
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Digitalt, Teams 
Dato: 02.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Teams-møte 
Møtet i formannskapet vil bli gjennomført som Teams møte – og det vil bli sendt ut en 
kalenderinvitasjon til møtende deltakere.  
 
Automatisk varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt system med automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall vil det gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara 
svarer nei – går spørsmålet videre til neste på listen. 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk. 
 
Invitasjon til arbeidsmøte  
Som oppfølging av formannskapsvedtak og kommunestyrevedtak har ordfører invitert Røde 
Kors, Norsk Folkehjelp, boligkontoret, NAV-leder, banken og idrettslaget til arbeidsmøte 02.04 
kl. 09.00. Se vedlagte brev. Det blir laget eget program i forkant av møtet som sendes 
representantene i forkant av møtet. 
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 10/20 Referatsaker   
RS 29/20 Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona 

viruset 
 2020/300 

RS 30/20 Feiring av samenes nasjonaldag / melding om 
sluttutbetaling 

 2019/1440 

RS 31/20 Folketallsutvikling Troms og Finnmark 2019  2015/1223 
RS 32/20 Kulturtiltak 2020 - Tilskudd til feiring av 

samenes nasjonaldag 
 2019/1440 

RS 33/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20  2019/1270 
RS 34/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2019/1270 
RS 35/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2019/1270 
RS 36/20 Registrering av verv og interesser i 

Styrevervregisteret 
 2020/346 

RS 37/20 Søknad tilskudd Nasjonalt velferdsteknologi 
program 2020 

 2017/557 

RS 38/20 Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter  2019/1035 
RS 39/20 Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa 

skytterlag 
 2019/1236 

RS 40/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse 
med utbrudd av koronavirus 

 2020/300 

RS 41/20 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 
14.02.2020 

 2020/121 

RS 42/20 Utbetalingsvedtak multidose  2020/359 
PS 11/20 Korona pandemien  2020/110 
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PS 10/20 Referatsaker



Fra: Christin Andersen (Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 18.03.2020 21:13:53
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Rita Toresen; Jan-Hugo Sørensen

Emne: RE: Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona viruset
Vedlegg: 
 

From: Sigmund Engdal <Sigmund.Engdal@ks.no> 
Sent: Wednesday, March 18, 2020 1:03 PM
To: Kommuneøkonomene <kommuneokonomi@ks.no>
Cc: Rune Bye <Rune.Bye@ks.no>; Sigmund Engdal <Sigmund.Engdal@ks.no>
Subject: Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona viruset
 
I et brev til alle partiene på Stortinget har KS bl.a. pekt på konsekvenser for kommuneøkonomien som følge av
Korona‐viruset, bl.a. de betydelige ekstrautgifter som påløper for å styrke kapasiteten i smittevern og i de
kommunale helsetjenestene, både til utstyr og til personell, og inntektstap som følge av bortfall av
brukerinntekter. KS har i brevet også bedt Stortinget om å forsikre at kommunene og fylkeskommunenes direkte
ekstrautgifter og inntektstap som oppstår som følge av Korona‐viruset og bekjempelsen av dette vil bli dekket.
https://www.ks.no/fagomrader/helse‐og‐omsorg/informasjon‐om‐koronaviruset/ks‐med‐innspill‐til‐
regjeringens‐krisepakke/
 
Til informasjon kan opplyses regjeringen i går bekreftet at bortfall av brukerbetalinger til i SFO og barnehage vil
kompenseres. https://www.ks.no/fagomrader/barn‐og‐unge/barnehage/fritak‐for‐foreldrebetaling‐og‐
kompensasjon‐for‐kommunene/
 
Eventuell dekning fra staten kan betinge at kommunene kan dokumentere merutgifter/inntektsbortfall.  KS vet at
mange av dere allerede har etablert systemer for å slik dokumentasjon, så dette er kun en liten påminnelse om
behovet for dette.  Det kan heller ikke ses bort fra at KS kan ha behov for rapportering underveis fra alle eller et
utvalg av kommuner for å kunne gi et anslag på størrelsen av merkostnadene/inntektsbortfallet. Dette vil vi
eventuelt kommune tilbake til.
 
Avslutningsvis en stor takk til dere alle for den store innsatsen dere legger ned i den krevende situasjonen vi er
inne i.
 
 
Med vennlig hilsen
Sigmund Engdal
Spesialrådgiver
Special Adviser
  
Epost Email: Sigmund.Engdal@ks.no

Mobil Cellular: (+47) 97 66 77 67

http://www.ks.no  
  

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/250 - 6 20/8111  19.03.2020  

 

HK 025/20 Feiring av samenes nasjonaldag / melding om 
sluttutbetaling 

Tilskuddsbrevets dato/doarjjalohpádusa 
beaivviduvvon: 

14.02.2020 

Tilskuddsbeløp/doarjjalohpádus: Kr 15 000 
Utbetalingsanmodning/máksinavžžuhus: 11.03.2020 

 
Máksinduođašteapmi dohkkehuvvo ja doarjaga loahppaoassi máksojuvvo, gč. min doarjjareivves. Supmi 
mii lea 15 000 ru máksojuvvo jođánepmosit din kontui.  
 
Utbetalingsdokumentasjonen kan godkjennes og tilskuddet sluttutbetales, jf. vårt tilskuddsbrev. Beløpet 
på kr 15 000 vil snarest bli overført Deres konto.  

 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Johan Matteus Triumf Cecilie Fagerheim 
fágajođiheaddji/fagleder - kultuvra/kultur seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
 
 
   
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Cecilie Fagerheim 

Tel: +47 78 47 41 05 
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Mars 2020 

 

Folketallsutviklingen i Troms 
og Finnmark i 2019 
 

Det var ved utgangen av 2019 243 311 innbyggere i Troms og Finnmark. Dette var en nedgang på 

1 013 innbyggere fra 2018, eller 0,4 %.    

Kun 5 kommuner i Troms og Finnmark hadde vekst i folketallet i 2019, dette var Porsanger, Tana, 

Alta, Tromsø og Skjervøy.    

Størst prosentvis nedgang i folketall i 2019 var det i Dyrøy, Hasvik, Gamvik, Loppa og Lebesby.  

Det var i 2019 befolkningsvekst i 9 av 11 fylker. Nordland og Troms og Finnmark hadde svakest 

utvikling i folketallet, begge fylkene hadde en befolkningsreduksjon på 0,4 %. Høyest vekst av fylkene 

var det i Oslo (+1,8 %) og Viken (+1,1 %). Alle fylkene hadde positiv netto innvandring, men fylkene i 

Nord-Norge og på Vestlandet var blant de som hadde negativ innlands flytting. 

Landet som helhet hadde siste år en befolkningsvekst på 39 368 innbyggere (0,7 %), dette er omtrent 

på samme nivå som året før. Stabile innvandringstall, lavere fødselstall og en aldrende befolkning 

er noen av tendensene på landsbasis. Befolkningsveksten er ujevnt fordelt i landet, og folketallet 

gikk ned i 235 av 422 kommuner.  

 

 

 
Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 27. februar 2020 med folketall pr 31. desember 2019  
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Troms og Finnmark – Folketallsutviklingen i 2019 
Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms og Finnmark ved inngangen og utgangen av 

2019, og endring i 2019 i absolutte tall og i prosent.   

Grønn farge indikerer vekst, mens rød farge illustrerer nedgang. Tallene er utarbeidet med 

utgangspunkt i nye, sammenslåtte kommuner fra 01.01.2020.  I tabellen er folketallene for de nye 

kommunene Senja, Tjeldsund og Hammerfest summen av folketallet i de tidligere kommunene.    

 

Kommuner

Folketallet  

01.01.2019

Folketallet 

31.12.2019

Absolutt 

endring 

2019

Prosentvis 

endring 

2019

Porsanger 3 944 3 998 54 1,4 %

Tana 2 900 2 918 18 0,6 %

Alta 20 665 20 789 124 0,6 %

Tromsø 76 649 76 974 325 0,4 %

Skjervøy 2 917 2 927 10 0,3 %

Sør-Varanger 10 156 10 158 2 0,0 %

Kautokeino 2 924 2 910 -14 -0,5 %

Harstad 24 827 24 703 -124 -0,5 %

Bardu 4 030 4 005 -25 -0,6 %

Hammerfest 11 522 11 448 -74 -0,6 %

Storfjord 1 841 1 829 -12 -0,7 %

Kvæfjord 2 858 2 839 -19 -0,7 %

Sørreisa 3 489 3 464 -25 -0,7 %

Lavanagen 1 042 1 034 -8 -0,8 %

Måsøy 1 235 1 225 -10 -0,8 %

Kvænangen 1 202 1 191 -11 -0,9 %

Nordreisa 4 909 4 861 -48 -1,0 %

Ibestad 1 375 1 361 -14 -1,0 %

Senja 15 011 14 851 -160 -1,1 %

Balsfjord 5 625 5 559 -66 -1,2 %

Tjeldsund 4 268 4 216 -52 -1,2 %

Kåfjord 2 097 2 071 -26 -1,2 %

Gratangen 1 105 1 091 -14 -1,3 %

Nesseby 941 926 -15 -1,6 %

Karasjok 2 673 2 628 -45 -1,7 %

Salangen 2 183 2 146 -37 -1,7 %

Nordkapp 3 218 3 162 -56 -1,7 %

Vadsø 5 894 5 788 -106 -1,8 %

Lyngen 2 847 2 794 -53 -1,9 %

Båtsfjord 2 270 2 221 -49 -2,2 %

Karlsøy 2 252 2 200 -52 -2,3 %

Målselv 6 805 6 640 -165 -2,4 %

Berlevåg 981 957 -24 -2,4 %

Vardø 2 081 2 029 -52 -2,5 %

Lebesby 1 328 1 290 -38 -2,9 %

Loppa 917 888 -29 -3,2 %

Gamvik 1 169 1 132 -37 -3,2 %

Hasvik 1 045 1 005 -40 -3,8 %

Dyrøy 1 129 1 083 -46 -4,1 %

Troms 168 461 167 839 -622 -0,4 %

Finnmark 75 863 75 472 -391 -0,5 %

Troms og Finnmark 244 324 243 311 -1 013 -0,4 %

Hele landet 5 328 212 5 367 580 39 368 0,7 %
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Det var ved utgangen av 2019 243 311 innbyggere i Troms og Finnmark. Dette var en nedgang på 

1 013 innbyggere fra 2018, eller 0,4 %.   

5 kommuner i Troms og Finnmark hadde vekst i folketallet i 2019, dette var Porsanger, Tana, Alta, 

Tromsø og Skjervøy.  Kun Porsanger hadde en befolkningsvekst over landsgjennomsnittet på 0,7 %.   

Størst prosentvis nedgang i folketall i 2019 var det i Dyrøy, Hasvik, Gamvik, Loppa og Lebesby.  

 

Fylkesvis1 befolkningsutvikling 2019 
 

 

 

På landsbasis ser en at befolkningsveksten er ulikt fordelt mellom landsdelene. Nordland og Troms 

og Finnmark har hatt størst tilbakegang i folketallet i 2019 med - 0,4 %. 

Høyest vekst i 2019 har det vært i Oslo (1,8 %) og Viken (1,1 %).  

For landet samlet var folketallsveksten i 2019 0,7 %, dette er omtrent på nivå med året før (0,6 %).  

 

 
 

 

 
1 Tallene er utarbeidet med utgangspunkt i de nye fylkene som er etablert fra 01.01.2020. 
 

1.01.2019 31.12.2019

Folketilvekst 2019 

(absolutte tall)

Folketilvekst 2019 

(prosent)

Oslo 681 067 693 491 12 424 1,8 %

Viken 1 227 305 1 241 165 13 860 1,1 %

Rogaland 475 654 479 891 4 237 0,9 %

Trøndelag 465 634 468 702 3 068 0,7 %

Agder 305 244 307 233 1 989 0,7 %

Vestland 633 094 636 533 3 439 0,5 %

Vestfold og Telemark 417 717 419 396 1 679 0,4 %

Møre og Romsdal 264 993 265 237 244 0,1 %

Innlandet 371 054 371 385 331 0,1 %

Nordland 242 126 241 236 -890 -0,4 %

Troms og Finnmark 244 324 243 311 -1 013 -0,4 %

Hele landet 5 328 212 5 367 580 39 368 0,7 %
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Troms - Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands 

flytting i 2019 
 

 

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

 

 

Troms hadde et samlet fødselsoverskudd i 2019 på 216, men dette skyltes hovedsakelig det store 

fødselsoverskuddet i Tromsø på 380. Av kommunen i Troms var det kun Tromsø, Harstad og Bardu 

som hadde fødselsoverskudd i 2019.   

Samlet hadde fylket en innlands utflytting på 1531. Innvandringen var imidlertid positiv i de fleste 

kommunene og samlet for fylket innvandret netto 709 innbyggere. Kun 3 kommuner hadde negativ 

netto innvandring, dette var Skånland, Sørreisa og Karlsøy.   

Innvandringen har ikke vært tilstrekkelig for å motvirke negativ innenlands flytting og 

fødselsunderskudd i mange kommuner i Troms, og befolkningstallene er således redusert i alle 

kommunene i Troms i 2019 med unntak av for Tromsø og Skjervøy.    
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Finnmark - Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands 

flytting i 2019 

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

 

 

Finnmark hadde et samlet fødselsoverskudd i 2019 på 58. De 7 kommunene i fylket som hadde 

fødselsoverskudd var Vadsø (8), Hammerfest (31), Kautokeino (1), Alta (91), Karasjok (4), Båtsfjord (5) 

og Sør-Varanger (8).  

Samlet hadde fylket en innlands utflytting på 696. Innvandringen var imidlertid positiv i de fleste 

kommunene og samlet for fylket innvandret netto 249 innbyggere. 7 kommuner hadde negativ netto 

innvandring. 

Innvandringen har ikke vært tilstrekkelig for å motvirke negativ innenlands flytting og 

fødselsunderskudd i mange kommuner i Finnmark, og befolkningstallene er således redusert eller 

holdt uendret i alle kommunene i Finnmark i 2019 med unntak av Porsanger, Tana, Alta.   
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Befolkningsutvikling 2000-2019 
 

Figuren under viser årlig prosentvis endring i folketallet i perioden 2000-2019.  

 

 

Det har vært befolkningsvekst for landet som helhet siste år på 39 368 innbyggere, dette er omtrent 

på samme nivå som året før.  

Befolkningsveksten for landet som helhet har hatt en avtakende vekstrate etter 2012. Tendensen i 

Troms og Finnmark har vært lik landet siden 2012, men både Troms og Finnmark hadde i motsetning 

til landet en liten økning i veksten i 2016.  

Tendensen er imidlertid ulik i 2019 for landet og Troms og Finnmark. Landet som helhet har hatt en 

vekst omtrent på nivå med fjoråret, mens i Troms går en fra en vekst i 2018 på 0,4 % til en reduksjon 

på 0,4 % i 2019. Svak vekst i Tromsø kommune i 2019 har stor betydning for de samlede tallene for 

Troms. Utviklingen i Finnmark er noe mer stabil, men også her har befolkningsreduksjonen økt fra 0,4 

% i 2018 til 0,5 % i 2019.   
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Nanni Mari Westerfjeld 

Tel: +47 78 47 40 25 

  
 
Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/250 - 3 20/4776 Ref.:1065366- Skjemanr.:800144 18.02.2020  

 
 

HK 025/20 - Kulturtiltak 2020 - Nordreisa kommune, Feiring av 
samenes nasjonaldag. Tilskudd 
 
Mii čujuhit ohcamii beaiváduvvon 15.01.2020/ Vi viser til søknad av 15.01.2020 
Sámediggi lea dahkan čuovvovaš mearrádusa áššis /Sametinget har gjort følgende vedtak i sak 025/20: 

Mearrádus 

1. Sámediggi lohpida dákko bokte addit čuovvovaš doarjaga  Ráisa suohkanii. 
Doarjja gitta ru. 15 000 rádjai. 

2. Doarjja galgá sihkkerastit ahte čuovvováš doaibmabidju čađahuvvo: Avvodit Sámi 
albmotbeivve 2020. 

3. Ruhta váldojuvvo poasttas 17100 Kulturdoibmabijut. 
4. Doarjjaoažžu galgá ovdal go lea gollan 5 vahku doarjjareivve dáhtona rájes čálalaččat 

dohkkehit doarjjaeavttuid. Jos Sámediggi ii oaččo eavttuid dohkkeheami, sihkkojuvvo 
doarjja duođi eanet dieđitkeahttá. Sus guhte vuolláičállá doarjjaeavttuid, ferte leat 
fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ ásahusa. 

5. Prošeakta galgá gárvvistuvvot maŋimustá 1 jagi sisa doarjjareivve dáhtona rájes. 
6. Doarjja sáhttá máksojuvvot guovtti oasis 50 % dalle go prošeakta/doaibmabidju 

álggahuvvo, ja 50 % dalle go prošeakta loahpahuvvo. Dalle go prošeakta 
loahpahuvvo sáddejuvvo rehketdoallu ja raporta Sámediggái, raporterenmála galgá 
geavahuvvot.  

7. Doarjja sáhttá unniduvvot jos dat ii dávis plánejuvvon gollo- ja ruhtadanplána ja 
prošeaktarehketdoalu gaskka. Sáhttá ohcat rievdadit gollo- ja ruhtadanplána. 

8. Go prošeavtta/doaibmabiju birra namuhuvvo, de galgá dieđihuvvot ahte Sámediggi 
lea addán doarjaga prošektii/doaibmabidjui. 

9. Muđui gustojit Sámedikki njuolggadusat kulturdoaibmabidjodoarjagiid várás, geahča  
mielddus 

Vedtak: 

1. Sametinget gir med dette tilsagn om følgende støtte til: Nordreisa kommune 
Tilskudd inntil kr. 15 000 

2. Tilskudd skal sikre at følgende tiltak gjennomføres: Feiring av samenes nasjonaldag. 
3. Beløpet belastes post 17100 Kulturtiltak. 
4. Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra tilskuddsbrevets dato sende skriftlig aksept 

avvilkårene for tilskuddet. Hvis Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, 
bortfallertilskuddet uten ytterligere varsel. Den som underskriver aksept av vilkårene 
må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.  

5. Prosjektet skal ferdigstilles senest 1 år etter tilskuddsbrevets dato. 
6. Tilskuddet kan delutbetales 50 % når prosjektet/tiltaket starter, og 50 % når prosjektet 

er avsluttet. Når prosjektet er avsluttes skal det sendes regnskap og rapport til 
Sametinget, mal for rapportering skal brukes.  

7. Tilskuddet kan bli redusert om det ikke er samsvar imellom planlagte kostnads- og 
finansieringsplan og prosjektregnskap. Det kan foretas endring av kostnads- og 
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finansieringsplan etter søknad 
8. Ved omtale av prosjektet/tiltaket skal det opplyses at Sametinget har 

støttet prosjektet/tiltaket. 
9. For øvrig gjelder regelverk for Sametingets tilskudd til kulturtiltak, se vedlegg 

 
Čuovvovaš gollomeroštus ja ruhtadanplána leat vuođđun mearrádussii/ 
Følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan er lagt til grunn for vedtak: 
 
 

Golut/Kostnadstype kr Ohcan/Omsøkt Dohkkehuvvon/ 
Godkjent 

Artisthonorar Ágy " 10 000 10 000 

Artisthonorar Ihana " 5 000 5 000 

Bespisning for gjester " 4 200 0 

Nord-Troms museum, eget arbeid, 
formidling 

" 6 000 0 

Lyd/lys, teknisk utstyr " 6 000 0 

Nordreisa kommune, produsent " 5 000 0 

Markedsføring " 3 000 0 

Submi / Sum kr 39 200 15 000 

 
Ruhtadanplána / Finansieringsplan: 

  Ohcan/Omsøkt Dohkkehuvvon/ 
Godkjent 

Proseanta/ 
Prosentsats 

Sámediggi/Sametinget Ru/kr 15 000 15 000 38,3% 

Nord-Troms videregående, 
egenandel 

" 5 000 5 000 12,7% 

Nord-Troms museum, egenandel " 5 000 5 000 12,7% 

Nordreisa kommune oppvekst og 
kultur 

 10 000 10 000 25,6% 

Nordreisa kommune, ordførerens 
kontor 

" 4 200 4 200 10,7% 

Submi / Sum Ru/kr 39 200 39 200 100% 

 

 
Sámedikkis ja Riikarevišuvnnas lea vejolašvuohta dárkkistit ahte doarjjaruđat geavahuvvojit 
eavttuid ja doarjjareivve gáibádusaid mielde.  
 
Váidináigemearri lea 3 vahku dan beaivvi rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan áššái 
gulli beallái, vrd. hálddašanlága, §29. 
 
Sametinget og Riksrevisjonen kan kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene og i 
samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet. 
 
Klagefristen er 3 uker fra den dagen melding om behandlingsresultatet kommer fram til søkeren, 
jf. forvaltningsloven, §29. 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

 
 
Johan Matteus Triumf Nanni Mari Westerfjeld 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 

 
Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá.  
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga. 
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth. 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Diehtu Sámedikki eaŋkilmearrádusaid váidinvuoigatvuođa birra  
(Hálddašanlága § 27, goalmmát lađas). 

 

Álgu 
Dát diehtu čuovvu álo reivviid Sámedikki mearrádusáid birra, maid sáhttá váidit. 

 

Váidinvuoigatvuohta 
Sámedikki eaŋkilmearrádusaid sáhttá váidit Sámediggeráđđái hálddašanlága njuolggadusaid vuođul. 
Áigemearri váidit lea 3 vahku dan rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan áššái gulli beallái 
Váidináigemearri lea 3 vahku dan beaivvi rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan áššái gulli 
beallái. Lea doarvái go váidda lea addojuvvon poastadoaimmahahkii ovdal áiggi nohkama. 

 
Váidda sáddejuvvo Sámediggái, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka.  

 
Váidda galgá leat vuolláičállojuvvon, mearrádus maid váidá galgá leat namuhuvvon, ja dat nuppástus 
maid dáhttu váidojuvvon mearrádussii, galgá leat namuhuvvon.  muitalit makkár mearrádusa guoddala 
ja makkár rievdadusaid háliida. Váidagis berrejit maid namuhuvvot dat árttat maid vuođul váidá ja 
vejolaš eará dieđut mat sáhttet váikkuhit váidaga árvvoštallamii. 

 
Jos ležžet erenoamáš sivat dasa, de sáhttá ohcat oažžut guhkit váidináigemeari. Váidda sáhttá 
hilgojuvvot jos sáddejuvvo menddo maŋŋit. Hálddašanlága § 31 vuođul sáhttá váidda mii sáddejuvvo 
menddo maŋŋit, dattetge meannuduvvot jos váidi sáhttá duođaštit ahte maŋŋoneapmi ii leat su sivva. 
Dakkár diliin berre ge almmuhuvvot manne maŋŋoneapmi ii leat váidi sivva. 

 

Vuoigatvuohta diehtit ášši báhpáriin ja gáibidit bagadusa 
Váidis lea vuoigatvuohta diehtit ášši báhpáriin daid ráddjehusaiguin, mat bohtet ovdan hálddašanlága 
paragráfain 18-19. Jos nu háliiduvvo, de ferte váldot oktavuohta Sámedikkin. Sámediggi sáhttá 
dárkileappot bagadit váidinvejolašvuođaid birra, ja dan birra mo váidit. 

 
Lea muđui Sámedikki geatnegasvuohta bagadit áššemeannudannjuolggadusaid ja eará njuolggadusaid 
birra mat njuolgga gusket olbmuid vuoigatvuođaide ja geatnegasvuođaide áššesuorggis. 

 

Golut váidinášši oktavuođas 
Friddja riektiráđi njuolggadusaid vuođul sáhttá guoskevaš almmolaš ásahusas ohcat oažžut 
buhtaduvvot dárbbašlaš goluid láhkadovdiveahkkái. Muhto dás leat dihto dienas- ja opmodatmearit. 
Fylkkamánnekántuvra dahje guoskevaš láhkadovdi sáhttá bagadit dárkileappot. 

 
Go mearrádus rievdaduvvo váidái buorrin, ja váidis leat leamaš mearkkašahtti golut, de son sáhttá dihto 
oktavuođain gáibidit ahte Sámediggi buhtada daid goluid (hálddašanlága § 36). 
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Melding om rett til å klage over enkeltvedtak i Sametinget 
(Forvaltningsloven § 27, tredje ledd) 

 

Innledning 
Denne meldingen vil alltid være vedlagt de brev om vedtak i Sametinget som kan påklages. 

 

Klagerett 
Enkeltvedtak i Sametinget kan etter reglene i forvaltningsloven påklages til Sametingsrådet.  
Klagefristen er 3 uker fra den dag melding om behandlingsresultatet kommer fram til søkeren.  Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 
Klagen sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok. 

 
Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som 
ønskes.  Det bør også fremmes en begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan 
ha betydning for bedømmelse av klagen. 

 
Om det foreligger særlig grunn til det, kan det søkes om å få forlenget klagefristen.  Dersom klagen blir 
sendt for sent, kan den bli avvist.  Etter forvaltningsloven § 31 kan en klage som er innsendt for sent, 
likevel behandles dersom klageren gjør det sannsynlig at forsinkelsen ikke skyldes klageren. Det bør 
derfor i tilfelle opplyses hvorfor klageren ikke kan lastes for forsinkelsen. 
 

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning. 
Med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven §§ 18-19, har klageren rett til å se dokumentene i 
saken.  Dersom dette ønskes, må Sametinget kontaktes.  Sametinget kan gi nærmere veiledning om 
adgangen til å klage, og om framgangsmåten ved klage. 

 
Sametinget har forøvrig plikt til å veilede om saksbehandlingsregler og om andre regler av konkret 
betydning for publikums rettigheter og plikter innen saksområdet. 

 

Kostnader ved klagesak 
Utgifter til nødvendig advokatbistand kan søkes dekket av det offentlige etter reglene om fritt rettsråd.  
Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuegrenser.  Fylkesmannens kontor eller vedkommende 
advokat kan gi nærmere veiledning. 

 
Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, og klageren har hatt vesentlige kostnader, kan 
klageren i visse tilfeller kreve at Sametinget dekker disse kostnadene (forvaltningsloven § 36). 
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
 

HK 025/20 - Kulturtiltak 2020 - Nordreisa kommune, Feiring av 
samenes nasjonaldag. Tilskudd 

Duođaštus eavttuid dohkkeheapmái - Bekreftelse på aksept av vilkår 
 

Din čuj./Deres 
ref. 

20/250 - 3 

 
Mun/mii dohkkehit dákko bokte doarjaga eavttuid. Jeg/vi aksepterer med dette 
vilkårene for tilskuddet.  
 
Sus guhte vuolláičállá ja dohkkeha eavttuid ferte leat fápmudus geatnegahttit 
fitnodaga/ásahusa jna. / Den som underskriver aksept av vilkårene må ha fullmakt til å 
forplikte foretaket/institusjonen mv. 
 
 
Báiki/beaivi - Sted/dato: 

 
Doarjjavuostáiváldi vuolláičála 
Tilskuddsmottakers underskrift: 
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
HK 025/20 - Kulturtiltak 2020 - Nordreisa kommune, Feiring av 
samenes nasjonaldag. Tilskudd 

 

Máksinavžžuhus - Utbetalingsanmodning 
 

Din čuj./Deres ref. 20/250 - 3 
   

Doarjja kr: 
Tilskudd kr: 

 

Máksin oassi / Utbetaling 
av: 

1. Oassi/del: Kr                                  
 

2.oassi/del:Kr  

Namma: 
Navn: 

Nordreisa kommune 
 

 

Orgnr.: 943 350 833  

Báŋkokontonr: 
Bankkontonr: 

                                                                            
Merkejuvvo/Merkes: 

 

 

Doarjjavuostáiváldi 
vuolláičála / 
Tilskuddsmottakers 
underskrift 

 Dáhton/Dato: 
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
HK 025/20 - Kulturtiltak 2020 - Nordreisa kommune, Feiring av 
samenes nasjonaldag. Tilskudd 

 

Máksinavžžuhus - Utbetalingsanmodning 
 

Din čuj./Deres ref. 20/250 - 3 
   

Doarjja kr: 
Tilskudd kr: 

 

Máksin oassi / Utbetaling 
av: 

1. Oassi/del: Kr                                  
 

2.oassi/del:Kr  

Namma: 
Navn: 

Nordreisa kommune 
 

 

Orgnr.: 943 350 833  

Báŋkokontonr: 
Bankkontonr: 

                                                                            
Merkejuvvo/Merkes: 

 

 

Doarjjavuostáiváldi 
vuolláičála / 
Tilskuddsmottakers 
underskrift 

 Dáhton/Dato: 
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Raporterenskovvi - Rapporteringsskjema 

1. Dieđut doarjjaoažžu/ doarjaga birra 
Opplysninger om tilskuddsmottaker/tilskudd 

Namma/Navn:  Nordreisa kommune 

Čujuhus/Adresse:  Postboks 174 

Poastanr. Ja báiki/Postnr. og- sted:  9156 STORSLETT 

Telefonnr:  

Vearrasuohkan/Skattekommune:  

Min ref. Doarjjareivves/Vår ref i 
tilskuddsbrevet: - 
 

20/250 

Áššenr./Saksnr.:  
 
Eks RO 011/15 

20/250 

Doarjjasupmi/Tilskuddsbeløp:  

Báŋkokontonr/Bankkontonr:  

E-poastačujuhus/E-postadresse:   

Organisašuvdnanr./Organisasjonsnr:  943 350 833 

Fitnodathápmi/Selskapsform:  

Revisora/rehketdoalli 
Revisor/Regnskapsfører: 

 

Eará guoskevaš dieđut/Andre 
relevante opplysninger: 

 

 

2. Doarjaga eavttuid rievdadeamit / Endringer i forutsetninger for tilskudd 

Lea go addon diehtu 
Sámediggái doarjaga 
eavttuid 
rievdademiin? Er det 
gitt melding til 
Sametinget om 
endringer i 
forutsetning for 
tilskuddet: 
 

Ii/Nei 
 
Juo/Ja, reivebeaivi/brevdato:____________ 
 

 

3. Maŋiduvvon áigemearri válbmet prošeavtta/ doaibmabiju/ Utsatt frist for 
ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket 

Lea go ohccojuvvon 
maŋiduvvot áigemeari 

Ii/Nei 
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goas prošeakta/ 
doaibmabidju galgá 
válmmas? Er det søkt 
om utsatt frist for 
ferdigstillelse av 
prosjektet/tiltaket? 
 
 
Jus juo/Hvis Ja:  
 
Lea go prošeakta 
doaibmabidju 
maŋiduvvon máŋgii? Er 
prosjektet/tiltaket utsatt 
flere ganger? 
 
 
Man ollu áigi 
geavahuvvui 
oktibuot/Hva ble den 
totale tidsbruken 
 
 
Sivvan 
maŋŋoneapmái/Årsaken 
til forsinkelsen: 
 

Juo/ja 

 

 

4. Dieđihuvvon ahte Sámediggi lea dorjon prošeavtta/ doaibmabiju/ Opplyst at 
Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet 

Lea go dieđihuvvon ahte 
Sámediggi lea dorjon 
doaibmabiju/prošeavtta? 
Er det opplyst at 
Sametinget har støttet 
tiltaket/prosjektet? 
 
Man láhkái? På hvilket 
måte? 
 
Omd. Ruovttusiiddu 
bokte, girjiinamuhuvvon, 
CD- ja filmbagočasis 
mamahuvvon. Eks: 
hjemmeside, nevnt i 
bøker, nevnt i cd- og 
film omslag. 
 

 

 

 

5. Ruovttoluotta geassin ja máksin ovdal juolluduvvon doarjagiin Sámedikkis / 
Tilbaketrekning/tilbakebetaling ved tidligere tilskudd fra Sametinget 

Lea go doarjjaoažžu ovdal ožžon 
doarjaga Sámedikkis mii lea 
gessejuvvon ruovttoluotta./ Har 

Ii/Nei 
 
Juo, áššenr./ja, saksnr: __________________ 
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tilskuddsmottaker tidligere fått  
tilskudd fra Sametinget som er 
tilbaketrukket? 
 
 

Lea go doarjaoažžu ovdal ožžon 
ruovttoluottamáksinreivve/gáibádusa 
Sámedikkis? Har tilskuddsmottaker 
tidligere fått 
tilbakebetalingsbrev/krav fra 
Sametinget? 
 

Ii/Nei 
 
Juo, áššenr./Ja, saksnr: __________________ 

 

6. Doarjaga ulbmi / Formålet med tilskuddet 

Makkár doaibmabijut 
čađajuvvo? Hvilke 
tiltak ble gjennomført:  
 

 

Makkár plánejuvvon 
doaibmabijut eai leat 
čađahuvvon ja 
manin? Hvilket 
planlagte tiltak ble 
ikke gjennomført, og 
hvorfor? 

 

Lea go doaraja 
mihttomearri 
olahuvvon ja mainna 
lágiin? Er målet med 
tilskuddet oppnådd 
og på hvilken måte: 
 

Juo, mainna lágiin/Ja, på hvilken måte:   
 
 
 
Ii, manin ii/Nei , hvorfor ikke:  
 

Eará/Annet:  

Autoriserejuvvon, 
stáhtaautoriserejuvvon 
dahje registrerejuvvon 
revisora galgá duođaštit 
prošeaktarehketdoalu 

Prosjektregnskap skal 
bekreftes av autorisert 
regnskapsfører, 
statsautorisert eller 
registrert revisor. 

 

 
Sierra prošeakta-/ doaibmabidjoraportta sáhttá bidjat mielddusin raporterenskovvái 
Egen prosjekt/tiltaks- rapport kan legges ved rapporteringsskjemaet.  
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7. Dohkkehuvvon rehketdoallu (kapitáladárbu)/Godkjent regnskap 
(Kapitalbehov) 

Gollošládja/Kostnadstype: Dohkkehuvvon golut oktiibuot 

Sámedikki doarjjareivves / Godkjente 

totale kostnader i Sametingets 

tilskuddsbrev: 

Loahpalaš golut / Endelige 

kostnader 

 kr  kr  

 ”  ”  

 ”  ”  

 ”  ”  

 ”  ”  

 ”  ”  

 ”  ”  

 ”  ”  

 ”  ”  

Submi/Sum Ru/Kr  Ru/Kr  

 

8. Ruhtadeapmi / Finansiering 
 
Ruhtadanplána/Finansieringsplan  

Ruhtadabplána Sámedikki 
doarjjareivves / 
Finansieringsplan i 
Sametingets tilskuddsbrev: 

Loahpalaš ruhtadanplána / 
Endelig finansieringsplan: 

Sámediggi/Sametinget Ru/Kr.  Ru/Kr.  

Iežas ruhta/ Egne 
midler/Egenkapital/Eget arbeid 

”  ”  

Suohkan / Kommune “  “  

Fylkkasuohkan / Fylkeskommune “  “  

Eará dorajjaaddit / Andre bidragsytere “  “  

Loatna / Lån “  “  

     

     

     

Submi/Sum Ru/Kr.  Ru/Kr.  

 

9. Mildosat (russe) / Vedlegg (sett kryss) 
Čuovvovaš dokumeantat galget mielddusin: / Følgende dokumenter skal være 
vedlagt: 

Rehketdoallu mii 
čájeha movt ruđat 
leat geavahuvvon / 
Regnskap over 
bruk av midlene: 

 Rehketdoallu mii čájeha ruhtageavaheami, galgá čájehit buot goluid 

ja sisaboađuid. Dasa gullet prošeavtta/doaibmabiju eará vejolaš 
doarjagat ja sisaboađut. Rehketdollui galget dušše váldojuvvot mielde 
golut ja sisaboađut mat čatnasit njuolgga prošeavtta/doaibmabiju 
čađaheapmái. 
 
Regnskapet for bruken av midlene skal vise totale kostnader  og 
inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til 
prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og 
inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.  
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Dalle go gollomeroštallan lea dohkkehuvvon, de galgá rehketdoallu 
leat bardojuvvon nu ahte dan sáhttá buohtastahttit gollomeroštallamiin. 
Jus lea stuorra earru gaskal dohkkehuvvon gollomeroštusa ja 
rehketdoalu, de dan galgá čilget.  
 
Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag skal regnskapet skal 
være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. 
Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og 
regnskapet, skal dette kommenteres.  
 
Rehketdoalu galgá jođiheaddji/ovddasvástideaddji leat vuolláičállán .  
 
Regnskapet skal være signert av leder/ansvarlig.  
 

Revisorduođaštus 
/ 
Revisorbekreftelse: 

 Rehketdoalu mii čájeha ruhtageavaheami, galgá 

stáhtaautoriserejuvvon dahje registrerejuvvon revisor leat duođaštan 
go doarjja lea uhcimusat 200 000 ru. Revišuvdna galgá čađahuvvot 
áiggis áigái gus tovaš nationála ja riikkaidgaskasaš 
revišuvdnastandárddaid vuođul. Revisor galgá identifiseret rehketdoalu 
dakko bokte ahte almmuha buot daid goluid mat čatnasit doarjagii ja 
vejolaš geavatkeahtes ruđaide.    
Dasa lassin ahte duođaštit dan ahte rehketdoallu  lea čađahuvvon 
válddahuvvon rehketdoalloprinsihpaid vuođul, galgá revisor duođaštit 
ahte guovdilis doarjjaeavttut ruhtageavaheapmái leat ollašuhttojuvvon.  
 
Regnskap over bruken av midlene skal bekreftes av statsautorisert 
eller registrert revisor for tilskudd fra kr 200 000.  
Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tids 
gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Revisor 
skal identifisere regnskapet ved angivelse av totale kostnader knyttet 
til tilskuddet og eventuelle ubrukte midler.  
I tillegg til å attestere at regnskap er avlagt i henhold til beskrevne 
regnskapsprinsipper, skal revisor bekrefte at aktuelle tilskudds vilkår 
for bruken/behandling av midlene er overholdt. 

Mildosiid lohku / Antall vedlegg:_____________ 

 

10. Vuolláičála/Underskrift 

Namma/Navn:  

Beaivi/Dato:  

Vuolláičála/Underskrift: 
 
 
 
_______________________________________ 

Raportta oktan mildosiiguin sáddejuvvo: / 
Rapporten inkl. alle vedlegg sendes: 
samediggi@samediggi.no 
 
Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 
9730  Kárášjohka/Karasjok 

Sus guhte vuolláičállá raporterenskovi, galgá leat fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ásahusa jna. 
Den som underskriver rapporteringsskjemaet må ha fullmakt til å forplikte foretaket/insitutsjonen mv.  
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 24.03.2020 14:52:18
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net)
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Jan-Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Aspås
Kjærvik; Willy Ørnebakk; Britt Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com;
kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord
Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa
kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20
Vedlegg: Protokoll RR 24.03.20.docx
Viser til vedlagte protokoll fra dagens møte.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 3-2020 
STED: Skype/teams 
TIDSPUNKT: 24. mars 2020 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa (deltok fra sak 14/20) 
Inger Heiskel for Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  

 I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å behandle: 
o Sak 16/20 Innspill til Nordområdemeldingen 
o Orientering fra RU (rådmannsutvalget) om NorIKT og henvendelse fra 

politiet om forliksråd 
 
 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse «Regjeringen må legge bedre til rette for at 
kommunene skal lykkes innenfor helse, pleie og omsorgssektoren!» 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 10/20  Godkjenning av protokoll fra møte 24.-25.02.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 24.-25. februar 
2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 11/20  Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog (utsatt sak 

08/20) 
Saksdokumenter 

 Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter 
regionutvalg Statskog 

 Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 
 
Leder i Statskog Knut Fredheim deltok på regionrådsmøte i februar. Saken ble utsatt 
på grunn av at regionrådet ikke var fulltallig. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til regionutvalget i 
Statskog for denne valgperioden: 

 Ordfører Eirik L. Mevik, Kvænangen kommune 
 Ordfører Bernt Lyngstad, Kåfjord kommune 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 12/20  Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse (utsatt sak 

09/20) 
 
Forslag til vedtak: 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
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Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsen fra Skjervøy kommune. Uttalelsen 
sendes Nærings-komitèen på Stortinget og regionråd i Nord-Norge. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Uttalelse fra Skjervøy kommune: 
TRÅLFLÅTEN MÅ BIDRA TIL AKTIVITET PÅ KYSTEN 

- ANG. FASTSETTING AV PRIS FOR LEVERINGSPLIKTIG RÅSTOFF FRA 
TORSKETRÅLERNE. 

 

Prisen på råstoff fra leveringspliktige trålere reguleres gjennom «Forskrift om leveringsplikt 
for fartøy med torsketråltillatelse»1, etter § 5, Fastsetting av pris.  
Fastsetting av pris på ferskt råstoff fra kystflåten skjer i konkurranse mellom 
bedriftene langs kysten, men det må minimum betales minstepris. Minsteprisen er 
dynamisk og reguleres etter en modell der det tas hensyn til nivå og endringer i 
markedspris.  
 

Frosset råstoff er lettomsettelig fordi det har et globalt marked, og kan like gjerne benyttes 
som råstoff til produksjon i Kina som til produksjon i bedrifter langs kysten i Norge. Dette er 
med på å presse prisene opp. Når da regelverket sier at prisfastsettelsen skal skje til 
gjennomsnittlig minimum oppnådd pris på auksjon eller annen omsetning, vil prisen for 
frosset leveringspliktig råstoff bli høyere enn prisen for fersk fisk fra kystflåten.  

 

Tabellen under viser forskjellen på pris mellom ferskt og frosset råstoff i trålflåten. 

 
Tabell 1. Priser på torsk fra trål (kun norske landinger) – snittpris størrelse 2,5 + kg, sløyd, 
hodekappet (Kilde: Norges Råfisklag) 
 
Trål Fersk torsk Frossen torsk 
2018 25,04 34,23 
2019 (jan-sep) 30,24 37,03 
 

Konsekvenser av ulike systemer for fastsetting av pris 
Som vi ser av tabell 1, er det en betydelig forskjell i pris mellom ferskt og frosset 
råstoff fra trålflåten.  

Råstoffet som tilbys tilgodesette bedrifter er i stor grad frosset. Med dagens regelverk for 
prisfastsetting er akseptprisen – altså minsteprisen -  så høy at det ikke vil være økonomisk 
bærekraftig for tilgodesette bedrifter å kjøpe denne fisken fra leveringspliktige trålere. Det 
blir rett og slett ikke lønnsomt. 
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Virkningene er at distriktene taper arbeidsplasser og at lokalsamfunnene som skulle nyte 
godt av ordningen, blir tapere. Det blir mer lønnsomt å skipe råstoffet ut av landet 
ubearbeidet, enn å benytte råstoffet i produksjon for derigjennom å skape helårige 
arbeidsplasser. 

 
Figuren under viser driftsmarginen i de ulike flåtegruppene. 
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Figur 1.  Driftsmargin i ulike flåtegrupper 2007-2018. (Kilde: Fiskeridirektoratets 

lønnsomhetsundersøkelse for flåten) 
 
Figur 1 viser lønnsomheten i de forskjellige flåtegruppene. Som figuren viser kommer 
trålflåten godt ut. Trålerne skulle derfor være godt rustet til å kunne takle reduserte 
råstoffpriser.  
 
Vi er enig med «ekspertgruppen»2 om at pliktsystemet i dag i liten grad oppfyller intensjonen 
om lønnsom og helårig drift av foredlingsanlegg basert på trålråstoff. Og at en av årsakene til 
at pliktene ikke fungere er at pliktsystemet over tid er uthulet i forhold til intensjonen. 
Ekspertgruppen skriver «At leveringspliktsystemet eksisterer i sin nåværende uthulede form, 
må tilskrives en politisk unnfallenhet».  
 
I forbindelse med at nytt kvotesystem skal behandles i Stortinget er det en gylden mulighet til 
å gjøre grep som vil bidra til at intensjonen om lønnsomme, helårige arbeidsplasser i 
landindustrien blir ivaretatt. Man trenger ikke å gå tilbake til de endringer som tidligere 
regjering foreslo3 i 2012, som ikke ble iverksatt, men heller foreta små endringer med fokus 
på prisfastsetting av leveringspliktig råstoff. 
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Vi foreslår derfor følgende: 

 Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse § 5 «Fastsetting av 
pris» endres.  

 Dynamisk minstepris innføres som system for prisfastsetting av det 
leveringspliktige råstoffet uansett om råstoffet er fersk eller frosset, der samme 
minstepris som for øvrig råstoff legges til grunn for leveringspliktig råstoff. 

Ved innføring av nytt system er det viktig at bearbeidingsplikten opprettholdes. 

 
 
Sak 13/20  Støtteerklæring - samarbeidsavtale med Kventeateret 
Saksdokumenter: 

 Forslag til modell og budsjett samarbeidsavtale medlemskommuner og ITU 
Kventeater  

 
På regionrådsmøte 25. februar deltok representanter fra Kventeateret hvor forslag til 
samarbeidsavtale ble presentert. Det ble også lagt fram et forslag til støtteerklæring 
som var regionrådet ble oppfordret til å behandle. Det ble ikke anledning i møtet i 
februar, derfor legges denne saken til behandling i mars-møte. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms er et kjerneområde for kvensk kultur, og Nord-Troms Regionråd 
har gjennom prosjektet Drivkraft Nord-Troms startet utvikling av varige 
samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Ett 
av fire fokusområder er satsing på kvenkultur. Historisk og kulturelt har vi 
tette bånd med våre naboland i Øst-Sverige, Finland og Russland – og 
grensesamarbeid i nord er også et fokusområde i Drivkraftprosjektet. 

2. Regionrådet opprettholder støtten til etableringen av et nasjonalt Kventeater i 
Nord-Troms med base i Halti. Kventeateret vil gjennom sin satsing fremme 
kunnskap om kvensk språk og kultur, de vil styrke kvensk identitet blant barn 
og unge, og gjennom sin utøvende virksomhet vil de bidra til et positivt 
omdømme for regionen. Vi verdsetter at de vil jobbe grenseoverskridende 
gjennom samarbeid med teateraktører i våre naboland. 

3. Nord-Troms Regionråd er positive til en formell samarbeidsmodell der 
medlemskommuner fra kvenske kjerneområder inngår gjensidig forpliktende 
samarbeid med Kventeateret om aktivitet og driftsfinansiering. 

Forslag til tillegg i pkt 3 fremmet i møte: 
ITU Kventeater må inngå avtale med den enkelte medlemskommune. 
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Vedtak: forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
Samarbeidsmodell: 
 

 
 
 
Forslag til budsjett: 
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Sak 14/20 Regnskap og styrets årsberetning 2019 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2019 
 Delregnskaper 2019 
 Styrets årsberetning for 2019 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2019, 
med et underskudd på kr 213.226. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av frie 
fond. 

3. Forslaget til styrets årsberetning for 2019 godkjennes. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Regnskap: 
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter,  
prosjektene Drivkraft Nord-Troms og Kompetanseløft Nord-Troms. 
 
Totalregnskapet er summen av de omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for 
regnskapsåret 2019 på kr 213.226. 
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
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34

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


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

 
 

35

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


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

 
 

36

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


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

 
 
Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget, er gjort opp med et overskudd på kr 8.074 for 
2019.  
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Kommentarer til avvik;  

o «Andre inntekter» - dette er prosjektinntekter og diverse inntekt 
(Infrastrukturprosjekt og Lyngshestprosjekt) 

o «Lønn og feriepenger» - lønn er redusert med administrativ 
kostnadsfordeling og refusjon av sykepenger 
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o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører er ansatt i regionrådet, kostnaden 
kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «Husleie, telefon o.l.» - her inngår også datakostnader. Overforbruk skyldes 
ekstraordinære datakostnader i forbindelse med oppdatering av hjemmesiden 
www.nordtromsportalen.no med kr 51.197 (det er gjort vedtak i saken) 

o  «Annonser, div kostnader, profilering» – overforbruk skyldes i hovedsak 
utarbeidelse av presentasjon og innkjøp av gaver i forbindelse med studietur 
til Sogndal i mai 

o «Tiltak ungdom» - dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, 
RUST-konferansen, regionale ungdomstreff 

o «Ikke budsjetterte kostnader/kjøp av tjenester» - henfører seg til kjøp av 
prosjektledere i ulike prosjekt 

 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 221.301 for 
2019.  Underskuddet skyldes bortfall av prosjektinntekter etter avslutningen av 
«Kompetanseløft Nord-Troms», juni 2019. I prosjektfasen ble mye av 
utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret belastet prosjektet. 
 
Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd i 2019, det samme beløpet som 
Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Det har vært jobbet intensivt med å få til forutsigbar finansiering av drifta av 
studiesenteret i 2019. Dette har resultert i driftsbidrag over Statsbudsjettet og en 
ekstrabevilgning fra fylkeskommunen som vil gjøre seg gjeldende fra regnskapsåret 
2020. Det vil si at driftsfinansieringen for 2020 med dagens bemanning og 
aktivitetsnivå er sikret. 
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Kommentar til avvik: 

 Diverse inntekter må ses i sammenheng med studie- og kurskostnader – 
disse er variable og knyttet direkte til aktivitet 

 Lønn- og personalkostnader – tidligere ble denne delvis finansiert med 
prosjektinntekter fra Kompetanseløftet 

 
 
Prosjektregnskap Drivkraft Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Drivkraft Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2019. 
Prosjektstart var 1.7.2019. 
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Prosjektregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» ble avsluttet 30.06.19. 
Prosjektet startet opp i 2014. Dette har vært et utviklingsprosjektet i regi av Nord-
Troms Studiesenter med 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 
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Prosjektperioden har gått over vel 5 år med 75 % finansiering fra Troms 
fylkeskommune og egen inntjening på 25 %. Tilskuddet fra fylkeskommunen har 
vært på kr 5mill, ca 1mill pr år til Kompetanseløftet.  
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Styrets årsberetning: 
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. 
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Sak 15/20  Årsrapport 2019 
Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2019 (vedlagt) 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapport for Nord-Troms Regionråd tas til etterretning. Rapporten legges frem for 
representantskapet og sendes kommunestyrene til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
 
Årsrapporten for 2019 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-
Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter, samt 
ulike prosjekter.  
Prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; 
«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 2016-2019 som også omfatter 
«Boligutvikling» (avsluttet februar 2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», 
som ble avsluttet på slutten av året 2019. Prosjektene er omtalt i årsrapporten. Det 
er også en orientering om satsingen «Mastergradsstipend Nord-Troms» og 
prosjektet Regional strategi for infrastruktur, Havneprosjektet, Lyngshestprosjektet 
og prosjekt Drivkraft Nord-Troms. 
 
Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2019 er tatt med i årsrapporten.  
 
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 
 
 
 
Sak 16/20  Innspill Nordområdemeldingen 
 
Saksbehandler: Eirik L. Mevik 
 
Notat til regionrådets møte 24.03.2020 
Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms 
regionråd skal ta en aktiv rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette? 
Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes. 
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1. Utenriks og sikkerhetspolitikk 
Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i 
nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.  

2. Samfunnsutvikling i nord 
Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv 
og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. 
Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.  

Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med 
meldingsskriverne. Punkt 1 kan virke høytsvevende for de fleste, men 
grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en moderne verden kan sivil 
tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse. 
Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles 
uttalelse om samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.  
 
Viktig fra Nord-Troms (innspill fra Willy):  
Relasjonen til Sverige/ Finland er særlig viktig. 
 
Forslag til vedtak: 

1. «Nordområdene sett fra Nord-Troms» 
Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-
Troms» om samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle 
spesielt. Vi ber om et møte med aktuelle departement så snart dokumentet er 
ferdig. Regionrådet innhenter noe skrivehjelp fra eksterne (konsulent?) i en 
startfase. 

2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan 
med kostnadsramme som behandles pr epost. 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Presentasjon av NorIKT ved styreleder Willy Ørnebakk 

 NorIKT etablert 1.1.2020 
 Skjervøy vertskommune – alle ansatt i vertskommunen 
 Jobber langs 2 hovedlinjer 

1. Organisering – etablering av felles selskap. Tom Erik Jensen leder og 
Morten Døhl fagkonsulent, øvrige ansatte er organisert «flatt» som 
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IKT-medarbeidere. Starta med spesialisering av ansatte – grupper på 
2-3 personer 

2. Infrastruktur og drift. Bli enige om felles strategier. Avtale med 
Bredbandfylket om kartlegging (alle kommuner inkl Lyngen deltar). 
Kartleggingen danner grunnlag for plan for veien videre. 

 Innspill i møtet: bra med fokus på ansatte og kompetanse. Det er behov for 
struktur og organisering av IKT samarbeidet. Viktig med fokus på kvalitet. Vi 
må ha moderne løsninger. Kan vi bruke 3net eller ElTele til noe? Positiv 
tilbakemelding på å starte med kartlegging. 

 
 
Henvendelse fra regionlensmann vedr forliksråd – forslag om å slå sammen 
forliksråd i regionen 

 Saken ble drøftet i RU mandag denne uka 
 Regionrådet støtter forslaget fra RU om å be politiet utarbeide en faktabasert 

utredning med fordeler og ulemper ved de ulike forslåtte modellene. 
Utredningen sendes kommunene for politisk behandling. Saken følges opp av 
RU ved leder Stig Kjærvik 

 
 
DRØFTING: 
 
Møte med fylkesråd for næring Karin Eriksen 13. mai i Nordreisa. Mål for møtet og 
program drøftes 
Innspill i møtet: 

 Kommunene deltar med ordfører og næringskonsulent 
 Skal Arena Nord-Troms, VLF, Halti næringshage inviteres, vurderes etterhvert 
 Presentasjon av næringslivet i den enkelte kommune i tillegg til regionale 

satsinger (infrastruktur, kompetanse, RUST) 
 Særlige utfordringer for næringslivet – coranavirus 
 Ekstra satsing Nord-Troms og Finnmark 250 mill – 

prioriteringer/anbefalinger 
 Drøfting – hvordan samhandler vi framover? 
 Om ikke møtet kan avholdes fysisk gjennomføres det på Teams 

 
 
 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 

 Representantskap – om ikke mulig å gjennomføre fysisk bruker vi Teams – 
gjennomføres 28. april som oppsatt i møteplan 
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Neste møte 30. mars 1000-1130, bruke Teams (fellesmøte ordførere og rådmenn): 

 Nord-Troms Strategier  
 Innspill fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
 Åpen post 

 
 
 
Møtet hevet kl 1120 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 26.02.2020 10:56:07
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Jan-Hugo Sørensen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Ørnebakk
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Britt Pedersen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens
Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20
Vedlegg: Protokoll RR 24.-25.02.20.docx;2020-02-12 (U) Rusreform politiråd.pptx;Orientering Budsjettprosess
2021-2023 V 18022020.pptx;ITU Kvääniteatteri skisse etablering jan2020.pdf;Kventeater - Samarbeidsmodell
medlemskommuner.pdf
Hei!
Det vises til vedlagte protokoll med vedlegg.
Engasjert prosjektleder Visjona utarbeider forslag til plan fra strategisamlinga.
 
Vel møtt!
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 2-2020 
STED: På taket cafè, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 24. og 25. februar 2020 

  
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (fratrådte 25.02. kl 1230) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa (forfall 25.02.) 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Det er utarbeidet eget notat fra strategisamlingen 24. og 25. februar av 
prosessleder Visjona AS. Deltakere på strategisamlingen: 

 24.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommunene 
deltok (forfall: rådmann i Kvænangen) 

 25.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner deltok, 
med unntak av Nordreisa (forfall grunnet uforutsett hendelse) 

 
PROGRAM: 
Mandag 24. februar: 

 kl 1100: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder 
Visjona AS.  

 kl 1700: Møte regionrådet: møte prosjekt Lyngshest og saker til behandling 
(sakslista) 

 Kl 1900: Felles middag på Reisafjord hotell 
Tirsdag 25. februar:  

 Kl 0830: Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i 
Troms politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for 
Nord-Troms. 
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 Kl 0900: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder 
Visjona AS. 

 Kl 1400-1600 parallelle møter regionrådet og rådmannsutvalget 
Møte regionrådet: 

 Kl 1415 Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak 
og Tove Reibo 

 Kl 1445 Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder 
Håvard Høgstad og rektor Olaug Bergseth 

 Kl 1515 Statskog, presentasjon og valg av representanter til regionutvalg ved 
leder Knut Fredheim 

Møte rådmannsutvalget: (det sendes ut egen innkalling fra Lise J.) 
 Strategi- og handlingsplan 2020-2023 
 Oppfølgingssaker 

 
MØTE I REGIONRÅDET MANDAG 24. FEBRUAR KL 1700: 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: ingen 
 
ORIENTERINGSSAK: 
Sluttrapport og regnskap fra forprosjekt Lyngshesten ved prosjektleder Birgit D. 
Nielsen. Rapport, regnskap og fortellinger er sendt alle kommunene. 
 
REFERATSAKER: 
Høringsuttalelse NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet 
Høringsuttalelse – forslag til endring av regler om turistfiske 
Fra ENOVA – tilbakemelding på uttalelse – utbygging av ladestruktur i Finnmark og 
Nord-Troms 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 05//20  Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2020  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra regionrådsmøte 29.01.20 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte i januar 
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Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 06/20  Uttalelse vedrørende hovedprosjekt Lyngshest 
Prosjektleder Birgit D. Nielsen vil presentere sluttrapport og regnskap fra forprosjekt 
Lyngshesten i regionrådsmøte (mandag). Forprosjekt har hatt en varighet på 1 år. 
Prosjekteiere er Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd.  
 
Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 
 
Forprosjektfasen har hatt som mål å utforske ulike tiltak knytta til bruk av 
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med 
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.  
 
I forbindelse med avslutningen av forprosjektet er det utarbeidet et forslag til 
uttalelse som skal behandles i begge regionrådene som er eiere i forprosjektet. 
 
Forslag til uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd: 
«Regionrådet har støtta et forprosjekt som avsluttes i februar 2020: Lyngshesten i 
Nord-Troms og Tromsøregionen. Identitetsbærer og berikelse. 
 
Gjennom dette forprosjektet er det kartlagt at det er færre lyngshester enn det kan 
se ut til i Stambok for nordlandshest/lyngshest som føres av Norsk hestesenter. 
Situasjonen er dermed litt mer krevende enn man har trodd. Lyngshesten er vurdert 
av FAO som kritisk truet. Den er den eneste av våre tre nasjonale hesteraser med 
Nord-norsk opphav og er samtidig den mest utsatte av de tre nasjonale 
hesterasene. 
 
Funn i prosjektet: 
Antall fødte føll på landsbasis ligger omtrent på 50% av behovet rasen har for å være 
sikra for framtida. Det er få registrerte innkjøp av lyngshester i Tromsø-området og 
Nord-Troms årlig. Mellom 0 – 5/kommune. Det er få tilbydere av reiselivsprodukter 
med lyngshest i regionen. Men det kan registreres en positiv utvikling i løpet av 
prosjektperioden. Det er fortsatt mye som er ukjent om hestens opprinnelse og 
betydning i regionen. 
 

54

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


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

Videre arbeid: 
Forprosjektet peker på tre ulike retninger det vil være fornuftig å jobbe: 

- Sammenliknende DNA-undersøkelser mellom lyngshest, finsk hest, svenske 
lokale hesteraser og russiske lokale hesteraser 

- Innsamling og systematisering av kunnskap om lyngshesten i vår region og 
Nordkalotten for øvrig 

- Utviklingsprosjekt for reiselivstilbud med lyngshest 

Disse tre retningene er svært ulike, men resultatene vil alle vil ha positiv effekt på 
kunnskap og oppmerksomhet om lyngshesten og en viktig del av regionens 
identitet. Prosjektene vil ha synergi-effekter; kunnskap om hestehold og slektskap 
mellom hesteraser vil bygge opp under næringsaktører sine tilbud til besøkende 
gjennom historiefortellinger om hesten. Økt oppmerksomhet og interesse vil kunne 
gi flere som er interessert i å eie og bruke lyngshesten.» 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd støtter forslaget til uttalelse fra Tromsø-områdets 
regionråd som peker på mulige retninger for videreføring av arbeidet i 
forprosjektet.  

2. Nord-Troms Regionråd er godt fornøyd med resultatene fra forprosjektet. 
3. Nord-Troms Regionråd støtter en videreføring av arbeidet, men må gjøre 

oppmerksom på at regionrådet ikke kan ta på seg prosjekteieransvaret i en 
eventuell videreføring. 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Orientering om forprosjekt skredsenter Kåfjord ved ordfører (utsatt fra januar-møte) 

 Kåfjord kommune har tidligere (2016/2017) søkt og fått midler til et 
forprosjekt for etablering av et skredsenter i Kåfjord. Fylkeskommunen 
innvilget kr. 400.000 til dette prosjektet. Kåfjord kommune ønsker å fortsette 
med dette prosjektet og forankre det blant alle kommuner i Nord Troms. Det 
er behov for økt kunnskap og formidling av spesielt snøskred men også 
sørpeskred i vår region. 
Fra møtet: Kåfjord ønsker å invitere med de andre Nord-Troms kommunene i 
prosjektet. Prosjektet vil blant annet ha fokus på å utvide skredvarselet med 
mer lokal kunnskap (skredfaren varierer i regionen). Positive signaler fra 
nabo-kommunene om å delta i dette arbeidet. Kåfjord sender ut 
informasjon/notat om saken. Saken settes på dagsorden i et senere møte. 
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Orientering om pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til ressurs – innspill fra Vest-
Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd.  

 Innspill er sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune i februar 2020 
 
Møtet hevet kl 1810. 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
MØTE I REGIONRÅDET TIRSDAG 25. FEBRUAR KL 0830: 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i Troms    
politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for Nord-Troms.  

 PP fra presentasjon er vedlagt. 
 
Strategisamling – prosessleder utarbeider notat 
 
 
Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak og Tove Reibo, 
ITU kvensk teatertrupp 

- Presentasjon holdt i møte er vedlagt 
- Har hatt møter med fylkeskommunen, KMD og Kulturdepartementet, 

Sparebanken «Samfunnsløftet», og UiT 
- Forslag til samarbeidsavtale med medlemskommuner (tilbud til alle 

kommuner som ønsker) – oversendes kommunene. Ønske om tilbakemelding 
på forslag til avtale 

- Ønske om å få støtte fra Nord-Troms regionråd til etablering av kventeateret. 
Forslag til støtteerklæring behandles i neste regionrådsmøte. 

 
Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder Håvard Høgstad 
og rektor Olaug Bergseth 

- Arena Nord-Troms er en felles forening med ca 20 industribedrifter fra 
regionen 

- Har fokus på infrastruktur og utdanning 
- Mange ansatte i havbruksnæringen, men har ikke tilbud om utdanning innen 

sjømatproduksjon. Har hatt et prosjekt for å utrede muligheter for etablering 
av en vekslingsmodell for sjømatproduksjon etter modell for 
helsearbeidsfaget/Steigen-modellen 
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- Work-shop 17.02. – et bredt næringsliv ser for seg å ta inn mange lærlinger i 
en vekslingsmodell 

- Orientering fra Nord-Troms vgs: potensialet framover i Nord-Troms 
(fødselstall) – Steigen-modellen og TAF 

 
Statskog, presentasjon ved leder Knut Fredheim 

- Presentasjon og informasjon ble delt ut i møtet 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 07/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
 
Med bakgrunn; 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd har på strategisamlingen 24.-25. februar arbeidet 
med forslag til visjon, formål og hovedmålsetting for strategiplan 2020-
2023.  

2. Regionrådet har også drøftet satsingsområder og organisering for det videre 
arbeidet.  

3. Prosessleder Visjona AS utarbeider forslag til strategisk plan. Ordførerne 
oppfordres til å drøfte disse forslagene i politiske fora i egen kommune. 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møtet ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 08/20  Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog 
Saksdokumenter 

 Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter 
regionutvalg Statskog 

 Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 
 
Under denne saken vil Statskog sin nye leder Knut Fredheim presentere Statskog og 
ordningen med regionutvalg. 
 
Vedtak: saken utsettes til neste møte da regionrådet ikke er fulltallig. 
 
 
Sak 09/20 Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse (tirsdag) 
Saksdokumenter 
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 Forslag fra Skjervøy kommune til uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
På grunn av tidspress følges denne saken opp pr post/digitalt. Rådsordfører har 
ansvar for oppfølging. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
DRØFTING: 
Åpen post - dagsaktuelle saker: 
 
Hvordan skal vi følge opp Nordområdemeldingen? 

- Enighet om at saken følges opp ved at Eirik L. Mevik orienterer om prosessen 
vedr utarbeidelse av meldingen i neste regionrådsmøte 

 
 
Helsefellesskap – hvordan følger vi opp? 

- Regionrådet vil oppfordre om at tema settes på dagsorden i fellesmøte 
mellom rådmannsutvalget og helseledernettverket i mars 

 
 
Møtet hevet kl 1610. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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TROMS POLITIDISTRIKT

Rusreform
En kort presentasjon.

03.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 159



Rusreform - fra straff til hjelp

• NOU 2019:26

• Utvalgets innstilling skal på høring

• Endre reaksjoner mot personer som:
− Tas for bruk av narkotika
− Tas for besittelse av narkotika til eget bruk

• Fra straff til:
− Hjelp
− Behandling 
− Oppfølging

03.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 260



Følger for kommunen

• Ansvaret for oppfølging overføres til helsetjenesten
− Må trolig følges opp av den kommunale helsetjenesten
− Økt trykk på kommunene?

• Skal sikre et bedre tilbud til rusavhengige

• Politiet kan pålegge at den rusavhengige møtes med helserettede tiltak

• Nødvendige vedtak og lovendringer 

03.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 361



Hovedpunkter fra utvalget

• Avkriminalisering av alle narkotiske stoffer for alle brukergrupper

• Tillatt: Bruk, erverv og inneha begrenset mengde narkotika til eget 
bruk 

• Utløser en reaksjon i form av oppmøteplikt for en rådgivningstjeneste i 
kommunen.
− Ingen sanksjoner ved manglende oppmøte
− Ingen særskilt modell for U18

• Endringer i politiloven - §9a, b og c

• Tilbakevirkende kraft

03.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 462



Forslag til brukerdosenivå

03.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 563



Mulige konsekvenser ved avkriminalisering

Vurderinger gjort av Oslo Economics
• Avkriminaliserings positive sider kan føre til:
− redusert stigma, 
− redusert helsetap for brukeren pga lavere terskelen til helsevesenet.

• Råd, veiledning og henvisning kan føre til at noen personer blir fanget opp 
tidligere.
• Avkriminaliseringen negative sider kan medføre: 
−økt helsetap dersom brukere blir mindre fulgt opp av helsevesenet (uten 

dagens sterke virkemidler) 
−Ved potensielt økt bruk av narkotika, kan selv små endringer føre til potensielt 

store konsekvenser for sykdomsbyrden i befolkningen og tilhørende verditap 
for samfunnet

03.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 664



03.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 7

Nord-Troms tryggest i landet! – det skal ikke stå på oss!
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TROMS POLITIDISTRIKT

Budsjettprosess 
2021-2023
Orientering om tiltak og utredninger

03.03.2020 Side 166



Den forventa veksten avtar

• Troms politidistrikt må tilpasse drifta til nye økonomiske rammer. 
Basert på flerårig virksomhetsplan og resultatavtalen har Troms 
politidistrikt et finansieringsbehov på over 24 millioner for 2020. 
Summen øker til nesten 38 millioner i 2023.

• Politidistriktet har derfor vurdert risikoen ved den økonomiske 
situasjonen og satt i gang tiltak som skal tilpasse drifta til de nye 
økonomiske rammene. 

• Antallet tjenestesteder ligger fast, herunder hvilke steder som skal 
utstede pass.

03.03.2020 Side 267

https://kilden/ledelse-og-styring/virksomhetsstyring/flerarig-virksomhetsplan/
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Tiltak og utredninger

• For 2020: Umiddelbare og ekstraordinære sparetiltak, bl.a.:
− Redusere anskaffelser og investeringer til et minimum
− Holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger

• For 2021-2023: Fire utredninger med mål om å øke handlignsrommet
− Justeringer og tilpasninger av organisasjonsstrukturen
− Felles namsfogd i Troms
− Felles tjenestekontor
− Oppgaveløsningen mellom fellesenhetene og de geografiske driftsenhetene

03.03.2020 Side 570



Justering av organisasjonsstrukturen

• Det skal utredes justeringer og tilpasninger av organisasjonsstrukturen. 
Formålet er å identifisere de økonomiske innsparinger som, sammen 
med andre tiltak, kan bidra til å bringe driften innenfor skisserte 
budsjettrammer.
• Tre alternativ skal utredes:
− alternative organiseringer av GDE-strukturen med utgangspunkt i dagens 

seksjonsinndeling
− alternative seksjonsinndelinger med utgangspunkt i dagens staber, felles 

enheter og geografiske driftsenheter
− en kombinasjon av alternative organiseringer av GDE-strukturen og 

seksjonsinndeling

• Frist 3. april

03.03.2020 Side 671



Felles namsfogd 

• Utrede etablering av èn namsmyndighet i Troms politidistrikt for å 
identifisere de økonomiske gevinstene på kort og lang sikt og gevinster 
gjennom kvalitetsheving og/eller effektivisering.

• Utredningen skal ta hensyn til digitaliseringsløsningene som kommer, 
herunder en organisering som legger til rette for kommende endringer i 
arbeidsprosesser, effektiviseringskrav og gevinstrealisering skissert i 
Flerårig virksomhetsplan 2020.

• Utredningen skal inneholde ulike alternativer for organisering

• Frist 3. april
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Felles tjenestekontor

• Identifisere økonomiske gevinster gjennom helhetlig 
tjenesteplanlegging i politidistriktet

• Vurdere alternative løsninger som innbefatter at Felles tjenestekontor 
samlokaliseres, og en løsning med desentraliserte saksbehandlermiljø 
under felles ledelse

• Frist 3. april
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Oppgaveløsningen mellom fellesenhetene og de 
geografiske driftsenhetene

• for å identifisere eventuelle økonomiske innsparinger ved å flytte på 
arbeidsoppgaver, redusere kapasitet eller kombinere flere funksjoner 
enn i dag som sammen med andre tiltak kan bidra til å bringe driften 
innenfor skisserte budsjettrammer

• Utredningen bygger på utredningen om struktur, og de to utredningene 
skal behandles samlet
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Beslutningsprosessen

• Antallet tjenestesteder ligger fast, herunder hvilke steder som skal 
utstede pass
• De fire utredningene handler om å finne innsparingspotensial ved å se 
på den interne organiseringa av politidistriktet, og dette er beslutninger 
som tilligger politimesterens myndighet
• Politimesteren vil i samråd med sin ledergruppe (lokale 
lensmenn/politistasjonsjefer) vurdere om og hvilke tiltak som vurderes 
gjennomført
• Tiltakene sendes på høring til kommunene (tentativt medio april)
• Politimesteren beslutter om og hvilke tiltak som skal gjennomføres 
etter høring og behandling i politimesterens ledergruppe
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ITU Kvääniteatteri SUS
Skisse etableringsprosjekt
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Visjon
ITU Kvääniteatteri skal utforske spennet 
mellom kvensk tradisjon og framtid, og 
kjempe for det kvenske språket! 
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Kvensk
Modig

Inkluderende
Glokal

KUNSTNERISK KVALITET:
Skape MODIGE og INKLUDERENDE scenekunstopplevelser og 
produksjoner der publikum og utøvere gjennom FRIKSJON og 
SPENN skal få innblikk i hva det er å være kven i dag

FORMIDLINGSMÅL:
Løfte KVENSK SPRÅK og kultur nasjonalt og internasjonalt
Være en IDENTITETSFABRIKK for kvenske barn og unge
Være en viktig kvensk stemme i norsk DEMOKRATI
Ta ansvar for minoritetsutfordringer i et globalt PERSPEKTIV
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ITU Kvääniteatteri SUS

Søker: ITU kvensk teatertrupp

Visningsscene: Halti kulturscene
Kontor: Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett
Midlertidige øvingslokaler, lager etc: 
Idrettsveien 11, 9152 Sørkjosen (tidligere
Sørkjosen skole)

Etableringsprosjekt: 4,5 mill (3 år)
Kunstneriske prosjekter innenfor
4 satsingsområder
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Prosjektorganisering

Interimsstyre: 
Torbjørn Naimak (Tromsø kvenforening)
Hilja Huru (Norske Kveners Forbund) 
Tove Raappana Reibo (ITU kvensk teatertrupp)
Rolle: Styre etableringsprosjektet, stifte selskap, utvikle 
organisasjonen, sikre driftsfinansiering

Kunstnerisk råd: 
Frank Jørstad, Ida Løken Valkeapää, Erling Fredriksson
Rolle: kvalitetssikre den kunstneriske virksomheten, komme 
med innspill, være mentorer for å stimulere og utvikle 
kventeaterets språkprofil og kunstneriske uttrykk. 

Prosjektleder: Inger Birkelund
Rolle: Drive prosjektet i samarbeid med de to rådene, skrive 
søknader, rapportere, jobbe med finansiering.
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DRIFTSMODELL 

Hva
Utvikle ideell forretningsmodell som styrker
strukturelt grenseoverskridende samarbeid for 
formidling av språk, kunst og kompetanse.

Hvorfor
Utvikle innovative, digitale og forpliktende
samarbeidsløsninger som a) forsterker
kulturutveksling mellom kvenske miljøer i
Norge, Sverige og Finland, b) gir effektive og
lønnsomme modeller for drift på tvers av 
geografiske og nasjonale grenser c) utforsker
ulike løsninger for kommunikasjon på tvers av 
språk

Alliansepartnere
• Kvenske kunstnere
• Tornedalsteateret
• Kvenske institusjoner
• Teaterorganisasjoner
• Kvenske organisasjoner

Hvordan
Bruke 3 års etableringsfase til å etablere modell
for sosialt entreprenørskap, stifte selskap, 
utvikle teaterorganisasjonen, etablere
kommunikasjonsstrategi og arenaløsninger for 
kvensk språk- og kunstformidling.

Foto: www.tornedalsteatern.se
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YSTÄVÄT (venner)
satelli? barneteater
Hva
Satellittprosjekt der profesjonelle teaterinstruktører sammen med barn 
fra kvenske kjerneområder utforsker spennet mellom kulturarv, kvensk 
identitet og det å vokse opp i en moderne verden. 

Hvorfor
La barna delta i kunstneriske prosesser som a) gir kunnskap om kvensk 
språk og kultur, b) fremmer refleksjon og demokratiske verdier og c) lar 
barna få erfaring med scenekunstformen – tekst, scenekunst, teknisk 
produksjon.

Samarbeidspartnere
• Tornedalsteateret
• Kvenske organisasjoner
• Kulturskoler
• DKS

Hvordan
Prosjekt 2020: Utvikle tverrfaglig og tverrkunstnerisk pilot med 
formidling av kvensk språk og kultur for kulturskoler og interessegrupper 
i kvenske kjerneområder.  Søkes finansiert via Kulturrådet/Fritt ord.

Satsingsområde 1
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YHESSÄ (sammen)
amatørsatsing spel

1) Kyläpeli
Produsere Kyläpeli årlig med ansvar for manus, regi, instruksjon, 
casting, samarbeid amatører og koordinering samarbeidsparter. 

Hvorfor
Videreføre det etablerte spelsamarbeidet mellom amatører og 
profesjonelle som a) fremmer kvensk identitetsutvikling, b) løfter 
kunnskap om språk og kultur , c) bidrar til økt oppmerksomhet 
rundt den kvenske minoriteten og d) styrker kulturutveksling med 
kvensktalende miljøer i Sverige/Finland.

Samarbeidspartnere
• ITU Kvensk Teater Trupp
• Halti kvenkultursenter
• Nord-Troms museum
• Halti næringshage
• Halti nasjonalparksenter/Ovi Raishiin

2) Kesäpeli
Prosjekt 2020-2023: Internasjonalt og grenseoverskridende 
sommerspel utviklet i samarbeid med Tornedalsteateret, finsk 
teateraktør og amatørskuespillere i Norge, Sverige og Finland. 
Søkes finansiert av nordiske kulturmidler og Kulturrådet.

Satsingsområde 2
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YMPÄRI (omkring)
kvenske forestillinger
Hva
Utvikle scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet som vises 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor
LøVe kunnskap om kvensk språk og kultur. LøVe kvenske 
ytringer inn i debaWen om framXdens nasjonale uYordringer. 
Bidra Xl å diskutere minoritetsuYordringer i en moderne 
kontekst. 

Samarbeidspartnere
• KultneW, Tornedalsteateret, Beaivváš, HT, Det norske 

teateret, DKS 

Hvordan
Avtalefestet samarbeid om utveksling av kunstnerisk 
kompetanse og ressurser, samt gjensidig samarbeid om 
gjestespill/visningsscener. 
Produksjoner søkes finansiert gjennom Kulturrådet.

Prosjekt 2021-2022: Utvikle foresXlling basert på forfaWeren 
Idar KrisXansen: S"ene fører "l havet (1980)

Satsingsområde 3
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YHTHEYS (fellesskap)
kvenske kunstnere

Hva
Tilby talentutvikling som fremmer kvensk språk og/eller
scenekunstkompetanse gjennom engasjementer, stipender, 
mentorordninger og hospitering

Hvorfor
Gi kvenske kunstnere arena og nettverk som bidrar til økt
synlighet, egenart og som fremmer den enkeltes
kunstnerskap

Samarbeidspartnere
Kvenske institusjoner, Tornedalsteateret, Beaivváš, Kultnett
og andre regionale aktører

Hvordan
Skape arena for kvenske kunstnere; a) digital base, b) årlig
nettverkssamling

Prosjekt 2021-2022: Stipendordning som tilbys kvenske
scenekunstnere.Finansielle amarbeidsparter: Talent Norge. 
Regionalt næringsliv. 

Satsingsområde 4
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Nosta yhessä/Løfte sammen

Målsetting

Styrke de kvenske fagmiljøene og 
sammen skape gode møteplasser for 
den kvenske befolkninga. Ivareta og 
formidle språket og vår felles 
kulturarv.

Samarbeidsavtaler med 
arbeidsfordeling, rolleavklaring og
felles satsinger:

• Halti kvenkultursenter
• Kvensk Institutt
• Ruija kvenmuseum
• Nord-Troms museum
• Kvenske språksentre
• Kvenske interesseorganisasjoner
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Nedslagsfelt

Måleindikatorer:

Antall foresEllinger

Antall arrangementer

Antall kunstnere

Antall deltakere

Antall publikum

Geografisk Elhørighet

Omfang engasjementer/honorarer

Digitalt engasjement
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FRAMDRIFT

1

Høsten 2019
a) Søke finansiering
b) Kyläpeli 2019
c) Samarbeidsavtaler

2

2020-2022
a) Etablering av selskap, utvikling 
av organisasjon, 
kommunikasjonsplattform og arena
b) Innholdsproduksjon på 4 
satsingsområder

3

2023
Offentlig driftsfinansiering:
2 faste stillinger
Engasjementsstillinger: 300-400 %
Deltidsstillinger teknisk stab
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Budsjett
ETABLERING

KOSTNAD 2020 2021 2022
Prosjektadministrasjon/styringsgruppe 150 000 150 000 150 000
Prosjektleder 500 000 500 000 500 000
Kunstnerisk ressurs 600 000 600 000 600 000
Reise 100 000 100 000 100 000 
Administrasjonsutgifter 
(lokaler, utstyr, markedsføring) 150 000 150 000 150 000 
SUM 1 500 000 1 500 000 1 500 000

FINANSIERING Beløp Andel
Troms og Finnmark fylkeskommune 1 750 000 39%
KMD – tilskudd til kvensk språk og kultur 1 750 000 39%
SNN Samfunnsløftet 1 000 000 22%
SUM 4 500 000 100 %
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Budsjett
SATSINGS-
OMRÅDER

KOSTNAD 1 Ystävät 2 Yhessä 3 Ympäri 4 Yhtheys
Honorarer 400000 675000 400000 500 000
Reise 50000 75000 60000 150 000
Tekniske utgifter (lyd, lys, 
scenografi, kostymer, etc) 80000 180000 60000 50000
SUM 530000 930000 520000 700 000

FINANSIERING
Kulturrådet 300000 400000 400000 325 000
Prosjektstøtte - kvensk språk 180000 150000
Andre 50000 380000 120000
Talent Norge 325 000
SUM 530000 930000 520000 700 000
FRAMDRIFT
Gjennomføring 2020 2020-årlig 2021-2022 2021-2022
Finansieringssøknad 4.2.2020 3.12.19 1.3.20 1.6.20

Tilleggsfinansiering
- stipulert
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BUDSJETT
DRIFT

KOSTNADER DRIFT Andel
Fast stab (2 stillinger) 1 500 000 83 %
Engasjementstillinger 3 000 000 
Teknisk stab 500 000 
Leie av lokaler 200 000 17 %
Administrasjonsutgifter 300 000 
Teknisk utstyr/materialer 200 000 
Reise 300 000 
SUM 6 000 000 100 %

FINANSIERING Andel
Statlige midler (KUD) 4 000 000 66 %
Regionale midler (TFFK) 1 300000 22 %
Medlemsavgift kommuner 300 000 5 %
Salg 400 000 7 %
SUM 6 000 000 100 %

- utkast!
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ITU Kvääniteatteri – modell medlemskommuner 

• Nettverk og 
arena

• Talentutvikling

• Mentorhjelp 
Amatører

• Flere 
hjemmescener

• Kvenske 
forestillinger

• Barneteater
• Skoler, 

kulturskoler

Ystävät Ympäri

YhtheysYhessä

FORMALISERT SAMARBEIDSAVTALE
Medlemskommune (årlig):
• 1 uke barneteater-satelitt
• 1 forestilling 
• Årlig nettverksmøte/kurs for kvenske 

kunstnere
• Mentorhjelp (eks 10 timer) for 

amatørorganisasjoner
GEVINST: Sikre teatertilbud i 
kommunen. Sikre tilbud til kvensk 
befolkning i kommunen. Økt satsing på 
kvenske kunstnere.

ITU Kvääniteatteri (årlig):
• Medlemsavgift 30 000
• Samarbeidsavtale om scene og 

visninger
GEVINST: Driftsbidrag. Økt omfang 
oppdrag.

- utkast!
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BUDSJETT
DRIFT

KOSTNADER DRIFT Andel
Fast stab (2 stillinger) 1 500 000 83 %
Engasjementstillinger 3 000 000 
Teknisk stab 500 000 
Leie av lokaler 200 000 17 %
Administrasjonsutgifter 300 000 
Teknisk utstyr/materialer 200 000 
Reise 300 000 
SUM 6 000 000 100 %

FINANSIERING Andel
Statlige midler (KUD) 4 000 000 66 %
Regionale midler (TFFK) 1 300000 22 %
Medlemsavgift kommuner 300 000 5 %
Salg 400 000 7 %
SUM 6 000 000 100 %

- utkast!
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Forslag til støtteerklæring

Nord-Troms er et kjerneområde for kvensk kultur, og Nord-Troms regionråd har gjennom prosjektet 
Drivkraft Nord-Troms startet utvikling av varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og 
utviklingsmiljø i regionen. Ett av av fire fokusområder er satsning på kvenkultur. Historisk og 
kulturelt har vi tette bånd med våre naboland i øst - Sverige, Finland og Russland - og 
grensesamarbeid i Nord er også fokusområde i vårt drivkraftprosjekt.
Nord-Troms regionråd opprettholder vår støtte til etableringen av et nasjonalt kventeater i Nord-
Troms med base i Halti. Kventeateret vil gjennom sin satsing fremme kunnskap om kvensk språk og 
kultur, de vil styrke kvensk identitet blant våre barn og unge, og gjennom sin utøvende virksomhet 
vil de bidra til økt omdømme for vårt folk og vår region. Vi verdsetter at de vil jobbe 
grenseoverskridende gjennom samarbeid med teateraktører i våre naboland.
Nord-Troms regionråd er positive til en formell samarbeidsmodell der medlemskommuner fra 
kvenske kjerneområder inngår gjensidig forpliktende samarbeid med kventeateret om aktivitet og 
driftsfinansiering.
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 2-2020 
STED: På taket cafè, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 24. og 25. februar 2020 

  
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (fratrådte 25.02. kl 1230) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa (forfall 25.02.) 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Det er utarbeidet eget notat fra strategisamlingen 24. og 25. februar av 
prosessleder Visjona AS. Deltakere på strategisamlingen: 

 24.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommunene 
deltok (forfall: rådmann i Kvænangen) 

 25.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner deltok, 
med unntak av Nordreisa (forfall grunnet uforutsett hendelse) 

 
PROGRAM: 
Mandag 24. februar: 

 kl 1100: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder 
Visjona AS.  

 kl 1700: Møte regionrådet: møte prosjekt Lyngshest og saker til behandling 
(sakslista) 

 Kl 1900: Felles middag på Reisafjord hotell 
Tirsdag 25. februar:  

 Kl 0830: Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i 
Troms politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for 
Nord-Troms. 
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 Kl 0900: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder 
Visjona AS. 

 Kl 1400-1600 parallelle møter regionrådet og rådmannsutvalget 
Møte regionrådet: 

 Kl 1415 Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak 
og Tove Reibo 

 Kl 1445 Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder 
Håvard Høgstad og rektor Olaug Bergseth 

 Kl 1515 Statskog, presentasjon og valg av representanter til regionutvalg ved 
leder Knut Fredheim 

Møte rådmannsutvalget: (det sendes ut egen innkalling fra Lise J.) 
 Strategi- og handlingsplan 2020-2023 
 Oppfølgingssaker 

 
MØTE I REGIONRÅDET MANDAG 24. FEBRUAR KL 1700: 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: ingen 
 
ORIENTERINGSSAK: 
Sluttrapport og regnskap fra forprosjekt Lyngshesten ved prosjektleder Birgit D. 
Nielsen. Rapport, regnskap og fortellinger er sendt alle kommunene. 
 
REFERATSAKER: 
Høringsuttalelse NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet 
Høringsuttalelse – forslag til endring av regler om turistfiske 
Fra ENOVA – tilbakemelding på uttalelse – utbygging av ladestruktur i Finnmark og 
Nord-Troms 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 05//20  Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2020  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra regionrådsmøte 29.01.20 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte i januar 
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Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 06/20  Uttalelse vedrørende hovedprosjekt Lyngshest 
Prosjektleder Birgit D. Nielsen vil presentere sluttrapport og regnskap fra forprosjekt 
Lyngshesten i regionrådsmøte (mandag). Forprosjekt har hatt en varighet på 1 år. 
Prosjekteiere er Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd.  
 
Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 
 
Forprosjektfasen har hatt som mål å utforske ulike tiltak knytta til bruk av 
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med 
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.  
 
I forbindelse med avslutningen av forprosjektet er det utarbeidet et forslag til 
uttalelse som skal behandles i begge regionrådene som er eiere i forprosjektet. 
 
Forslag til uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd: 
«Regionrådet har støtta et forprosjekt som avsluttes i februar 2020: Lyngshesten i 
Nord-Troms og Tromsøregionen. Identitetsbærer og berikelse. 
 
Gjennom dette forprosjektet er det kartlagt at det er færre lyngshester enn det kan 
se ut til i Stambok for nordlandshest/lyngshest som føres av Norsk hestesenter. 
Situasjonen er dermed litt mer krevende enn man har trodd. Lyngshesten er vurdert 
av FAO som kritisk truet. Den er den eneste av våre tre nasjonale hesteraser med 
Nord-norsk opphav og er samtidig den mest utsatte av de tre nasjonale 
hesterasene. 
 
Funn i prosjektet: 
Antall fødte føll på landsbasis ligger omtrent på 50% av behovet rasen har for å være 
sikra for framtida. Det er få registrerte innkjøp av lyngshester i Tromsø-området og 
Nord-Troms årlig. Mellom 0 – 5/kommune. Det er få tilbydere av reiselivsprodukter 
med lyngshest i regionen. Men det kan registreres en positiv utvikling i løpet av 
prosjektperioden. Det er fortsatt mye som er ukjent om hestens opprinnelse og 
betydning i regionen. 
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Videre arbeid: 
Forprosjektet peker på tre ulike retninger det vil være fornuftig å jobbe: 

- Sammenliknende DNA-undersøkelser mellom lyngshest, finsk hest, svenske 
lokale hesteraser og russiske lokale hesteraser 

- Innsamling og systematisering av kunnskap om lyngshesten i vår region og 
Nordkalotten for øvrig 

- Utviklingsprosjekt for reiselivstilbud med lyngshest 

Disse tre retningene er svært ulike, men resultatene vil alle vil ha positiv effekt på 
kunnskap og oppmerksomhet om lyngshesten og en viktig del av regionens 
identitet. Prosjektene vil ha synergi-effekter; kunnskap om hestehold og slektskap 
mellom hesteraser vil bygge opp under næringsaktører sine tilbud til besøkende 
gjennom historiefortellinger om hesten. Økt oppmerksomhet og interesse vil kunne 
gi flere som er interessert i å eie og bruke lyngshesten.» 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd støtter forslaget til uttalelse fra Tromsø-områdets 
regionråd som peker på mulige retninger for videreføring av arbeidet i 
forprosjektet.  

2. Nord-Troms Regionråd er godt fornøyd med resultatene fra forprosjektet. 
3. Nord-Troms Regionråd støtter en videreføring av arbeidet, men må gjøre 

oppmerksom på at regionrådet ikke kan ta på seg prosjekteieransvaret i en 
eventuell videreføring. 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Orientering om forprosjekt skredsenter Kåfjord ved ordfører (utsatt fra januar-møte) 

 Kåfjord kommune har tidligere (2016/2017) søkt og fått midler til et 
forprosjekt for etablering av et skredsenter i Kåfjord. Fylkeskommunen 
innvilget kr. 400.000 til dette prosjektet. Kåfjord kommune ønsker å fortsette 
med dette prosjektet og forankre det blant alle kommuner i Nord Troms. Det 
er behov for økt kunnskap og formidling av spesielt snøskred men også 
sørpeskred i vår region. 
Fra møtet: Kåfjord ønsker å invitere med de andre Nord-Troms kommunene i 
prosjektet. Prosjektet vil blant annet ha fokus på å utvide skredvarselet med 
mer lokal kunnskap (skredfaren varierer i regionen). Positive signaler fra 
nabo-kommunene om å delta i dette arbeidet. Kåfjord sender ut 
informasjon/notat om saken. Saken settes på dagsorden i et senere møte. 
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Orientering om pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til ressurs – innspill fra Vest-
Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd.  

 Innspill er sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune i februar 2020 
 
Møtet hevet kl 1810. 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
MØTE I REGIONRÅDET TIRSDAG 25. FEBRUAR KL 0830: 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i Troms    
politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for Nord-Troms.  

 PP fra presentasjon er vedlagt. 
 
Strategisamling – prosessleder utarbeider notat 
 
 
Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak og Tove Reibo, 
ITU kvensk teatertrupp 

- Presentasjon holdt i møte er vedlagt 
- Har hatt møter med fylkeskommunen, KMD og Kulturdepartementet, 

Sparebanken «Samfunnsløftet», og UiT 
- Forslag til samarbeidsavtale med medlemskommuner (tilbud til alle 

kommuner som ønsker) – oversendes kommunene. Ønske om tilbakemelding 
på forslag til avtale 

- Ønske om å få støtte fra Nord-Troms regionråd til etablering av kventeateret. 
Forslag til støtteerklæring behandles i neste regionrådsmøte. 

 
Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder Håvard Høgstad 
og rektor Olaug Bergseth 

- Arena Nord-Troms er en felles forening med ca 20 industribedrifter fra 
regionen 

- Har fokus på infrastruktur og utdanning 
- Mange ansatte i havbruksnæringen, men har ikke tilbud om utdanning innen 

sjømatproduksjon. Har hatt et prosjekt for å utrede muligheter for etablering 
av en vekslingsmodell for sjømatproduksjon etter modell for 
helsearbeidsfaget/Steigen-modellen 
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- Work-shop 17.02. – et bredt næringsliv ser for seg å ta inn mange lærlinger i 
en vekslingsmodell 

- Orientering fra Nord-Troms vgs: potensialet framover i Nord-Troms 
(fødselstall) – Steigen-modellen og TAF 

 
Statskog, presentasjon ved leder Knut Fredheim 

- Presentasjon og informasjon ble delt ut i møtet 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 07/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
 
Med bakgrunn; 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd har på strategisamlingen 24.-25. februar arbeidet 
med forslag til visjon, formål og hovedmålsetting for strategiplan 2020-
2023.  

2. Regionrådet har også drøftet satsingsområder og organisering for det videre 
arbeidet.  

3. Prosessleder Visjona AS utarbeider forslag til strategisk plan. Ordførerne 
oppfordres til å drøfte disse forslagene i politiske fora i egen kommune. 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møtet ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 08/20  Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog 
Saksdokumenter 

 Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter 
regionutvalg Statskog 

 Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 
 
Under denne saken vil Statskog sin nye leder Knut Fredheim presentere Statskog og 
ordningen med regionutvalg. 
 
Vedtak: saken utsettes til neste møte da regionrådet ikke er fulltallig. 
 
 
Sak 09/20 Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse (tirsdag) 
Saksdokumenter 
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 Forslag fra Skjervøy kommune til uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
På grunn av tidspress følges denne saken opp pr post/digitalt. Rådsordfører har 
ansvar for oppfølging. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
DRØFTING: 
Åpen post - dagsaktuelle saker: 
 
Hvordan skal vi følge opp Nordområdemeldingen? 

- Enighet om at saken følges opp ved at Eirik L. Mevik orienterer om prosessen 
vedr utarbeidelse av meldingen i neste regionrådsmøte 

 
 
Helsefellesskap – hvordan følger vi opp? 

- Regionrådet vil oppfordre om at tema settes på dagsorden i fellesmøte 
mellom rådmannsutvalget og helseledernettverket i mars 

 
 
Møtet hevet kl 1610. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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ITU Kvääniteatteri SUS
Skisse etableringsprosjekt
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Visjon
ITU Kvääniteatteri skal utforske spennet 
mellom kvensk tradisjon og framtid, og 
kjempe for det kvenske språket! 
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Kvensk
Modig

Inkluderende
Glokal

KUNSTNERISK KVALITET:
Skape MODIGE og INKLUDERENDE scenekunstopplevelser og 
produksjoner der publikum og utøvere gjennom FRIKSJON og 
SPENN skal få innblikk i hva det er å være kven i dag

FORMIDLINGSMÅL:
Løfte KVENSK SPRÅK og kultur nasjonalt og internasjonalt
Være en IDENTITETSFABRIKK for kvenske barn og unge
Være en viktig kvensk stemme i norsk DEMOKRATI
Ta ansvar for minoritetsutfordringer i et globalt PERSPEKTIV
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ITU Kvääniteatteri SUS

Søker: ITU kvensk teatertrupp

Visningsscene: Halti kulturscene
Kontor: Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett
Midlertidige øvingslokaler, lager etc: 
Idrettsveien 11, 9152 Sørkjosen (tidligere
Sørkjosen skole)

Etableringsprosjekt: 4,5 mill (3 år)
Kunstneriske prosjekter innenfor
4 satsingsområder
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Prosjektorganisering

Interimsstyre: 
Torbjørn Naimak (Tromsø kvenforening)
Hilja Huru (Norske Kveners Forbund) 
Tove Raappana Reibo (ITU kvensk teatertrupp)
Rolle: Styre etableringsprosjektet, stifte selskap, utvikle 
organisasjonen, sikre driftsfinansiering

Kunstnerisk råd: 
Frank Jørstad, Ida Løken Valkeapää, Erling Fredriksson
Rolle: kvalitetssikre den kunstneriske virksomheten, komme 
med innspill, være mentorer for å stimulere og utvikle 
kventeaterets språkprofil og kunstneriske uttrykk. 

Prosjektleder: Inger Birkelund
Rolle: Drive prosjektet i samarbeid med de to rådene, skrive 
søknader, rapportere, jobbe med finansiering.
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DRIFTSMODELL 

Hva
Utvikle ideell forretningsmodell som styrker
strukturelt grenseoverskridende samarbeid for 
formidling av språk, kunst og kompetanse.

Hvorfor
Utvikle innovative, digitale og forpliktende
samarbeidsløsninger som a) forsterker
kulturutveksling mellom kvenske miljøer i
Norge, Sverige og Finland, b) gir effektive og
lønnsomme modeller for drift på tvers av 
geografiske og nasjonale grenser c) utforsker
ulike løsninger for kommunikasjon på tvers av 
språk

Alliansepartnere
• Kvenske kunstnere
• Tornedalsteateret
• Kvenske institusjoner
• Teaterorganisasjoner
• Kvenske organisasjoner

Hvordan
Bruke 3 års etableringsfase til å etablere modell
for sosialt entreprenørskap, stifte selskap, 
utvikle teaterorganisasjonen, etablere
kommunikasjonsstrategi og arenaløsninger for 
kvensk språk- og kunstformidling.

Foto: www.tornedalsteatern.se
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YSTÄVÄT (venner)
satelli? barneteater
Hva
Satellittprosjekt der profesjonelle teaterinstruktører sammen med barn 
fra kvenske kjerneområder utforsker spennet mellom kulturarv, kvensk 
identitet og det å vokse opp i en moderne verden. 

Hvorfor
La barna delta i kunstneriske prosesser som a) gir kunnskap om kvensk 
språk og kultur, b) fremmer refleksjon og demokratiske verdier og c) lar 
barna få erfaring med scenekunstformen – tekst, scenekunst, teknisk 
produksjon.

Samarbeidspartnere
• Tornedalsteateret
• Kvenske organisasjoner
• Kulturskoler
• DKS

Hvordan
Prosjekt 2020: Utvikle tverrfaglig og tverrkunstnerisk pilot med 
formidling av kvensk språk og kultur for kulturskoler og interessegrupper 
i kvenske kjerneområder.  Søkes finansiert via Kulturrådet/Fritt ord.

Satsingsområde 1

108



YHESSÄ (sammen)
amatørsatsing spel

1) Kyläpeli
Produsere Kyläpeli årlig med ansvar for manus, regi, instruksjon, 
casting, samarbeid amatører og koordinering samarbeidsparter. 

Hvorfor
Videreføre det etablerte spelsamarbeidet mellom amatører og 
profesjonelle som a) fremmer kvensk identitetsutvikling, b) løfter 
kunnskap om språk og kultur , c) bidrar til økt oppmerksomhet 
rundt den kvenske minoriteten og d) styrker kulturutveksling med 
kvensktalende miljøer i Sverige/Finland.

Samarbeidspartnere
• ITU Kvensk Teater Trupp
• Halti kvenkultursenter
• Nord-Troms museum
• Halti næringshage
• Halti nasjonalparksenter/Ovi Raishiin

2) Kesäpeli
Prosjekt 2020-2023: Internasjonalt og grenseoverskridende 
sommerspel utviklet i samarbeid med Tornedalsteateret, finsk 
teateraktør og amatørskuespillere i Norge, Sverige og Finland. 
Søkes finansiert av nordiske kulturmidler og Kulturrådet.

Satsingsområde 2
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YMPÄRI (omkring)
kvenske forestillinger
Hva
Utvikle scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet som vises 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor
LøVe kunnskap om kvensk språk og kultur. LøVe kvenske 
ytringer inn i debaWen om framXdens nasjonale uYordringer. 
Bidra Xl å diskutere minoritetsuYordringer i en moderne 
kontekst. 

Samarbeidspartnere
• KultneW, Tornedalsteateret, Beaivváš, HT, Det norske 

teateret, DKS 

Hvordan
Avtalefestet samarbeid om utveksling av kunstnerisk 
kompetanse og ressurser, samt gjensidig samarbeid om 
gjestespill/visningsscener. 
Produksjoner søkes finansiert gjennom Kulturrådet.

Prosjekt 2021-2022: Utvikle foresXlling basert på forfaWeren 
Idar KrisXansen: S"ene fører "l havet (1980)

Satsingsområde 3
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YHTHEYS (fellesskap)
kvenske kunstnere

Hva
Tilby talentutvikling som fremmer kvensk språk og/eller
scenekunstkompetanse gjennom engasjementer, stipender, 
mentorordninger og hospitering

Hvorfor
Gi kvenske kunstnere arena og nettverk som bidrar til økt
synlighet, egenart og som fremmer den enkeltes
kunstnerskap

Samarbeidspartnere
Kvenske institusjoner, Tornedalsteateret, Beaivváš, Kultnett
og andre regionale aktører

Hvordan
Skape arena for kvenske kunstnere; a) digital base, b) årlig
nettverkssamling

Prosjekt 2021-2022: Stipendordning som tilbys kvenske
scenekunstnere.Finansielle amarbeidsparter: Talent Norge. 
Regionalt næringsliv. 

Satsingsområde 4
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Nosta yhessä/Løfte sammen

Målsetting

Styrke de kvenske fagmiljøene og 
sammen skape gode møteplasser for 
den kvenske befolkninga. Ivareta og 
formidle språket og vår felles 
kulturarv.

Samarbeidsavtaler med 
arbeidsfordeling, rolleavklaring og
felles satsinger:

• Halti kvenkultursenter
• Kvensk Institutt
• Ruija kvenmuseum
• Nord-Troms museum
• Kvenske språksentre
• Kvenske interesseorganisasjoner
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Nedslagsfelt

Måleindikatorer:

Antall foresEllinger

Antall arrangementer

Antall kunstnere

Antall deltakere

Antall publikum

Geografisk Elhørighet

Omfang engasjementer/honorarer

Digitalt engasjement
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FRAMDRIFT

1

Høsten 2019
a) Søke finansiering
b) Kyläpeli 2019
c) Samarbeidsavtaler

2

2020-2022
a) Etablering av selskap, utvikling 
av organisasjon, 
kommunikasjonsplattform og arena
b) Innholdsproduksjon på 4 
satsingsområder

3

2023
Offentlig driftsfinansiering:
2 faste stillinger
Engasjementsstillinger: 300-400 %
Deltidsstillinger teknisk stab
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Budsjett
ETABLERING

KOSTNAD 2020 2021 2022
Prosjektadministrasjon/styringsgruppe 150 000 150 000 150 000
Prosjektleder 500 000 500 000 500 000
Kunstnerisk ressurs 600 000 600 000 600 000
Reise 100 000 100 000 100 000 
Administrasjonsutgifter 
(lokaler, utstyr, markedsføring) 150 000 150 000 150 000 
SUM 1 500 000 1 500 000 1 500 000

FINANSIERING Beløp Andel
Troms og Finnmark fylkeskommune 1 750 000 39%
KMD – tilskudd til kvensk språk og kultur 1 750 000 39%
SNN Samfunnsløftet 1 000 000 22%
SUM 4 500 000 100 %
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Budsjett
SATSINGS-
OMRÅDER

KOSTNAD 1 Ystävät 2 Yhessä 3 Ympäri 4 Yhtheys
Honorarer 400000 675000 400000 500 000
Reise 50000 75000 60000 150 000
Tekniske utgifter (lyd, lys, 
scenografi, kostymer, etc) 80000 180000 60000 50000
SUM 530000 930000 520000 700 000

FINANSIERING
Kulturrådet 300000 400000 400000 325 000
Prosjektstøtte - kvensk språk 180000 150000
Andre 50000 380000 120000
Talent Norge 325 000
SUM 530000 930000 520000 700 000
FRAMDRIFT
Gjennomføring 2020 2020-årlig 2021-2022 2021-2022
Finansieringssøknad 4.2.2020 3.12.19 1.3.20 1.6.20

Tilleggsfinansiering
- stipulert
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BUDSJETT
DRIFT

KOSTNADER DRIFT Andel
Fast stab (2 stillinger) 1 500 000 83 %
Engasjementstillinger 3 000 000 
Teknisk stab 500 000 
Leie av lokaler 200 000 17 %
Administrasjonsutgifter 300 000 
Teknisk utstyr/materialer 200 000 
Reise 300 000 
SUM 6 000 000 100 %

FINANSIERING Andel
Statlige midler (KUD) 4 000 000 66 %
Regionale midler (TFFK) 1 300000 22 %
Medlemsavgift kommuner 300 000 5 %
Salg 400 000 7 %
SUM 6 000 000 100 %

- utkast!
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TROMS POLITIDISTRIKT

Rusreform
En kort presentasjon.

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 1118



Rusreform - fra straff til hjelp

• NOU 2019:26

• Utvalgets innstilling skal på høring

• Endre reaksjoner mot personer som:
− Tas for bruk av narkotika
− Tas for besittelse av narkotika til eget bruk

• Fra straff til:
− Hjelp
− Behandling 
− Oppfølging

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 2119



Følger for kommunen

• Ansvaret for oppfølging overføres til helsetjenesten
− Må trolig følges opp av den kommunale helsetjenesten
− Økt trykk på kommunene?

• Skal sikre et bedre tilbud til rusavhengige

• Politiet kan pålegge at den rusavhengige møtes med helserettede tiltak

• Nødvendige vedtak og lovendringer 

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 3120



Hovedpunkter fra utvalget

• Avkriminalisering av alle narkotiske stoffer for alle brukergrupper

• Tillatt: Bruk, erverv og inneha begrenset mengde narkotika til eget 
bruk 

• Utløser en reaksjon i form av oppmøteplikt for en rådgivningstjeneste i 
kommunen.
− Ingen sanksjoner ved manglende oppmøte
− Ingen særskilt modell for U18

• Endringer i politiloven - §9a, b og c

• Tilbakevirkende kraft

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 4121



Forslag til brukerdosenivå

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 5122



Mulige konsekvenser ved avkriminalisering

Vurderinger gjort av Oslo Economics
• Avkriminaliserings positive sider kan føre til:
− redusert stigma, 
− redusert helsetap for brukeren pga lavere terskelen til helsevesenet.

• Råd, veiledning og henvisning kan føre til at noen personer blir fanget opp 
tidligere.
• Avkriminaliseringen negative sider kan medføre: 
−økt helsetap dersom brukere blir mindre fulgt opp av helsevesenet (uten 

dagens sterke virkemidler) 
−Ved potensielt økt bruk av narkotika, kan selv små endringer føre til potensielt 

store konsekvenser for sykdomsbyrden i befolkningen og tilhørende verditap 
for samfunnet

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 6123



19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 7

Nord-Troms tryggest i landet! – det skal ikke stå på oss!
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ITU Kvääniteatteri – modell medlemskommuner 

• Nettverk og 
arena

• Talentutvikling

• Mentorhjelp 
Amatører

• Flere 
hjemmescener

• Kvenske 
forestillinger

• Barneteater
• Skoler, 

kulturskoler

Ystävät Ympäri

YhtheysYhessä

FORMALISERT SAMARBEIDSAVTALE
Medlemskommune (årlig):
• 1 uke barneteater-satelitt
• 1 forestilling 
• Årlig nettverksmøte/kurs for kvenske 

kunstnere
• Mentorhjelp (eks 10 timer) for 

amatørorganisasjoner
GEVINST: Sikre teatertilbud i 
kommunen. Sikre tilbud til kvensk 
befolkning i kommunen. Økt satsing på 
kvenske kunstnere.

ITU Kvääniteatteri (årlig):
• Medlemsavgift 30 000
• Samarbeidsavtale om scene og 

visninger
GEVINST: Driftsbidrag. Økt omfang 
oppdrag.

- utkast!
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BUDSJETT
DRIFT

KOSTNADER DRIFT Andel
Fast stab (2 stillinger) 1 500 000 83 %
Engasjementstillinger 3 000 000 
Teknisk stab 500 000 
Leie av lokaler 200 000 17 %
Administrasjonsutgifter 300 000 
Teknisk utstyr/materialer 200 000 
Reise 300 000 
SUM 6 000 000 100 %

FINANSIERING Andel
Statlige midler (KUD) 4 000 000 66 %
Regionale midler (TFFK) 1 300000 22 %
Medlemsavgift kommuner 300 000 5 %
Salg 400 000 7 %
SUM 6 000 000 100 %

- utkast!
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Forslag til støtteerklæring

Nord-Troms er et kjerneområde for kvensk kultur, og Nord-Troms regionråd har gjennom prosjektet 
Drivkraft Nord-Troms startet utvikling av varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og 
utviklingsmiljø i regionen. Ett av av fire fokusområder er satsning på kvenkultur. Historisk og 
kulturelt har vi tette bånd med våre naboland i øst - Sverige, Finland og Russland - og 
grensesamarbeid i Nord er også fokusområde i vårt drivkraftprosjekt.
Nord-Troms regionråd opprettholder vår støtte til etableringen av et nasjonalt kventeater i Nord-
Troms med base i Halti. Kventeateret vil gjennom sin satsing fremme kunnskap om kvensk språk og 
kultur, de vil styrke kvensk identitet blant våre barn og unge, og gjennom sin utøvende virksomhet 
vil de bidra til økt omdømme for vårt folk og vår region. Vi verdsetter at de vil jobbe 
grenseoverskridende gjennom samarbeid med teateraktører i våre naboland.
Nord-Troms regionråd er positive til en formell samarbeidsmodell der medlemskommuner fra 
kvenske kjerneområder inngår gjensidig forpliktende samarbeid med kventeateret om aktivitet og 
driftsfinansiering.
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TROMS POLITIDISTRIKT

Budsjettprosess 
2021-2023
Orientering om tiltak og utredninger

19.03.2020 Side 1128



Den forventa veksten avtar

• Troms politidistrikt må tilpasse drifta til nye økonomiske rammer. 
Basert på flerårig virksomhetsplan og resultatavtalen har Troms 
politidistrikt et finansieringsbehov på over 24 millioner for 2020. 
Summen øker til nesten 38 millioner i 2023.

• Politidistriktet har derfor vurdert risikoen ved den økonomiske 
situasjonen og satt i gang tiltak som skal tilpasse drifta til de nye 
økonomiske rammene. 

• Antallet tjenestesteder ligger fast, herunder hvilke steder som skal 
utstede pass.

19.03.2020 Side 2129

https://kilden/ledelse-og-styring/virksomhetsstyring/flerarig-virksomhetsplan/
https://kilden/ledelse-og-styring/virksomhetsstyring/resultatavtaler/


Målselv

Balsfjord

Storfjord

Kåfjord

Nordreisa
KvænangenLyngen

Karlsøy

Bardu

Sørreisa
Dyrøy

Lavangen

Kvæfjord

SalangenIbestad

Senja

Tjeldsund

Tromsø

Skjervøy

Harstad

Troms politidistrikt
5 Politistasjons- og 
lensmannsdistrikt, med

5 hovedseter, og

10 tjenestesteder

Harstad 
politistasjonsdistrikt

TROMSØ

STORSLETT

Skjervøy

Skibotn

Nordkjosbotn

Andselv

SETERMOEN

FINNSNES

Hamnvik
HARSTAD

Finnsnes 
lensmannsdistrikt

Tromsø 
politistasjonsdistrikt

Midt-Troms 
lensmannsdistrikt

Nord-Troms 
lensmannsdistrikt
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Tiltak og utredninger

• For 2020: Umiddelbare og ekstraordinære sparetiltak, bl.a.:
− Redusere anskaffelser og investeringer til et minimum
− Holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger

• For 2021-2023: Fire utredninger med mål om å øke handlignsrommet
− Justeringer og tilpasninger av organisasjonsstrukturen
− Felles namsfogd i Troms
− Felles tjenestekontor
− Oppgaveløsningen mellom fellesenhetene og de geografiske driftsenhetene
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Justering av organisasjonsstrukturen

• Det skal utredes justeringer og tilpasninger av organisasjonsstrukturen. 
Formålet er å identifisere de økonomiske innsparinger som, sammen 
med andre tiltak, kan bidra til å bringe driften innenfor skisserte 
budsjettrammer.
• Tre alternativ skal utredes:
− alternative organiseringer av GDE-strukturen med utgangspunkt i dagens 

seksjonsinndeling
− alternative seksjonsinndelinger med utgangspunkt i dagens staber, felles 

enheter og geografiske driftsenheter
− en kombinasjon av alternative organiseringer av GDE-strukturen og 

seksjonsinndeling

• Frist 3. april
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Felles namsfogd 

• Utrede etablering av èn namsmyndighet i Troms politidistrikt for å 
identifisere de økonomiske gevinstene på kort og lang sikt og gevinster 
gjennom kvalitetsheving og/eller effektivisering.

• Utredningen skal ta hensyn til digitaliseringsløsningene som kommer, 
herunder en organisering som legger til rette for kommende endringer i 
arbeidsprosesser, effektiviseringskrav og gevinstrealisering skissert i 
Flerårig virksomhetsplan 2020.

• Utredningen skal inneholde ulike alternativer for organisering

• Frist 3. april
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Felles tjenestekontor

• Identifisere økonomiske gevinster gjennom helhetlig 
tjenesteplanlegging i politidistriktet

• Vurdere alternative løsninger som innbefatter at Felles tjenestekontor 
samlokaliseres, og en løsning med desentraliserte saksbehandlermiljø 
under felles ledelse

• Frist 3. april
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Oppgaveløsningen mellom fellesenhetene og de 
geografiske driftsenhetene

• for å identifisere eventuelle økonomiske innsparinger ved å flytte på 
arbeidsoppgaver, redusere kapasitet eller kombinere flere funksjoner 
enn i dag som sammen med andre tiltak kan bidra til å bringe driften 
innenfor skisserte budsjettrammer

• Utredningen bygger på utredningen om struktur, og de to utredningene 
skal behandles samlet
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Beslutningsprosessen

• Antallet tjenestesteder ligger fast, herunder hvilke steder som skal 
utstede pass
• De fire utredningene handler om å finne innsparingspotensial ved å se 
på den interne organiseringa av politidistriktet, og dette er beslutninger 
som tilligger politimesterens myndighet
• Politimesteren vil i samråd med sin ledergruppe (lokale 
lensmenn/politistasjonsjefer) vurdere om og hvilke tiltak som vurderes 
gjennomført
• Tiltakene sendes på høring til kommunene (tentativt medio april)
• Politimesteren beslutter om og hvilke tiltak som skal gjennomføres 
etter høring og behandling i politimesterens ledergruppe
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Fra: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 18.03.2020 15:34:27
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret
Vedlegg: 
 

________________________________________
Fra: registertjenester@kommuneforlaget.no <registertjenester@kommuneforlaget.no>
Sendt: mandag 24. februar 2020 16:03
Til: Jan‐Hugo Sørensen
Emne: Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret

Til: Jan‐Hugo Sørensen, Nordreisa kommune sentraladministrasjon i Nordreisa kommune

Hei!

Du mottar denne e‐posten fordi din kommune, ditt fylke, eller det offentlig eide selskap du er tilknyttet, har valgt
å bruke KS' styrevervregister.

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i
kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers
verv og økonomiske interesser.

Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker ‐ fra
Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund.

I løpet av 2020 vil Styrevervregisteret også hente inn opplysninger fra Aksjonærregisteret.

Du som får denne e‐posten kan også selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. For
kommunale bedrifter må generalforsamling først vedta å tilslutte seg Styrevervregisteret.

Du kan kontrollere, oppdatere og legge til opplysningene om dine verv og interesser fra nettsiden
www.styrevervregisteret.no, under menyvalget «Logg inn for vervinnehavere». Her logger du på med ID‐porten til
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Registeret er åpent tilgjengelig for allmennheten.

Med vennlig hilsen

KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
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Søknad om tilskudd
 

 
Mellomlagring
For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke
lagreknappen nederst til høyre på sidene.
 
Skjema er utfylt av   
Fornavn HEGE ELISABETH  

Etternavn ROLLSTAD  

Fødselsdato 22.08.1987  

 

 

Informasjon om søker
- Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres.
- Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til.
- Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal du forklare hvem du samarbeider med og hva
samarbeidet består av.
- Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.
- En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

 
Organisasjonsnummer
Må være basert på en juridisk enhet.

943350833  

Organisasjonsnavn NORDREISA KOMMUNE  

Adresse Postboks 174  

Postnr./-sted 9156 STORSLETT  

Organisasjonsform KOMM  

Kommunenummer
Må fylles ut av kommuner og
fylkeskommuner.

5428 Nordreisa

Virksomhetens/organisasjonens e-postadresse postmottak@nordreisa.kommune.no  

Webadresse www.nordreisa.kommune.no/  

Kontonummer 47400503954   

Merknad på utbetaling av tilskudd
Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd.

Helseteknologi i Nod-Troms

Kopiadresse
Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret.
Om ønskelig sender vi kopi av brev til adressen som oppgis her.

Vi ønsker kopi av brev til annen adresse  

Kontaktperson
Oppgi minst én person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden.

Fornavn Hege Elisabeth
Etternavn Rollstad
Telefonnummer
Landkode og telefonnummer

+ 47 96095120

E-postadresse hege.nicolaisen@nordreisa.kommune.no
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Organisasjonsstruktur

 

 Moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
 Vi har ingen moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
 Vi har moder-, søster- eller datterorganisasjon(er)

- Legg ved fullstendig organisasjonsoversikt
 

 Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan
- Organisasjonsoversikt behøver ikke legges ved

 

 
Samarbeidspartnere i prosjektet

 

 Prosjektet skal utføres i samarbeid med andre virksomheter

Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket.

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Kvænangen Kommune 5429

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Kåfjord Kommune 5426

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Lyngen Kommune 5424

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Skjervøy Kommune 5427

Organisasjonsnavn
Kommunenummer
(kun for kommuner)

Storfjord Kommune 5425

Hva består samarbeidet av?

Samarbeidet er bestående av å samkjøre Nord-Troms kommunene i implementeringen av et 
helhetlig velferdsteknologisk løsning innenfor den kommunale helsesektoren i kommunene. 
Kommunene har gått sammen i en anskaffelse av et helhetlig velferdsteknologisk system som 
dekker behov fra hele omsorgstrappen, samt kommunikasjon mellom ansatte og ansatte og 
pårørende. Fram til nå i prosjektet har det vært fokus på erfaringsutveksling mellom kommunene i 
forhold til det helhetlige tjenestebildet. Det jobbes for at kommunene implementerer mest mulig 
samtidig for å kunne utveksle erfaringer og ha opplæring fra leverandør sammen. Samarbeidet som 
prosjektet resulterer i skal også resultere i læring og kompetansebygging på tvers av kommunene, 
mottoet er "Vi er sterkere sammen".

 Arkivert: 28-02-2020 15:52:23 AR
362582087

Ar
ki

ve
rt:

 2
8-

02
-2

02
0 

15
:5

2:
23

 A
R

36
25

82
08

7

 2140



 
Søknad om tilskudd

 

 
Tilskuddsordning
- Kunngjøringene under Tilskudd på www.helsedirektoratet.no inneholder nødvendig informasjon for å kunne søke om
tilskudd.

Tema for tilskuddsordningen
Det du velger her, påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under.

Alle tilskuddsordninger
Tilskuddsordning

Omsorgsplan 2020 – Innføring av velferdsteknologiske løsninger

 
Hvilket år gjelder søknaden for? 2020

Nytt prosjekt

Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets referanse
Saksnummer merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under ordningen.

2019/2168

Opplysninger om offentlig støtte

Ja Er det søkt om tilskudd til tiltaket fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet?

Navn på tilskuddsordningene

Kompetanse- og innovasjonstilskudd fra fylkesmannen

 
Ja Har virksomheten mottatt annet tilskudd/offentlig støtte de tre siste årene?

Er det søkt om annet tilskudd/offentlig støtte som dere venter på svar om innvilgelse?

Oppgi hvilket år, beløp, til hvilket formål og fra hvem dere har mottatt tilskudd/støtten fra de siste tre årene. Dersom
noe er gitt som bagatellmessig støtte skal det opplyses om det. Oppgi samme informasjon for søknader dere venter på
svar om innvilgelse.

Har mottatt tilskudd fra innovasjonstilskuddet til fylkesmannen på 700.000kr ved oppstart i 2016.
Har mottatt tilskudd fra NVP fra og med 2017, der første tilskudd var på 906 000kr. Prosjektet
overførte fra 2017 til 2018 fra begge tilskuddene til sammen 780 314,65kr. Mottok i 2018 itillegg til
det som var overført fra 2017 450 000kr fra innovasjonstilskuddet og 305 000kr fra NVP. Overførte
til sammen fra disse tilskuddene fra 2018 til 2019 827 830,77kr og fikk ytterligere tilskudd på 172
215kr. Ingen tilskudd ble overført fra 2019 til 2020. I 2018 fikk prosjektet 200.000kr fra
skjønnsmidlene til å etablere en visningsleilighet f or velferdsteknologi i samarbeid med Nord-Troms
videregående skole. Siste tilskudd som ble mottatt var i 2019 på til sammen 1 000 045,77kr inkl.
overføringer fra 2018. Det vil også bli sendt inn søknad på tilskudd på innovasjons tilskuddet til
fylkesmannen i Troms og Finnmark som har søknadsfrist 31.03.2020.
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Søknad om tilskudd

 

 Prosjektbeskrivelse
- Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette.

Tittel for prosjektet
Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn.

"Helseteknologi i Nord-Troms"

Kort oppsummering
Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til - maks 300 tegn.

Prosjektet vil implementere velferdsteknologiske løsninger med hensikt å forsterke
tjenestemottakerens opplevelse av trygghet, sikkerhet og egenmestring, og effektiv samhandling
mellom helsepersonell, pasienter og pårørende. Fokuset er sørlig på hjemmeboende brukere og
også på institusjon.

Bakgrunn for prosjektet
Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk.

I framtiden vil det skje en endring i samfunnet både når det gjelder den demografiske utviklingen
ved en fordobling av antallet eldre innen 2040. Samtidig skjer det en endring i sykdomsbildet ved
at det er et stigende antall i befolkningen med kroniske lidelser og sammensatte sykdommer.
Denne endringen vil skape utfordringer for helse- og omsorgstjenestene i framtiden. I
tidsperspektivet fra i dag og fram til 2040 så vil ikke den delen av befolkningen som er i
arbeidsdyktig alder øke like mye, og dermed vil man få færre "varme hender" i framtiden, samt at
behovet for tjenester vil øke. Spesielt utsatt vil distriktene være, der andelen eldre over 70år kan
være så høyt som en av tre, for Nord-Troms vil gjennomsnittet være en av fire. I Nord-Troms er
det også geografiske utfordringer med lange distanser for hjemmetjenesten å dekke, og ofte kan
være og kjøreforhold være en utfordring. I mange tilfeller bor også pårørende langt unna bruker.
Velferdsteknologiske løsninger vil være med på å løse noen av de utfordringene som kommunene
i Nord-Troms står overfor i framtiden.

 
Målene for aktiviteten dere søker om tilskudd til
Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd?

Mål 1

Hovedmål er å implementere velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene i
kommunene i Nord-Troms med fokus på trygghet og mestring i hverdagen, slik at brukeren kan
være lengre i eget liv.

Mål 2

Brukere kan leve lengst mulig i eget hjem og samtidig oppleve mestring og trygghet i hverdagen.

Mål 3

Legge til rette for at brukere i større grad opprettholder en aktiv og meningsfull hverdag.

Mål 4

Utdanne IKT- og helsepersonell til kommunene i Nord-Troms som har kjennskap til og innsikt i
bruk av velferdsteknologiske løsninger i institusjons- og hjemmebaserte tjenester.
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Mål 5

Bidra til å bygge kompetanse- og innovasjonsnettverk mellom kommuner og brukere, pårørende,
videregående skole (Helse- og oppvekstfag og IKT). Påvirke utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge
til å tilby kompetansehevende utdanning innenfor velferdsteknologi, og legge til rette for at
ansatte får mulighet til å benytte seg av utdanningen.

Metoder, kunnskap eller erfaring
Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på.

Implementering av velferdsteknbologiske løsninger vil bygge på de erfaringer som framkommer
av gevinstrealiseringsrapportene som er utgitt på vegne av NVP, supplert med dagens oppdaterte
erfaringer fra deltakelse i programmet. Det vil også bli lagt vekt på rapporter og anbefalinger på
arkitektur fra Direktoratet for e-helse. Metoder og verktøy som vil bli benyttet er hentet fra veikart
for tjenesteinnovasjon og PA-Consulting gjennom prosessveiledning.

 
Tiltaks- og fremdriftsplan
Hva er de viktigste tiltakene dere skal gjennomføre?

Tiltak 1

Måned Tiltak

Mars Gevinstrealisering. Erfaringsutveksling. Visningsleilighet.
 
Tiltak 2

Måned Tiltak

April Implementering, gevinstrealisering, erfaringsutveksling
 
Tiltak 3

Måned Tiltak

Mai Implementering, tjenesteforløp, gevinstrealisering, erfaringsutveksling
 
Tiltak 4

Måned Tiltak

Juni Implementering, tjenesteforløp, gevinstrealisering, erfaringsutveksling
 
Tiltak 5

Måned Tiltak

Juli

 
Tiltak 6

Måned Tiltak

August Implementering, tjenesteforløp, gevinstrealisering, erfaringsutveksling
 
Tiltak 7

Måned Tiltak

September Implementering, tjenesteforløp, gevinstrealisering, erfaringsutveksling
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Tiltak 8

Måned Tiltak

Oktober Implementering, tjenesteforløp, gevinstrealisering, erfaringsutveksling
 
Tiltak 9

Måned Tiltak

November Gevinstrealisering, erfaringsutveksling, begynne avslutning
 
Tiltak 10

Måned Tiltak

Desember Sluttrapport, rutiner for videre drift, erfaringsutveksling
 

Risikofaktorer
Beskriv eventuelle risikofaktorer knyttet til aktiviteten

Risikofaktor 1

For lite kompetanse på implementering og endringsledelse ute i kommunene

 
Risikofaktor 2

Manglende forankring på alle nivå

 
Risikofaktor 3

Manglende ressurser i selve utrullingen

 
Risikofaktor 4

Kunnskap om saksbehandling ifht velferdsteknologi

 
Risikofaktor 5

Mangel på finansiering

 

Kontrolltiltak
Kontrolltiltak skal sikre at målene for aktiviteten nås og at rapporteringen er korrekt. Er interne eller eksterne
kontrolltiltak gjennomført eller planlagt?
Med interne kontrolltiltak menes bl.a. internrevisjon, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon. Med
eksterne kontrolltiltak menes bl.a. autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen.

Styringsgruppen og Rådmannsutvalget følger opp om de mål som er satt blir realisert. Hver av
kommunene må rapportere inn månedig til prosjektleder, som igjen videre rapporterer til
styringsgruppe og NVP. Prosjektregnskapet følges opp av søker kommunen, som sørger for
internkontroll og revisjon av prosjektet.

Merknader til søknaden

En mer detaljert prosjektbeskrivelse finnes i prosjektskissen #Helsteknologi i Nord-Troms" som
ligger som vedlegg.
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Søknad om tilskudd

 

 Prosjektbeskrivelse

Tittel for søknaden
Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn.

"Helseteknologi i Nord-Troms"

Merknader til søknaden

En mer detaljert prosjektbeskrivelse finnes i prosjektskissen #Helsteknologi i Nord-Troms" som
ligger som vedlegg.
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Søknad om tilskudd

 

 Budsjett
Skriv alle beløp i hele kroner.

Inntekter

Søknadsbeløp
Inkludert ubrukt tilskudd

 1 055 000  

Ubrukt tilskudd
Beløpet skal også inkluderes i søknadsbeløpet. Dersom Helsedirektoratet
innvilger tilskudd vil vi trekke fra beløpet ved utbetaling.

0  

 
Utgifter
- Oppgi budsjett for søknadsbeløpet på følgende kategorier.
- Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen.
- Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante
regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet.

Lønnsutgifter med sosiale utgifter 750 000  

Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser 200 000  

Konsulenttjenester 0  

Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader 30 000  

Investeringer, inventar og utstyr
Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette.

0  

Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenester inkludert lokaler og energi 25 000  
     
Andre utgifter - Spesifiser   Beløp  
Kurs og opplæring  50 000  

 
 
Sum utgifter

   
1 055 000

 

 
 
Netto
Netto regnes ut etter det dere har oppgitt under inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter må være like store i
budsjettet. Netto skal være 0.

Søknadsbeløp inkludert ubrukt tilskudd   1 055 000  
Sum utgifter   1 055 000  
Netto   0  

     
Andre inntekter

Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om alle andre inntektskilder i
prosjektet.

Inntekter fra andre statlige tilskudd eller andre kilder  
Redegjør for inntektskilder dere har hatt.

Har tidligere hatt en egeninnsats på 20% stilling fra hver av kommunene, for til sammen 720
000kr, 840 000kr hvis Nord-Troms vgs regnes med. Ellers er prosjektet finansiert gjennom
innovasjonstilskudd fra fylkesmannen i Troms og Finnmark, tilskuddsordningen til NVP, samt
Prosjektskjønnsmidler kun til visningsleilighet.

Egenfinansiering
Redegjør for egenfinansiering i form av stillingsressurs, frivillig innsats eller annet.
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Hver av kommunene har avsatt 50% stilling til å jobbe med prosjektet og implementering i 2020,
tilsvarende 1 795 000kr
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Søknad om tilskudd

 

 Sjekkliste for vedlegg

Utdyp søknaden i vedlegg dersom nødvendig.

Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg.

 Fullstendig organisasjonsoversikt Elektronisk Papirpost

 Tilleggsinformasjon til søknad Elektronisk Papirpost

 
Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til:
Helsedirektoratet
Pb. 220 Skøyen
0213 Oslo
Norge

 
Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden.
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Søknad om tilskudd

 

 Godkjenning
- Søknaden skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura.
- For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har
delegert myndigheten til.

Den som føres opp som godkjenner skal:

    - Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen           

    
- Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele
statstilskudd

 
 
Godkjenner

Fornavn Jan-Hugo Etternavn Sørensen
Tittel/rolle godkjenner Kommunedirektør Nordreisa kommune
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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 SKYTTERLAG 
c/o Gamle Dalaveien 365 
9154  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/1236-10 1384/2020 256 19.02.2020 

 

Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa skytterlag 

Nordreisa kommune har mottatt brev datert 30.01.2020 fra Kjelderen Idrettsforening angående 
underkjennelse av bruk av Kjelderen samfunnhus til å opprette miniskytterbane.   
 
Vi registrerer at det er uenighet mellom styret i Nordreisa skytterlag og styret i Kjelderen 
idrettsforening vedrørende bruk av Kjelleren Samfunnshus.  
 
Inntil sakens realiteter er betryggende avklart vil vi avvente effektuering av kommunestyrets 
garantivedtak i sak 129/19 den 19.12.2019. 
 
Vi ber om å bli løpende orientert.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Rita Toresen 
Økonomisjef 
rita.toresen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 29 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
SPAREBANK 1 NORD-NORGE Postboks 6800 Langnes 9298 TROMSØ 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO 
DNB ASA Postboks 1600 Sentrum 0021 OSLO 

 
Interne kopi mottakere: 
Jan-Hugo Sørensen Rådmannen 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  23.03.2020  2019/9976 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

Kommunene i Troms og Finnmark 
 

  
 

Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbrudd av 
koronavirus 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av koronavirus 
vedtatt å øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020, ref. departementets 
brev av 19. mars 2020. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått 9,066 mill. kr. til fordeling til kommunene i vårt fylke.  
Fylkesmannen har valgt å fordele midlene ut fra folketallet i den enkelte kommune, men med et 
minimumsbeløp på kr. 100 000 til alle kommunene.  Dette ut fra en begrunnelse om at alle 
kommunene har hatt ekstraordinære utgifter ved etablering av beredskap, uavhengig av hvor hardt 
rammet de har vært i den første fasen av virusutbruddet. Fylkesmannen er klar over at det er de 
store kommunene i fylket som vil håndtere flest smittede og syke, og derfor vil ha størst merutgifter. 
Dette vil bli tatt hensyn til ved eventuelt senere tildelinger av midler i forbindelse med pandemien. 
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Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Mottakerliste: 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 28 9790 KJØLLEFJORD 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
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Fra: biztalk@imdi.no
Sendt: 18.02.2020 10:10:10
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_15.02.2020_automatisk_100531217.docx

Til Norsktilskudd

Vedlagt er utbetalingsbrev for Norsktilskudd. For mer informasjon, logg på <fremtidig offisielt navn på IMpact_Tilskudd> her (link til
påloggingside).

Vi ber om at e-post og vedlegg videresendes til den ansvarlige for tilskuddet og til kommunens regnskapsavdeling.

Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares.

Med vennlig hilsen,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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IMDi  P.b. 212 Sentrum, 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0152 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 5428 
Postboks 174  
9156 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 18.02.2020  Fakturanr.: NORSK150220 Fakturadato: 18.02.2020 

 
STATSBUDSJETTET 2020 – KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 1 456 100 i tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. 
Beløpet er utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket 
Norsktilskudd – Persontilskudd. 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for 
utbetalingen, se IMDinett. 
 

Tilskudd for 4. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1 2019 1 Kr 32 300 
+ Tillegg for tilflytting 2019 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2019 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 32 300 
Persontilskudd år 2 2020 13 Kr 865 800 
+ Tillegg for tilflytting 2020 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2020 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 2   Kr 865 800 
Persontilskudd år 3 2020 12 Kr 558 000 
+ Tillegg for tilflytting 2020 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2020 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 3   Kr 558 000 
Sum utbetalt tilskudd   Kr 1 456 100 

 
Tilskuddets mål  
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en todelt 
tilskuddsordning, og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med persontilskudd er at 
voksne innvandrere gjennomfører til sammen 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
og prøver i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.  
 
Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og 
samfunnslivet. Tilskuddet skal også gå til gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap. 
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Det skal gjennomføres minst to prøveperioder i året, og inntil fire etter en konkret 
behovsvurdering. 
 
Oppfølging og kontroll  
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av 
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal 
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder. 
 
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen 
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen 
beholde tilskuddet.  
 
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter 
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 
 
Klageregler  
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på 
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig 
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Henrik Cafer Cenar  Chen Shangquan 
økonomi- og tilskuddssjef  seniorrådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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Fra: Helfo vedtak (vedtak@es.nav.no)
Sendt: 26.03.2020 07:30:27
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsvedtak av 24.03.2020 (vedtaksref:100006836303006)
Vedlegg: helfovedtak_24.03.2020.pdf

IKKE SVAR PÅ DENNE E-POSTEN. DITT SVAR VIL IKKE BLI LEST AV EN SAKSBEHANDLER.

Vedlagt følger utbetalingsvedtak for helserefusjon.

Endring av opplysninger om hvem som skal motta utbetalingsvedtak må sendes til Helfo via Altinn.
Du finner informasjon om dette på vår nettside: Slik endrer du opplysninger i avtale

Med vennlig hilsen
Helfo
www.helfo.no
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Helfo
Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Nordreisa Kommune Sektor For Helse Og Sosial
Nordreisa kommune, helse og omsorg
Postboks 174
9156 STORSLETT

Vår ref.: 100006836303006V01 Vår dato: 26.03.2020

Vedtak om utbetaling

Vi viser til krav om refusjon mottatt 19.03.20

Helfo har på bakgrunn av en automatisk kontroll og summering fattet nedenstående vedtak om utbetaling.
Vi gjør oppmerksom på at etterkontroll av kravet vil kunne gi et annet resultat. Avviste regninger kan
eventuelt korrigeres og sendes på nytt.

Kontonavn Beløp

Legemidler 3,500.00Kr.

Utbetalingen vil bli kreditert bankkonto XXXX.XX.03954.

Klage

Til utbetaling Kr. 3,500.00

Det er adgang til å klage på dette vedtaket. Fristen for å sette fram klage er 6 uker fra vedtaket ble mottatt,
jf. folketrygdloven § 21-12. Klage framsettes overfor Helfo. Vi gjør oppmerksom på at det etter
forvaltningsloven § 18 er adgang til å få sett sakens dokumenter.

Vennligst ta kontakt med Helfo hvis det er noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Helfo

post@helfo.no
www.helfo.no

Helfo Tel: 23 32 70 40
(08.00-15.30)

Postboks 2415
3104 TØNSBERG
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Saksbehandlers merknad

Krav om tilskudd til multidose for 14 nye brukere i perioden 010719 - 311219, er delvis innvilget.

Fristen for å fremsette krav er 6 måneder, og regnes fra utgangen av oppstartdato. Viser til folketrygdeloven § 22-14 tredje ledd, rundskriv
og oppgjørsavtalen punkt 4.3.

Krav om tilskudd til multidose for 7 nye brukere i perioden 011218 - 250519, pålydende 3 000 kroner er avvist, da oppstartdato er over
seks måneder.

Kontakt: Linda Halvorsen

Oversikt over krav som vedtaket er basert på

Mottatt Totalt Godkjent Avvist Krav Utbetalt

19.03.2020 14 14 0 7,000.00 3,500.00

Side 2

162


	Forside 
	Saksliste 
	PS 10/20 Referatsaker
	RS 29/20 Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona viruset
	Ekstrakostnader i bekjempelsen av Korona viruset

	RS 30/20 Feiring av samenes nasjonaldag / melding om sluttutbetaling
	Feiring av samenes nasjonaldag / melding om sluttutbetaling

	RS 31/20 Folketallsutvikling Troms og Finnmark 2019
	Folketallsutvikling Troms og Finnmark 2019

	RS 32/20 Kulturtiltak 2020 - Tilskudd til feiring av samenes nasjonaldag
	Kulturtiltak 2020 - Tilskudd til feiring av samenes nasjonaldag

	RS 33/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20
	Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20
	Vedlegg
	Protokoll RR 24.03.20


	RS 34/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20
	Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20
	Vedlegg
	Protokoll RR 24.-25.02.20
	2020-02-12 (U) Rusreform politiråd
	Orientering Budsjettprosess 2021-2023 V 18022020
	ITU Kvääniteatteri skisse etablering jan2020
	Kventeater - Samarbeidsmodell medlemskommuner


	RS 35/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20
	Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20
	Vedlegg
	ITU Kvääniteatteri skisse etablering jan2020
	2020-02-12 (U) Rusreform politiråd
	Kventeater - Samarbeidsmodell medlemskommuner
	Orientering Budsjettprosess 2021-2023 V 18022020


	RS 36/20 Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret
	Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret

	RS 37/20 Søknad tilskudd Nasjonalt velferdsteknologi program 2020
	Søknad tilskudd Nasjonalt velferdsteknologi program 2020

	RS 38/20 Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter
	RS 39/20 Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa skytterlag
	Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa skytterlag

	RS 40/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbrudd av koronavirus
	Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbrudd av koronavirus

	RS 41/20 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020
	Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.02.2020
	Vedlegg
	Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 15.02.2020


	RS 42/20 Utbetalingsvedtak multidose
	Utbetalingsvedtak multidose
	Vedlegg
	helfovedtak_24.03.2020


	PS 11/20 Korona pandemien

