0,5 %

Målselv 6784 6672 -112 -1,7 %

Sørreisa 3463 3464 1 0,0 %

Dyrøy 1130 1127 -3 -0,3 %

Tranøy 1506 1496 -10 -0,7 %

Torsken 929 925 -4 -0,4 %

Berg 883 872 -11 -1,2 %

Lenvik 11639 11637 -2 0,0 %

Balsfjord 5599 5590 -9 -0,2 %

Karlsøy 2240 2215 -25 -1,1 %

Lyngen 2841 2835 -6 -0,2 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 1828 1831 3 0,2 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 2088 2080 -8 -0,4 %

Skjervøy 2919 2924 5 0,2 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi 4913 4906 -7 -0,1 %

Kvænangen 1197 1192 -5 -0,4 %

 Troms 166 941 166 543 -398 -0,2 %

 Troms u/Tromsø 90 214 89 942 -272 -0,3 %

 Hele landet 5 336 494 5 345 599 9 105 0,2 %
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3 
 

Finnmark - Folketallsutviklingen 2. kvartal 2019 
Tabellen under viser utviklingen i folketallet i kommunene i Finnmark i 2. kvartal 2019. Grønn farge 

indikerer vekst, mens rød farge illustrerer nedgang.  

 

Pr. 30. juni 2019 var det 75 711 innbyggere i Finnmark, dette er en reduksjon på 27 innbyggere fra 1. 

kvartal, eller 0,04 %. Til sammenlikning hadde landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 9 105, 

eller 0,2 % i 2. kvartal 2019.  

7 kommuner i Finnmark hadde vekst i folketallet i 2. kvartal, dette var kommunene Måsøy (0,7 %), 

Loppa (0,4 %), Kautokeino (0,4 %), Alta (0,3 %), Tana (0,3 %), Porsanger (0,3 %) og Hammerfest (0,0 

%).  

Hasvik (-1,3 %) og Lebesby (-1,3 %) hadde størst nedgang i folketallet i 2. kvartal. 

 

 

 

 

Kommuner

Folketallet 

ved 

utgangen av 

1. kvartal 

2019

Folketallet 

ved 

utgangen av 

2. kvartal 

2019

Absolutt 

endring 2. 

kvartal  2019

Prosentvis 

endring 2. 

kvartal 2019

Vardø 2083 2074 -9 -0,4 %

Vadsø 5867 5849 -18 -0,3 %

Hammerfest 10504 10509 5 0,0 %

Guovdageaidnu - Kautokeino 2917 2929 12 0,4 %

Alta 20692 20759 67 0,3 %

Loppa 923 927 4 0,4 %

Hasvik 1038 1024 -14 -1,3 %

Kvalsund 994 989 -5 -0,5 %

Måsøy 1222 1231 9 0,7 %

Nordkapp 3205 3180 -25 -0,8 %

Porsanger - Porsángu - Porsanki 3956 3966 10 0,3 %

Kárásjohka - Karasjok 2661 2654 -7 -0,3 %

Lebesby 1315 1298 -17 -1,3 %

Gamvik 1146 1136 -10 -0,9 %

Berlevåg 966 957 -9 -0,9 %

Deatnu - Tana 2911 2920 9 0,3 %

Unjárga - Nesseby 934 931 -3 -0,3 %

Båtsfjord 2240 2232 -8 -0,4 %

Sør-Varanger 10164 10146 -18 -0,2 %

Finnmark 75 738 75 711 -27 0,0 %

Hele landet 5 336 494 5 345 599 9 105 0,2 %
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Troms - Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands 

flytting i 2. kvartal 2019 
 

 

Tabellen under viser endring i de ulike faktorene bak folketallsutviklingen i 2. kvartal 2019, i prosent. 

 

Det var fødselsoverskudd for Troms samlet i 2. kvartal 2019 med 32, mens det for Troms u/ Tromsø 

var et fødselsunderskudd på 59. Kun 4 kommuner i Troms hadde fødselsoverskudd i 2. kvartal.   

Skånland, Lavangen, Sørreisa og Storfjord var de eneste kommunene i Troms som hadde positiv 

netto innenlands flytting. Samlet hadde fylket en negativ netto innenlands flytting på 608 personer.  

Troms hadde i 2. kvartal en positiv netto innvandring i på 178 personer. 

Fødselsoverskudd og innvandring har ikke vært tilstrekkelig for å motvirke negativ innenlands flytting 

i mange kommuner, og befolkningstallene er således redusert i mange kommuner i Troms i 2. kvartal.   
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Finnmark - Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk 

innflytting/utflytting i 2. kvartal 2019 
 

Tabellen under viser endring i de ulike faktorene bak folketallsutviklingen i 2. kvartal 2019, i prosent. 

 

 

Det var fødselsunderskudd for Finnmark samlet i 2. kvartal 2019 med -10, kun 5 kommuner hadde 

fødselsoverskudd. Fylket hadde også negativ netto innenlands flytting i 2. kvartal for et flertall av 

kommunene, og samlet flyttet -115 innbyggere innlands fra fylket.  

Det innvandret 98 personer til Finnmark i 2. kvartal. Alle kommunene i Finnmark, med unntak av 

Hasvik, hadde netto innvandring fra utlandet (dvs. innvandring var større enn utvandring). 

Samlet var det likevel slik at fødselsoverskudd og innvandring ikke er store nok til å motvirke effekten 

av negativ innenlands flytting i mange kommuner, og befolkningen ble således redusert i mange 

kommuner i Finnmark i 2. kvartal.   
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Fylkesvis befolkningsutvikling, pr. kvartal og hittil i år 
 

 

 

På landsbasis ser en at befolkningsveksten er ulikt fordelt mellom landsdelene. Alle de 3 nordligste 

fylkene, i tillegg til Sogn og Fjordane og Oppland, har hatt samlet tilbakegang i folketallet første 

halvår (1. og 2. kvartal sett under ett).  

Størst tilbakegang hittil i år har det vært i Troms (-0,4 %) og i Finnmark (-0,2 %). 

Høyest vekst hittil i år har det vært i Akershus (0,8 %) og Oslo (0,7 %).  

 

Folketall pr. 

1.01.2019

Folketilvekst 

pr. 1. kvartal

Folketilvekst 

pr. 2. kvartal 

Folketilvekst 

samlet 2019 

1. halvår

Folketilvekst samlet 

hittil i 2019 (1. halvår), 

i prosent

02 Akershus 624 055 1 995 2 696 4 691 0,8 %

03 Oslo 681 071 2 876 1 864 4 740 0,7 %

01 Østfold 297 520 378 1 145 1 523 0,5 %

11 Rogaland 475 654 1 234 983 2 217 0,5 %

06 Buskerud 283 148 522 700 1 222 0,4 %

07 Vestfold 251 078 56 736 792 0,3 %

12 Hordaland 524 495 879 593 1 472 0,3 %

09 Aust-Agder 117 655 79 193 272 0,2 %

10 Vest-Agder 187 589 279 102 381 0,2 %

50 Trøndelag 464 060 620 306 926 0,2 %

04 Hedmark 197 406 127 38 165 0,1 %

15 Møre og Romsdal 265 392 93 109 202 0,1 %

08 Telemark 173 318 -75 126 51 0,0 %

14 Sogn og Fjordane 109 774 -42 25 -17 0,0 %

18 Nordland 243 385 -278 43 -235 -0,1 %

05 Oppland 189 545 -73 -129 -202 -0,1 %

20 Finnmark - Finnmárku 75 865 -127 -27 -154 -0,2 %

19 Troms - Romsa 167 202 -261 -398 -659 -0,4 %

Landet 5 328 212 8 282 9 105 17 387 0,3 %
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Fra: Stian.Jenssen@dsb.no
Sendt: 13.09.2019 19:35:21
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Innspill til helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse
Vedlegg: Brev nordreisa kommune.pdf
Hei.
 
Vedlagt er innspill fra Troms sivilforsvarsdistrikt til helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse.
 
 
Vennlig hilsen

STIAN ANDRE BERG JENSSEN
sivilforsvarsadjutant
Troms sivilforsvarsdistrikt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Strandveien 73
, 9007 Tromsø
E-post    Stian.Jenssen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 77 66 52 40
Mobil      +47 91 36 81 27
www.sivilforsvaret.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
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Innspill til helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse 

Troms sivilforsvarsdistrikt viser til møte i beredskapsrådet til Nordreisa kommune 29.08.2019. 

Sivilforsvaret takker for muligheten til å delta på møtet. Kommunen må gjerne ta kontakt om det er 

behov for ytterliggere innspill eller samarbeid i forbindelse med beredskapsarbeidet i kommunen. Troms 

sivilforsvarsdistrikt vil i det følgende komme med våre innspill til foreløpig helhetlig risiko – og 

sårbarhetsanalyse m. oppfølgingsplan.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved analysegrunnlaget for de enkelte scenarioene. Analysen 

fremstår i sin nåværende form mer som en oppsummering av hvert enkelt scenario. Kommunen har på 

side 11 i rapporten under "generell deltakelse" henvist til et egne analyseskjemaer for hver scenarioene 

som ligger til grunn for vurderingene. Disse analyseskjemaene kan med fordel legges ved som et eget 

vedlegg. Så lenge de ikke er lagt ved er det svært vanskelig for noen på utsiden av analysegruppen å 

vurdere innholdet i hvert scenario. Dette reduserer potensielt nytteeffekten. Videre gjør det fortløpende 

oppdateringer av analysen samt den senere revisjonsprosessen utfordrende. Manglende tilgang til 

analysegrunnlaget kan påvirke våre vurderinger i det følgende.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt mener det er uklart hvorvidt kommunen har benyttet eksterne analyser som 

analysegrunnlag for scenarioene i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. Nasjonalt risikobilde 

(NRB) utgitt i 2019 tar for seg en del av scenarioene kommunen har vurdert, blant annet atomulykker, 

transportulykker samt skred. Dette er temaer som også er vurdert på regionalt nivå i FylkesROS (FROS) 

for Troms for perioden 2016 - 2019. Troms sivilforsvarsdistrikt velger å fremme viktigheten av å forsøke 

å nyttiggjøre analyser på nasjonalt – og regionalt nivå når en lokalt skal vurdere risiko – og sårbarhet. 

Det å benytte slike analyser gir den helhetlige risiko – og sårbarhetsanalysen en bredere kunnskapsbase. 

Risikoanalyser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå utgjør en omfattende kunnskapskjede.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved om skogbrann har blitt vurdert som et eget scenario. 

Kommunen har betydelige utmarksområder og deler av disse er uten tilstrekkelig mobildekning. Skog- 

og utmarksbrann er blant annet vurdert nasjonalt som et eget scenario i seneste utgave av NRB. 

Skogbrann som scenario kan potensielt sees i sammenheng med scenario 2.1.12 turisme. Nordreisa 

kommune har i scenario turisme ført opp at antall turister i løpet av et år er vanskelig å tallfeste men at 

det antas å være betydelig og økende. Det er også ført opp utfordrende redningsforhold grunnet 

manglende mobildekning. Økt turisme kan potensielt påvirke risikoen for at en skogbrann oppstår i 

utmark innenfor kommunens område. Endringer i klima i form av varmere sommer sammen med økt 

utmarksbruk kan potensielt øke sannsynligheten for en skogbrann. Videre kan manglende 

varslingsmulighet i deler av utmarksområde øke konsekvensen om en skogbrann skulle oppstå.   

 

Kommunen har vurdert skips- eller båtulykke i fjordbassenget. Det er uttalt at det sporadisk har vært 

større passasjerskip inne i fjordbassenget. Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved om kommunen 

har vurdert et scenario med akutt sykdomsutbrudd på et større passasjerskip inne i fjordbassenget. En 

slik hendelse vil potensielt kunne medføre ekstreme påkjenninger på det kommunale helsevesenet og  
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således påvirke daglig drift og samfunnsstabilitet. Dette er en hendelse som potensielt henger sammen 

med scenario 2.1.4 kapasitet til å yte nødvendige helsetjenester.  

 

Nordreisa kommune har ført opp ulykke på flyplassen i Nordreisa. Troms sivilforsvarsdistrikt stiller 

spørsmål ved om en flyulykke kun vil påvirke transportmulighetene og ambulanseflyberedskapen. Ved 

en flyulykke vil egne innbyggere med stor sannsynlighet kunne bli involvert og det vil kunne påvirke 

lokalsamfunnet i stor grad. Det vil blant annet kunne utløse behov for bruk av psykososialt kriseteam 

samt behov for omfattende oppfølging av egne innbyggere i ettertid. Vurderingen av konsekvenser står i 

stor kontrast til andre hendelse, blant annet turisme. Under turisme er det vurdert at konsekvenser kan bli 

stor psykisk påkjenning for blant annet lokalbefolkning. Det stilles i denne sammenheng spørsmål ved 

om ikke en flyulykke vil kunne medføre like store, og muligens større konsekvenser. Slike kontraster 

finner en også ved en del av de andre scenarioene.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt registrerer at kommunen har valgt å ta med brann i avfallsdeponi som et eget 

scenario. Troms sivilforsvarsdistrikt ønsker kort å fremme viktigheten av et erfaringen fra tidligere 

hendelser utnyttes i vurderingen, særlig backup ved bortfall av vannforsyning.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved om det er gjort vurderinger tilknyttet kommunens rolle 

ved væpnet konflikt/krig. Dette ble kjapt diskutert under møte i beredskapsrådet. Som et eksempel så vil 

kommunens evne til å opprettholde egne tjenester kunne bli påvirket da kommunen i et slikt tilfelle vil 

måtte frigi personell til både Forsvaret og Sivilforsvaret.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt har i all hovedsak ingen spesielle innspill til oppfølgingsplanen. Det fremstår 

forøvrig som uklart hva bokstav A, B og C først i oppfølgingsplanen representerer.  

 

Avslutningsvis ønsker Troms sivilforsvarsdistrikt å fremme at det er positivt at kommunen planlegger 

ytterliggere sektoranalyser i etterkant av den helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse. Det er videre positivt 

at det er iverksatt samarbeid med nabokommuner i forbindelse med prosessen. Troms sivilforsvarsdistrikt 

har nylig gitt uttalelser til den helhetlige risiko – og sårbarhetsanalysen i Kåfjord kommune og vi er kjent 

med at Kåfjord kommune bistår Nordreisa kommune i prosessen. Det er dermed likheter mellom 

analysene og noen av innspillene til Kåfjord kommune gjør seg således gjeldende også for Nordreisa 

kommune sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jenssen, Stian Andre Berg 

 

   

    

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Fra: Øyvind Evanger (Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.09.2019 14.58.49
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: Fwd: Notat vedr økonomisk situasjon fra Nord-Troms Studiesenter
Vedlegg: Til NT kommunene - økonomisk situasjon for studiesenteret.pdf;Vedl 1 - Oppdatert oversikt over tiltak for
å skaffe finansiering - 2007 - 2019.pdf;Vedl 2 - Uttalelse til Statsbudsjettet finansiering av studiesenter.pdf;Vedl 3 -
Kompetansekart høyere utd NN.png;Vedl 4 - Notat etter møte med statsråd Iselin Nybø tirsdag 30. april 2019.pdf

From: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>
Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:48:16 PM
To: Kvænangen Postmottak <postmottak@kvanangen.kommune.no>; Post Kafjord
<Postmottak@kafjord.kommune.no>; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no)
<post@lyngen.kommune.no>; Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Skjervoy
<post@skjervoy.kommune.no>; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>;
dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no <dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no>; Eirik Losnegaard Mevik
<Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Knut Jentoft <Knut.Jentoft@storfjord.kommune.no>; Svein Oddvar
Leiros <svein.leiros@kafjord.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Øyvind Evanger
<Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>
Cc: Kristin Vatnelid Johansen <kristin@ntss.no>
Subject: Notat vedr økonomisk situasjon fra Nord‐Troms Studiesenter
 
Til formannskap/kommunestyrer i eierkommunene
 
Vedlagt følger notat med vedlegg vedrørende den utfordrende økonomisk situasjonen for Nord‐Troms
Studiesenter.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
  

 

24



   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1 
 

Til formannskap/kommunestyrer i eierkommunene 

 

NOTAT VEDRØRENDE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN FOR 

NORD-TROMS STUDIESENTER 

 

Nord-Troms Regionråd hadde møte 19.09.19 hvor budsjett for regionrådets drift for 

2020 ble vedtatt. I den sammenheng ble det også satt et sterkt fokus på den akutte 

utfordringen med finansiering av studiesenteret fra 1.1.2020. Administrasjonen 

hadde innstilt på en økning av det kommunale driftstilskudd på kr 500.000 med 

virkning fra 2020. Dette vil gitt et godt grunnlag for å jobbe for tilsvarende økning i 

driftsfinansieringen fra fylkeskommunen, noe som vil ha sikret driftsgrunnlaget for 

2020. Innstillingen fra administrasjonen ble ikke vedtatt.  

Regionrådet gjorde følgende vedtak i saken:  

1. Nord-Troms Regionråd vedtar budsjettramme på samme nivå som 2019. 

2. Formannskapene og kommunestyrene i eierkommunene orienteres om den 

økonomiske situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Med dagens finansiering er 

det ikke økonomi til å drifte studiesentret fra 1.januar 2020. Det sendes ut et eget 

notat vedrørende saken. 

3. Følgende arbeidsgruppe nedsettes med mandat å sørge for å få til statlig 

medfinansiering av Studiesenteret. Arbeidsgruppen består av:  

 Ørjan Albrigtsen, leder 

 John Karlsen  

 Terje Olsen 

 1 repr fra fylkeskommunen 

Dette notatet er en oppfølging av vedtaket i regionrådet. 

 

Bakgrunn: 

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel (ligger 

inne i regionrådets budsjett). Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av 

studiebibliotekene, som fungerer som møteplass for studentene. Kostnadene for 

drift av studiebibliotekene beløper seg til ca 1.2 mill pr år (ikke en del av 
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regionrådets budsjett). Studiesenterets administrasjon består av 2 stillinger som 

deler kontor på 12 m2. 

Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 

prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 

«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 

fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 

forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 

 

Hva har vært gjort? 

Det har vært jobbet fra regionrådet i samarbeid med regionale politikere med 

finansiering av studiesenterets drift siden oppstart i 2006, både mot regionalt og 

statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at 

studiesenteret gjør en meget viktig jobb, og produserer gode resultater med små 

midler. I tillegg er modellen med studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset 

forholdene i Nord-Troms. Modellen er fleksibel, distribuert og digital. Det vises til 

vedlagte kronologiske oversikt over jobbing for å få på plass statlig 

medfinansiering, vedlegg 1. 

Til tross for mye positiv tilbakemelding har vi ikke fått på plass en fast finansiering. 

Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom 

studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over 

Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT (ca 6.mill 

for 2019). Midt-Troms har en befolkning på ca 35.000, mens Nord-Troms er ca 

16.000 innbyggere. Det vises til vedlegg 2, uttalelse til Statsbudsjettet. 

Om vi ser på vedlagte kart (vedlegg 3) over kompetanseinfrastrukturen for høyere 

utdanning i Nord-Norge, med statlig finansiering, ser vi at 6 regioner i Nordland er 

dekt, 4 regioner i Finnmark og 3 av regionene i Troms. Nord-Troms mangler et 

forutsigbart og finansiert tilbud.  

 

Regionreformen: 

I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 

virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 

ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
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møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 

regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 

fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 

hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 

studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 

at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 

finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-

Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 

rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. Notatet er vedlegg 4. 

 

Konklusjon og konsekvenser: 

Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 

videre på dagens nivå. Om ikke kommunene og fylkeskommunen øker 

driftstilskuddet i den akutte situasjonen vil konsekvensene være å legge ned 

studiesenteret. Gjennom år har de ansatte i studiesenteret vært nødt til å ha stort 

fokus på å skaffe finansiering gjennom prosjektmidler, fremfor å ha fokus på 

utvikling og tilby studier og kurs som etterspørres av arbeidslivet i regionen. 

Hva er konsekvensene? Studiesenteret har rekruttert og produsert kompetanse 

lokalt i regionen. Studiesenteret har vært motor for kartleggingen innen 

helsesektoren og utarbeidelsen av en felles rekrutterings- og kompetanseplan for 

Helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms. Studiesenteret har hatt kursrekker rettet 

mot næringslivet innen blant annet reiseliv, i tillegg til bedriftsøkonomiske fag. Pr i 

dag er det 24 studenter som tar sykepleierutdanning og 10 som tar lærerutdanning 

– 90 % av disse går rett i jobb i en nordtromskommune. Hvilke konsekvenser vil en 

nedlegging få for studentene? I tillegg tilbys kurs i lovverk og lederkurs for 

kommunalt ansatte, flere kan delta grunnet lave kostnader. Studiesenteret formidler 

også praksisplasser innen ulike helseutdanninger. 

 

Nord-Troms 25. september 2019 

Berit Fjellberg             Kristin Vatnelid Johansen  

daglig leder        leder studiesenteret 

 

4 vedlegg 
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2007 
 
10.februar:  Lunsjmøte med Lena Jenssen under SV’s årsmøte  
  Lisbeth 
13. mars Møte med statssekretær Mauseth Kommunaldepartementet 

Fra oss: Berit Fjellberg, Lena Jensen, Siv Elin Jensen,  
Hanne Bråthen, Reidar Mæland, Lisbeth Holm 

19.april  Søknad sendt Kunnskapsdepartementet 
27.april  Møte med Tromsbenken, Skjervøy 
25.juni   Svar fra Kunnskapsdepartementet – ”avslag” 
31.okt  Notat sendt KUF@Stortinget.no i forbindelse med at vi var for sen til høringsrunde 
 

2008 
 
5. feb  Møte med Kunnskapsdept.  Jens Revold  +  Tromsbenken /  
 deler av FRP sine medlemmer i Kunnskapskomiteen 
 Fra oss: John Karlsen, Pål Julius Skogholdt, Bjørn Inge Mo, Berit Fjellberg, Lisbeth 

Holm 
25.mai Høringsuttalelse- Stjernøutvalget NOU 2008:3 Sett under ett 
20.mai Møte i Nordreisa med leder Kunnskapskomiteen Ine Marie  
 Eriksen Søreide, pol.rådgiver Høyre Paal Pedersen, 
  Kent Gudmundsen leder utd.komiteen Troms Fylke  
09.sept  NOTAT sendt lokale ordførere, Tromsbenken 
14.okt  Anmodning om høring Statsbudsjettet 
17.nov  Tromsbenken – Aja  

 
STUDIESENTERET INN SOM MERKNAD PÅ STATSBUDSJETTET FRA UT- DANNINGSKOMITEEN 
OG LAGT INN I ALTERNATIVT STATSBUDSJETT FRA HØYRE 
”Komiteen viser til at Nord-Troms Studiesenter har som hovedoppgave å legge til rette for 
desentralisert høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å gi fleksible tilbud. Regionen har et 
lavt utdanningsnivå, og studiesenteret bidrar til at flere får tatt høyere utdanning. For svært 
mange av studentene som er tilknyttet studiesenteret, er ikke alternativet å ta høyere 
utdanning andre steder. Alternativet er i stor grad å ikke ta utdanning. Studiesenteret bidrar 
på den måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og 
beholde arbeidskraft. Studiesenteret gir ingen permanente tilbud, men tilbyr ordinære studier 
fra ulike utdanningsinstitusjoner. 
 
Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative budsjett, der det foreslås å 
bevilge 3 mill. kroner til Nord-Troms Studiesenter.” 
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2009 
1.oktober Møte med Troms Fylkeskommune 
3.november  Søknad til statsbudsjettet 2010 
6.november Innspill til kirke -, utdannings og forskningskomiteen: NOTAT  
17.februar  Innlegg om studiesenteret i  Distriktsmedisinsk senter sitt møte med statssekretær 

Ellen  Birgitte Pedersen fra Helse – og omsorgsdepartementet 
29.februar.  Høyre på besøk; Elisabeth Aspaker 
16.juli  Møte med utdanningsministeren for høgere utdanning på Riddu Riddu Tora Aasland, 

rådgiver, Lena Jensen, Karoline Knutsen, Bjørn Inge Mo, Berit Fjellberg og Lisbeth 
Holm 

 
Jobbing med langsiktige utviklingsavtaler med kommunene, Troms Fylkeskommune og Staten – vår 
/høst 09 

 

2010 
 
Avventing på bebudet samarbeidsmøter mellom TFK / UiT/ regionrådene 
 
26. april  Møte med fylkesråd Kent Gudmundsen om strategier – hva skjer med utvalg 

TFK/UiT/Studiesentrene 
04.august Møte med Elisabeth Aspaker i Nordreisa. John Karlsen, Ulla Laberg, Lisbeth Holm 
16.sept Svar på forespørsel til Kent Gudmundsen om fremdrift 
7.ok t    Budsjettbehandling 2011 sendt innspill fra regionrådet (undertegnet alle ordførere) 

til Kirke – utdannings og forskningskomiteen 
2.desember  E-post til Tromsbenken fra Berit Fjellberg og Lisbeth Holm med oppfordring til å følge 

opp under behandlingen av Statsbudsjett. Svar fra Øyvind Korsberg 
 
Studiesenteret inn som merknad i en delt komiteuttalelse: 
Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Nord-Troms studiesenter 

har som hovedoppgave å legge til rette for desentralisert høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å 

gi fleksible tilbud. Studiesenteret bidrar til at flere får tatt høyere utdanning, og for svært mange av 

brukerne er det ikke et alternativ å ta høyere utdanning andre steder. Studiesenteret bidrar på den 

måten med å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
 

2011 
Strategiendring: Nord-Troms Regionråd sammen med Troms Fylkeskommune og 
Universitetet i Tromsø bør samarbeide om en felles strategi. Sikre en felles forståelse i møte 
med statlig nivå og sikre at delfinansiering lokalt og regionalt er på plass for et mulig 
spleiselag.  
 
2.mars   Felles møte Nord-Troms Regionråd/Troms Fylkeskommune/UiT  

HØGERE UTDANNING – VOKSNES KVALIFISERING 
  UTFORDRINGER FOR REGION NORD-TROMS  
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28.juni  Oppfølgingsmøte Nord-Troms Regionråd / Troms Fylkeskommune 
Universitetet i Tromsø 
Tema: HØGERE UTDANNING – VOKSNES KVALIFISERING 
MULIGHETER FOR REGION NORD-TROMS  

Bakgrunn   
 Dialogseminar 2.mars 11 (referat tidligere utsendt)   
 Vedtak Nord-Troms Regionråd sak 15/11 

Regionrådet inviterer en mindre arbeidsgruppe bestående av personer fra Universitetets ledelse og Troms 
Fylkeskommune for å følge opp dialogseminaret og tanken om et ”spleiselag” mellom de tre partene. 
Samarbeidsavtale mellom Universitetet og Nord-Troms Regionråd må på plass, og regionrådet tar initiativ 
til å fremme modellen der Nord-Troms Studiesenter inngår som node til UiT. Nord-Troms Regionråd tar 
initiativ overfor UiT. 
Møte med Kunnskapsdepartementet – strategisk planlegging for politisk gjennomslagskraft v/ordførerne i 
regionen /Fylkesrådene i Troms Fylkeskommune. 

 
Fra UiT: 
Assisterende universitetsdirektør: Britt Elin Steinveg 
Prorektor utdanning: Britt Vigdis Ekeli 
Stab rektor /direktør: Jan Roger Iversen 
Daglig leder U-vett Inger Ann Hansen  
 
Fra Troms Fylkeskommune: 
Fylkesråd for utdanning: Kent Gudmundsen  
Fylkesråd for plan og næring: Knut Werner Hansen 
 
Fra Nord-Troms: 
Saksordfører for høgere utdanning Nord-Troms Regionråd: John Karlsen (møteleder) 
Leder av rådmannsutvalget i Nord-Troms: Liv Wigdis Smith 
Daglig leder Halti næringshage/Nord-Troms Næringsforum: Torbjørn Evanger 
Sekretariatsleder Nord-Troms Regionråd: Berit Fjellberg 
Leder Nord-Troms Studiesenter: Lisbeth Holm 
 
Konklusjon: 

1. Nord-Troms Studiesenter utarbeider et forslag til notat som sendes partene for 
innspill/kvalitetssikring. Notatet brukes som utgangspunkt for arbeid/møte med politisk nivå i 
departementet – samarbeid mellom fylkeskommunen og regionrådet/studiesenteret – tidspunkt 
august 2011. (viktig å være enige om budskapet før man reiser) 

2. UiT setter studiesentra på dagsorden på det planlagte dialogmøte i Tromsø 27. september 2011 – 
aktuelt med felles uttalelse fra møtet? – hva med pilot samfunnskontrakt NN? (viktig å ha fokus på 
strategi – ikke tigge penger) 

 

12.juli  Brev – forespørsel om møte med Tora Aasland på vegne av NTR og TFK 
14.juli  Notat etter møte: Høgere utdanning – voksnes kvalifisering» Muligheter I NORD-

TROMS: Nord-Troms Studiesenter  sendt Statsråden og til dialogmøte  mellom UiT og 
Nord-Troms Regionråd den 27.september  

23.sept. Notat til Rådet for høgere utdanning i Nord-Norge i forbindelse med 
strukturendringer innenfor høgere utdanning v/ leder av studiesenteret  Lisbeth 
Holm (endret fokus fra bare å snakke om NTSS til å sette studiesentrene inn i struktur 
for høgere utdanning i Nord-M Norge. 

4.oktober Innspill til kunnskapsgrunnlaget regional planstrategi (plan – og næringsetaten TFK) 
 «Utvikling av samfunnskontrakt. Muligheter: Lokale studiesentra» v/ leder Nord-

Troms Studiesenter Lisbeth Holm 
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Oktober 2016 Ved budsjettbehandling blir bevilgning til Studiesenteret Finnsnes foreslått av 
departementet lagt inn i Universitetets budsjettpost. De beholder imidlertid sin 
bevilgning over statsbudsjettet. 

 

2012 
 
4.januar  Lyd/bilde med Gunnar Grepperud, UiT og Aksel Larsen SV, 

Studiesentrene som virkemiddel for å forsyne landsdelen med kompetanse 
5.mars  Møte med Tromsbenken 
22.mai   Hovedavtale om samarbeid mellom Nord-Troms Regionråd og Universitetet i Tromsø 

28.august      Sak i Nord-Troms Regionråd (30/12() under regnskap, med 
       følgende vedtak: 
      Under behandling av denne saken ble finansiering av Nord-Troms studiesenter  
        diskutert. Saksordførerne (Bjørn Inge Mo og Sigmund Steinnes) følger opp saken i  
        møte med fylkesråd Opsal for å diskutere strategier for framtida. 
 
 

2013 
Det jobbes tett sammen med Studiesenteret Finnsnes i et eget prosjekt og man er opptatte av å 
posisjonere seg i forhold til UiT og deres fusjonsplaner, samtidig som statlig finansiering «holdes 
varm». Tilsagn fra TFK på støtte til prosjektet «Samhandling for kompetanseheving» med tidsramme 
1.1 2014 – 30.06.2015. Besøk på samtlige høgskoler /UiT i Troms og Finnmark (inkl Narvik). 
 
Samtidig jobber arbeidsgruppa (AG) sammen med studiesenterets ledelse for å etablere nye 
strategier for studiesenteret.  

 
1.februar 2013 Søknad om delfinansiering på Statsbudsjettet 2014 på 1,5 mill, undertegnet Bjørn 
  Inge Mo, saksordfører og leder studiesenteret Lisbeth Holm  
18.februar  Møte mellom rektor Jarle Aarbakke, stortingsrepresentanter fra Tromsbenken og 

representanter fra Regionrådene og studiesentrene i Nord-Troms og Finnsnes. 
Konklusjon:  

23.sept  Møte mellom Nord-Troms Regionråd/Nord-Troms Studiesenter og UiT (nye 
rektoratet). Konklusjon: Representantene fra studiesentrene utarbeider et notat som 
grunnlag for videreføring av arbeidet. 

30.oktober Søknad sendes om delfinansiering på Statsbudsjett 2014 med 3mill, underskrevet alle 
ordførere i Nord-Troms Regionråd. Sendt KUF og komiteen + Tromsbenken + 
Politikere fra Nord-Troms på Fylkestinget + politisk ledelse KD  

27.mai Notat: «Desentralisert utdanning i midt – og Nord-Troms og studiesentrenes rolle  
i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet»  v /Arnfinn 
Andersen, Ulf Christensen (Studiesenteret Finnsnes) og Lisbeth Holm (Nord-Troms 
Studiesenter) 

  Sendt deltakere fra møtet 23.sept og ledelsen ved UiT 
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2014 
28.januar  Nord-Troms Regionråd vedtar ny strategisk plan for Nord-Troms Studiesenter  

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner «Strategi 2014 – 18 Nord-Troms 
Studiesenter» som delplan av Nord-Troms Strategier. 

2. Handlingsplanen tas til etterretning og danner grunnlag for det pågående 
arbeidet med rullering av tiltaksplan for Nord-Troms Strategier.   

12.mars  Brev til KUF – søknad om delfinansiering med statlige midler på 2 mill på vegne av 
ordførerne i Nord-Troms, underskrevet av rådsordfører Jan Helge Jensen. 
Regjeringen foreslår å avvikle tilskuddene til Studiesenteret Finnsnes og 
Studiesenteret Imidlertid ble Studiesenteret Finnsnes berget i avtalen mellom 
Venstre, KrF og regjeringspartiene. Bevilgningen blir lagt under UiT–Norges 
arktiske Universitet. 

31.januar  Møte mellom UiT og Nord-Troms Regionråd /Nord-Troms Studiesenter (SG) på Halti i 
hht samarbeidsavtale mellom partene og avtale om møte med det nye rektoratet. Til 
stede: 20 personer (4 fra ledelsen i UiT) + Regionrådet + SG for Nord-Troms 
Studiesenter, Intek Lyngen, administrasjonen Nord-Troms Regionråd/studiesenteret 

Mai  Møte Nord-Troms Regionråd og Fylkesråd for næring 
5.august  Fylkesrådet bevilger 5 mill kroner over 5 år til Kompetanseløft i Nord-Troms. Søknad 

er basert på strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter 2014 –18 og den nye 
satsingen. Prosjektperiode: 01.04.2014 - 31.12.2015 

15.desember   Møte med UiT Norges arktiske universitet – om videre samarbeid 
 
 

2015 
Når alle studiesentra ble tatt ut av statsbudsjettet, måtte strategier for å oppnå statlig finansiering 
revurderes. Argumentet om ulik behandling er ikke lenger relevant.  RDA-midler fra Troms 
Fylkeskommune gjør at studiesenteret får et pusterom, men det er viktig å jobb strategisk både når 
det gjelder å bli regnet med i infrastrukturen for kompetanse i Nord-Norge og å sikre mer faste 
løsninger hva angår økonomi.  
 
Møter i den hensikt å sette NTSS på dagsorden i det «akademiske miljø» - strukturproblematikken: 
 
11.mai   Avtale mellom Nord-Troms Studiesenter og UiT Norges Arktiske Universitet  
4.mars   Presentert NTSS for «Rådet for samarbeid med Universitetet» og deres råd,  

«Rådet for samarbeid med arbeidslivet» 
19.mars    Møte med Fylkesmannen i Troms – sammen med UiT (Gunnar Grepperud og Ådne 

Danielsen) presentasjon av pågående arbeid  

2.september Presentasjon av NTSS for stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. 
Gudmundsen anbefaler at når fusjonsprosessene er avsluttet, bør det legges 
inn ny trøkk.  

Tett samarbeid med UiT i pågående delstrategi – offentlig sektor – med kartlegging og 
analyse av helse – og omsorgsektoren i Nord-Troms – RESULT v/Gunnar Grepperud og Ådne 
Danielsen både i 2014 og 2015. De var også leder for styringsgruppa/referansegruppa for 
NTSS i perioden, noe som har gitt tettere kobling mot UiT. 

 
Referater fra møter og notater forefinnes. 

Lisbeth Holm 23.08.2016 
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2016 
10. mai: Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren: 

  «Undertegnede har mottatt bekymringsmeldinger, fra bl.a. Tynset, om at det  

  mangler penger til drift av det lokale studiesenteret. Jeg viser til Statsbudsjettet for 

  2016, hvor komiteen var enstemmig i sin innstilling. 

  På hvilken måte har statsråden fulgt opp Stortingets vedtak?» 

 

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte: 

  «I Meld St. 22 (2015 – 2016) Nye folkevalgte regioner – roller, struktur og oppgaver 

  omtaler regjeringen regional kompetansepolitikk og vår vurdering av hvilken rolle 

  nye folkevalgte regioner kan spille. Dette inkluderer å bidra til å heve kompetansen 

  både i og utenfor arbeidslivet, gjennom utdanning og opplæring. 

 

  Regjeringen er opptatt av at et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i befolkningen er 

  grunnlaget for at norske bedrifter skal ha den nødvendige kompetansen for vekst, 

  innovasjon og omstilling. Det er derfor viktig å legge til rette for at flere voksne både i 

  og utenfor arbeidslivet skal holde ved like og tilegne seg ny kunnskap. Læring i  

  arbeidslivet og etter- og videreutdanning er derfor viktig for å sikre en kompetent 

  arbeidsstyrke. 

 

  Et godt etter- og videreutdanningsmarked er imidlertid avhengig av at både tilbuds- 

  og etterspørselssiden fungerer godt. Undersøkelser viser at dette markedet er preget 

  av relativt store forskjeller mellom sektorer og bransjer og liten grad av samordning 

  både på nasjonalt og regionalt nivå. I de fleste fylker har det over tid vokst frem ulike 

  typer organisasjoner, både offentlige og andre, som har som formål å være bindeledd 

  mellom etterspørsel og tilbudssiden. Aktørene er svært ulikt organisert, har ulike 

  funksjoner og har ulike navn som studiesentre, kunnskapsparker, regionale kurs- og 

  kompetansesenter eller lignende. Variasjonene speiler ulike regionale behov for 

  kompetanse. 

 

  Kunnskapsdepartementet vil, som varslet i meldingen, gi nye folkevalgte regioner 

  ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og  

  opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning. 

 

  Regjeringen mener regionene er det riktige nivået for å vurdere hvilke aktører og 

  organisasjoner som kan bidra til å skape en bedre sammenheng mellom etterspørsel 

  og tilbud i det regionale arbeidsmarkedet. Om disse funksjonene legges til  

  studiesentrene, kunnskapsparker, regionale kurs- og kompetansesentre eller andre 

  virksomheter, vil dermed variere etter vurderinger av de faktiske regionale  

  behovene.» 

 

 
12. oktober:  Nord-Troms Regionråd sender innspill til KUF-komiteen vedrørende høring til  
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   Statsbudsjettet om tilskudd til studiesenter, og krever at Nord-Troms Studiesenter
   behandles likt med Studiesenteret Finnsnes som får Statlig finansiering. 
 
Desember:  «KUF- komiteen følger opp vedtak med innstilling til Statsbudsjettet for 2017: 
  K o m i t e e n  viser til at komiteen i behandlingen av statsbudsjettet for 2016 (Innst. 12 
  S (2015–2016)) uttalte at det var behov for nasjonale rammer, både for å avklare 
  roller og for å utløse potensialet som ligger i studiesentrene, og ba regjeringen  
  komme tilbake til Stortinget med dette. K o m i t e e n  imøteser regjeringens varslede 
  oppfølging i løpet av våren 2017.» 

 
 

2017 
1. august:   Besøk av Kunnskapsministeren på Halti. Møte og presentasjon for ministeren av 
   Nord-Troms Studiesenter og det arbeidet vi gjør for å heve kompetansen i offentlig 
   sektor og næringslivet i regionen. Manglende forutsigbar finansiering var også tema. 
 
4.september:  Spørsmål fra NTSS til Fylkesråd for utdanning: «Fylkeskommunene er bedt om å gi 
  innspill til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal vurdere konkrete  
  oppgaver og ansvarsområder som eventuelt kan overføres til fylkeskommunene. 
  Utvalget skal levere sin utredning i februar 2018. 
  Er studiesentrenes roll vurdert i denne sammenheng? 
  Har Troms gitt innspill til ekspertutvalget? Og er det ev mulig å få denne uttalelsen?» 
 
13. oktober:  KS sender i forbindelse med Høstkonferansen innspill til departementet om  
  finansiering av studiesenteret Finnsnes 
 
31. oktober: KUF svarer: «Stortinget vedtok i 2015 å bevilge midlene til senteret som del av  
  rammen til UiT i stedet for å opprettholde en øremerket tilskuddsordning. Stortingets 
  føring er at midlene skal gå til "drift av senteret", samt at samarbeidsformen skal 
  utredes nærmere mellom partene og at den skal være innrettet mot behovene i 
  regionen. (Jf. Innst. 12 S (2014-2015). I og med at UH-institusjonene disponerer sin 
  egen rammebevilgning selv, i tråd med gjeldende føringer, lover m.m., innebærer det 
  å legge midler inn i rammebevilgningen til UiT en mer overordnet styring av  
  aktiviteten enn tidligere.» 
 

2018 
28. mars: Regionrådsleder sender leserinnlegg om finansiering av Nord-Troms Studiesenter til 
  media 
30. oktober: Nord-Troms Regionråd sender på nytt uttalelse til Statsbudsjettet til   
  utdanningskomiteen om finansiering av studiesenter og ber komiteen følge opp 
  arbeidet med å sikre en forutsigbar finansiering av studiesentrene. 
 

 
 
 
 
 
2019 
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1.mars:  Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren 
  «Etter forslag fra utdannings- og forskningskomiteen ble følgende vedtatt i Vedtak nr. 
  337, 16. desember 2015: Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget med en 
  sak om studiesentrenes rolle i det framtidige utdanningssystemet. Det er kort tid 
  igjen til 2020. Hva er status i dette utredningsarbeidet?» 
 
  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner svarte: 

  «Da Stortinget behandlet Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner- rolle, 

  struktur og oppgaver, jf. Innst. 377 S (2015–2016) og Prop. 84 S (2016–2017) Ny 

  inndeling av regionalt folkevalt nivå, jf. Innst. 385 S (2016–2017) sluttet det seg til 

  forslaget til endringer i oppgaver og ansvar for regionalt folkevalgt nivå på  

  kompetansefeltet.  

 

  Regjeringen ønsker at fylkeskommunenes strategiske rolle i utvikling av regional 

  kompetansepolitikk skal styrkes. De nye fylkeskommunene skal gis et større ansvar 

  for kompetansepolitikken fra 2020. Målet er at dette vil bidra til økt sysselsetting og 

  lavere arbeidsledighet.  

 

  I Meld. St. 6 (2018-2019) har regjeringen lagt vekt på at det er et mål at  

  fylkeskommunene skal bidra til bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft 

  i arbeidslivet og den enkeltes bruk av egen kompetanse. Fylkeskommunene skal sørge 

  for bedre tilgang på kompetent, kvalifisert og relevant arbeidskraft i det regionale 

  arbeidsmarkedet. Fylkeskommunene må derfor ta en aktiv rolle overfor de som tilbyr 

  utdanning, fra universitet og høyskoler til egne og private fagskoler, videregående 

  skoler og frivillige, kommersielle og andre kompetansetilbydere i fylket. 

 

  Fylkeskommunenes rolle vil blant annet være å kartlegge regionale   

  kompetansebehov, formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for etterspurte  

  opplærings- og utdanningstiltak. Vurderinger knyttet til offentlig medfinansiering av 

  studiesentre, regionale kurs- og kompetansesentre, kunnskapsparker og lignende 

  aktører som arbeider for tilrettelegging av opplærings- og utdanningstilbud i tråd 

  med regionale behov, bør gjøres regionalt. Det forutsetter både en god koordinering 

  og ledelse fra fylkeskommunenes side og koordinerte nasjonale styringssignaler. 

  Fylkeskommunene bør derfor organisere seg slik at de kan innta en slik sterk og aktiv 

  rolle. Regionale kompetansestrategier kan være et viktig virkemiddel for både  

  fylkeskommunen, utdanningstilbydere og det tilhørende arbeidsmarkedet. 

 

  Fylkeskommunene vil også være en viktig aktør i gjennomføringen av regjeringens 

  kompetansereform. Regjeringen vil legge frem en melding om denne reformen i 2020. 

  I kommuneproposisjonen for 2020 vil regjeringen også omtale det utvidede ansvaret 

  som fylkeskommunene skal ha for kompetansepolitikken fremover.» 

 
 
  
15. mars:  Drøftingsmøte i Tromsø om ansvarsforholdene og hvordan gi studiesentrene  
  forutsigbare  
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  rammebetingelser.  

                Deltakere fra TFK: næringsråd Sigrid Ina Simonsen og utdanningsråd Roar Sollied, 
                fra Nord-Troms: regionrådsleder Svein Leiros og leder av NTSS Kristin V. Johansen, 
                fra UiT: rektor Anne Husebekk, Inger-Ann Hanssen, Lars Buseth og Ulf Christensen. 
  
  Studiesentrenes rolle i den norske utdanningsflora er fortsatt uklar både når det 
  gjelder  organisering og økonomi. Dette har vært en vedvarende situasjon gjennom 
  mange år, også for Nord-Troms Studiesenter. I Oppgavemeldinga tilknyttet  
  Regionreformen er regjeringa positive til studiesentra og det kompetansebehovet de 
  fyller, men vurderer det slik at offentlig medfinansiering best blir gjort regionalt. 
  Fylkeskommunen forventer nye oppgaver og forventer at det følger midler med, men 
  i St. meld. 6 (2018-2019) er det utydelig hva som er status når det gjelder  
  studiesentrene. 
 
  I møtet ble det konkludert med å invitere forsknings- og høyere utdanningsminister 
  Iselin Nybø til et felles møte tirsdag 30. april i Tromsø. 
 
30.april:           Møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø    
  I anledning ministerens besøk til UiT Norges arktiske universitet tirsdag 30. april i 
  forbindelse med mobilitetsmeldingen, inviterte rektor Anne Husebekk til et  
  særskilt møte om høyere utdanning i forbindelse med regionreformen.  
 
  Fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikk styrkes fra nyttår, og de nye  
  fylkeskommunene gis et større ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, 
  formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for opplærings- og utdanningstiltak. I 
  møte 15. mars ble dette temaet diskutert, herunder problemstillinger relatert til 
  tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene.  
 
  UiT Norges arktiske universitet ønsker å legge godt til rette for å møte fremtidige 
  kompetansebehov, gi relevante utdanningstilbud og styrke tilgangen på kvalifisert og 
  relevant arbeidskraft i de regionale arbeidsmarkedene.  
 
  For å drøfte temaet samlet, og for å høre ministerens vurdering og innspill, la rektor 
  ved UiT Anne Husebekk til rette for dette felles møtet.  
 
 
1.Juli:                 UiT Norges arktiske universitet v/ rektor Anne Husebekk sendte følgende notat til  
                           Kunnskapsdepartementet: 

“Regionreformen og tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte 
studiestedene. Notat etter møte med Statsråd Iselin Nybø tirsdag 30. April” 

 
6. september: Intervju med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen og regionrådsleder Svein Leiros i NRK radio  

            om statlig finansiering av NTSS. 
 

 
   
   
 

 
        Kristin Vatnelid Johansen 9.sep.2019 
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Kunnskapsdepartementet 
 
  
 
 

Regionreformen og tilgangen på høyere utdanning utenfor de 
etablerte studiestedene. Notat etter møte med statsråd Iselin 
Nybø tirsdag 30. april 
 
 
Bakgrunn og agenda for møtet  
UiT Norges arktiske universitet deltok i mars på et møte om høyere utdanning i 
forbindelse med regionreformen sammen med Troms fylkeskommune, Nord-Troms 
regionråd og Nord-Troms studiesenter. I møtet ble problemstillinger relatert til tilgangen 
på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene drøftet, med utgangspunkt i 
situasjonen i Nord-Troms. For å drøfte temaet og problemstillingene inviterte UiT på 
denne bakgrunn til et felles møte med statsråd Iselin Nybø. Møtet ble gjennomført per 
Skype tirsdag 30. april. Det ble avtalt at UiT skulle oppsummere møtet og sende inn et 
eget notat til KD.  
 
Møtedeltakere: 
Statsråd Iselin Nybø  
Fylkesråd for utdanning Roar Sollid 
Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen 
Leder av Nord-Troms regionråd Svein O. Leiros  
Leder av Nord-Troms studiesenter Kristin Vatnelid Johansen 
Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet 
Prorektor Wenche Jacobsen, UiT Norges arktiske universitet 
Viserektor Sveinung Eikeland, UiT Norges arktiske universitet 
Seniorrådgiver August Hansen, UiT Norges arktiske universitet 
Seniorrådgiver Lars Buseth, UiT Norges arktiske universitet 
 
Agenda for møtet:  
Drøfting av problemstillinger relatert til høyere utdanning og regionreformen – og 
tilgangen på høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene 
- Studiesentrenes betydning i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner  
- Nord-Troms som eksempel  
- Usikkerhet rundt den fremtidige rollen til studiesentre, regionale kurs- og 
kompetansesentre mv. ifm. regionreformen 
 
Oppsummering og anbefalinger fra møtet 
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Det som lå til grunn for møtet og agendaen var ønsket om å se helheten i 
problemstillingene knyttet til studiesentrenes rolle i utdanningssystemet inn mot 
regionreformen. Fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikk styrkes, og de nye 
fylkeskommunene gis et større ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, 
formidle behov til tilbydere og tilrettelegge for opplærings- og utdanningstiltak. 
Kompetansereformen, varslet stortingsmelding om arbeidsrelevans og  
ny stortingsmelding om distriktspolitikken er satsinger som griper inn i dette feltet.  
 
Universitetet er som tilbyder av høyere utdanning opptatt av å nå ut over egne 
campus/studiesteder, og å bidra til at tilgangen på kompetanse også styrkes i distriktene 
og utenfor de etablerte studiestedene. Dette forutsetter et godt samarbeid med lokale 
tilretteleggere av høyere utdanning. Erfaringene fra samarbeidet med Nord-Troms 
studiesenter er veldig positiv, og det har relativt sett vært en stor aktivitet i regionen. Den 
modellen som har vært utviklet av Nord-Troms studiesenter siden 2006 vurderes som 
betydningsfull og vellykket. Utfordringen er finansiering av drift. Til nå har dette vært 
gjort med vesentlige bidrag i form av prosjektstøtte fra Troms fylkeskommune, men nå er 
det en bekymring for at aktiviteten heller vil bli nedskalert enn videreutviklet, bl.a. pga. 
kutt i regionale utviklingsmidler til fylket.  
 
En stabil struktur av tilretteleggere for høyere utdanning i distriktene åpner for styrket 
satsing på livslang læring og etter- og videreutdanning. Et hovedinnspill fra møtet er 
behovet for en klargjøring av hva som vil være studiesentrenes rolle i det fremtidige 
utdannings- og kompetanselandskapet. Det er viktig å legge til rette for videreutvikling av 
lokalt utviklete modeller som tar utgangspunkt i kunnskap om det regionale arbeids- og 
samfunnslivets kompetansebehov. Studiesentrene er i dag ulikt finansiert, men har samme 
viktige funksjon i utdanningsøkosystemet. UiT anbefaler at sentrene finansieres enhetlig 
over KDs budsjett. 
 
Bakteppe: Studiesentre, regionreform og kompetansepolitikk 
I forbindelse med regionreformen pågår det prosesser for å konkretisere hva som vil bli 
fylkeskommunenes rolle i kompetansepolitikken. Relatert til dette ligger også spørsmål 
knyttet til samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning og studiesentrenes rolle i det 
framtidige utdanningssystemet.  
 
I Meld. St. 22 (2015–2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver» er 
studiesentrene omtalt som én av flere typer av organisasjoner som har til formål å være 
bindeledd mellom tilbydere og etterspørrere av kompetanse og utdanning. Det er et stort 
mangfold av ulike aktører som har en rolle innen dette feltet: «Det er stor variasjon i 
hvilke aktører som er engasjert i dette arbeidet, hvordan det styres og ledes, og hvordan 
fylkeskommunene er involvert og påvirker arbeidet»1. Det vises til at Stortinget ved 
behandlingen av Innst. 12 S (2015–2016) har bedt regjeringen komme til Stortinget med 
en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet. 
Kunnskapsdepartementet signaliserer i denne stortingsmeldingen at de vil gi de nye 
folkevalgte regionene ansvar for å legge til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og 
utdannings-  og opplæringsaktører om behov og tilrettelegging for etter- og 
videreutdanning.  
 

                                                      
1 Meld. St. 22 (2015–2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver», s. 51 
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Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (Hagen-utvalget) 
foreslo i sin rapport at ansvaret for kompetansepolitikken bør samles og kobles nærmere 
opp mot øvrige fylkeskommunale roller og oppgaver: «Utvalget foreslår å formalisere 
fylkeskommunenes ansvar for å kartlegge regionale kompetansebehov, og for å formidle 
behovet til tilbyderne av utdanning og opplæring. I dette ligger også et ansvar for å 
tilrettelegge for etterspurte opplærings- og utdanningstilbud og å gjøre vurderinger knyttet 
til offentlig medfinansiering av opplærings- og utdanningstiltak. Universiteter og 
høgskoler bør samarbeide tett med fylkeskommunene om utviklingen av relevante 
utdanningstilbud»2. 
 
I Meld. St. 6 (2018 – 2019) «Oppgaver til nye regioner» fremhever regjeringen det som et 
mål «å bidra til bedre samsvar mellom etterspørsel etter arbeidskraft i arbeidslivet og den 
enkeltes bruk av egen kompetanse. Ved å styrke det regionale kompetansepolitiske 
ansvaret skal det legges til rette for bedre tilgang på kompetent, kvalifisert og relevant 
arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet»3. Videre heter det: «Fylkeskommunenes 
rolle vil blant annet være å kartlegge regionale kompetansebehov, formidle behov til 
tilbydere og tilrettelegge for etterspurte opplærings og utdanningstiltak». Som omtalt i 
Kommuneproposisjonen for 2020 pågår det et arbeid med å konkretisere det utvidede 
ansvaret som fylkeskommunene skal ha for kompetansepolitikken.  
 
Regjerning har varslet flere relaterte satsinger. Våren 2020 vil regjeringen presentere 
kompetansereformen. Som et ledd i arbeidet har regjeringen nylig fått en rapport fra 
Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning, som nylig er sendt på høring. Parallelt er 
det varslet en stortingsmelding om arbeidsrelevans – om samarbeid mellom høyere 
utdanning og arbeidslivet. Etter planen legges denne meldingen fram våren 2021, og 
regjeringen har invitert til å gi innspill i dette arbeidet. Samtidig pågår det et arbeid med 
en ny stortingsmelding om distriktspolitikken.  
 
Det nordnorske befolknings- og kompetanselandskapet. En kort 
situasjonsbeskrivelse  
Nord-Norge utgjør 35 % av fastlandsarealet til Norge i geografisk utstrekning, men 
innehar bare ni prosent av landets folketall og sysselsetting. De store avstandene i 
landsdelen innebærer at arbeidslivet er spredt på mange bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
Hele 40 % av de sysselsatte i landsdelen arbeider i bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-
regioner) med færre enn 9.000 sysselsatte. Dette skiller Nord-Norge vesentlig fra de andre 
landsdelene som har mye større geografisk konsentrasjon av arbeidslivet i store BA-
regioner4. 
 
Arbeidslivet i Nord-Norge har i betydelig grad kompetent arbeidskraft, blant annet er 
andelen av de sysselsatte med fullført videregående utdanning om lag den samme som på 
landsbasis (40-41 %). Andelen med høyere utdanning er derimot lavere i Nord-Norge (35 
%) enn i landet for øvrig (41 %). Her er det i tillegg store regionale forskjeller mellom 
Tromsøregionen (45 %) som er over landsgjennomsnittet og de mange små BA-regionene 
(30 % i snitt, med stor variasjon rundt dette gjennomsnittet)5.  
 
I følge SSBs regionale befolkningsframskrivinger 2018-2040 ligger befolkningsveksten i 
Norge an til å bli særlig sterk i sentrale strøk, mens en av fire kommuner får 
befolkningsnedgang. Særlig for distriktsregioner er dette en stor kompetanseutfordring. 

                                                      
2 Hagen-utvalgets rapport «Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene», s. 75 
3 Meld. St. 6 (2018 – 2019) «Oppgaver til nye regioner», s. 59 
4 Rapport: «Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid. Råd og anbefalinger for framtidens utdanningssamarbeid ved 
UiT Norges arktiske universitet» (2019). 
5 Ibid. 
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En rekke nordnorske kommuner vil ifølge hovedalternativet i perioden frem mot 2040 
oppleve stagnasjon eller nedgang i befolkningen. I tillegg til denne utfordringen har de 
nordligste fylkene gjennomgående den største mangelen på kompetent arbeidskraft 
allerede. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelser for de tre nordligste fylkene fra de siste 
årene, er det størst mangel på sykepleiere, deretter leger, lærere og ingeniører. NIFU 
(2019) har i en større nasjonal undersøkelse av arbeidsgivere publisert i år, spurt om 
behovet for å rekruttere kandidater med høyere utdanning. Denne viser at Finnmark og 
Nordland er av fylkene som i størst grad har behov for å rekruttere bachelorkandidater, 
mens det er masterkandidatene som er mest etterspurt i Finnmark og Troms. Finnmark og 
Troms er også de to fylkene der arbeidsgiverne oppgir at de har ansatt en kandidat med 
bachelorgrad, selv om de helst skulle ha rekruttert en ny ansatt med mastergrad. 
 
UiTs strategi Drivkraft i nord inneholder et sett med gjennomgående strategier som blant 
annet vektlegger betydningen av samarbeid for å kunne lykkes med å utvikle og tilby 
utdanninger med relevans for arbeids- og samfunnsliv i Nord-Norge. UiT har i dag om 
lag 17 000 studenter fordelt på ca. 250 studieprogram og 10 studiesteder. Årlig utdanner 
UiT rundt 2700 kandidater fra gradgivende utdanninger, i tillegg til at minst like mange 
gjennomfører årsenheter eller kortere etter- og videreutdanningstilbud. UiTs siste 
kandidatundersøkelser viser at om lag 65 prosent av kandidatene bodde i Nord-Norge før 
de tok fatt på sine studier, mens rundt 68 prosent bor i Nord-Norge etter fullførte studier. 
Det store bilde viser at kandidatene i stor grad velger å ta seg arbeid i byene der de har 
studert, og at de i vesentlig mindre grad flytter til distriktene for å få seg jobb. En 
overvekt av kandidatene (63%) arbeider med å løse utfordringer i offentlig sektor, mens 
en økende andel har funnet sitt arbeidsforhold i privat sektor. Tilknytningen til 
arbeidslivet går raskt, 76 prosent av kandidatene er i jobb innen tre måneder etter avsluttet 
utdanning. Og 86 prosent av kandidatene har en relevant jobb. Samlet synliggjør dette at 
UiTs årlige bidrag til arbeidslivet i landsdelen er betydelig.  
 
Studiesentre i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner. Nord-Troms som 
eksempel 
Som omtalt er studiesentrene én av flere typer av organisasjoner som har til formål å være 
bindeledd mellom tilbydere og etterspørrere av kompetanse og utdanning. Dette er gjerne 
virksomheter som ligger i områder uten høyere utdanningsinstitusjoner, og som jobber 
med å legge til rette for høyere utdanning i sitt regionale distrikt. Et studiesenter kan 
defineres som «en mindre, prosjektorganisert, fleksibel og koordinerende enhet som har 
til hovedoppgave å legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling i egen region. 
Senteret har ingen permanente tilbud, men skal sørge for at regionen til enhver tid tilbys 
relevant utdanning (både i form og innhold) til enkeltindivider, organisasjoner og 
lokalsamfunn»6. Studiesentrenes funksjon kan videre sies å kjennetegnes av de tre rollene 
megler, møteplass og motor. Meglerfunksjonen hentyder på rollen med å kartlegge og 
identifisere kompetanse- og utdanningsbehov i lokalsamfunnet. Dette kan være behov hos 
enkeltvirksomheter eller enkeltpersoner, men også samfunnsmessige kompetansebehov. 
Disse behovene søkes ivaretatt av utdanningstilbydere, gjerne da universiteter og 
høgskoler. Studiesenteret som møteplass viser til rollen med å gi praktisk, faglig og sosial 
støtte til den enkelte student, og til rollen med å gi informasjon og bistand til lokale 
studiesøkere. Motorfunksjonen til studiesentrene viser til arbeidet med den lokale 
kompetansbeholdningen, og strategier og utviklingstiltak for å utvikle denne. I dette 

                                                      
6 "Levende studie – og læringssentra?" Rapport nr. 1: Funksjoner og framvekst. Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud,  
Gunilla Roos. https://doi.org/10.7557/sr.2015.2 
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ligger både rollen med å sette kompetanse på dagsorden, og innsatsen for å iverksette 
lokale, kompetansefremmende tiltak7.  
Universitetet vil alltid ha ansvar for faglig og pedagogisk kvalitet på de studietilbudene 
som skal tilbys desentralisert. Men i mange sammenhenger vil UiT og andre institusjoner 
være helt avhengig av studiesentrenes funksjoner – både for å identifisere behov og for å 
kunne nå ut til potensielle studentgrupper som ellers ikke ville ha søkt seg til høyere 
utdanning.  
 
Nord-Troms er en slik distriktsregion som består av de 6 kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Samlet befolkning er ca. 16.000 
innbyggere. Fra Kvænangen i nord til Storfjord i sør er det nesten 20 mil. Fra 
regionsenteret Nordreisa er det henholdsvis 13,5 mil til Tromsø (inkl. 2 ferger) og 16 mil 
til Alta. Det er mange positive utviklingstrekk i regionen, mens utfordringene særlig er 
knyttet til liten befolkning og et sterkt kompetansebehov.  
 
I Nord-Troms har 27% av de sysselsatte høyere utdanning. Dette er etter Kyst-Finnmark 
den laveste andelen i Nord-Norge. Bare 4% av har utdanning på masternivå. De siste fem-
seks årene har det vært stabilt om lag 900 studenter i høyere utdanning fra Nord-Troms. 
Nesten 2/3 av disse har valgt å studere i Nord-Norge, de aller fleste ved UiT, mens omlag 
1/3 studerer ved institusjoner i Sør-Norge. Studentene som studerer ved UiT fordeler seg 
geografisk på studiestedene Alta, Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik – og på 
studier fleksibelt tilrettelagt på Storslett i Nordreisa. UiT produserer årlig omlag 100 
kandidater fra regionen med fullført grad. Av disse bosetter om lag 40% seg i regionen. 
Blant de som tar utdanningen sin i Nord-Troms blir nesten alle i Nord-Troms også etter 
utdanning. De nærmeste årene er det forventet en nedgang i ungdomskullene (19-åringer) 
i Nord-Troms fra dagens ca. 210 til ca. 170 i 2028. Samtidig er det forventet en økning av 
studenter over 30 år fra regionen.  
 
Momenter fra møte 30. april 
Nord-Troms studiesenter er et samarbeidprosjekt mellom kommunene i regionen, og 
målsettingen er å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høgere 
utdanning i regionen. Nord-Troms regionråd står som eier, og Troms fylkeskommune er 
inne med prosjektmidler. Målet til studiesenteret er å styrke samfunns- og 
næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, 
videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Dette søkes løst ved å utføre rollen som 
kompetanseinfrastrukturen for de seks Nord-Troms kommunene. Hovedoppgaven er å 
legge til rette for høyere utdanning i Nord-Troms gjennom fleksible tilbud, gjennom å 
mekle fram studier, legge til rette for studier og følge opp studenter i Nord-Troms. 
Utdanningsaktiviteten til studiesenteret foregår på flere nivå, både formelt og uformelt, og 
er basert på kunnskapsbehov som er til stede lokalt.  
 
Per i dag gir Nord-Troms studiesenter utdanningstilbud som desentralisert 
sykepleieutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, bedriftsøkonomiske fag, 
årsstudium ledelse, prosjektledelse, samlingsbasert master i sosialt arbeid, og årsstudium 
idrett. Alle de nevnte tilbudene og det faglige ansvaret ivaretas av UiT Norges arktiske 
universitet. 
 

                                                      
7 Ibid. 
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I løpet av årene 2006-2018 har det ifølge Nord-Troms studiesenter i snitt vært rundt 100 
studenter i aktivitet ved senteret per år, og det har vært avlagt ca. 2000 studiepoeng per år. 
Jevnt over gis det tilbakemelding om gode faglige resultater. Om lag 90 % av de som tar 
utdanningen i Nord-Troms fortsetter å bo i regionen. En typisk student ved Nord-Troms 
studiesenter er en kvinne, rundt 40 år etablert i regionen med familie, små barn og gjerne 
en deltidsjobb. Den typiske studenten ved Nord-Troms studiesenter tar høyere utdanning 
fordi det er tilrettelagt for å gjøre det lokalt i nærområdet. I regionen er det også mange 
små bedrifter som har begrenset mulighet til å reise ut for å få kompetansepåfyll. 
Studiesenteret har gjennom årene tilrettelagt for ca. 50 kurs med rundt 30 deltakere per 
kurs. Ved å få tilbudet lokalt får studiesenteret fortløpende tilbakemelding på behov i 
næringslivet. Regionrådets vurdering er at studiesenteret er svært viktig og har gitt gode 
resultater for regionen. Gjennom sin aktivitet har Nord-Troms studiesenter bidratt til å 
høyne regionens utdanningsnivå, og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.  
 
Nord-Troms studiesenter har siden oppstarten drevet sin virksomhet basert på 1. mill. 
kroner fra Nord-Troms kommunene (50%) og Troms fylkeskommune (50%) i 
driftstilskudd, samt 1. mill. kroner per år for perioden 2014-2018 fra fylkeskommunen til 
prosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms». Dette prosjektet er finansiert over regionale 
utviklingsmidler. Prosjektstøtten har involvert både mye søknads- og rapporteringsarbeid, 
og har gitt liten grad av langsiktig forutsigbarhet. Fra og med 2019 er overnevnte 
prosjektperiode over, og det er bekymring for at aktiviteten heller vil bli nedskalert enn 
videreutviklet, bl.a. pga. kutt i regionale utviklingsmidler til fylket. Fra fylkeskommunens 
hold fremholdes det bekymring for at man med regionreformen skal få ansvaret for 
studiesentrene uten at det følger en finansiell portefølje. Det bemerkes i møtet at 
budsjettet for drift er nøkternt (totalt ca. 2 mill. kroner) – og at det til grunn for innsatsen i 
tillegg ligger en egeninnsats fra alle de 6 kommunene ved at de drifter egne 
studiebibliotek som er møteplasser for studentene og universitetet. Det er altså etablert en 
studiesentermodell uten eget bygg. De ansatte ved studiesenteret leier nøkterne 
kontorlokaler.  
 
Kompetansereformen lære hele livet og satsingen på etter- og videreutdanning er viktige 
initiativ for å møte endringer i arbeidslivet og nye kompetansebehov. I fremtiden vil det 
bli enda viktigere enn i dag med kontinuerlig tilgang på høyere utdanning, også i de 
områdene som ligger utenfor de etablerte studiestedene. UiT Norges arktiske universitet 
ønsker å legge godt til rette for å møte fremtidige kompetansebehov, gi relevante 
utdanningstilbud og styrke tilgangen på kvalifisert og relevant arbeidskraft i de regionale 
arbeidsmarkedene. UiT fremhever i møtet at studiesentrene representerer en viktig 
infrastruktur for å tilrettelegge for høyere utdanning i områder uten eget studiested. For at 
høyere utdanningsinstitusjoner som UiT skal kunne gi et godt tilbud i områder med lang 
avstand til nærmeste studiested er man som institusjon avhengig av samarbeidspartnere 
som kan tilrettelegge for utdanning og skape møteplasser for studentene. UiT tar ikke 
betalt, men bruker av egne ressurser for å gi utdanninger utenfor campus/studiesteder.  
 
Tilrettelegging for høyere utdanning utenfor de etablerte studiestedene gjøres i dag etter 
et mangfold av modeller. Ulike regioner har ulike behov, og det bør derfor tas høyde for 
regionalt forankrete modeller, som med utgangspunkt i god kjennskap til både tilbydere 
og etterspørrere av kompetanse og utdanning kan utvikle et godt tilbud i de aktuelle 
distriktene.  
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UiT søkte 1.6.2019 Kunnskapsdepartementet om 25 studieplasser til desentraliserte 
studietilbud (vår ref. 2017/5644) myntet på steder der det ikke er rekrutteringsgrunnlag 
for permanente eller årlige tilbud. UiT ønsker å benytte disse i en modell der 
fylkeskommunene og aktuelle regionråd vil bli invitert til å gi innspilll om fordelingen av 
studenplassene, og der de selv må redegjøre for hva slags bidrag de selv vil kunne komme 
med i form av rekrutteringstiltak, infrastruktur og finansiering. Vi ser for oss at 
studiesentrene vil bli en aktiv part i et slikt samarbeid.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Anne Husebekk 
rektor 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
Saksbehandler: Lars Buseth 
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Samferdsels- og miljøetaten 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Nordreisa Kommune  
Postboks 174 
 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/8039-22 Roger Ellingsen 223Q80 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
51031/19 77788140 2015/196-28  09.09.2019 
 
 
Orientering om vedtak-Søknad om midler til krattrydding langs offentlige veger 2019- 
TFTU 
 
Søknad fra Nordreisa kommune av 02.08.2019 om midler til krattrydding er behandlet per e-
post utenfor møte i TFTU). Følgende er vedtatt: 
 
1. a) Nordreisa kommune gis tilsagn om krattryddingsmidler inntil kr. 80 000,-.  

b) Faktura for utbetaling presenteres for Troms fylkeskommune innen 01.12.2019.  
c) Som vedlegg til faktura kreves i tillegg til bilag for utført krattrydding, også en 

forpliktende fremdriftsplan for å oppnå sertifisering som Trafikksikker kommune.  
d) Mangelfull dokumentasjon kan medføre avkorting av tilsagn. 
 

2. Det stilles krav om en kommunal egenandel på 20% for tiltakene som gjennomføres. 
Tilskuddet fra TFTU utgjør maksimalt 80% av tiltakets totalkostnad. 

 
3. Før tiltaket igangsettes ber vi om at kommunen gjennomfører varsling overfor grunneiere 

og tar kontakt med Statens vegvesens lokale byggeleder og avklarer spørsmål om 
arbeidsvarsling, hvilke lokale avgrensninger som gjelder, og hva som omfattes av Statens 
vegvesens driftsavtaler i forhold til krattrydding. 

 
4. For øvrig vises til Troms fylkeskommunes vedtekter for tildeling av krattryddingsmidler 

(vedlagt). Vedtektene er også å finne på Troms fylkeskommune sine nettsider om 
trafikksikkerhet. Det bes særskilt om å legge merke til punkt 7 – 10. 

 
5. Det initieres oppfølging fra Troms fylkeskommune og Trygg Trafikk mot Tranøy 

kommune for igangsetting av prosess for Trafikksikker kommune. 
 

 
 

46



2 

Etter at årets prosjekt er fullført, fremmes faktura med vedlegg av dokumentasjon over 
utbetalinger og utført arbeid senest 01.11.2019: 
 
  Troms fylkeskommune 
  Samferdsel og miljø 
  Postboks 338 Alnabru 
  0614 OSLO 
 
Faktura merkes Deres ref.: 10517. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Egil Vassdokken 
avdelingsleder Roger Ellingsen 
 møtesekretær   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Kopi: 
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Fra: Nordreisa Kommune (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.09.2019 12.12.02
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: FW: Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere
Vedlegg: 74babc4c-c313-415f-8362-1e5ec0a39a73.pdf;logo.png
From: Utdanningsdirektoratet <post@udir.no> 
Sent: Wednesday, September 25, 2019 4:05 AM
To: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere
 

Vi har sendt dere et brev.
For mer informasjon og tilgang til brevet, 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
E-post: post@udir.no
www.udir.no

cid:logo.png
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Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 
0135 OSLO 

Telefon: 
+47 23 30 12 00 
Org.nr:   
NO 970 018 131 

E-post: 
post@udir.no 
Internett: 
www.udir.no 

 

 
 
Nordreisa kommune  
Postboks 174  
 
9156  STORSLETT 
 

Tilskuddsbrev 2019 - tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - 
Nordreisa kommune 
 
I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 60 millioner kroner til oppstart av veiledning i grunnskolen fra 
høsten 2019, jf. Innst. 12 S (2018–2019). Midlene skal bidra til at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for å ha 
veiledningsordninger lokalt og styrke veiledning til den enkelte nyutdannede nytilsatte lærer.  
 

Om tilskuddet 
Kommuner og frittstående grunnskoler godkjent etter lov om frittståande skolar (friskolelova) kan motta 
tilskudd. Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god 
kvalitet slik at flere får en god overgang fra utdanning til yrke og blir værende i skolen. 
 
Tilskuddsmottaker velger selv hvordan veiledningen organiseres og gjennomføres, men veiledningen skal 
være i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole». 
Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningen. Utgifter 
til veiledning ut over det tilskuddet dekker må finansieres av kommunens/friskolens egen ramme. 
 
Med nyutdannet nytilsatt lærer mener vi en lærer i de to første årene etter endt grunnutdanning, i fast eller 
midlertidig stilling. Det er kun nyutdannede nytilsatte lærere som høsten 2019 starter på sitt første år som 
lærer i grunnskolen man kan motta tilskudd for. 
 

Kriterier for tildeling 
Kommuner og frittstående grunnskoler må søke om tilskudd.  
 
Tilskuddet tildeles for ett skoleår om gangen. Tildelingskriteriene er de samme for friskoler og kommunale 
skoler. 
 

Tilskudd 
Primo september bekreftet Nordreisa kommune endelig antall nyutdannede nytilsatte lærer. Tilskuddet gis 
som en fast sats per nyutdannet nytilsatt lærer, hvor satsen beregnes ut fra gjeldende bevilgning til 
veiledning delt på hvor mange nyutdannede nytilsatte lærere som totalt vil få veiledning. Satsen for 
skoleåret 2019-2020 er kr. 28.076,- og gjelder både for friskoler og kommunale skoler.  
 
Basert på bekreftet antall nyutdannede nytilsatte lærere gir Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om 
tilskudd til Nordreisa kommune for skoleåret 2019-2020: 
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Veiledning nyutdannede nytilsatte lærere 4,00 Jan-Des 28 076,00 112 304,00 

 
 
 
 
 
Vår saksbehandler: Stig Lodve Janbu 
 

 
 
 
 
 
Vår dato:  
24.09.2019 
Deres dato: 
23.09.2019 

 
 
 
 
 
Vår referanse: 
2019/10213 
Deres referanse: 
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Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Totalt: 4,00   112 304,00 

 
 
Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Nordreisa kommune (org.nr. 943350833). Beløpet overføres til 
kontonummer 47400503954 ultimo september. 
 
Hele tilskuddet utbetales nå men skal forbrukes gjennom skoleåret 2019-2020.  
 

Rapportering 
Tilskuddsmottaker skal ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet rapportere på: 

 Antall nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen som har fått veiledning 
 Antall timer med veiledning som er gitt - individuelt og/eller i gruppe 
 Om veiledningen har vært i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i 

barnehage og skole» 
 
Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 
budsjettåret 2019. 
 
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 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                                             Stig Lodve Janbu  
avdelingsdirektør                                                    seniorrådgiver                                     
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

KS 
 
   
 
Att. Kristine Røed Brun 

 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1457-79 8450/2019 Q03 12.09.2019 

 

Underskrevet forliksavtale 

Vedlagt følger underskrevet forliksavtale. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bente Fyhn 
Konsulent 
bente.fyhn@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 50 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Underskrevet forliksavtale 

 
 
 
Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
Hilde Henriksen Anleggsdrift 
Rita Toresen Økonomitjenester 
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Samferdsels- og miljøetaten 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Nordreisa Kommune  
Postboks 174 
 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/8039-22 Roger Ellingsen 223Q80 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
51031/19 77788140 2015/196-28  09.09.2019 
 
 
Orientering om vedtak-Søknad om midler til krattrydding langs offentlige veger 2019- 
TFTU 
 
Søknad fra Nordreisa kommune av 02.08.2019 om midler til krattrydding er behandlet per e-
post utenfor møte i TFTU). Følgende er vedtatt: 
 
1. a) Nordreisa kommune gis tilsagn om krattryddingsmidler inntil kr. 80 000,-.  

b) Faktura for utbetaling presenteres for Troms fylkeskommune innen 01.12.2019.  
c) Som vedlegg til faktura kreves i tillegg til bilag for utført krattrydding, også en 

forpliktende fremdriftsplan for å oppnå sertifisering som Trafikksikker kommune.  
d) Mangelfull dokumentasjon kan medføre avkorting av tilsagn. 
 

2. Det stilles krav om en kommunal egenandel på 20% for tiltakene som gjennomføres. 
Tilskuddet fra TFTU utgjør maksimalt 80% av tiltakets totalkostnad. 

 
3. Før tiltaket igangsettes ber vi om at kommunen gjennomfører varsling overfor grunneiere 

og tar kontakt med Statens vegvesens lokale byggeleder og avklarer spørsmål om 
arbeidsvarsling, hvilke lokale avgrensninger som gjelder, og hva som omfattes av Statens 
vegvesens driftsavtaler i forhold til krattrydding. 

 
4. For øvrig vises til Troms fylkeskommunes vedtekter for tildeling av krattryddingsmidler 

(vedlagt). Vedtektene er også å finne på Troms fylkeskommune sine nettsider om 
trafikksikkerhet. Det bes særskilt om å legge merke til punkt 7 – 10. 

 
5. Det initieres oppfølging fra Troms fylkeskommune og Trygg Trafikk mot Tranøy 

kommune for igangsetting av prosess for Trafikksikker kommune. 
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Etter at årets prosjekt er fullført, fremmes faktura med vedlegg av dokumentasjon over 
utbetalinger og utført arbeid senest 01.11.2019: 
 
  Troms fylkeskommune 
  Samferdsel og miljø 
  Postboks 338 Alnabru 
  0614 OSLO 
 
Faktura merkes Deres ref.: 10517. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Egil Vassdokken 
avdelingsleder Roger Ellingsen 
 møtesekretær   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Kopi: 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/1241-19 

Arkiv:                300365  

Saksbehandler:  Øyvind 
Evanger 

 Dato:                 24.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Nordreisa formannskap 03.10.2019 

 

Avklare sluttidspunkt jfr oppsigelse av stilling som rådmann 

Henvisning til lovverk: 
AML  
Vedlegg 
1 Oppsigelse av stilling som rådmann i Nordreisa kommune 
2 Arbeidsavtale for rådmann - åremålskontrakt fra 01.04.2019 til 31.03.2025 

 

Ordførers innstilling 
Rådmannen kan fratre sin stilling 11.02.19.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Rådmannen i Nordreisa kommune har sagt opp sin stilling som rådmann. I oppsigelsen fra 
19.09.19 ber rådmann om fratredelse 31.12.19, men med fratrekk av 6 ukers ferie, 
kompensasjonsdager og fleksitid, dvs en reell fratredelse midten av november.  
 
Rådmannen fikk i kommunestyre 08.02.18 forlenget åremålskontrakt fra 01.04.19.  
Forhandlingsutvalget forhandlet da frem ny avtale med rådmannen. Avtalen regulerer 6 
måneders gjensidig oppsigelsestid. Dvs en fratredelse ved denne oppsigelsen 20.03.19. For 
ansatte som har passert 50 år er regelen i AML § 15- 3 oppsigelse fra 1 i påfølgende måned 
uavhengig hvilke part som sier opp avtalen, dvs en fratredelse 1. april 2020 
 
Rekruttering av ny rådmann anslås ta mellom 6 – 8 måneder.  
 

Vurdering 
Med bakgrunn i oppsigelse og behov for rådmann med arbeidet i budsjettprosessen høste 2019, 
tilrår ordfører rådmann om å fratre 09.02.19, men med fratrekk av 6 ukers ferie, 
kompensasjonsdager og fleksitid, dvs en reell fratredelse 31. desember 2019.  
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Anne-Marie Gaino

Bekkestien 2

9151 Storslett 19.09.19

OPPSIGELSE

Jeg sier med dette opp min stilling som rådmann i Nordreisa kommune.

iflg min arbeidsavtale harjeg 6 måneders oppsigelsestid, men jeg håper at det er mulig å bli enig om

fratredelse 31.12.19.

Jeg har ca 6 uker til gode med ferie, kompensasjonsdager og fleksitid. Dette kommer til fratrekk i

oppsigelsestiden.

Jeg vil takke Nordreisa kommune for samarbeidet i den tiden jeg har vært rådmann.

Med hilsen

,. C. aff/K

Anne- arie Gaino
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ARBEIDSAVTALE  FOR  RÅDMANNEN  (åremålskontrakt)

l Arbeidsavtalens parter

Denne avtale er inngått mellom Anne-Marie Gaino og Nordreisa kommune.

Navn: Anne-Marie Gaino

Fødselsnr.:30.3.65

Adresse: Bekkestien 2, 9l51 Storslett

Forlengelse av åremål for seks år, 1.4.2019 — 31,3.2025 som rådmann
Anne-Marie Gaino har krav på retrettstilling ved utløpt åremål. Jfr HTA § 2.4.

2 Tiltredelse  -  Arbeidssted
Anne-Marie Gaino fortsetter i stillingen som rådmann i Nordreisa kommune den 1.4.19.
Kommunens administrasjon har kontorer i rådhuset, Storslett.

3 Arbeidstid
Ordinær arbeidstid for administrasjonen er iht. Hovedtariffavtalen 37 1/2 time pr uke med daglig

arbeidstid fra kl.  8.00  til kl. 16.00 i perioden 1. oktober  — 31. mars og fra kl. 8.00 til kl. 15.00 i

perioden 1. april  — 30. september.

Kommunen praktiserer fleksitid med kjernetid fra kl. 9.00  — 15.00 i vinterhalvåret og fra kl. 9.00  —
14.00 i sommerhalvåret.

4  Ansvars- og myndighetsområde
Rådmannen er øverste administrative leder av administrasjonen i Nordreisa kommune, jfr

kommuneloven § 23. Kommunestyret eller politiske organ/ordfører (etter delegasjon fra
kommunestyret) utøver arbeidsgiveransvaret overfor rådmannen.

Rådmannen har ansvaret for at administrasjonen i kommunen til enhver tid fungerer hensiktsmessig.

Stillingen som rådmann i Nordreisa kommune innehar i tillegg det ansvars- og de arbeidsoppgaver
som overordnet myndighet til enhver tid tillegger stillingen.

5 Lønn
Stillingen som rådmann avlønnes med kr. 895.000,- pr år (som inkluderer et åremålstillegg på kr
50.000,—).
Lønnen utbetales den 12. i måneden.
Det utbetales ikke tillegg for overtid og ubekvem arbeidstid, jfr HTA pkt 6.3 og AML §10-12.

Rådmannen skal som minimum ha en lønnsutvikling svarende til den generelle lønnsutviklingen i

kommunal sektor, lokale tillegg inkludert.

6  Kompensasjon for merarbeid og møtevirksomhet
Det gisl4 ekstra fridager pr. år som kompensasjon for merarbeid og møtevirksomhet utenfor

vanlig arbeidstid.
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7 I tillegg til  dekning av  lønn  dekkes  utgifter  til:
Telefonutgifter for bruk i tjenesten dekkes fullt ut.

8 Evaluering
Det skal foretas en evaluering etter delegering fra kommunestyret etter avtale minst en gang i året.

Evalueringen foretas av valgt politisk forhandlingsutvalg. Det utarbeides et skriftlig
evalueringsdokument som unntas offentlighet, jfr. HTA pkt 3.4.1.

9  Samtykke til offentliggjøring av visse personopplysninger på internett
Anne—Marie Gaino samtykker/samtykker ikke i at Nordreisa kommune publiserer hennes CV med
bilde, samt kontaktinformasjon som e-postadresse, telefonnummer etc. på kommunens hjemmeside.

10 Taushetsplikt
Anne-Marie Gaino skal bevare taushet om det hun får kjennskap til av taushetsbelagt opplysninger i

forbindelse med tjenesten eller arbeidet, jfr. forvaltningsloven §13.

11 Egenutvikling/faglig ajourhold
Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for rådmannens faglige ajourhold og
kompetanseheving. Dette skal inngå som en del av kommunens samlede plan for gjennomføring av

kompetansehevende tiltak. Det skal i den sammenheng gis permisjon med rett til lønn.

12 Næringsvirksomhet, verv og bistillinger
Dersom arbeidstaker ønsker å drive egen næringsvirksomhet, påta seg lønnede styreverv, annet lønnet
arbeid eller andre verv, som kan få betydning for arbeidsforholdet/arbeidsytelsen, må dette skje etter
avtale med arbeidsgiver og overensstemmende med gjeldende arbeidsreglement og etiske
retningslinjer.

13 Underretning om hvorvidt tilsettingen forlenges mv
Anne-Marie Gaino skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for ny åremålsperiode senest ett
år før tilsettingsforholdet opphører.

F ratreden skjer ved dato for utløpet av kontrakten med mindre partene er blitt enige om fornyelse av
avtalen. Formelt varsel om fratreden skal gis senest en måned før dato for fratreden.

Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse når åremålsperioden er utløpt.

14 Oppsigelsesfrister mv.
For oppsigelse i løpet av åremålsperioden gjelder bestemmelsene i HTA  §  3, jfr. AML § 15-3.

For oppsigelse i løpet av åremålsperioden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.

15 Etterlønn
Uavhengig av og alternativ til dennes avtale punkt 14, fraskriver Anne-Marie Gaino seg med dette sine
rettigheter etter arbeidsmiljølovens kapittel 15 mot etterlønn ved fratreden, jfr aml § 15-16. Ved
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kommunestyrevedtak om å iverksette etterlønnsavtalen fratrer rådmannen sin stilling umiddelbart mot

en etterlønn, med mindre partene avtaler noe annet.

Ved avskjed etter aml § 15-14 kommer ikke dette punktet om etterlønn til anvendelse.

Hvis rådmannen går over i annen stilling i kommunen, motregnes dette i etterlønn.

Det samme gjelder eventuelle konsulenthonorarer eller annen type inntekt fra kommunen i

etterlønnsperioden.

Avtalt etterlønn er 6 måneders lønn etter fratreden. Det løper ingen oppsigelsestid ved fratreden mot
etterlønn.

Dersom dette punktet om etterlønn kommer til anvendelse skal begge parter søke å bidra til at
avviklingsprosessen skjer på en konstruktiv måte, basert på gjensidig respekt, og på en måte som ikke

svekker Nordreisa kommune eller Anne-Marie Gaino sitt omdømme utad.

16 Retrettstilling
Ved overgang til retrettstilling skal det utarbeides ny arbeidsavtale. Lønns— og arbeidsvilkår skal
avtales senest ett år før åremålsperiodens utløp.

Lønnen i retrettstillingen skal stå i et rimelig forhold til lederstillingens lønn. Lønnen for retrettstilling
som rådgiver skal ikke være lavere enn det som er normalt for andre rådgiverstillinger eller tilsvarende
stillinger i kommunen.

Ved overgang til retrettstilling gjelder pkt. 17 tilsvarende.

17 Øvrige arbeidsvilkår
Feriepenger beregnes og utbetales iht. ferielovens bestemmelser. Arbeidsforholdet reguleres av
Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, lokale avtaler og tilsettings- og personalreglement.

18 Offentlighet
De økonomiske betingelsene i avtalen her er offentlige.

n" 4,17]! »  di?/(

Storslett, 19. mars 2019 «ya/Wä" ....... , den ”(Q .)  / 7

9Møtt/% ............ M  ”f
  Nb dre1sa kommun

v/ordfører Øyvind Evanger
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1090-1 

Arkiv:                410  

Saksbehandler:  Øyvind 
Evanger 

 Dato:                 24.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/19 Nordreisa formannskap 03.10.2019 

 

Rekruttering av ny rådmann 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven §§ 2, 22, 23  
 

Ordførers innstilling 

 Formannskapet starter opp arbeidet med å rekruttere ny rådmann til Nordreisa kommune. 
 Formannskapet engasjerer ekstern rådgiver til rekrutteringsprosessen. 

Rekrutteringskostand belastes ansvar 145 11500.   
 Politisk forhandlingsutvalg deltar på utvelgelse av kandidater og intervju.   
 Representant fra arbeidstakerorganisasjonene inviteres til å delta i prosessen fra 

vurdering av søkerne, utvelgelse av kandidater og under intervju. 
 Innspill til utlysningstekst innhentes fra gruppelederne (politisk referansegruppe) og fra 

rådmannens ledergruppe før endelig utlysningstekst settes opp. 
 Formannskapet innstiller i møte 28. november om tilsetting til kommunestyret 19. 

desember.   
 

 
 

 

Saksopplysninger 
Stilling som rådmann i Nordreisa kommune er ledig etter at nåværende rådmann har sagt opp. 
Ordfører ønsker å iverksette rekrutteringsprosessen.  
 
Det formelle grunnlaget for tilsetting av rådmann er kommuneloven § 2. Loven sier også noe 
om innholdet i stillingen. Loven §22 slår fast at en kommune skal ha en rådmann 
(administrasjonssjef) og at det er kommunestyret som selv må fatte vedtak om tilsetting. 
Foreløpig tidsestimat er at kommunestyret foretar tilsetting i desembermøtet, og det mest 
sannsynlige tidspunktet for tiltredelse i stillingen er dermed mars.  
 
Bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunestyret overlater til andre å gjennomføre 
rekrutteringsprosessen, foreta innstilling overfor kommunestyret og fastsette/avtale lønn- og 
arbeidsvilkår. Ordfører ber derfor om at formannskapet å gjennomføre rekrutteringsprosessen.  
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Rådmannens oppgaver og myndighet er omtalt i kommunelovens § 23 (sitat): 
1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller 
fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer 
kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 
gjenstand for betryggende kontroll. 
3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i 
alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 
4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å 
treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 
 
Her fremgår det at rådmannen prinsipielt er kommuneorganisasjonens øverste administrative 
leder. Kommunestyret kan presisere ansvar og myndighet gjennom delegasjonsreglement eller 
særskilte vedtak. Gjeldende delegasjonsreglement  
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.386853.no.html gir en indikasjon på 
hvordan dette er gjort i Nordreisa kommune, men angir ikke nødvendigvis fremtidig myndighet. 
Kommunestyret har vedtatt revidering av delegasjonsreglementet.  
 
For rekruttering må det i tillegg til formell beskrivelse i kommuneloven foreligge en 
kravspesifikasjon basert på kommunestyrets/arbeidsgivers mål, ønsker og forventninger. 
Eksempler på innholdet kan være: 

- Krav til formell utdanning 
- Ønsker om kompetanse (kombinasjonen av utdanning, ferdigheter og erfaring) 
- Spesifikke ønsker til oversikt og innsikt mht. kommunesektoren 
- Relasjon til folkevalgt styrt organisasjon 
- Personlige egenskaper knyttet til rolleutøvelse (eks. evne til strategisk tenkning, 

kommunikasjon, teamarbeid, beslutningsevne, handlekraft mv.) 
 
Rekrutteringen av rådmann anslås å ta mellom 6 og 8 mndr fra prosessen iverksettes. Det er en 
rekke, høyst forskjellige forhold som påvirker fremdriften: tidspunkt for utlysning, 
utlysningens/stillingens appell i markedet, mulig søk og omfanget av det, prioritering av tid til 
intervjuer og ev. fremstilling av kandidater og fullmakter/beslutningseffektivitet. 
 
Det er flere måter å organisere arbeidet med å rekruttere rådmann. Bl.a. kan kommunen ata hele 
prosessen selv.  
Nedenfor er det vist en skisse som anbefales lagt til grunn som tar utgangspunkt i den etablerte 
styringsstrukturen.  
 
Kommunestyret 

- Fatter vedtak om tilsettingen og gir fullmakt til kontraktsinngåelse 
- Obligatorisk vedtaksorgan, jfr. kommuneloven 

 
Formannskapet   

- Dialog med rådmannen om sluttidspunkt 
- Avklare prosess for konstituering i stillingen som rådmann 
- Avklare/skissere prosess for rekruttering 
- Iverksette og gjennomført tilbudskonkurranse for innhenting av ekstern bistand ved 

rekruttering 
- Innstiller til kommunestyret  
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Politisk møteplan   Fastsetting av rekrutteringsprosessen 
28. november 2019 Formannskapet + 

Administrasjonsutvalg  
innstilling til kommunestyret 

19. desember 2019 Kommunestyret Tilsetting 
 
 
Etter at oppsigelsen kom, har ordfører iverksatt en tilbudskonkurranse der tre 
rådgivingsselskaper er invitert til å gi tilbud, med forbehold om formannskapets godkjenning.  
Invitasjonen inneholder hovedtrekkene i den prosessen som skal gjennomføres:  
•             samarbeide om utforming av stillingsannonse og kravspesifikasjon 
•             annonsering/markedsføring 
•             aktivt søk i markedet etter aktuelle kandidater 
•             presentasjon av interesserte -, aktuelle og kvalitetssikrede søkere for oppdragsgiver 
•             Intervju og utplukk av kandidater 
•             Kandidat test 
 
Tilbyderne skal selv beskrive hvordan de ønsker å utføre oppgaven innenfor rammen av det 
angitte. Pris vektes 40% og kvalitet vektes med 60% på hvert av hovedkriterier. Frist for å gi 
tilbud er satt til 9. oktober.  
 
Det anslås en kostnadsramme på i overkant av kr 100.000,-. Budsjett ansvar 145 Felles 
personaltiltak, kompetansemidler har tilgjengelige midler til gjennomføring.  
 

Vurdering 
Ordfører anbefaler formannskapet om å starte arbeidet med å rekruttere ny rådmann til 
Nordreisa kommune. Ordfører anbefaler videre å engasjere eksternt rådgiver til 
rekrutteringsprosessen, bla. med bakgrunn i erfaring fra rekruttering til denne type stilling samt 
deres grunnlag for søk i egne kandidatarkiv og i markedet. 
 
Videre anbefales at arbeidstakerorganisasjonene inviteres til å delta i prosessen fra vurdering av 
søkerne, utvelgelse av kandidater og under intervju. Deres syn på - og innspill til - 
kravspesifikasjonen bør også innhentes. Det anbefales også at ekstern rådgiver innhenter innspill 
fra gruppelederne (politisk referansegruppe og rådmannens ledergruppe før endelig 
kravspesifikasjon settes opp. 

67



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/299-12 

Arkiv:                U01  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 24.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/19 Nordreisa formannskap 03.10.2019 

 

Forprosjekt Innovasjonssenter/Halti III -videre arbeid 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Forprosjektrapport  
2 Innspill fra Nord-Troms regionråd 
3 Innspill fra Nordreisa bibliotek 
4 
5 

Innspill fra Uit desentralisert sykepleieutdanning 
Innspill fra Sammy Jeridi 

 

Rådmannens innstilling 

 Formannskapet viser til forprosjektrapport Halti III/Innovasjonssenter Nord, og mener 
rapporten gir et godt grunnlag for videre arbeid. 

 Nordreisa kommune, som både utviklingsaktør og huseier,  jobber videre med de 
innovative miljøene i kommunen og aktuelle private utleiere for å finne gode løsninger. 

 For å konkretisere planene for Reisa Villakssenter engasjeres arkitekt for å se på 
muligheten for å knytte et tilbygg til dagens Halti. Arbeidet finansieres med allerede 
tildelt ramme. 

 
 

Saksopplysninger 
Formålet med forprosjektet var å avklare fysisk tilrettelegging for prosjektet 
«Innovasjonssenteret Nord» gjennom å utrede et nytt byggetrinn i tilknytning til Halti-bygget. 
 
Forprosjektet har kartlagt behov, roller, økonomi, muligheter, løsninger og aktuelle 
interessenter. Et mulig nybygg/tilbygg skal prosjekteres og potensielle leieinntekter og 
finansiering skal kartlegges. 
 
Forprosjektets rapport ble fremlagt for styringsgruppa 19.06.2019, der den ble gjennomgått. og 
rapportens konklusjoner ble vedtatt av styringsgruppa. 
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Forprosjektet ble initiert på formannskapsmøtet 28.02.2019, og behandlet på møte i næringsutvalget 
28.03.2019. Den ble vedtatt gjennomført på kommunestyrets møte 29.03.2019 med en 
kostnadsramme på inntil kr. 300.000 finansiert av kommunens utviklingsfond.  
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 4/19: 
Nordreisa kommune igangsetter et forprosjekt for å avklare fysisk tilrettelegging for prosjektet 
Innovasjonssenter Nord / utrede et nytt byggetrinn i tilknytning til Halti-bygget for et 
innovasjonssenter/Halti III. Nordreisa er prosjekteier og har prosjekteringsansvaret.  
Kostnadene til forprosjektet dekkes av kommunalt utviklingsfond med inntil kr 300.000. 
 
Etter en anbudsrunde ble Ihana AS og Halti Næringshage AS tildelt prosjektet med en 
honorarramme på kr. 100.000 + mva. Resterende midler kan benyttes til engasjement av arkitekt evt. 
andre til konkretisering av aktuelle løsninger.  
 
 
Rapporten ble sendt på høring til berørte parter i august. Det kom inn svar fra følgende: 

 Uit, desentralisert sykepleieutdanning ved Ole Johan Olsen 
 Nordreisa bibliotek 
 Nord Troms regionråd ved Berit Fjellberg 
 Sammy Jeridi 

 
 
Rapporten 
Gjennom prosjektperioden fra april til juni ble det gjennomført kartlegging av behov både 
internt på Halti, men også i næringslivet. Det ble gjennomført en digital kartlegging for å 
avklare ledige næringslokaler og de aktuelle tilbydere. Det er gjennomført workshops og holdt 
innspillsmøter. 
 
Fra kommunens side ble det allerede i starten av prosjektet gitt tydelige signaler på at behovene 
må være realistiske og mulige leietagere må ha økonomisk evne til å leie. Dette ble gjort for å 
sikre god kvalitet og realisme i det videre arbeidet. 
 
Rapporten avsluttes med vurdering av ulike løsninger: 

 Nytt bygg Innovasjonssenter –Halti III 
 Villakssenter 
 Benytte eksisterende kommunal bygningsmasse eller benytte private tilbydere av lokaler 

 
Rapporten konkluderer med: 
Det som er realistisk, hvis det skal være et nybygg, er en mindre utbygging av Halti rundt 
prosjekt Villakssentret (Halti III). Villakssentret vil ha mulighet for å utløse statlig finansiering, 
og kommer ikke i konkurranse med private utleiere. En slik utbygging vil også løse mange av 
de andre behovene som per i dag er kartlagt rundt dagens drift på Halti. 
Det er vanskeligere å tilrettelegge for Studiesentret/Campus sitt behov for 
undervisningsfasiliteter, de trenger fleksibilitet i forhold til gruppeundervisning, forelesninger 
samt digitale læringsplattformer. Studiesentrets behov vil også være varierende med 
studietilbudene framover, og tilrettelegging av fleksible lokaliteter er derfor viktig. 
Pr i dag har Nord-Troms videregående 350 m2 ledig areal på skolested Nordreisa, og 
utdanningsaktiviteten kan vurderes flyttet dit. Det vil gi samordning både på infrastruktur 
(eks. digitale klasserom) og fag. Virksomheten rundt studiebibliotek kan evt. flytte med slik at 
tilbudet følger studentene. Ved å samordne Studiesentret/Campus med Nord-Troms 
videregående, vil en støtte opp om det videregående skoletilbudet i regionen og skape 
synergieffekter rundt utdanning i regionen. 
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Fagskoleprosjektet kan også knyttes til videregående, evt. kan de tilbys å leie Sørkjosen 
skole. Kventeateret kan også tilbys Sørkjosen skole, midlertidig eller evt. permanent om 
frigjøring av lokaler på Halti etterhvert blir tilfredsstillende for deres behov. 
Halti næringshage og/eller næringshagebedriftene kan ved behov for økt kapasitet evt. 
ekspandere i Kunnskapsparken. 
Attraktive lokaliteter og kunnskapsmiljøer er svært viktige for kommunen i framtiden. Idéen 
om desentraliserte modeller for innovative kunnskapsmiljøer (Innovasjonssenter Nord) 
anbefales tatt med videre, som et konsept mer enn et eget bygg. 
 
Oppsummering av innspillene (ikke uttømmende): 
Uit, desentralisert sykepleieutdanning ved Ole Johan Olsen 

 Ønsker at Halti bygges ut slik at det kan tilby de fasiliteter som Studiesenteret og 
Universitetet trenger. Ønsker at det bygges ut lik det som er gjort ved Kunnskapsparken 
på Finnsnes. 
 

Nordreisa bibliotek 
 Mener rapporten har feil og er mangelfull i forhold til bibliotek i kommunen 
 Flytting av deler av studiebiblioteket til Nord-Troms videregående skole (NVS) er ikke 

mulig pr i dag. Bibiloteket utfører i dag en stor gratistjeneste til alle studentene som er 
studenter ved Studiesenteret. 

 Fraråder flytting av Nordreisa bibliotek til NVS 
 

 
Nord Troms regionråd ved Berit Fjellberg 

 Flytting av deler av studiebiblioteket til NVS er ikke mulig pr i dag.  
 Fraråder flytting av Nordreisa bibliotek til NVS 

Begge disse alternativene har mange ubesvarte spørsmål som utredes nærmere 
 Regionrådet fraråder kommunen å flytte aktivitet ut av bygget. De mener kommunen 

som byggeier må utvikle bygget videre. 
 
Sammy Jeridi 

 Ønsker at rapporten skal presisere innholdet i fagskolen innen spillutvikling. 
  

Vurdering 
For å få et totalt bilde av tilbud og etterspørsel i forhold til arealer i sentrum, ble det gjennomført 
en digital kartlegging av behov både på tilbuds- og etterspørselssiden, intervjuer, en workshop 
og et innspillmøte. 
Det digitale kartleggingsskjemaet samlet og konkretiserte behov fra ulike interessenter, både 
interne og eksterne. På etterspørselssiden er det innrapportert behov for totalt 1.060 kvm. Ved 
koordinering/samlokalisering reduseres anslaget til 750 kvm. Prosjektuavhengige lokalbehov 
(dagens organisasjoner med fast finansiering og drift) er på 250 kvm. På tilbudssiden viste 
kartleggingen at det i Sørkjosen og på Storslett er 2.500 kvm. ledige lokaler på 6 lokaliteter fra 5 
private tilbydere. I tillegg er det 235 kvm. ledige og disponible lokaler på Nord Troms 
videregående skole. Dessuten vil minimum 413 kvm. bli ledig på Sørkjosen skole ultimo 2020. 
Kartleggingen omtalte også Sparebankens behov for lokaler i forbindelse med at dagens 
leiekontrakt er i ferd med å gå ut.  
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Workshopen kartla hvilke faktorer som bidrar til det gode arbeidsmiljøet som er på Halti, og 
hvilken betydning samlokalisering har for dagens leietakere her. Workshopen ga klare innspill 
på at samlokalisering oppleves som avgjørende for alle aktørene, samtidig som det kreves både 
fysiske og miljømessige investeringer for å opprettholde og skape et attraktivt 
samlokaliseringsmiljø. Det ble også gitt innspill på hvilke preferanser de ulike aktørene har i en 
potensiell framtidig endret lokalisering. Det har betydning om behov etterhvert løses ved at 
Nordreisa kommune som utleier av Halti endrer sammensetning av leietakere i bygget. 
 
Innspillmøtet med eksterne aktører så særlig på hvilke muligheter som ligger i samlokalisering 
av flere virksomheter på Nord Troms videregående skole. I tillegg ble Campus Sogndal nevnt 
som modell for et utbyggingsprosjekt. Dessuten ble det diskutert hvordan de positive  
erfaringene fra Halti-modellen kan overføres til en evt. desentralisert Halti-modell, som 
inkluderer andre lokaliteter på Storslett eller i Sørkjosen. Konkusjonen var at Halti-miljøet bør 
ivaretas og styrkes, men enkelte fag-/virksomhetsområder kan vurderes flyttet til andre ledige 
lokaler. Det er en fordel for kommunen om også andre kompetansemiljøer hever sin attraktivitet 
for å kunne tilby lokaliteter om nye interessenter dukker opp. En overføring av 
innovasjonssenter-ideen til disse kan være en vei å gå.  
 
Konklusjon: Tre potensielle tiltak kan fungere som løsning på både nåværende og fremtidige 
behov ved Halti. 
1. Nytt bygg «Innovasjonssenter – Halti III» med ulike utbyggings- og finansieringsløsninger 
2. Realisering av Villakssenter i form av nybygg i sammenknytning med Halti 
3. Benytte eksisterende kommunal bygningsmasse eller benytte private tilbydere av lokaler 

Høringsinnspillene gir i hovedtrekk de samme signalene; Halti fungerer i dag som et godt 
innovativt miljø som må utvikles, ikke reduseres.  
 
De områdene som peker seg ut i forhold til utbygging er Villakssenter og utvikling av 
Studiesenteret. Forprosjekt Reisa Villakssenter har kommet langt og det planlegges å legge fram 
en sluttrapport tidlig i 2020. Utvikling av Studiesenteret/Campus Nord-Troms ble startet opp i 
juni i år og planlegges klart om ca 2 år.   
 
Det kunne være ønskelig å samkjøre disse to behovene og kjøre en felles prosess videre, men 
siden Campus Nord-Troms er i en så tidlig i fase, anbefales det at i første omgang å engasjere 
arkitekt for å se på muligheten for en utbygging som kan romme et Villakssenter.   
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Utført av: ihana! as/ Halti næringshage AS 

  

 

RAPPORT 
Forprosjekt Halti III/Innovasjonssenter Nord 

SAMMENDRAG 
      
Nordreisa kommune igangsatte våren 2019  
et forprosjekt for å kartlegge uløste behov  
for innovasjonslokaler blant dagens aktører i 
Nordreisa.  
Det ønskes svar på om behovet skal løses 
gjennom bygging av et nytt innovasjonssenter 
eventuelt gjennom utvidelse av Halti,  
samt hvilke av disse behovene som alternativt 
kan løses gjennom private tilbydere. 
 
ihana! as/Halti næringshage AS 
Oppdragstaker 

 

72



1 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
1. Rapport 2 

2. Formål med forprosjektet 2 

3. Bakgrunn 2 
3.1 Kventeater 2 
3.2 Drivkraft Nord-Troms 3 
3.3 Nord-Troms studiesenter 3 
3.4 Offentlige arbeidsplasser 3 
3.5 Reisa Villakssenter 4 
3.6 Fagskole 4 

4. Aktiviteter 5 
4.1 Styringsgruppemøter 5 
4.2 Kartlegging av behov 5 
4.3 Digital kartlegging 5 
4.4 Kartlagt arealbehov 6 
4.5 Vurdering av kartlagte behov 7 
4.6 Digital kartlegging eksisterende lokaler 8 
4.7 Workshop 9 
4.8 Innspillmøte 11 
4.9 Intervju 14 

5. Vurdering av alternativer 15 
5.1 Ulike løsninger 15 
5.2 Nytt bygg «Innovasjonssenter - Halti III» 15 
5.3 Villakssenter Nordreisa 17 
5.4 Benytte eksisterende kommunal byggmasse eller benytte private tilbydere av lokaler 17 
5.5 Konklusjon 18 

Vedlegg 19 

1. Markedsundersøkelse bobilparkering Storslett, fra 2018 19 

 

  

73



2 

1. RAPPORT 
Oppdragsgiver: Nordreisa kommune 

Gjennomføringsperiode: 1. mai – 20. juni 2019 

Oppdragstaker: ihana! as/Halti næringshage 

 

2. FORMÅL MED FORPROSJEKTET 
Avklare fysisk tilrettelegging for prosjektet Innovasjonssenteret Nord gjennom å utrede et nytt 

byggetrinn i tilknytning til Halti-bygget. Forprosjektet skal kartlegge behov, roller, økonomi, 

muligheter, løsninger og aktuelle interessenter. Et mulig nybygg/tilbygg skal prosjekteres, og 

potensielle leieinntekter og finansiering skal kartlegges.  

 

3. BAKGRUNN 
Forprosjektet ble startet på bakgrunn av møte i Formannskapet februar 2019 der 4 ulike 

utviklingsprosjekter i regi av Halti-aktører uttrykte et framtidig økt behov for leieareal i Halti, 

om prosjektene ble realisert. Prosjektene var; Drivkraft Nord-Troms (eier: Nord-Troms 

Regionråd), Kventeateret (eier: Halti kvenkultursenter), Nord-Troms Studiesenter (eier: Nord-

Troms Regionråd), Reisa Villakssenter (eier: Nordreisa kommune), Offentlige arbeidsplasser 

(eier: Nordreisa kommune) 

Forprosjektet har også kartlagt evt. behov for økt areal i dagens virksomhet i Halti. 

 

3.1 Kventeater 
Kventeaterprosjektet har pr 20. juni 2019 akkurat avsluttet et forprosjekt, og søker nå midler 

til etablering av Kventeater. Målsettingen er oppstart 1. januar 2020, men der er usikkert hvor 
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mye av de budsjetterte utgiftene som vil bli finansiert. Teateret vil uansett starte opp, men det 

vil ta fra 2-5 år før en driftsfinansiering er sikret. 

3.2 Drivkraft Nord-Troms 
Prosjektets idé er at regionen gjennom tettere og forpliktende samarbeid kan utvikle flere 

kompetanse-arbeidsplasser på delprosjektene Campus Nord-Troms, ungdomssatsing og 

kvenkultur. I tillegg er grensesamarbeid en del av satsningen, men den er planlagt knyttet til 

eksisterende grensetjeneste i Storfjord.  

Campus er den satsingen som på sikt, og dersom den lykkes, vil kreve mest areal i form av 

økt behov for undervisningslokaler, gode digitale undervisningsløsninger, møterom for 

forskningsseminarer/kompetansetiltak, kontor, midlertidige forskerarbeidsplasser mm. 

Kvenkultur har pr 20. juni 2019 et konkret arealbehov knyttet til kventeater. Satsingen er 

imidlertid på prosjektstadiet og er arealmessig beskrevet under pkt 3.1 

Ungdomssatsing har et solid faglig og aktivitetsmessig innhold, men vil sannsynligvis i 

mindre grad utløse store arealbehov og er en sak som også koordineres med 

nabokommuner (Nord-Troms Regionråd). 

3.3 Nord-Troms studiesenter 
Studiesenteret organiserer ulike studier og benytter lyd/bilde studio, studierom og møterom 

på Halti til studentgrupper. Fordi de etter hvert har mange studenter/studentgrupper blir det 

stort press på rommene. Etter at samlingsbasert master lærerutdanning kom i gang er det 

økt behov for rom med flere kull studenter/ flere grupper samtidig. Studiesentret vil på det 

meste ha 5 kull lærerstudenter samtidig, fordelt på flere fag. Høsten 2019 starter kull nr. tre. I 

tillegg har studiesentret to kull desentralisert sykepleie og 20- 25 studenter pr år på ulike 

bedriftsøkonomiske fag og ledelse.  

3.4 Offentlige arbeidsplasser 
Nordreisa kommune utreder mulighet for å få flere offentlige arbeidsplasser til regionen som 

følge av regionreformen og andre strukturelle, statlige omstillinger. 

Der jobbes pr 20. juni 2019 fra flere hold for å opprettholde tilbud som er foreslått nedlagt 

(trafikkstasjon), og samtidig jobbes det med å ta posisjon for å få offentlige arbeidsplasser 
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lagt til regionen gjennom kontakt mot instanser som skal flyttes/omstruktureres som følge av 

regionreformen.  

Dette arbeidet vil pågå framover, og det mest hensiktsmessige grep for Nordreisa kommune 

er å ha oversikt over tilgjengelige areal som raskt kan tilpasses mulig utflytting av 

arbeidsplasser. 

3.5 Reisa Villakssenter 
Nordreisa kommune har igangsatt et forprosjekt for etablering av et villakssenter i Nordreisa. 

Målsettingen er et nasjonalt autorisert besøkssenter. På besøkssenteret skal en få lære om, 

se og oppleve villaks i naturlige omgivelser. Villakssentret skal utvikles i samspill med reiseliv 

og bidra til økt kunnskap og kompetanse om den truede villaksbestanden. 

3.6 Fagskole 
Senere er også fagskoleprosjektet kommet til som aktuell interessent for leie av lokaler. 

Changemaker Educations – Futuregames planlegger en fagskole i Nordreisa for 25-30 

studenter. Fagskolen skal godkjennes av NOKUT, noe som vil ta fra 6-18 måneder. Det har 

vært møter med Troms Fylkeskommune om prosjektet. De danske eierne sammen med 

ledelsen for en avdeling i Boden kommer til Nordreisa i slutten av august 2019 for å se på 

lokaliteter, samt for nye møter med fylkeskommunen. Igangsetting av fagskolen kan starte 

raskt etter at godkjenning er kommet på plass. Om forsinkelser, så vurderes oppstart av en 

testpilot. Sammy Jeridi er lokal kontaktperson for fagskoleprosjektet.  
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4. AKTIVITETER 
Forprosjektet har vært gjennomført i perioden 1. mai til 20. juni 2019. I løpet av relativt kort 

tid har følgende aktiviteter vært gjennomført: 

 
4.1 Styringsgruppemøter 
Styringsgruppa har bestått av Øyvind Evanger, Dag Funderud og Jan Fjære for Nordreisa 

kommune. Det har vært avhold fire møter i forprosjektperioden. Fra oppdragstaker har Rune 

Steinsvik, Trude Indrebø og Inger Birkelund møtt. Hensikten med møtene har vært at 

oppdragsgiver skulle ha tett kontakt og optimale påvirkningsmuligheter på 

prosjektprosessen. Jan Fjære har referert alle møtene på vegne av oppdragsgiver. 

 
4.2 Kartlegging av behov 
Forprosjektet skulle avklare behov, roller, økonomi, muligheter, løsninger og aktuelle 

interessenter for eventuelt nybygg/tilbygg, samt drøfte realisme og tidsaspekt i evt. 

finansiering av løsninger. 

Vi valgte følgende metoder for å kartlegge behovene; digitalt kartleggingsskjema, intervju, 

workshop, innspillmøte. Videre beskriver vi de ulike metodene, innsamlet resultat og tilslutt 

en drøfting av disse. 

 

4.3 Digital kartlegging  

Metode 

Digitalt kartleggingsskjema ble utviklet for å konkretisere og samle behov fra ulike 

interessenter, både de interne aktørene på Halti, samt eksterne interessenter.  

De interne interessentene var allerede kjent for prosjektteamet, men de eksterne 

interessentene var også viktig å få kartlagt. Vi valgte å rykke inn en annonse i Framtid i Nord 
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(21.5.2019) for å få kontakt både med interesserte leietakere, samt private tilbydere av ledige 

lokaler. 

Resultat 

Vi fikk 16 svar. Av de er 6 klassifisert som tilbydere av lokaliteter, mens 10 er interessert i økt 

leieareal. Av de 10 siste er 2 interessenter eksterne, dvs ikke lokalisert på Halti i dag.  

 
4.4 Kartlagt arealbehov 

Arealbehov oppsummert:  
   

Alle tall m² 
Innrapporterte 
behov 

Anslag v/koordinering 
samlokalisering 

Prosjektuavhengige 
behov 

Lager: 100 100 60 
Kontor: 150 150 90 
Møterom: 225 100 60 
Undervisningsrom: 255 120 60 
Scene, auditorium, 
etc. 150 100 0 
Verksted 80 80 40 
Mer fellesareal 100 100 0 
TOTALT: 1060 750 310 

 

Forklaring  

Innrapporterte behov: I denne kolonnen er alle innrapporterte behov summert. 

Koordinering samlokalisering: Stipulert effekt av samlokalisering og koordinering av de 

ulike bruksområdene, dvs. sambruk av møterom/spesialrom. 

Prosjektuavhengige behov: Behov som i dag beskrives av virksomheter med fast 

finansiering og drift. 

 

Andre interessenter 

En større privat næringsaktør i Nordreisa utreder også mulige lokaliteter, og ser på 

samlokalisering med attraktive miljøer som svært interessant. De er imidlertid ikke avhengig 
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av å være i Halti, og er ikke satt inn i tabellen ovenfor. De har behov 5-600m² kontor, 

møterom, fellesareal og kundemottak. De ønsker en langsiktig leiekontrakt. De vil vurdere 

tilgjengelighet for sine kunder, deri parkeringsmuligheter, som viktige kriterier når de inngår 

leieavtale. 

 

4.5 Vurdering av kartlagte behov 
Dagens drift 
Dagens aktører på Halti har realistiske arealbehov på rundt 310 m², disse er knyttet til økt 

behov for 2 fleksible møterom på 60-100m², lagerfasiliteter for 6-10 bruker på 60-100m², 

verksted på 40-50 m² og 7-10 kontorer.  

Studiesentret igangsetter allerede fra høsten 2019 studier som medfører at dagens lokaler 

på Halti ikke er tilfredsstillende angående undervisningsrom og grupperom. De har innledet 

et samarbeid med Nord-Troms videregående skole for høstens studier; sykepleierutdanninga 

ha fått fast avtale om lokaliteter og øvrige studier har en intensjonsavtale om å benytte ledig 

kapasitet på videregående når presset blir for stort på Halti.  

Utviklingsprosjekter 

På prosjektsiden finnes det samordningspotensiale rundt øvescene, undervisningsrom og 

evt. auditorium om fagskole og kventeater blir realisert. Disse prosjektene vurderes som 

usikre finansielt på nåværende tidspunkt. De nevnte rommene (samlet ca. 400-450 m²) har 

også potensiale for sambruk med studiesentret, og kan om de realiseres på Halti gi økt 

mulighet for kino- og konferansetilbud.  

Offentlige arbeidsplasser 

Foreløpig er det stor usikkerhet rundt arbeidsplassene knyttet til regionreformen og statlige 

omstillinger fordi det foregår politiske prosesser og utredninger som ikke er landet ennå. Men 

Nordreisa kommune må være på tilbudssiden og ha fasiliteter å tilby dersom vi kommer i 

posisjon til få funksjoner lagt hit. 
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Etablering av Villakssenter 

Nordreisa kommune har igangsatt forprosjekt Reisa Villakssenter.  En etablering av 

villakssentret er prosjektert for en utbygging på totalt 315 m². I dette inngår en kontorfløy i 2. 

etasje med 9 kontorer, 1 møterom på 20 m² samt fellesarealer.  

I tillegg er det prosjektert 175 m² utvidelse av de eksisterende utstillingslokalene i 1. etasje.  

 

4.6 Digital kartlegging eksisterende lokaler  
Innrapporterte ledige lokaler pr. 15. juni 2019 

Aktør Bruksområder Ledig areal (m2) 
Nord-Troms videregående 
skole, avd. Storslett  

Undervisningsrom (mulighet for 
kontorer og fellesareal) 

235 

Rejosgruppen AS Kontor 340 
Sentrum 18 Eiendom AS Kontor, forretningslokale 300 
Nyvoll-bygget Kontor, verksted, butikk, lager 650 
Nygård Eiendom Kontor, messeområde, åpent 250 
Storslett Auto Kontor, butikk, åpent 1000 
TOTALT 

 
2775 

 

I kartleggingsresultatet ser vi at det i Sørkjosen/Storslett finnes 2540 m² ledige lokaler på 

flere lokaliteter fra til sammen 5 private tilbydere. Bruksområdene er kontor, verksted, butikk 

og lager. Deler av tilgjengelig areal er mulig å bygge om for ethvert behov, i tillegg er alle 

tilbyderne åpne for tilpasninger utfra leietakers ønsker. 

Nord-Troms videregående skole har 235 m² ledig undervisningsareal, de har også mulighet 

for tilrettelegging av noe tilliggende areal om ønskelig, og de kan bygge ut for å tilrettelegge 

for kontorer. 

Sørkjosen skole  

Nordreisa kommune vil få ledige lokaler når Statnett flytter ut av Sørkjosen skole 30. 

november 2020. De leier i dag 413 m². Kommunen antar at skolelokalene vil være klargjort 
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for nye leietakere f.o.m. sommeren 2021. Skolemeldingen som kommer kan gi endringer 

som medfører at voksenopplæringen flytter, noe som vil frigjøre ytterligere arealer knyttet til 

Sørkjosen skole. 

 

4.7 Workshop 
Metode 

Alle interne aktører på Halti, samt fagskoleprosjektet ved Sammy Jeridi, ble invitert til 

workshop der hovedproblemtema var verdien av samlokalisering. Hensikten vår var å drøfte 

sambruk og hvilke behov som kunne koordineres, samt å få innspill på hvilke fysiske og 

miljømessige egenskaper som opplevdes som attraktive for leietakerne. 

Resultat - attraktive miljømessige egenskaper 

Vi opplever at Halti i dag har puls, energi, trøkk, sjel – noe som genererer kreativitet. Verdien 

av nettverk, kompetansedeling, uformelle og formelle møteplasser trekkes fram som 

betydningsfullt for samlokalisering. Begrepet «voksent ungdomshus» ble brukt om dagens 

Halti. Det er viktig å feire seire sammen – bygge en stammekultur der styrken i fellesskapet 

blir fremmet. Vi opplever at omdømmet vårt er bra, og gode resultater for en av aktørene 

kommer alle på huset til gode. 

Generelt for attraktive innovative miljøer nevnes en sammensetning av ulike profesjoner og 

virksomheter og et raust miljø. Et levende miljø med aktiviteter 24/7 der det oppleves som 

sosialt og artig å være på jobb, samtidig som fokuset på arbeidsoppgaver og å tjene penger 

blir vektlagt. Slike miljø krever innsats, både fra leietakerne som må bruke egentid på felles 

utvikling, men også for ressurser til en «Lekeleder» - en som ivaretar behovet for samordning 

av felles utvikling og sosiale møteplasser. 

Resultat - attraktive fysiske tilrettelegginger 

De fysiske lokale må være tilpasset de ulike virksomhetenes behov, og det er viktig med god 

teknisk infrastruktur, funksjonelle og moderne møterom i ulik størrelse. 
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Attraktive lokaler kjennetegnes også av at de er godt vedlikeholdt, og at innredning og 

fargevalg er tidsriktige, moderne og spreke. Det oppleves som en stor styrke at naturen og 

kunsten tas inn bygget. Møterommet Store Ste brukes som en illustrasjon på dette, der 

utsikten til fjelltoppen Store Ste er tilstede gjennom store vinduer, samtidig som tapetveggen 

bringer inn moderne og urban kunst. 

Attraktive, sosiale møteplasser oppleves også som svært verdifullt.  I dag savnes en kaffebar 

eller et Mini-Bios på Halti – et sted for uformelle møter kombinert med gode matopplevelser.  

Resultat - samlokalisering 

Både i digitalt kartleggingsskjema og i workshop ble samlokalisering tema. Det framkommer 

at samlokalisering med andre er en viktig verdi for alle, men også at det har betydning hvem 

som er sammen med hvem.  

 

Vedlikehold av eksisterende bygg 

Lokalene i gammel del av Halti har behov for oppgradering både innvendig og utvending. 

Dette har betydning for å opprettholde attraktivitet for leietakerne i denne delen av bygget. 

Det er også sterke signaler fra leietakerne om at dagens leveranse på internett og mobilnett 

ikke er konkurransedyktig.  
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Behov for økt parkering 

Økt antall kontorplasser vil gi økt behov for parkeringsplasser, noe som har vært tema også i 

tidligere kartlegginger. Det ble gjennomført en markedsundersøkelse i 2018 på vegne av 

Nordreisa kommune.  

Undersøkelsen konkluderte med at det ved arrangementer ikke er tilstrekkelig 

parkeringskapasitet ved Halti pr 2018, og at dette var noe som opplevdes som et problem for 

daglige brukere av bygget. Daværende situasjon var at det ble avholdt arrangementer av en 

slik størrelse 1-2 ganger i måneden, men at dette var økende. Ved en vanlig hverdag ble 

rundt 70% av parkeringsplassene benyttet av ansatte ved organisasjonene ved Halti, noe 

som begrenset tilgjengelig besøksparkering.  

Dette vil forsterke seg ved en evt. utbygging av Halti, og vil medføre økt behov for 

parkeringsplasser. Markedsundersøkelsen er vedlagt (Vedlegg 1) 

Konklusjon 

Workshopen ga klare innspill på at samlokalisering oppleves som avgjørende for alle 

aktørene, samtidig som det kreves både fysiske og miljømessige investeringer for å 

opprettholde og skape et attraktivt samlokaliseringsmiljø. 

Det ble også gitt innspill på hvilke preferanser de ulike aktørene har i en potensiell framtidig 

endret lokalisering, noe som har betydning om behov etterhvert løses ved at Nordreisa 

kommune som utleier av Halti endrer sammensetning av leietakere i bygget.  

 

4.8 Innspillmøte 
Metode  

I oppstartsmøtet for forprosjektet ble det referert til ledig kapasitet på næringslokaler i privat 

eierskap i kommunen. Det skulle tillegges vekt i vurderingen av prosjektets potensiale, og vi 

inviterte interessenter på innspillsmøte for å diskutere ulike løsninger for å dekke de kartlagte 
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behovene. Møtet ble avholdt 7. juni 2019. Møtedeltakerne representerte tilsammen omtrent 

halvparten av ledig areal kartlagt i den digitale undersøkelsen. 

Resultat 

Møtedeltakerne var naturlig nok opptatt av å tilby eksisterende ledige lokaler til aktørene, de 

så det som lite hensiktsmessig om kommunen skulle bygge ut lokaler i konkurranse med 

ledig kapasitet i privat næringsliv.  

Nord-Troms videregående har også ledig kapasitet. De ser i tillegg at det kan være positive 

signaler fra Fylkeskommunen for utbygging om det finnes nye leietakere som passer inn i 

deres opplæringsvirksomhet. De ser også at nye aktører kan bidra til økt faglig samarbeid 

rundt opplæring, noe som kan heve innovasjons- og utviklingsaktivitet for alle, jfr. punkt om 

attraktive miljømessige egenskaper. 

Nord-Troms regionråd har vært på studietur på Vestlandet der modellen for Campus Sogndal 

ble presentert. Ordføreren informerte kort om denne modellen, der privat utbygger har 

bygget lokaliteter for campus rundt fotballarenaen.  Sambruk av lokaliteter for forskning, 

utdanning, næring og idrett utgjorde sammen et innovativt og bærekraftig miljø. 

På innspillsmøtet ble det diskutert en desentralisert modell hvor følgende punkter ble spesielt 

nevnt: 

• Forvaltning, formidling og kultur hører sammen på Halti (natur-kultur-næring), og bør 

fortsatt knyttes til elva og den etablerte virksomheten. Villakssentret hører naturlig inn 

sammen med disse.  

• Nord-Troms videregående ønsker Nord-Troms studiesenter og fagskolen lokalisert i 

tilknytning til deres etablerte opplæringslokaler.  

• Det er i dag to bibliotek i Nordreisa. Studenttilbudet, som i dag er lagt til biblioteket på 

Halti, ble drøftet lokalisert på videregående om Studiesentret flyttes dit.  

• Kunnskapsparken ønsker å bygge et sterkere fagmiljø rundt sine lokaler, spesielt med 

fokus på sparebankens ønske om samlokalisering med andre utviklingsmiljøer. De har 

ledig kapasitet på det gamle ICA-bygget, og ser at noe virksomhet evt. kan flyttes dit 

for å frigjøre areal for utviklingsaktører i bygget. 
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• Flortex ønsker å knytte sine utearealer og lokaler opp til Villakssenteret og Halti, 

gjerne i kombinasjon med planene om bobilparkering. De håper planene fra 

Veivesenet for ny bru sees i sammenheng med dette. 

 

Desentralisert Halti-modell 

Deltakerne ba forprosjektet ta med seg videre en modell hvor de positive erfaringene fra 

Halti-modellen overføres også til de andre eksisterende kompetanselokalitetene i Nordreisa, 

f.eks. Sørkjosen skole, Multi-Nord bygget, Nyvoll-bygget, Nord-Troms videregående skole 

avd. Nordreisa, Kunnskapsparken, ICA-bygget, Postbygget, Kommunehuset, Veigarasjen. 

De ulike eierne kan jobbe med attraktive, fysiske løsninger og sammensetning av leietakere 

som fremmer innovasjon og utvikling. 

I tillegg kunne det vært interessant å se på muligheter for felles uformelle og uformelle 

møteplasser/aktiviteter, satt sammen i år syklus; felles julebord, langhelg i Riga, fredagskaffe 

på omgang, møterullering (frokostmøtet), Landsbymøtet. Felles digital plattform ble også 

nevnt.  

En desentralisering av Halti-modellen vil kreve at det blir satt av ressurser til involvering fra 

deltakernes side, men også til en felles ressurs som kan samordne de ulike miljøene.  

Det ble også påpekt at en slik modell kunne inkluderes i sentrumsplanen, da tiltak for 

klimatilpassing og effektiv forflytning mellom de enkelte 

«nodene» ville kunne utvikles: sykler, elektriske 

sparkesykler, oppvarmede fortau, innbygd overgang på 

brua. 

Innspillsmøtet sa videre at det ville være hensiktsmessig å 

satse på en pilot med begrenset antall miljøer som start.  

Og at suksess betinget en klar strategisk retning fra 

interessentene i satsingen. 
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Konklusjon 

Halti-miljøet bør ivaretas og styrkes, men enkelte fag-/ virksomhetsområder kan vurderes 

flyttet til andre ledige lokaler. Det er en fordel for kommunen om også andre 

kompetansemiljøer hever sin attraktivitet for å kunne tilby lokaliteter om nye interessenter 

dukker opp. En overføring av innovasjonssenter-ideen til disse kan være en vei å gå. 

 

 

4.9 Intervju 
Valg av digital kartlegging som metode, workshop med interne interessenter samt åpent 

innspillmøte for eksterne bidro til god dialog med interessentene. Intervju ble derfor bare 

nødvendig punktvis, for å gjøre konkrete avklaringer knyttet til de ulike innspillene og 

dataene vi fikk inn.  

Resultat 
Om Villakssentret blir realisert som prosjektert, vil en stor del av de behov knyttet til dagens 

drift for allerede etablerte aktører i Halti dekkes. Kontor- og møterom i Villakssentret vil dekke 

de innrapporterte behovene fra Halti nasjonalparksenter, Nord-Troms museum og Reisa 

nasjonalparkstyre. Utbyggingen vil også frigjøre et kontor i Halti næringshage, og med det 

dekke næringshagens behov for utvidelse. Disse behovene er vurdert som realistiske 

økonomisk. Den nåværende prosjekterte utbygginga av Reisa Villaksenter vil ikke dekke det 

innrapporterte behovet for lager og verksted lokaliteter (100-120 m²), se pkt. 4.4 
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5. VURDERING AV ALTERNATIVER 
5.1 Ulike løsninger 
Som vi har sett i behovskartleggingen er det av naturlige grunner vanskelig å vurdere hvilke 

behov som en i dag ser som mulige, som vil være reelle om 5 år. Dette skyldes hovedsakelig 

at mange av behovene er fremmet av prosjekter som per dags dato hverken har a) 

fullstendig oversikt over behovene eller b) oversikt over egen betalingsevne på kort og lang 

sikt grunnet manglende fast driftsfinansiering. Dette innebærer at behovene som er kartlagt 

varierer fra rundt 250 m² til rundt 750 m². Vi har beskrevet tre potensielle tiltak som kan 

fungere som løsninger på både nåværende og fremtidige behov ved Halti. 

 
5.2 Nytt bygg «Innovasjonssenter - Halti III» 
Forprosjektet ble igangsatt for å vurdere en utbygging av et tredje byggetrinn som skulle 

huse ulike foretak og funksjoner i tett tilknytning til det nåværende Halti-miljøet. En utbygging 

gir mange muligheter til å utforme infrastruktur, spesialrom og utforming til moderne 

kravspesifikasjoner som beskrives som ønskelige av respondentene i behovskartleggingen.  

Et nybygg vil også muliggjøre synergieffekter opp mot den nåværende byggmassen/miljøet. 

Ulempene med dette er investeringskostnadene som må bæres av byggeier alene om ikke 

alternative finansieringsmuligheter som statlige tilskudd eller lignende gis.  

Vår vurdering av dette er likevel at usikkerhetene rundt størrelsen på de faktiske behovene 

samt at det er kartlagt et stort udekket tilbud av tilsvarende lokaler i området 

Storslett/Sørkjosen vil medføre vanskeligheter å få på plass en tilfredsstillende finansiering 

av dette per dags dato. En annen faktor er at et alternativ «Innovasjonssenter - Halti III» kan 

komme i konkurranse med en annen alternativ løsning – nemlig Halti Villakssenter, som 

beskrives nærmere under. 

Om finansieringsmuligheter/ordninger: 
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• Finansieres av kommunale midler og låneopptak alene: Nordreisa kommune har i dag 

en stor byggmasse som bærer større eller mindre preg av manglende midler til 

vedlikehold. En utbygging bør derfor innebære en markedsmessig vurdering av 

fremtidige driftsinntekter gjennom sikre leietakere over tid til å dekke drifts- og 

kapitalkostnader.  

Dette vanskeliggjøres av at mange av de kartlagte behovene er avhengige av 

prosjekter som per dags dato ikke kan garantere en slik sikkerhet. Det store tilbudet 

av private ledige lokaler i området, kan også medføre prispress og stor konkurranse 

mot potensielle leietakere. Det bør også vurderes om det er ønskelig at Nordreisa 

kommune skal gå i konkurranse med eget næringsliv på utleiemarkedet om det ikke 

finnes tungtveiende grunner for dette. 

• Delfinansiert av statlige midler: Om man kan få statlige tilskudd til bygget minsker 

usikkerhet for byggeier og man kan bygge med lavere risiko. Dette krever lange 

prosesser som inkluderer politisk påvirkning opp mot beslutningstakere sentralt, både 

av politisk karakter og i departementene. Også for investeringstilskudd er de kartlagte 

behovene kommet for kort til å kunne garantere en slik sikkerhet.  

Det finnes en rekke instanser som kan gå inn med lån og tilskudd til utbygging. 

Tilskudd og lån vurderes ut ifra hvem som er a) eier av bygget b) hvilket formål bygget 

har og c) hvilke leietakere som skal inn. I tillegg til bank er disse mulige finansiører: 

Innovasjon Norge, Sametinget, fylkeskommunen, ulike departement, SIVA og private 

investorer. 

• SIVA som eier: SIVA har tradisjonelt fungert som en katalysator for realisering av 

næringsbygg i områder hvor det av markedsmessige grunner mangler privat kapital 

eller evne til å gjennomføre nødvendige investeringer i nærings- og industrieiendom. 

SIVA var involvert i Halti 1 som konseptutvikler, men har ikke i de tidligere 

byggetrinnene vært inne som investor. Vi har i løpet av forprosjektperioden vært i 

uformelle samtaler med SIVA for å kunne få signalisert i hvilken grad de kunne være 

interessert i å ta en rolle i et nytt byggetrinn av Halti. Signalene var i stor grad 

negative, da de i større grad ønsker å bidra direkte mot næringsliv (en stor grad av 

kartlagte behov er offentlige eller halvoffentlige av natur) samt at nåværende tilbud av 

ledige lokaler tyder på at det ikke er noen markedssvikt på tilbudssiden i Nordreisa 
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kommune. Vi vil likevel ikke utelukke SIVA som bidragsyter, men det vil kreve utvikling 

av prospekter som vekker deres interesse. 

• Privat utbygger: Vår vurdering er at det ikke er sannsynlig at private aktører vil ta 

risikoen som ligger i å finansiere et slikt bygg gitt nåværende usikkerhet rundt behov 

og inntekter, samt at det vil være stor konkurranse om leietakere gitt nåværende 

situasjon på utleiemarkedet i Nordreisa. 

 

 

5.3 Villakssenter Nordreisa 
Prosjektet Villakssenter Nordreisa er et eksisterende prosjekt som planlegger nybygg av 

lokaler i sammenknytting med Halti. Dette prosjektet vurderes av oss til å inneha en større 

grad av realisme i forbindelse med potensiell realisering, grunnet muligheter til fast statlig 

grunnfinansiering og med det minske finansieringsrisiko for byggeier. Et slikt bygg vil om 

realisert, minske flere av utfordringene som er kartlagt i denne undersøkelsen. Blant annet 

ved at nåværende leietakere i Halti 1 og 2 flytter over i nye lokaler og med det frigir arealer 

som kontor, møterom, med mer til andre aktører. Om Villakssenteret blir realisert i kommunal 

regi vil det også kunne tilpasses til å dekke andre av de kartlagte behovene, slik som 

lagerplass med mer.  

En viktig faktor i dette prosjektets realiseringsmuligheter er også at dette ikke i 

utgangspunktet vil være i konkurranse med lokalt næringsliv da leietakerne i stor grad vil 

være offentlige aktører, samt at lokaliseringene er definert til å ligge i umiddelbar tilknytning 

til Reisaelva, Nord-Troms museum, kvenkultursentret og forvaltningsknutepunktet i 

nåværende Halti. 

 

5.4 Benytte eksisterende kommunal byggmasse eller benytte 
private tilbydere av lokaler  
Det er i kartleggingsjobben kartlagt at opp mot 3000 m² arealer står ledig i Nordreisa i dag, 

hvor private tilbydere står for hovedvekten av disse. De private tilbyderne har gitt et sterkt 

signal om at de er villige å gjøre nødvendige tilpasninger i deres bygg for å kunne tilpasse 
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seg de spesielle behov som måtte finnes. I tillegg har Nord-Troms videregående skole 

ønsket en nærmere dialog om å kunne huse de behov som går rundt opplæring 

(Studiesentret, fagskoletilbud, Campus etc.) om disse prosjektene skulle realiseres. 

Nordreisa kommune har også tilgang på annen byggmasse som gamle Sørkjosen skole som 

også kan benyttes til aktuelle behov.  

Nordreisa kommune sitter, som byggeier i dagens Halti, med mulighet til å gjøre endringer i 

hvilke aktører som skal befinne seg i bygget nå og i fremtiden, og det kan derfor være at en 

gjennomgang av dagens aktører på bygget og aktørenes faktiske behov kan medføre 

muligheter til å frigi arealer i dagens bygningsmasse. En konstruktiv dialog med aktørene på 

bygget kan gi avklaringer på om deres behov kan løses på andre lokalisasjoner i kommunen. 

 

5.5 Konklusjon 
Prosjektresultatene ble drøftet i forprosjektets styringsgruppemøte 19. juni 2019, og følgende 

konklusjon ble gjort: 

Det som er realistisk, hvis det skal være et nybygg, er en mindre utbygging av Halti rundt 

prosjekt Villakssentret (Halti III). Villakssentret vil ha mulighet for å utløse statlig finansiering, 

og kommer ikke i konkurranse med private utleiere. En slik utbygging vil også løse mange av 

de andre behovene som per i dag er kartlagt rundt dagens drift på Halti. 

Det er vanskeligere å tilrettelegge for Studiesentret/Campus sitt behov for 

undervisningsfasiliteter, de trenger fleksibilitet i forhold til gruppeundervisning, forelesninger 

samt digitale læringsplattformer.  Studiesentrets behov vil også være varierende med 

studietilbudene framover, og tilrettelegging av fleksible lokaliteter er derfor viktig.  

Pr i dag har Nord-Troms videregående 350 m2 ledig areal på skolested Nordreisa, og 

utdanningsaktiviteten kan vurderes flyttet dit. Det vil gi samordning både på infrastruktur 

(eks. digitale klasserom) og fag. Virksomheten rundt studiebibliotek kan evt. flytte med slik at 

tilbudet følger studentene. Ved å samordne Studiesentret/Campus med Nord-Troms 

videregående, vil en støtte opp om det videregående skoletilbudet i regionen og skape 

synergieffekter rundt utdanning i regionen.  
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Fagskoleprosjektet kan også knyttes til videregående, evt. kan de tilbys å leie Sørkjosen 

skole. Kventeateret kan også tilbys Sørkjosen skole, midlertidig eller evt. permanent om 

frigjøring av lokaler på Halti etterhvert blir tilfredsstillende for deres behov.  

Halti næringshage og/eller næringshagebedriftene kan ved behov for økt kapasitet evt. 

ekspandere i Kunnskapsparken. 

Attraktive lokaliteter og kunnskapsmiljøer er svært viktige for kommunen i framtiden. Idéen 

om desentraliserte modeller for innovative kunnskapsmiljøer (Innovasjonssenter Nord) 

anbefales tatt med videre, som et konsept mer enn et eget bygg. 

 

Storslett 20.6.2019 

Inger Birkelund, ihana! as 

Trude Indrebø og Rune Steinsvik, Halti næringshage AS 

 

VEDLEGG 
1. MARKEDSUNDERSØKELSE BOBILPARKERING STORSLETT, FRA 2018 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Nordreisa kommune 
Boks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
   
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/988-1 8045/2019 U01 30.08.2019 

 

Høringsuttalelse til Rapport Forprosjekt Halti III / Innovasjonssenter Nord 

Viser til rapport for forprosjekt og invitasjon på e-post fra næringsutvikler Jan Fjære til å gi 
tilbakemelding, datert 08.08.2019. 
 
1. Generelle kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Nordreisa bibliotek er positiv til at det er tatt initiativ til et forprosjekt for å utrede og se på 
mulighetene for videreutvikling av Halti. Forprosjekt er en fin måte å kartlegge ideer og mulig 
videreutvikling Halti.  
 
Denne forprosjektrapporten bærer preg av å ikke være nok gjennomarbeidet. Man har 
gjennomført workshop og møte med interessenter. Men informasjonsinnhenting med berørte 
parter har ikke vært tilstrekkelig nok.  
 
2. Kommentarer til kartlegging av behov, workshop og møte med 
interessenter 
Vi ønsker å kommentere enkeltpunkter i rapporten vi mener bærer preg av mangelfull 
informasjonsinnhenting. 
 
 S. 12 – Det er i dag to bibliotek i Nordreisa.  
Dette er ikke korrekt. 
I Nordreisa har man ett kommunalt folkebibliotek. Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave for 
alle kommuner, jmf «Lov om folkebibliotek». Målgruppa til Nordreisa bibliotek er alle 
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innbyggere i kommunen. Videre har man et skolebibliotek ved Nord-Troms videregående skole 
hvor målgruppa er elever ved vgs. Dette bibliotektilbudet er det Troms fylkeskommune som har 
ansvaret for. 
 
Nordreisa bibliotek inngår i forpliktende regionalt biblioteksamarbeid i Nord-Troms (alle 6 
kommuner i Nord-Troms). Biblioteket ved Nord-Troms vgs inngår per dags dato ikke i dette 
kommunale biblioteksamarbeidet.  
 
S. 12 - Studenttilbudet som i dag er lagt til biblioteket på Halti, ble drøftet lokalisert på 
videregående om Studiesenteret flyttes dit. 
Nordreisa bibliotek registrerer at interessenter og prosjektgruppa diskuterer Nordreisa bibliotek 
og studiebibliotektjenesten uten verken å innhente korrekt informasjon eller diskutere dette med 
biblioteksjefen. Vi finner det derfor nødvendig å komme med informasjon om våre 
tjenester/tilbud. 
 
Studiebibliotek er ikke kun en tjeneste i Nordreisa men inngår i en felles regional 
bibliotektjeneste. Folkebibliotekene i Nord-Troms inngår som samarbeidspart og møteplassen i 
studiesentermodellen til Nord-Troms studiesenter (NTSS): Motor-Megler-Møteplass. Med 
studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte 
lokaler. Denne tjenesten ble etablert i 2004. Bibliotekene har i vel 15 år rustet opp etter felles 
minimumsstandard samt bygget opp god kompetanse på området gjennom kursing og 
videreutdanninger. Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, 
kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter. Det følger ingen midler med denne 
tjenesten. Hver kommune har gjennom skriftlige avtaler med NTSS forpliktet seg til å ha denne 
tjenesten. Studiebibliotekene inngår som kommunenes egenandel i Nord-Troms studiesenter. 
 
På området studiebibliotek eksisterer det flere avtaler. Som nevnt har alle Nord-Troms 
kommunene inngått samarbeidsavtale med Nord-Troms studiesenter om studiebibliotek.  På 
bakgrunn av denne avtalen har studiesenteret som paraply inngått samarbeidsavtale med 
Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet.  
 
Nordreisa bibliotek har en særstilling i biblioteksamarbeidet når det gjelder 
studiebibliotektjenesten, pga samlokalisering med Nord-Troms studiesenter på Halti. Nordreisa 
bibliotek har ansvar for dialog og oppfølging i fht studiesenteret. Videre er biblioteksjefen i 
Nordreisa studiebibliotekenes representant i styrings-/ressursgruppa til Nord-Troms studiesenter. 
 
3. Kommentarer til rapportens konklusjoner 
Nordreisa bibliotek er enig i konklusjonen om at det ikke er realistisk med utbygging/nybygg av 
dagens Halti for å etablere Halti 3. 
 
I rapporten savner vi en grundigere konsekvensanalyse til i forhold til hvem som flytter inn/ut av 
dagens Halti og hvilke tjenester som etableres hvor. Rapporten som nå foreligger er mangelfull, 
konklusjoner er trukket før tilstrekkelig informasjon er innhentet. 
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Nordreisa bibliotek vil understreke at kompetanseaktørene på Halti er den delen som trekker flest 
brukere til dagens Halti – dvs bibliotekets besøkende (i snitt ca 12.000 besøkende pr år) samt 
studentene ved Desentralisert sykepleierutdanning og Nord-Troms studiesenter sine studenter + 
kursdeltakere. 
 
Kommentarer til enkeltkonklusjoner: 
S. 18 – Virksomheten rundt studiebibliotek kan evt flytte med slik at tilbudet følger studenten 
Det er ingen midler pr dags dato som følger studenten. Studiebibliotektjenester er noe 
kommunene/bibliotekene i Nord-Troms tar fra egen ramme og gjennom avtaler har forpliktet seg 
til å gjøre. Studiebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek for alle studenter, ikke bare Nord-
Troms studiesenter (NTSS) og Desentralisert sykepleierutdanning (DSU) sine studenter. Våren 
2019 hadde Nordreisa bibliotek ca 70-80 aktive studenter man har servet jevnlig. Ca halvparten 
av studentene er tilknyttet NTSS eller DSU. De resterende studentene er innbyggere i Nordreisa 
som enten tar desentraliserte grunnutdanninger (eks. barnehagelærer) eller videreutdanning (eks 
lærere som er pålagt videreutdanning). Om NTSS og DSU flytter sin undervisning til Nord-
Troms vgs kan ikke studiebiblioteket i Nordreisa flytte tilbudet til vgs. Halvparten av studentene 
vil søke seg til Nordreisa bibliotek på Halti og benytte de tilbudene som finnes her. 
 
Dersom NTSS og DSU flytter sin undervisning til videregående er det behov for å legge til rette 
for læringsmiljø og bibliotektjenester der. Hvem skal betale for dette? Dette sier 
forprosjektrapporten ingen ting om. 
 
Videre har vi hatt kontakt med bibliotekaren ved Nord-Troms videregående som verken hadde 
fått informasjon eller var blitt kontaktet ang hvordan videregående skole eventuelt kunne 
tilrettelegge og være studiebibliotek for voksne som tar utdanning. I tillegg kan det tilføyes at 
bibliotekaren ved vgs ambulerer mellom to skolesteder/skolebibliotek (Storslett og Skjervøy). 
 
I dag foregår noe av undervisningen til Desentralisert sykepleierutdanning på videregående, men 
studentene søker likevel til Nordreisa bibliotek for kollokvier, skrivearbeid, faglitteratur, 
veiledning i litteratursøk mm. Dette handler om at den voksenpedagogiske tilretteleggingen på 
vgs ikke er slik som ved Nordreisa bibliotek. 
 
Slik vi leser rapporten foreslås det å flytte administrasjonen til UiT og NTSS ut fra dagens Halti 
til videregående skole(?) Hvis det er tilfelle vil det påvirke det gode samarbeidet 
studiebibliotekene i Nord-Troms har med disse aktørene. Den korte veien og gode dialogen 
Nordreisa bibliotek ivaretar for bibliotekene i regionen kan bli svekket ved en slik oppsplitting. 
Det er ikke aktuelt for Nordreisa bibliotek å flytte folkebiblioteket til videregående skole. Skolen 
er usentralt plassert midt imellom tettstedene Sørkjosen/Storslett samt at kombinasjonsbibliotek 
med videregående skole ikke vil være bibliotekfaglig tilrådelig.  
 
Nordreisa bibliotek hadde forventet at forprosjektet hadde diskutert og vurdert alternativer for 
samlokalisering av kompetanseaktørene på dagens Halti, dvs Desentralisert sykepleierutdanning, 
Nord-Troms studiesenter og Nordreisa bibliotek. Med stort hell er slik samlokalisering av 
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tilsvarende aktører gjort på Finnsnes - Kunnskapsparken. Videregående skole er ikke et aktuelt 
sted å flytte folkebiblioteket. En eventuell «Kunnskapspark i Nordreisa» må lokaliseres sentralt 
på Storslett. Biblioteket er en viktig kunnskapsaktør for barnehager og skoler også, ikke bare et 
tilbud til studenter. Avslutningsvis vil vi understeke viktigheten av biblioteket som møteplass og 
kunnskapsaktør for alle innbyggere i kommunen: studenter, barn/unge, voksne, pensjonister, 
næringsliv, nye landsmenn, m.fl. 
 
Vi håper våre innspill tas med videre i prosessen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Margrethe Haslund 
Biblioteksjef 
margrethe.haslund@nordreisa.kommune.no 
77 58 82 52 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Fra: Ole Johan Olsen (ole.j.olsen@uit.no)
Sendt: 30.08.2019 09:58:04
Til: Jan Fjære
Kopi: 

Emne: Hørings uttalelse angående forprosjekt Halti III
Vedlegg: 
Hei,
Etter å ha lest rapporten der ulike muligheter og behov blir skissert, og veldig mye interessante forslag og tanker
rundt innovasjon i kommunen noe som er bra, men det som er skuffende er en offensiv holdning og vilje til å satse
på utdanningsbiten i bygget Halti. Studiesentret, studiebiblioteket og UiT ved sykepleierutdanningen genererer
og involverer hele regionen noe som burde ha stor betydning for verts kommunen Nordreisa, og vi er en stor
leverandør av kvalifisert arbeidskraft til hele regionen. Som har stor betydning både for offentlig og privat
virksomhet.
Vår erfaring er at studentene bruker bygget Halti veldig mye selv om lokalitetene ikke er tilrettelagt for
undervisning.
På grunn av ikke hensiktsmessige lokaliteter for undervisningsformål, så har sykepleier utdanningen/UiT vært
nødt til å flytte mye av sin virksomhet til Nord‐Troms videregående skole, men utdanningen skulle helst kunne
drevet sin virksomhet i full skala med utgangspunkt i bygget Halti.
Utdanningen har et veldig godt samarbeid med v.g.s, men vi merker at vi befinner oss på en videregående skole og
ikke campus.
Distrikt campus modell har de jo fått til på Finnsnes ved satsingen de gjorde på utdanningsbiten ved å bygge
kunnskapsparken, noe som har gitt en veldig god studiesituasjon for ulike utdanninger også desentralisert
sykepleie. Og de er samlokalisert med studiebiblioteket.
Studie biblioteket på Halti er veldig mye brukt av studentene og har en sentral funksjon for gjennomføring av
studier for lokale studenter noe som også bekreftes av undersøkelsen som ble gjort av Professor Gunnar
Grepperud ved UiT, noe som også gjelder betydningen av et lokalt studiesenter som gir mulighet for
gjennomføring av spesielt høyere utdanning.
Vi på utdanningen er bekymret for om bruk og samme kvalitet vil bli opprettholdt ved en eventuell flytting ut av
Halti for biblioteket.
Når det gjelder forskning så har undertegnede deltatt i flere forskingsprosjekt med utgangspunkt lokalisering i
Nord‐Troms på grunn av tilhørighet UiT.
Utdanningen har også gjennomført en pilotstudie når det gjelder utprøving av teknologi (robot) undervisning på
distanse i samarbeid med den videregående skolen her i Nordreisa.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Ole Johan Olsen
Universitets lektor BA‐utdanning sykepleie desentralisert.
Institutt for helse og omsorgsfag,
UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø.
ole.j.olsen@uit.no
tlf: 93047738
Kontoradresse: DSU UiT Norges arktiske universitet,
Hovedveien 2, 9151 Storslett.

 

100



Fra: Sammy Jeridi (jeridi@gmail.com)
Sendt: 08.08.2019 17:45:14
Til: Jan Fjære
Kopi: Inger Birkelund; Marius Johansen

Emne: Re: Høringsrunde - Forprosjekt Halti III / Innovasjonsenter Nord
Vedlegg: 
Hej igen,

Liten rättning av text i punkt 3.6. Det är inte ägarna som ska besöka Nordreisa, utan daglig leder. 

Ha en fortsatt fin dag :)

tors 8 aug. 2019 kl. 17:12 skrev Sammy Jeridi <jeridi@gmail.com>:
Hej,

Tusen tack för detta välskrivna dokument!

Jag har en feedback tillbaka gällande mitt projekt. Det framkommer inte tydligt vilket innehåll fagskolen erbjuder.
Det står endast fagskole på samtliga områden där projektet nämns samt som rubrik på punkt 3.6. 
Bör det inte hellre står "Fagskole innen spillutvikling". Det blir tydligare förklaring, en bättre intresseväckare och
presentation av innehållet för de som läser dokumentet som inte känner till projektet. Då någon/några kan vara
frågande över vad fagskolen ska erbjuda eller vad dess innehåll är.

Ha en fortsatt fin dag :)

On Thu, Aug 8, 2019 at 9:32 AM Jan Fjære <Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no> wrote:
Hei.

I slutten av juni ble forprosjektrapporten ferdig, og den følger vedlagt.

Nå ønsker vi å vite hva dere, som er interessenter i denne saken, mener om rapportens vurderinger og
konklusjoner.

Vi ber om tilbakemeldinger innen 30. august. 

Saken, inkludert deres høringsuttalelser, vil deretter bli fremmet for behandling i formannskapet.

Vi ser frem til å motta gode innspill.

Med vennlig hilsen
Jan F. Fjære
Næringsutvikler

Nordreisa kommune
Telefon: 7758 8053
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Mobil: 417 06 134

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  

-- 
Med Vänliga Hälsningar
Sammy Jeridi
mob. +47 45510367

-- 
Med Vänliga Hälsningar

Sammy Jeridi
+47 45510367
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2213-7 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 25.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/19 Nordreisa formannskap 03.10.2019 

 

Søknad om kjøp av tomt Sørkjosen 

Henvisning til lovverk: 
Forvaltningsloven §35 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_6 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om kjøp av eiendom 1942/47/42 På Solbakkmelen til boligtomt 
2 kart 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet avslår kjøp av tomt på eiendommen gnr 47/2 i Nordreisa kommune. 
Begrunnelse: den omsøkte tomta er allerede vedtatt solgt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet behandlet i mai 2019 søknad om kjøp av 1000 m2 friareal til boligformål i 
Sørkjosen. Det ble gjort følgende vedtak: 
Formannskapet godkjenner salg av 1000 m2 på gnr 47/2 til boligformål. Søker må forelegge 
privat reguleringsplan til MPU til godkjenning. 
 
Søker, Jan Birkelund, har etter det startet arbeidet med reguleringsendring. Firmaet Ar- Ing ble 
engasjert og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble gjort 24. mai 2019. 
 
Gjennom offentlige registre ble det i august kjent at søker har kjøpt nabohuset til den aktuelle 
tomten. Kommunen har på den bakgrunn kontaktet søker og spurt om dette endrer hans planer. 
Han har i epost av 29.08.2019 meddelt at arbeidet med reguleringsendring forsetter som 
planlagt. 
 
Den 16. juli 2019 mottok kommunen søknad om kjøp av samme tomt på Solbakkmelen (gnr 
47/42 ) fra Odd-Steinar Hansen. Han skriver følgende: 
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Vurdering 
Denne søknaden om kjøp, kommer etter at søker ble kjent med Formannskapets vedtak av 2. 
mai i år. I saken var det opplyst at en annen person tidligere hadde søkt om å kjøpe samme tomt 
i 2004, og at Driftsutvalget avslo søknaden. I tillegg har Odd-Helge Hansen i 2015 søkt på 
samme tomt. Han fikk et administrativt svar med avslag, med henvisning til det politiske 
avslaget i 2004.  
 
Det er i denne sak gjort en vurdering av muligheten for å omgjøre vedtaket av 2. mai 2019 på 
grunn av det har vært flere interessenter til tomta. Forvaltningslovens §35 gir ikke hjemmel for å 
omgjøre vedtaket. 
 
I og med at formannskapet i mai 2019 har vedtatt å selge 1000 m2 på gnr 47/2 til boligformål til 
Jan Birkelund, må søknaden avslås.  
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere behandling 
 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.05.2019 
Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag: formannskapet godkjenner salg av 1000 m2 på gnr 
47/2 til boligformål. Søker må forelegge privat reguleringsplan til MPU til godkjenning. 
Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstiling. Forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte i mot. 
Forslaget vedtatt. 
 
Vedtak: 
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Formannskapet godkjenner salg av 1000 m2 på gnr 47/2 til boligformål. Søker må forelegge 
privat reguleringsplan til MPU til godkjenning. 
 
Rådmannens innstilling 
Formannskapet opprettholder sitt vedtak i sak 2/19 om å avslå søknad om å selge 1000 m2 
regulert til lek/park i Sørkjosen på gnr 47/42 til boligformål. 
Dette begrunnes med at det ikke har kommet inn nye momenter i saken. 
Saksopplysninger 
Formannskapet behandlet i sak 2/19 søknad om kjøp av tomteareal til bygging av enebolig i 
Sørkjosen. Det ble gjort følgende vedtak: 
Søknaden avslås slik den foreligger. 
Formannskapet mener at kommunen ikke kan selge en enkelttomt til bolig i strid med 
reguleringsformålet. Samtidig ser vi at det kan være ønskelig med boligtomter i området, og at 
deler av reguleringsformålet ikke er i samsvar med dagens bruk og behov. 
Vi oversender saken til MPU og ber dem vurdere ny reguleringsplan for område for å finne flere 
tomer og eventuell avgrensing av nytt planområde der. 
Søker har i brev av 24.04.2019 påklaget vedtaket. Han skriver følgende: 
Viser til formannskapets vedtak i sak 2/19 hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
Søknaden avslås slik den foreligger. 
Formannskapet mener at kommunen ikke kan selge en enkelttomt til bolig i strid med 
reguleringsformålet. Samtidig ser vi at det kan være ønskelig med boligtomter i området, og at 
deler av reguleringsformålet ikke er i samsvar med dagens bruk og behov. 
Vi oversender saken til MPU og ber dem vurdere ny reguleringsplan for område for å finne flere 
tomer og eventuell avgrensing av nytt planområde der 
Det omsøkte areal er avsatt til park/lek og er på 1000 kvadrat, av et totalareal på omkring 2800 
kvadratmeter. I tillegg er det et areal i tilknytning til dette området på omkring 3700 
kvadratmeter. Det betyr et samlet areal til Park/lek og snø deponi. I denne sammenheng vil et 
tomteareal på mellom 800 – 1000 kvadrat ikke forringe området hverken som lekeplass eller 
plass for deponering av snø. Slik mitt forslag er til plassering, så vil det ikke være til hinder for 
deponering av snø, eller allmenhets tilgang til friområdet ved sjøen. 
I rådmannens vurdering i saken blir det poengtert at området bør ha et areal som i dag for å 
kunne gi mulighet for ulike typer lek. Her vil jeg vise til uttalelsen fra Sørkjosen grendelag som 
ikke har innvendinger til at arealet til park/lek reduseres en del i forhold til opprinnelig plan. 
Grendelaget har prioritert å tilrettelegge for lek på vestsiden av E6, med fotballbane, 
skøytebane, skibakker osv. Det er trafikksikker undergang til lekeområdene. Dette synet blir 
også støttet i formannskapets eget vedtak, hvor det i tillegg er lagt opp til å kunne utnytte mer av 
arealet til boligformål. 
 
I en liknende sak fra 2013 hadde ikke formannskapet noe innvending om at deler av 
eiendommen 47/426 ved veterinærkontoret i Sørkjosen ble omgjort fra park/lek og til 
boligformål. Dette ble gjort ved en enkel dispensasjonssak uten noen form for høring. Selv ikke 
grendelaget fikk uttale seg i saken. Vegvesenet oppfordret imidlertid kommunen om å sende 
saka ut på høring før vedtak ble fattet. 
Slik jeg ser det er det en urimelig forskjellsbehandling i to like saker og at kommunen har 
forskjellsbehandlet søkerne i to identiske saker. Dette er ikke en akseptabel behandling som er 
utført av kommunen. 
 
I samtale med leder for MPU er det klart at det kan ta lang tid før formannskapets vedtak om å 
fremme en reguleringsplan for dette område kan iverksettes. Dette er selvsagt beklagelig i og 
med at det ikke er ledig boligareal i Sørkjosen. 
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Saken er ikke behandlet i Miljø, plan og utviklingsutvalget, men det planlegges å legge fram sak 
så snart som mulig. Utvalget fikk derimot i muntlig orientering om saken i sitt møte 4.april 
2019. 
 

 
Kart med reguleringsplanformål 
 
Vurdering 
Søker påpeker at det er et areal på ca 3700 m2 som er avsatt til park i dette området, og at salg 
av en tomt på 1000 m2 ikke vil påvirke muligheten for snødeponi, tilgang til sjøen og lek på 
negativ måte. 
Erfaringene de siste åra er at behovene for områder til snødeponi har blitt større grunnet mer 
bruk av hjullastere som skyver snøen foran seg og ikke kaster den opp på veikanten. De gamle 
reguleringsplanene i Sørkjosen tok ikke høyde for egne arealer for snødeponi og snøen blir 
derfor lagret på park og friområder. 
Søker tar videre opp sak fra 2013 der gnr 47/426 ble delt. Denne tomta ble gjennom arealplanen 
endret fra grøntområde til boligformål. Det innbefatter at den var på høring til både grendelaget 
og regionale myndigheter. 
En omregulering, reguleringsendring av området slik formannskapets vedtak legger opp til vil ta 
tid. Det er riktig, men det er også en konsekvens av en reguleringsplan. En vedtatt 
reguleringsplan er et juridisk dokument som blir lagd gjennom formelle prosesser og da er 
terskelen jf plan- og bygningsloven for å endre den også høy. 
Det er mangel på boligtomter i Sørkjosen. Gjeldene reguleringsplaner er bygd ut. I arealplanen 
er det satt av et nytt område ovenfor Sørkjosen skole. Dette er pr nå ikke detaljregulert. 
Fradeling av tomt fra park/grøntareal vil ikke løse etterspørselen etter tomter i Sørkjosen. Det er 
kun en utbygging av nytt område som vil løse tomtesituasjonen i Sørkjosen. 
Oppsummert så finner administrasjonen ikke at det har kommet fram nye momenter i saken og 
foreslår at formannskapets tidligere vedtak opprettholdes. 
 
 
 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.02.2019  
 
Behandling:  
Olaug Bergset (Sp), Olaf Skogmo (Sp), Sigleif Pedersen (Ap) og Anne Kirstin Korsfur (FrP) 
fremmet følgende fellesforslag:  
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Søknaden avslås slik den foreligger. Formannskapet mener at kommunen ikke kan selge en 
enkelttomt til bolig i strid med reguleringsformålet. Samtidig ser vi at det kan være ønskelig med 
boligtomter i området, og at deler av reguleringsformålet ikke er i samsvar med dagens bruk og 
behov. Vi oversender saken til Miljø,- plan og utviklingsutvalget og ber dem vurdere ny 
reguleringsplan for område for å finne flere tomer og eventuell avgrensing av nytt planområde der.  
Tor-Arne Isaksen (KrF) fremmet følgende forslag:  
Nordreisa kommune ber søker om å utarbeide en reguleringsplan for egent tomt på Solbakken II, F3 
PARK/LEV  
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 0 stemmer og falt derved.  
Deretter ble fellesforslaget fra Sp, Ap og FrP satt opp mot forslaget til Tor-Arne Isaksen (KrF).  
Fellesforslaget fikk 5 stemmer og forslaget fra Tor-Arne Isaksen (Krf) fikk 1 stemme og falt derved. 
Fellesforslaget vedtatt.  
 
Vedtak:  
Søknaden avslås slik den foreligger.  
Formannskapet mener at kommunen ikke kan selge en enkelttomt til bolig i strid med 
reguleringsformålet. Samtidig ser vi at det kan være ønskelig med boligtomter i området, og at deler 
av reguleringsformålet ikke er i samsvar med dagens bruk og behov.  
Vi oversender saken til MPU og ber dem vurdere ny reguleringsplan for område for å finne flere 
tomer og eventuell avgrensing av nytt planområde der.  
 
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.  
 
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. Side 5 av 5  
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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Nordreisa Kommune

v/Formannskapet - MPU

Sentrum 17 ls! 119— (5

9151 Storslett

Odd-Steinar Hansen

Raapanavn 13

9152 Sørkjosen

16.07.2019

SØKNAD OM KJØP AV GNR 47 BNR 42 PÅ SOLBAKKMELEN TIL BOLIGTOMT

Det er ikke med så liten forundring/skuffelse, at vi er blitt gjort kjent med at Nordreisa kommune har

gitt tillatelse til regulering av deler av gnr 47 bnr 42 til boligformål.

Viser til vår søknad av 23.09.2015 om samme sak, hvor vi fikk negativt svar. Ny forslagstiller

(Jan Birkelund ) har nærmest en kopi av vårt forslag, men da er kommunen plutselig positiv til

saken. Hvordan kan Nordreisa kommune finne seg tjent med en slik forskjellsbehandling av sine

innbyggere?. Vi føler at dette ikke akkurat er tillitsskapende behandling.

Vi har fått bekreftet av MPU leder Hilde Nyvoll at vår søknad ALDRIG har vært behandlet, hverken i

Formannskapet eller MPU. Hvordan kan dette skje?. Kan vi bli slik oversett av kommunen?

Når dette allikevel er skjedd så forventer vi at vår søknad behandles nå og at ny forslagsstillers sak

stoppes inntil videre.

Det er forøvrig nylig fortalt oss av forslagstiller  (  Jan Birkelund )at han har kjøpt nabohuset, Johan

Johansen, sin enebolig. At han skal få kjøpe også deler av gnr 47 bnr 42 finner vi helt urimelig, tatti

betraktning vårt ønske/søknad, og at han derved hindrer å få naboer på sin nordlige tomtegrense.

Om nødvendig er vi villige til å finne en løsning med Jan Birkelund om evnt. påløpte utlegg til

utarbeidelse reguleringsplanen.

Vi håper at Nordreisa kommune viser ansvar i denne saken og tar dette til behandling igjen.

Vedlegg:

Kopi av tidligere innsendte dokumenter

Vennlig hilsen

Anne-Lise og Odd-Steinar Hansen
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Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet vedtar å sette av inntil 1 million kroner til tilstandsrapport for Sonjatun 
helsesenter. 
 
Midlene hentes fra disposisjonsfondet. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Gjeldende vedtak:  
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2018:  
«Vi ber rådmann innhente tilbud på plan for renovering av Sonjatun Helsesenter, og at det blir 
lagt fram som sak til kommunestyret i første halvår 2019 etter behandling i helse- og 
omsorgsutvalget og MPU. Saka må også vise finansieringsmuligheter ved ulike alternativ.»  

Etter avklaringer og konkretiseringer våren 2019 er en enige om at det innhentes anbud fra et 
firma som kan ta en total gjennomgang av bygget og lage en tilstandsrapport. I tillegg ønskes 
forslag på forbedringer hvis en ser at funksjoner drives lite hensiktsmessig. Denne utredningen 
er omfattende og det må derfor benyttes ekstern konsulent til oppdraget. 

Sonjatun helsesenter er et bygg i stål med betongdekker. Totalt er bygget på ca. 6.700 kvm. 
Bygget er i 3 hovedetasjer, samt kjeller og en loftetasje.  
 
Sonjatun helsesenter sto ferdig og ble tatt i bruk i 1977. Den har vært gjenstand for 
ombygginger og tilpasninger gjennom hele perioden frem til i dag. Deler av teknisk anlegg er 40 
år gammelt og bærer preg av det. Bygget er godt nok vedlikeholdt til at driften er akseptabel, 
men det må forventes at behovet for vedlikehold og oppgradering vil tilta i årene som kommer.  
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Det er utlyst en konkurranse for teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter med frist for 
levering av tilbud 17. oktober 2019.  Det er bedt om tilbud på en tilstandsrapport for bygg, 
elektro, ventilasjon og rør, samt en brannteknisk rapport og kostnadsestimat for oppgradering av 
bygget til dagens krav. Det skal også sees på driftsrelaterte og virksomhetsrelaterte 
forbedringspotensialer. Dette vil gi et helhetlig bilde på tilstanden på Sonjatun helsesenter.  
 
Det er vanskelig å vurdere tidsbruk og kostnader for en slik gjennomgang. Det kreves ressurser 
med god kompetanse på alle fag og kompetanse på drift av helse- og omsorgsbygg. Det er stilt 
krav til dette i tilbudsforespørselen.  
 
Nordreisa kommune har ikke erfaringer med slike store tilstandsvurderinger.  Det er estimert et 
tidsbruk på 4 måneder. Om dette er tilstrekkelig, blir synliggjort når tilbudene åpnes. 
 
Et estimat kan på nåværende tidspunkt stipuleres til mellom kr. 500.000  - kr. 1.000.000. Men 
det er knyttet stor usikkerhet til estimatet. 
 
Det er i bestillinga fra kommunestyret ikke satt av midler til dette arbeidet. 
Tilbudskonkurransen må derfor avlyses om ikke det er bevilges midler til å gjennomføre 
tiltaket.  
 

Vurdering 
Bestillingen er omfattende og krever stor kompetanse på flere fag, samt erfaring med helsebygg. 
Det er stor usikkerhet om både tidsbruk og kostnaden for bestillingen. En tilstandsrapport er 
nødvendig for å kunne vurdere videre tiltak ved Sonjatun helsesenter. 
 
Det anbefales derfor å engasjere ekstern konsulent til oppdraget, samt at det må avsettes midler 
til utredningen. 
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