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20-02886—2—vst 30.06.2019

2.  TERMINUTBETALING  AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 2-5 FOR  2020

Vi viser til vårt brev av 17.03.2020 vedrørende 1. terminutbetaling av
integreringstilskudd for År 2—5 og utbetaler 2. termin for følgende antall personer:

28 personer bosatt  i  2016 %] k 72 000,00 kr 2 016 000,00

19 personer bosatt i 2017 a k 86 000,00 kr 1 634 000,00

22 personer bosatt i 2018 a k 174 000,00 kr 3 828 000,00

14 personer bosatt i 2019 a k 246 000,00 kr 3 444 000,00

83 personer bosatt gir TOTALT kr 10 922 000,00

Til Deres konto 4740 05 03954 overføres med dette 1/4 av det totale beløpet.

kr 2 730 500,00

På bakgrunn av innkomne korrigeringskrav kan utbetalingen være stanset for noen
personer i enkelte kommuner. Antall personer det utbetales for kan derfor være lavere
enn ved 1. terminutbetaling.

Siden første terminutbetaling i 2020 er en del personer registrert som utvandret på
grunn av manglende oppholdstillatelse eller for sen søknad om fornyelse av
oppholdstillatelsen, og utbetalingen for disse personene kan ha stoppet. Hvis personene
likevel fremdeles bor  i  kommunen, ber vi om at det sendes inn korrigeringskrav for disse
så snart som mulig. Vi viser til vedlagte DSF—liste over personer inkludert i denne
terminutbetalingen.

Datoene for tredje og fjerde terminutbetaling i 2020 er medio september og ultimo
november.

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) .

Økonomi- og tilskuddssjef VeSlemgy Standnes (Sign.)
Økonomi- og driftsavdelingen seniorrådgiver

Vedlegg
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SIERSKILT TILSKUDD  FOR  ENSLIGE  MINDREÅRIGE  FLYKTNINGER
17  -  20 ÅR  -  2. TERMINUTBETALING  2020

Tilskuddet er  i 2020  kr 750  950,— pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

5  enslige mindreårige a' kr 750  950,- gir totalt kr 3  754  750,00

Denne utbetalingen gjelder 2. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr  4740  05  03954  med kr 938  687,50

De øvrige terminutbetalingene vil skje ultimo september og primo desember.

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

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef seniorrådgiver
IMDi -Økonomi— og driftsavdelingen
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Nordreisa 5428 
Postboks 174  
9156 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 24.08.2020  Fakturanr.: NORSK210820 Fakturadato: 24.08.2020 

 
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 33 500 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 2. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1 2020 1 Kr 33 500 
+ Tillegg for tilflytting 2020 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2020 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 33 500 
Persontilskudd år 2  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 2   Kr 0 
Persontilskudd år 3  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 3   Kr 0 
Sum utbetalt tilskudd   Kr 33 500 

 
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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Åpen - Kan gjøres offentlig tilgjengelig. 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 20-04756-1 Dato: 24.06.2020 

 
 
 

Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som 
følge av koronapandemien   
  
 
På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger er nasjonale 
prognoser for behov for bosettingsplasser i kommunene i 2020 blitt redusert. Prognosene er et 
anslag over hvor mange som forventes å bli bosatt i løpet av året. Disse er nå redusert fra  
5 120 til 3 600 flyktninger for inneværende år. I tillegg er prognosene for antallet enslige 
mindreårige flyktninger som forventes bosatt i år redusert fra 140 til 90 personer.  
 
Vi understreker at dette er foreløpige tall, og påvirkes blant annet av når innreise for  
overføringsflyktninger kan starte opp igjen. Prognosene kan bli ytterligere redusert. Det er til 
enhver tid gjeldende innreise- og utreiserestriksjoner som avgjør når det vil være mulig å bosette 
overføringsflyktninger igjen.    
 
Som følge av redusert bosettingsbehov vil IMDi sende justerte anmodningsbrev til kommunen over 
sommeren. Kunnskapsdepartementet har fastsatt et kriterium om at laveste anmodning skal 
være   på 10 bosettingsplasser. Den justerte anmodningen for enkeltkommuner vil derfor ikke synke 
under dette tallet med mindre kommunen har avslått bosetting for i år.  
 
Som nevnt i IMDis anmodningsbrev til kommunene i oktober 2019 kan 
prognosene og bosettingsbehovet endre seg gjennom året. Den endelige bosettingen for året 
kan bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for anmodningen. Det er derfor viktig 
at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med behovet.   
  
IMDi takker din kommune for det gode samarbeidet om bosetting av flyktninger. Vi forstår at 
et endret nivå på antallet flyktninger som skal bosettes kan være utfordrende å håndtere for 
kommunen. Nærmere informasjon om justert anmodning sendes ut over sommeren.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Tjessem 
avdelingsdirektør 

Kristian Mellingen 
seksjonsleder 
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  Deres dato:  Deres ref: 
Richard Printz 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kari Anne Dybvik, 77642165 
  
 
 
  

NORDREISA KOMMUNE  
v/Richard Printz 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Delvis innvilgelse av søknad fra Nordreisa kommune om tilskudd til 
kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets 
slutt 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunes søknad av 26.02.2020 om tilskudd over 
statsbudsjettet for 2020 kapittel 761 post 67.  
 
Innvilgelse av tilskudd  
Søknaden har vært vurdert i samarbeid med representant fra det Regionale kompetansesenteret for 
lindrende behandling (Lindring i Nord). Etter drøfting og en samlet vurdering av innkomne søknader, 
er Nordreisa kommune sin søknad delvis innvilget.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har foretatt den endelige tildelingen og innvilget kr 150 000,- 
over statsbudsjettet 2020, Kapittel 761 - post 67. 
 
Nordreisa kommune har søkt om tilskudd for å ta i bruk Lindrende skrin i kommunen og styrke 
kompetansen blant ansatte når det gjelder lindrende behandling. Det skal etableres et palliativt 
team. Kreftsykepleier med erfaring fra tilsvarende prosjekt i annen kommune, skal lede arbeidet. 
Det skal være et mål at flere pasienter kan motta lindrende behandling i sitt hjem.  
 
For 2020 er det bevilget 2.100 000,- til fordeling for kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Vi 
har mottatt 21 søknader, av disse har 14 kommuner fått innvilget tilskudd. 
 
Mål og føringer  
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, 
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere 
spesielt prioriterer aktiviteter som retter seg mot målene og målgruppen. I denne forbindelse vil vi 
minne om at tilskuddet omhandler kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg 
ved livets slutt for alle pasientgrupper. Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som 
utføres: Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.  
 
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er beskrevet: 
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https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-
omsorg-ved-livets-slutt  
 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer. Tilskuddet kan ikke 
omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i brevet. Dersom midlene ikke 
benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og 
mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt rettslige forføyninger. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse  
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte «Aksept av 
vilkår» i utfylt og signert stand. Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 2 uker etter 
mottatt brev.  
 
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd, eller tilskudd som ikke skal benyttes skal uten unødig opphold 
returneres til Fylkesmannens kontonummer 7694 05 01063 med referanse til kapittel, post og 
ordning. 
 
Gi beskjed om endringer  
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson.  
 
Ubrukt tilskudd  
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderår. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes det 
følgende alternativer:  
 
1.Hvis dere skal søke om nytt tilskudd neste år for å videreføre arbeidet:  
Tilskudd som dere ikke bruker inneværende tilskuddsår, kan overføres og inkluderes i neste års 
tildeling. Dette krever en fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må da inkludere både ubrukt tilskudd 
for 2020, og nytt tilskudd.  
 
2.Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:  
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er aktuelt med nytt 
tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad per brev til vår postadresse, eller e-post til 
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no innen årsskiftet 2020/2021. Saksbehandler vurderer behov for 
ytterligere opplysning eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd kan bare 
overføres ett år, når nytt tilskudd ikke er aktuelt. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon  
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 
10,2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har 
adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om 
Riksrevisjon § 12, 2.ledd.  
 
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for 
søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll i 5 år fra det 
året tilskuddsbrevet ble mottatt (iht. Lov om bokføring § 13). 
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette gjør 
dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er: Omfang av og beskrivelse av 
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gjennomførte tiltak. Tilskuddsmottakers vurdering av tiltakenes effekt på kvalitetsutvikling i 
lindrende behandling og eventuelt nasjonal overføringsverdi. Tilskuddsmottakers vurdering av 
måloppnåelse og effekt av tiltaket skal settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og 
undersøkelser /vurderinger av brukertilfredshet.  
 
Regnskapsrapportering  
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige 
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av 
tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 
 
Rapporteringsfrist  
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For 
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar 
tilskudd. Frist for endelig rapportering er 31.03.21 og skal sendes Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. 
 
Revisorkontroll  
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til 
dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforeningens 
standard ISA 805 «Særlige hensyns ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke 
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling». 
 
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller krav 
om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd mindre enn 
100 000,-. Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 31.03.21. 
 
Klagerett  
Det kan ikke klages på avgjørelse om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er å 
regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke 
klagerett. 
 
Søknadsfrist for neste års tilskudd  
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til prosjekter/aktiviteter 
som planlegges videreført neste år, vil bli publisert på hjemmesiden til Helsedirektoratet og 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark i januar 2021. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning 
kommende år. All korrespondanse skal sendes til fmtfpost@fylkesmannen.no eller til vår 
postadresse og merkes med 2020/1636.  
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser frem til å høre om resultatet! 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anette Moltu Thyrhaug (e.f.) 
Leder for helse- og omsorgsseksjonen 

  
 
Kari Anne Dybvik  
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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  Side: 4/4 

Vedlegg: Akseptbrev 
 
 
Kopi til: 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, Regional 
kompetansetjeneste for lindrende behandling v/Bente Ervik 

Postboks 100 9038 TROMSØ 
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK - 
AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 2 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 2020/1636 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune v/Richard Printz 
 

Organisasjonsnummer 
 
Kontonummer 
 
Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 
Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 761, post 67 på statsbudsjettet for 2020, tilskudd til 
Kompetansehevende tiltak og lindrende behandling ved livets slutt i kommunene. Tilsagnet er på 
inntil kr 150 000,- 
 

Samlet tilsagn Overført fra 2019 Til utbetaling i 2020 
  150 000 

 
Utbetalingen for 2020 blir kr 150 000,- 
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2020/1636. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For 
kommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Avtale 
 

Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 mellom 
Nordreisa kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune 

 
 

 
Tilsagn nr. TFFK2020-111 
 
Generelt 
Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer 
xx/2020 at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S 
(2019-2020) skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert fordelingsnøkkel.  

 
Nordreisa kommune  
tildeles kommunalt næringsfond for 2020 på kr 1.700.000,- 

 
Midlene tildeles fra kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til 
kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy 
arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og det er en klar forventning at midlene raskt gjøres 
tilgjengelig for næringslivet. Midlene forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til 
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet, fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 
S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende 
næringsutvikling. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde 
for ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 
fylkeskommunene). Kommunen forplikter å sette seg inn i forskrifter og kriterier for tildeling av 
midler fra denne posten.  
 
Det stilles krav om at midlene skal brukes i samsvar med gjeldende planer/strategier for 
næringsutvikling vedtatt av kommunen. Kommunens planer/strategier og retningslinjer for bruk av 
tilskuddsmidler skal være i tråd med både de nasjonale og regionalpolitiske mål og strategier. Det 
vises her til oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert 22.juni 
2020, midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 datert 1.juli 2020, samt 
Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. 
Prop. 127 S (2019-2020 (gjeldende fra juni 2020), som oversendes som vedlegg til dette brevet.  
 
Det bes om en oversikt på gjeldende planverk som kommunen legger til grunn ved bruk av det 
kommunale næringsfondet. Dersom planverket ikke er oppdatert, ber vi om å få en tidsplan/status 
på prosess i forbindelse med nye planer/strategier for næringsutvikling i kommunen. 
 
Mål og tildelingskriterier  
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. 
Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.  
 
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for 
og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre 
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næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av 
koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal 
vektlegges. 
 
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og nettverk til 
bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det skal være dialog mellom fylkeskommunene, 
kommunene og Innovasjon Norge, også om regelverket for offentlig støtte.  
 
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter 
reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under det alminnelige 
gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier eller 
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende informasjon om 
gruppemeldingen. 
 
Tildelingskriterier  
Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen prioriterer 
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av 
virusutbruddet. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er 
det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene.  
 
Prioriteringene bygger på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets 
utfordringer og behov, og har prioritert kommunestørrelse, arbeidsledighet og særlig 
reiselivsavhengige kommuner for å gi en god målretting av innsatsen.  
 
Kriteriene for måloppnåelse er: 

 utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 
 
Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro til et foretak over en flytende 
treårsperiode. Alternativt kan tilskudd gis i hht. departementets melding til ESA under det 
alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at følgende formål 
kan støttes: 
 

 
 
Midlertidig forskrift  
Departementet har utarbeidet en midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og søkerne å 
orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften er vedlagt denne avtalen, og vil også 
publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet 
investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807). 
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Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 
fylkeskommunene og kommunene. 
 
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn  
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og rapportering. 
Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet og Troms og Finnmark 
fylkeskommune oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er 
spesielt viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På 
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og et 
redigerbart søknadsskjema.  
 
Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale næringsfond, må kommunene påse at 
følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i bedriften, start og sluttdato for 
tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere.  
 
Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet. Det er utarbeidet egne forenklede 
rapporteringskategorier, se vedlegg 4 til denne avtalen. Registreringene er nødvendige for at 
departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til Stortinget.  
 
Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen:  
• Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 - 
Rammetildelinger.  
• Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer senest 1. februar 
det påfølgende år i regionalforvaltning.no.  
• Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter).  
• Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter.  
• All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.  
• Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor.  
• Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer stedbundet 
prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.  
• Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv. 
 
Ytterligere krav og veileder til aktivitetsrapportering, ligger som vedlegg 4 i dette brevet (vedlegg 2 i 
oppdragsbrevet fra KMD). Dersom kommunene ikke rapporterer bruken av midlene innen tidsfristen, 
vil fylkeskommunen kunne tilbakeholde utbetaling av eventuelle midler for 2020.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så 
raskt som mulig etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor. 
 
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021.  
 
 
Utbetaling 
Tilskuddet til kommunalt næringsfond for 2020 utbetales så snart som mulig etter at 
fylkeskommunen har mottatt signert akseptskjema.  
 
Dersom fylkeskommunen ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen 1. februar 2021 faller 
tilsagnet bort.  
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Følgende dokumenter vedlegges og inngår som en del av denne avtalen: 
1. Brev fra KMD om Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61  
2. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet 

- Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av 
Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, 
post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling. 

3. Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Troms og Finnmark 
fylkeskommune - 74,4 millioner kroner  

4. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond 
(KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020 (gjeldende fra juni 2020)  

5. Kopi av gruppemeldt ordning til ESA  
6. Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond 
7. Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond  

 
 
Begge partene beholder hvert sitt eksemplar av avtalen. 

 
 
 
For Troms og Finnmark fylkeskommune    For Nordreisa kommune 
 
Tromsø, den 3. juli 2020       ………………….., den ……….….. 
 
 
_______________________     ___________________________ 
Fungerende næringssjef       Ordfører 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/05613-25 Bjørg Sabbasen 

   
03.07.2020 

 
 

Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 

Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer 209/2020 
at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020) 
skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert fordelingsnøkkel. Vedlagt sendes 
avtale angående påfyll av kommunalt næringsfond.  

Midlene tildeles fra kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til 
kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy 
arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og forvaltes i tråd med ny, midlertidig forskrift om tilskudd 
til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- 
og regionalpolitiske virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 
fylkeskommunene). 
 
Avtalen underskrives av ordfører, og returneres Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 
Vadsø. Underskrevet avtale kan også sendes elektronisk til postmottak@tffk.no.  
 
 
 

Med hilsen 
 

Gunnar Davidsson 
fungerende næringssjef 

Marit Magelssen Vambheim 
konst. ass. næringssjef   

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
1. Avtale til underskrift 
2. Brev fra KMD om Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 
3. Midlertidig forskr. om tilsk. til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet - Fastsatt av 
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2 
 

KMD 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsj.vedtak, kap. 553, post 61 Mobilisering og 
kvalifiserende næringsutvikling. 
4. Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond - tilskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune - 74,4 
millioner kroner 
5. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 - kommunale næringsfond (KNF), jf. 
Prop. 127 S (2019-2020) (gjeldende fra juni 2020) 
6. Kopi av gruppemeldt ordning til ESA 
7. Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond 
8. Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond 
 
 
Mottakere: 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
SENJA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
TROMSØ KOMMUNE 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

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

Avdeling 
Regionalpolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Ellinor Kristiansen 
22 24 70 26 

Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oppdragsbrev til fylkeskommunene av 

22. juni 2020. Oppdragsbrevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende 

og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond.  

 

Informasjon om ny, midlertidig forskrift for ordningen 

Som tidligere varslet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en 

midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet, 

se vedlegg. Denne vil i løpet av kort tid publiseres på Lovdata.  

 

I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for 

ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 

fylkeskommunene).  

 

Informasjon om reglene for offentlig støtte 

Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. For å avklare om støtten 

faller inn under dette regelverket, må støttegiver først vurdere tiltaket ut fra seks spørsmål. 

Disse spørsmålene er listet opp i veilederen for offentlig støtte kap 1.3.  (se nedenfor)   

 

Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro1 til et foretak over en 

flytende treårsperiode. Altenativt kan tilskudd gis ihht. departementets melding til ESA under 

det alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at 

følgende formål kan støttes:   

 

 
1 Dette er begrenset til 100 000 euro for veitransportsektoren. 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/50-33 

Dato 

1. juli 2020 
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Side 2 
 

Tabell 1 - Oversikt over formål som kan støttet ihht. departementets melding til ESA  

Støtteberettigede kostnader GBER artikkel2 

Regional investeringsstøtte  Art. 14 

Investeringsstøtte til SMBer Art. 17 

Støtte til rådgivningstjenester i SMBer Art. 18 

Støtte til SMBers deltaking på messer Art. 19 

Støtte til nyetablerte foretak (etableringsstøtte) Art. 22 

 

Dersom kommunene tildeler regionalstøtte etter art. 14 i GBER, gjelder forskriften for det 

distriktspolitiske virkeområdet ( (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807 Forskrift om virkeområdet 

for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte).   

 

Støttegiver er ansvarlig for at støtten gis ihht. regelverket og meldt ordning. Vi viser til 

Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for informasjon om regelverket. Vi viser særlig 

til:  
- Informasjon om bagatellmessig støtte 

- Veileder for offentlig støtte. Se særlig kap. 1.3 og 15 om vilkår for at noe er offentlig 

støtte, kap. 16 om tildeling av lave støttebeløp (bagatellmessig støtte), kap. 17 om 

gruppeunntaket, kap. 22.2 om rapportering og kap 23.6 om tilbakebetaling av offentlig 

støtte. 

- Norsk oversettelse av forordningen om det alminnelige gruppeunntaket  (uoffisiell 

oversettelse) 

 

Departementet vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så raskt som mulig 

etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor.  

Vi ber om at fylkeskommunene gjør innholdet i dette brevet kjent for kommunene.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 Gerd Slinning (e.f.) 

 avdelingsdirektør 

 

 

Ellinor Kristiansen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi 

Innovasjon Norge Hovedkontoret 

SIVA - Selskapet for industrivekst SF 

 

Vedlegg:  

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet 

Kopi av gruppemeldt ordning til ESA 

Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond   

 
2 Se nærmere omtale av hva som kan støttes i de aktuelle artikler i gruppeunntaket.  
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https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf
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Adresseliste 

 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 
covid-19-utbruddet 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets 
budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og 
kvalifiserende næringsutvikling. 

 

§ 1 Formål 
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. 

Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og 
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

 
§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til  

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør 
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

 
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. 
 
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på  

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert 

på lokale utfordringer, behov og potensial 

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet  

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
 
 Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i 
tillegg. 

 
§ 3 Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av 
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.  

 
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for 
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter 
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte 
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.   

 
§ 4 Utbetaling av tilskuddene 
 Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales  
etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av 
tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av 
tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket. 
 
  Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og 
tredje ledd gjelder i tillegg. 
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§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde  

Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 

fylkeskommunene gjelder:  

a. § 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene 

b. § 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k  

c. § 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven 

d. § 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering 

e. § 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling 

f. § 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering 

g. § 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene 

h. § 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene 

i. § 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere 
 
§ 6 Vurdering av måloppnåelsen 

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra 

a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser  

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 
§ 7 Delegering av forvalteransvar 

Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og 
regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private 
rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal 
kontraktsfestes. 

Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.  

Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen 
oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og 
eller feil bruk av midlene av forvalter. 
§ 8 Dispensasjon 

Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. 
 
§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.  
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

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

Avdeling Saksbehandler 
Ellinor Kristiansen 
22 24 70 26 

Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Troms og 
Finnmark fylkeskommune - 74,4 millioner kroner 

 
Tilsagnsnr: 510 020 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf. 
Prop. 127 S (2019-2020). KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni. 
Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020. 
 
Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende 
næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til 
kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet. 
Departementet tildeler midlene uten krav om tilbakebetaling jf. romertallsvedtak XI Innst. 16 
S (2019-2020). Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 600 millioner kroner. 
Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig til samme kontonummer som øvrige 
midler på kap. 553, post 61.  
 
Bevilgningen til Troms og Finnmark fylkeskommune er 74,4 millioner kroner. Tilskuddet skal 
gå uavkortet videre til kommunene, og senest 14 dager etter dette brevet er mottatt. 
Fylkeskommunene må ovenfor kommunene være tydelig på at midlene raskt må gjøres 
tilgjengelig for næringslivet.  
 
Mål og tildelingskriterier 
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av 
covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
Postboks 701 
9815 VADSØ 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/50-28 

Dato 

22. juni 2020 
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sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er 
landsdekkende. 
 
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som 
tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet 
støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke 
negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping 
og økonomisk aktivitet skal vektlegges.  
 
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og 
nettverk til bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det er viktig at 
fylkeskommunene bidrar til en god arbeidsdeling mellom kommunene og Innovasjon Norge. 
Det må være dialog mellom fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge, også om 
regelverket for offentlig støtte.  
 
Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b) 
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.  
 
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis 
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under 
det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte 
støttekategorier eller etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende 
informasjon om gruppemeldingen.  
 
Tildelingskriterier 
Fylkeskommunene skal fordele midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere 
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av 
virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet 
har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige 
kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av 
reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. 
destinasjonsselskapene.  
 
Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og 
næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. 
Fylkeskommunen kan utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles 
interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og kommunene.  
 
Midlertidig forskrift 
Departementet vil utarbeide midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- 
og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av 
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og 
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søkerne å orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften ettersendes 
fylkeskommunene i begynnelsen av juli.  
 
Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 
fylkeskommunene og kommunene.  
 
Det er gjennomført et høringsmøte med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva. 
Forskriften vil publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for 
distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807).  
 
Nærmere om fylkesfordelingen og fordelingsmodellen  
Fordelingsmodellen er utformet med en distriktsdel og en landsdekkende del. Distriktsdelen 
fordeles til fylkeskommunene etter antall innbyggere innenfor virkeområdet for distriktsrettet 
investeringsstøtte, med høyere vekting av kommuner som skårer lavt på distriktsindeksen. I 
tillegg er det en ekstra vekting på 25 pst. per innbygger i tiltakssonen (Finnmark og Nord-
Troms) og en høyere vekting av kommuner etter andel sysselsatte innen reiseliv og turisme.  
 
Midlene fordeles 50/50-mellom distriktsdelen og den landsdekkende delen. Den 
landsdekkende delen fordeles ved at 40 pst. fordeles likt mellom fylkeskommunene. De 
resterende 60 pst. av den landsdekkende delen, fordeles etter folketall og andel 
arbeidsledige (NAV-tall per mai 2020).  
 
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn 
Den økonomiske rammen som tildeles den enkelte kommune fra fylkeskommunen, skal 
legges inn i regionalforvaltning.no senest 14 dager etter at tildelingsbrevet fra departementet 
er mottatt.  
 
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og 
rapportering. Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet 
oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er spesielt 
viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På 
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og 
et redigerbart søknadsskjema. Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale 
næringsfond, må kommunene påse at følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i 
bedriften, start og sluttdato for tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte 
tidligere. Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet.  
 
Det er utarbeidet egne forenklede rapporteringskategorier, se vedlegg 2. Registreringene er 
nødvendige for at departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til 
Stortinget.  
 
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021. 
Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes 
departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til departementet er 1. mars 2021.  
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Avslutning 
Vi ber fylkeskommunene om å orientere kommunene om innholdet i dette brevet, og ønsker 
alle lykke til med arbeidet.  
 
Oppdragsbrevet med vedlegg blir lagt ut på departementets nettside.  
 
Med hilsen 
 

 

Anne Karin Hamre (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 
 
 
 

Ellinor Kristiansen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond 
Vedlegg 2 Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kommunale næringsfond 
 
 
Kopi 
 
Distriktssenteret 
Innovasjon Norge Finnmark 
Innovasjon Norge Tromsø 
Kulturdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Norges forskningsråd 
Nærings- og fiskeridepartementet 
Riksrevisjonen 
Sametinget 
SIVA - Selskapet for industrivekst SF 
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Vedlegg 2  

2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 

61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020 

(gjeldende fra juni 2020) 

Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i 

regionalforvaltning.no, og gjelder utelukkende for tildeling til KNF, jf. Prop. 127 S (2019-2020).  

 

1. Krav til hvem som skal rapportere 

Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 553, post 61 

rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge 

eller Siva. De rapporterer direkte til departementet.  

 

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen 

 

• Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 - 

Rammetildelinger.  

• Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer  

senest 1. februar det påfølgende år i regionalforvaltning.no. 

• Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter). 

• Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter. 

• All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.  

• Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor. 

• Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer 

stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.  

• Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.   

 

3. Rapporteringskategorier 

Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 553, post 61, 

kommunale næringsfond.  

Rapporteringskategorier 

0900 – Rammetildelinger 

1110 – Direkte støtte til bedrifter  

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid 

1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd 

2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling  

 

  

32

http://regionalforvaltning.no/


 

 

4. Veileder til rapporteringskategoriene  

0900 – Rammetildelinger 

Kategorien benyttes ved registrering av rammetildelinger fra fylkeskommune til 

kommuner/sluttforvalter av KNF.  

1110 – Direkte støtte til bedrifter 

Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til bedrifter, som for eksempel, investeringer, 

rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser,  og 

kompetansehevingstiltak for ansatte. 

 

1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid 

Kategorien omfatter tiltak som mobiliserer bransjer/bedrifter/bedriftsmiljø til å etablere 

samarbeid og nettverk. 

1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd 

Kategorien omfatter for eksempel støtte til, etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og 

etablererveiledning og direkte støtte til etablerere. 

2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling 

Kategorien omfatter for eksempel, tilrettelegging av kommunale næringsarealer, 

kunnskapsrettet infrastruktur, ulike former for møteplasser, kompetanseheving, 

mobiliseringstiltak, omstillingsaktiviteter, næringsvennlige kommuner.  
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Information communicated by the EFTA States regarding State aid granted under the 

Act referred to in point 1j of Annex XV of the EEA Agreement (Commission Regulation 

(EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal 

market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty) (General Block Exemption 

Regulation) 

 

PART I 
 

Aid reference (to be completed by the EFTA Surveillance Authority ) 

EFTA State Norway 

EFTA State 

reference number 

 

Region Name of the Region(s) 

All Norwegian 

municipalities 

 

Regional aid status 

C-area 

Norwegian regional aid map 2014-2020,  

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY 

DECISION No 91/14/COL of 26 

February 2014 

 

Granting authority Name  Ministry of Local Government and 

Modernisation 

Postal address  

 

 

Web address 

PO Box 8112 Dep 

N-0032 OSLO 

Norway 

www.kmd.dep.no 

Title of the aid 

measure  

Kommunale næringsfond - Municipal business funds 

National legal basis 

(Reference to the 

relevant national 

official publication) 

Prop. 127 S (2019-2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 under 

Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og 

beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 

Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 

Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og 

Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med 

virusutbruddet), page 68-69; Kap. 553 Regional- og distriktsutvikling 

Post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling 

 

Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og 

regional transportstøtte 

Web link to the full 

text of the aid 

measure  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/op

pdragsbrev-til-fylkeskommunane-2020/id2684941/ (will be published 

approx. 03/07/2020) 

Type of measure   Scheme  

Duration  Scheme 22/06/2020 to 31/12/2025 

34

http://www.kmd.dep.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-127-s-20192020/id2704404/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-17-807
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-17-807
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/tildelingsbrev/oppdragsbrev-til-fylkeskommunane-2020/id2684941/
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Economic sector(s) 

concerned 

 All economic sectors 

eligible to receive aid  

 

Type of beneficiary  SME  

 Large undertakings  

Budget  Total annual amount of the 

budget planned under the 

scheme 

600 MILLION NOK 

 

Aid Instrument  Other (please specify) 

 

Indicate to which broad category below it would fit best in terms of 

its effect/function: 

 Grant 

 Loan 

 Guarantee 

 Tax advantage 

 Provision of risk finance 
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PART II 

Primary objective - 

General objectives (list) 

Objectives 

(list) 

Maximum 

aid intensity  

in % 

or Maximum 

annual aid 

amount in 

…national 

currency (in 

full amounts) 

SME - 

bonuses  

in % 

 Regional aid - 

investment aid 

(Art. 14) 

 15% Medium: 

10% 

Small: 

20% 

 SME aid (Arts. 17 - 18 – 19 - 20)  % % 

Art. 17 Medium: 

10% 

Small: 20% 

 

Art. 18 Medium/ 

Small: 50% 

 

Art. 19 Medium/ 

Small: 50% 

 

SME aid - SMEs' access 

to finance (Arts. 21-

22) 

 Aid for start-ups (Art. 22) EUR 0.4 

mill.   

EUR 0.6 mill 

(C-area) 

Small: 

EUR 0.8 

mill 

EUR 1.2 

mill (C-

area) 
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Følgenotat – det alminnelige gruppeunntaket (GBER) - Kommunale næringsfond (Municipal 

business funds) 

 

Ordningen med kommunale næringsfond (KNF) er meldt under Commission Regulation (EU) No 

651/2014 (GBER). I det følgende redegjøres det for at ordningen er i tråd med GBER og at tilskudd gis 

ihht. reglene for offentlig støtte. 

 

1. Beskrivelse av støttetiltaket 

 

a) Rammer for ordningen 

Støtten gis under en ordning for kommunale næringsfond (KNF). Ordningen er en engangsbevilgning og 

har et budsjett på 600 mill. kroner.  

 

Støtten er hjemlet i Prop. 127 S (2019-2020), jf. omtale av kap. 553, post 61 Mobiliserende og 

kvalifiserende næringsutvikling, vedtatt av Stortinget 19. juni 2020, jf. Innst. 360 S (2019-2020).  

 

For ordningen gjelder Midlertidig forskrift 2020 om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av 

covid 19-utbruddet samt Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og 

regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler).  

 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Tilskudd kan gis etter reglene for 

bagatellmessig støtte eller i tråd med melding under det alminnelige gruppeunntaket. For regionalstøtte 

gjelder Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Videre 

gjelder oppdragsbrevet til fylkeskommunene datert 22. juni 2017.  

 

b) Formål for ordningen 

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Midlene skal sette 

kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 

utfordringer, behov og potensial.  

 

Målgruppen er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre 

næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte 

til næringsutvikling. 

 

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er 

viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for 

arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for 

næringslivet.  

 

Ordningen er landsdekkende.  

 

c) Støttegiver og støttemottaker og hva det kan gis støtte til 

Bevilgningen er overført til fylkeskommunene, se vedlegg 1. Fylkeskommunene skal fordele midlene til 

kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, 

særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store 

deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige 

kommuner. Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og 

næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. Fylkeskommunen kan 

utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles interkommunale næringsfond etter avtale 

mellom fylkeskommunen og kommunene.  

 

Kommunene og interkommunale råd/regionråd er støttegivere. Det kan unntaksvis delegeres 

forvaltningsmyndighet til private rettssubjekter der delegeringen av myndighet og dens omfang skal 

kontraktsfestes. Forvaltningen skal være ihht. regelverket for ordningen, jf. rammene gitt over.  
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Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i 

fylkeskommunene og kommunene.  

 

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale 

utfordringer 

b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas 

å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra 

a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet 

 

d) Tilskuddets størrelse 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets 

kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. 

 

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser/terskler i reglene for bagatellmessig 

støtte eller i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd skal registreres i regionalforvaltning.no. 

Der skal det også opplyses om støtten er gitt etter reglene for offentlige støtte. Slike opplysninger skal 

oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt. 

 

e) Krav til en søker/tilskuddsmottaker 

Søknad skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. 

Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, 

beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett. Søker 

må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste 

regnskapsår.  

 

Det er nedfelt i forskrift at forvalter kan redusere eller stanse utbetalingene av tilskudd, eller kreve at 

tilskuddsmottakeren betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet. Tilskuddsmottaker skal rapportere til 

forvalteren om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket.  

 

f) Ordningens varighet 

Ordningen gjelder fra 22. juni 2020 – 31.12.2025.  

Ordningen vil meldes på nytt, ihht. revidert regelverk, når nytt GBER trer i kraft.  

  

2.  Beskrivelse av hvordan de generelle vilkårene i gruppeunntakets første kapittel er overholdt 

 

Støttekategorier, sektorer og definisjoner (art. 1 og 2) 

Støtte til KNF kan gis under følgende støttekategorier i GBER:  

- regionalstøtte (art. 1. a)) 

- støtte til SMBer (art. 1. b))  

 

Tiltak skal være er lokalt orientert, jf. ordningens formål, og skal ikke støtte eksportrelatert virksomhet 

(jf. art. 1.2 c). 

 

Støtteordningen er sektornøytral. Det skal likevel ikke gis støtte til kull- og tekstilsektoren. For 

regionalstøtte er i tillegg følgende sektorer unntatt: stål, skipsbygging, transport samt tilhørende 

infrastruktur, og innen energiproduksjon, -distribusjon og -infrastruktur, jf. art. 13 og art. 2.43-45. I tillegg 

er det egne regler for støtte til bearbeide landbruksprodukter (jf. art. 1.3 b) og c).  

 

Det skal ikke gis støtte til foretak i vanskeligheter (jf. art. 1.4 c). For «foretak i vanskeligheter» gjelder 

definisjon jf. art. 2.18 a)-e) og ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter. Dersom det er 
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fattet vedtak om at et foretak skal betale tilbake ulovlig mottatt støtte, kan ikke foretaket få ny støtte før 

den ulovlige støtten er tilbakebetalt (jf. art. 1.4 a). 

 

Støtte under KNF kan gis til små, mellomstore og store bedrifter. For små og mellomstore bedrifter 

gjelder SMB-definisjon, jf. GBERs vedlegg I.  

 

Regionalstøtte skal kun gis i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte, jf. art. 2.27. Dette er 

nedfelt i forskrift.  

 

Form for støtte, støtteberettigede kostnader, støtteintensitet og terskelverdier (art. 2, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 

19, 22)  

Støtte under KNF kan kun gis som tilskudd og det er dermed mulig å beregne eksakt 

bruttotilskuddekvivalent før støtten tildeles, uten noen form for risiko. Støtten er således i tråd med art. 5. 

Det er ikke åpning for å gi driftstøtte under KNF. Dette følger av forskrift. 

 

Tabell 1 - Oversikt over støtteberettigede kostnader og støtteintensitet 

Støtteberettigede kostnader Stor Medium Liten GBER artikkel 

Regional investeringsstøtte  15 pst.  25 pst. 35 pst. Art. 14 

Investeringsstøtte til SMBer 0 pst. 10 pst. 20 pst. Art. 17 

Støtte til rådgivningstjenester i SMBer 0 pst. 50 pst. 50 pst. Art. 18 

Støtte til SMBers deltaking på messer 0 pst. 50 pst. 50 pst. Art. 19 

Støtte til nyetablerte foretak 

(etableringsstøtte) 

Se tabell 2  Art. 22 

 

Søker skal oppgi hvilket beløp det søkes om støtte om og gi informasjon om budsjett. Støtte skal beregnes 

ihht. art. 7.  

 

Tabell 2 - Oversikt over støtteberettigede kostnader og meldingsterskler 

Støtteberettigede kostnader Meldingsterskel GBER 

artikkel 

Regional investeringsstøtte  Opp til 50 mill. euro. Mellom 50-100 euro 

halveres støttesatsen jf. tabell 1.  

Art. 4.1a) 

og art. 2.20 

Investeringsstøtte til SMBer 7,5 mill. euro per foretak og per 

investeringsprosjekt  

Art. 4.1c) 

Støtte til rådgivningstjenester i SMBer 2 mill. euro per foretak og per prosjekt Art. 4.1d) 

Støtte til SMBers deltaking på messer 2 mill. euro per foretak og per år Art. 4.1.e) 

Støtte til nyetablerte foretak 

(etableringsstøtte) 

400 000 euro, 600 000 euro i det 

distriktspolitiske virkeområdet. For små og 

innovative foretak kan beløpene dobles.  

Art. 22.3-5 

 

Det er ikke satt noen øvre beløpsgrense for støtte under KNF, men støtte kan ikke overstige 

meldingstersklene i tabell 2. Evaluering av KNF viser at tilskudd i gjennomsnitt har ligget på under  

50 000 kr og at tilskuddet har dekket under 50 pst. av prosjektkostnaden, ofte under 20% (Rambøll 2012).  

 

Incentiveffekt (art. 6) 

Det er nedfelt i forskrift krav om at støttemottager må søke om støtten før aktiviteten settes i gang. 

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som 

er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter 

for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet må kun dekke kostnader som er støtteberettigede under 

de ulike artiklene i tabell 1 og 2. Tilskudd skal bidrag til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. 

Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud. 

 

Kumulering (art. 8) 

Støttemottaker må informere forvalter om tidligere mottatt offentlig støtte i søknaden. Hvis støttemottager 

tidligere har mottatt støtte under GBER eller bagatellmessig støtte til de samme støtteberettigede 

39

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/rapporter/underlagsrapport_kommunale_neringsfond.pdf


 

4 
 

kostnadene, må tildelingene samlet sett ikke overskride beløpsgrensene og støtteintensiteten som GBER 

setter. Dette sikrer at reglene for kumulering blir overholdt.  

 

Offentliggjøring og informasjon (art. 9) 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet og Forskrift 

om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet 

av fylkeskommunene publiseres på Lovdata. Støttegiver skal kunngjøre alle støtteordninger på 

regionalforvaltning.no.  

 

Støttegiver skal registrere ev. tildelinger over 500 000 euro i det nasjonale registeret 

(Brønnøysundregistrene).  

 

Beskrivelse av hvordan de spesielle vilkårene i gruppeunntakets tredje kapitel er overholdt 

 

Regional investeringsstøtte (art. 14) 

Regionalstøtte skal kun gis innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte. Dette er regulert av 

Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Denne 

forskriften regulerer også støttesatser og hva det kan gis støtte til, og er ihht. art. 14.2 og 14.4.a).  

 

Det er ikke anledning til å gi regional driftsstøtte under KNF (art. 15).  

 

Støtte til SMB-er (art. 17, 18, 19) 

Det kan gis investeringsstøtte til SMBer til kostnadene for materielle og immaterielle eiendeler ihht. art. 

17.2a).  

 

Støtte til rådgivningstjenester kan gis til eksterne rådgivningstjenester. Tjenestene må ikke være 

virksomhet som utøves løpende eller periodisk og som relaterer seg til ordinære driftsutgifter.  

 

Støtte til deltagelse på messer kan dekke kostnader knyttet til leie, oppsetting og drift av oppstillingsplass. 

 

Støtten skal være ihht. støtteintensitet og terskelverdier i tabell 1 og 2 ovenfor.  

 

Støtte til nyetablerte foretak (art. 22) 

Støtte kan gis til foretak som ikke er børsnoterte opp til fem år etter deres registering, som ennå ikke har 

utbetalt overskudd og ikke er opprettet gjennom fusjon. Etableringsstøtte kan kun gis i form av tilskudd.  

 

Evalueringsplan (art. 1.2a)  

Ordningen med KNF har et budsjett på 600 mill. kroner for 2020 og er en engangsbevilgning. Det er 

derfor ikke behov for noen evalueringsplan for arbeidet.  
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Vedlegg 1 Fylkesfordeling av rammene til kommunale næringsfond1 

 

 

Fylke Mill. kroner 

Viken  61,4  

Oslo  34,7  

Innlandet  65,6  

Vestfold og Telemark  40,4  

Agder  34,8  

Rogaland  32,2  

Vestland  75,3  

Møre og Romsdal  42,1  

Trøndelag  64,3  

Nordland  74,8  

Troms og Finnmark  74,4  

Totalt  600,0  

 

 

 
1 Tilskuddet skal gå uavkortet videre til kommunene. 
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Vedlegg 1: Fylkesfordeling av rammene til kommunale næringsfond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fylke Mill. kr 

Viken 61,4  

Oslo 34,7  

Innlandet 65,6  

Vestfold og Telemark 40,4  

Agder 34,8  

Rogaland 32,2  

Vestland 75,3  

Møre og Romsdal 42,1  

Trøndelag 64,3  

Nordland 74,8  

Troms og Finnmark 74,4  

Totalt 600,0  
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00395-21 Marianne Linløkken 

   
04.06.2020 

 
 

FORDELING AV TILSKUDD TIL DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - 2020 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har 02.06.2020 fordelt midler til Den kulturelle spaserstokken 
(DKSS) 2020. Fordelingen til kommunene baserer seg på antall innbyggere på 67 år og eldre. 
Videre er det i tildelingen lagt vekt på søknadens innhold, det vil si kvalitet og relevans i planlagt 
aktivitet jmf mål og kriterier for ordningen. Kommuner som ved årsskiftet hadde et 
forholdsmessig høyt beløp ubenyttede midler fra 2019, har fått reduksjon i sitt tilskudd for 2020. 
DKSS-tilskuddet er et virkemiddel som skal bidra til at eldre innbyggere skal kunne ta del i 
kvalitativt gode kunst- og kulturtilbud uavhengig av bosted. Midlene skal nyttes i det året 
tilskuddet gjelder.  
 
Nordreisa kommune er tildelt kroner 35 000,- øremerket Den kulturelle spaserstokken 2020.  
 
Vilkår 
Det forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de mål, kriterier og krav som er tatt med 
i dette brevet. Det skal finnes en kontaktperson for oppfølging av DKSS i den enkelte kommune. 
Institusjoner som arrangerer DKSS-aktiviteter bør ha en fast kontaktperson. Det anbefales 
kommunene å se DKSS-midlene i sammenheng med egne satsinger, og der midlene fra 
fylkeskommunen fortrinnsvis dekker det profesjonelt baserte programmet.  Tilskuddet skal 
benyttes i 2020. 
 
Mål for DKSS 

• Formidling av profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre 

• Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode 
kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk 

• Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk 

• Eldre får et tilpasset kulturtilbud der de bor 
 
Kriterier for midler til DKSS 

• Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy 
kvalitet. Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres 

• Det oppfordres til samarbeid mellom kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og andre 
kulturaktører lokalt og regionalt 
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• Tilskuddet skal ikke komme til erstatning for kommunale tilskudd til eksisterende eller 
planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering 

• Tiltakene skal komme alle eldre til gode. Det skal legges til rette for at hjemmeboende 
får delta. Tilbudet skal i all hovedsak foregå på institusjoner eller på andre møteplasser 
hvor de eldre samles 

• Det gis ikke tilskudd til investeringer, utstyr, administrasjon, matservering eller 
kompetanseheving 

• Det skal ikke tas billettinntekter på arrangement som er overveiende, eller fullt ut 
finansiert ved DKSS-midler 

 
Annet 
Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet. Samisk og kvensk skal ivaretas. 
Dersom en aktivitet er fullfinansiert ved DKSS-midler, skal det ikke tas billettinntekter av personer 
på 67 eller eldre.  
 
Krav knyttet til bruk av DKSS-tilskudd 
For kommuner som mottar kr 100 000 eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte 
midlene tilfaller formålet.  Det skal i tillegg til rapporten også leveres en regnskapsoversikt signert 
av tilskuddsmottaker som er bekreftet av revisor. For alle kommuner gjelder at regnskapsbilag 
skal kunne fremskaffes etter spørsmål fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Dersom det i 
ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen 
kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Det samme gjelder ved manglende eller 
mangelfull rapportering. En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til det kommende år, 
større ubenyttede midler skal tilbakebetales. Kommunene skal årlig levere rapport med regnskap 
for tilskuddet på et eget skjema. Dette vil bli distribuert til kommunene. 
 
Frist for rapport for de tildelte midlene er 1. februar 2021. 
 
Utbetaling 
Utbetalingen skjer på bakgrunn av innsendt faktura i henhold til følgende 
fakturainformasjon:                  
 
Faktura merkes med «Deres ref. 10570» og følgende fakturaadresse benyttes: 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Kultur i Troms 
Postboks 701 
9815 VADSØ 
 
Faktura må sendes som EHF: 
Troms og Finnmark fylkeskommune EHF til org.nr. 922 420 866 
 
For spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Troms og Finnmark 
fylkeskommune ved Kultur i Troms, tlf: 77 78 86 57. For mer informasjon se 
www.kulturitroms.no. Vi gjør oppmerksom på at det i 2020 vil komme ny nettsideadresse for 
DKSS. 
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Vi ønsker lykke til med Den kulturelle spaserstokken. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjell Helmersen 
Seksjonsleder  
Kultur i Troms/Scene Finnmark 
 

 

          
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK – 

AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 20/856 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett 
Att: Linda Halvorsen 
 

Organisasjonsnummer 
 

Kontonummer 
 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 68 på statsbudsjettet for 2020, 
«Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd». Tilsagnet er på kr 1 500 000,- 
 

Ordning Tilsagn Overført fra 2019 Til utbetaling 2020 
Kompetansebygging 1 150 000 371 658 778 342 
BPA 50 000 40 019 9 981 
Innovasjon 300 000 0 300 000 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Samlet utbetaling 2020 kr 1 088 323,- 
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/856. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 
 
  
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.

47



       
       
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: 

  10.06.2020  2020/856 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  24.04.2020  Linda Halvorsen 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mari Tande Aronsen, 77642156 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Innvilget Kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2020 

Vi viser til deres søknad om midler fra «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» fra kapittel 
0761 post 68 i statsbudsjettet for 2020. 
 
«Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd» er et tilskudd som skal stimulere kommunene til å 
møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår i regjeringens strategier 
«Omsorg 2020» og «Kompetanseløftet 2020». 
 
Tilskuddsmottaker finner lenke til regelverket for tilskuddsordningen her: 
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd 
 
Tildelingskriterier 
Fylkesmannen har i 2020 fordelt tilskuddet ut fra kvantifiserbare tildelingskriterier og en 
skjønnsmessig vurdering, jf regelverket for ordningen punkt 7.  
 
Fylkesmannen gir tilskudd til kompetansetiltak og innovasjonsprosjekter etter følgende 
prioriteringer fra Helsedirektoratet: 
 

 Kompetansetiltak: 
Grunn-, videre og etterutdanning, herunder opplæringstiltak for å styrke helse- og 
omsorgstjenestenes kompetanse om rus og psykisk helse. Tilskudd til korte interne 
opplæringstiltak, kurs, seminarer er ikke anbefalt. Unntak er statlige satsninger som f.eks. ABC-
opplæringsprogram og lignende. 

 
 Opplæring knyttet til BPA, må sees i sammenheng med kommunens 

kompetanseplanlegging 
1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere. 
2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere. 
3. Opplæringstilskudd for assistenter. 

 
 Nye innovasjons- og kompetansetiltak: 

Innenfor innovasjon prioriteres midler til nye tiltak og metoder som kan bidra til: 
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- Forebygging, tidlig innsats og egenmestring 
- Habilitering og rehabilitering 
- Samspill med pårørende og frivillige generelt og demensomsorgen spesielt 
- Legemiddelhåndtering 
- Ernæring 
- Fritidsaktivitet med assistanse 
- Kulturopplevelser 
- Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene 
 

Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, skal gis fortrinn. Det skal ifølge regelverket ikke gis støtte til 
prosjekter som er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i kommunen. 

 
Ramme til fordeling i Troms og Finnmark 
Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen en ramme på kr 24.052.057, - til fordeling i Troms og 
Finnmark fylke for 2020. Rammen inkluderer midler knyttet til Kompetanseløft 2020, BPA og 
innovasjonsprosjekter og øremerkede midler til prosjekter i regi av Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram (eget regelverk og separat tildeling). Det er kommet inn søknader som 
langt overstiger rammen, søknadene utgjør i overkant 70 millioner kroner. Med bakgrunn i de 
begrensede midlene som Fylkesmannen har til fordeling, er det også i år foretatt en streng 
prioritering i samsvar med de føringer vi har fått fra Helsedirektoratet.  
 
Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren 
Fylkesmannen har i de siste to år oppfordret til at kommunene leverer en politisk behandlet og 
godkjent kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren sammen med en søknad om midler fra 
denne ordningen. En god kompetanseplan for sektoren kan bidra til å heve kvaliteten på tjenestene, 
og kan være et verktøy for rekruttering og stabilisering av personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Den vil også gi politisk og administrativ ledelse i kommunen en god oversikt over 
utfordringene, og kommunene vil stå bedre rustet til å møte framtidens kompetansebehov. 
 
Fylkesmannens anmodning om en kompetanseplan er i tråd med de signaler som er gitt fra Helse- 
og omsorgsdepartementet i tilknytning til Stortingsmelding 15 (2017-2018): «Leve hele livet». En 
kompetanseplan bør inngå som en del av en helhetlig helse- og omsorgsplan, som igjen knyttets til 
kommunens arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Fylkesmannen vil berømme kommunen for å ha utarbeidet en kompetanseplan. 
 
TILSAGN 
Samlet tilsagn for 2020 blir: 1 500 000,-, inkl. overførte midler fra 2019. 
 
Midlene skal nyttes til delfinansiering av kommunens utgifter til de tiltak det er gitt tilsagn til i dette 
brevet. 
 
KOMPETANSEHEVING SUM: 1 150 000,- (inkl.  371 658,- overført fra 2019) 
Midlene tildeles følgende tiltak: 
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Utdanninger på videregående skolenivå/fagbrev, herunder kvalifisering av ansatte uten formell 
fagutdanning  

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Utdanning til helsefagarbeider  15 375 000 200 000 
Sum 15 375 000 200 000 

 
Fagskoleutdanninger – påbygg videregående skolenivå/fagbrev  

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Eldreomsorg/ demens 1 25 000 10 000 
Veiledning 6 60 000 60 000 
Sum 7 85 000 70 000 

 
Bachelorutdanninger helse- og sosialfag – heltid/deltid 

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Bachelor i sykepleie 10 300 000 300 000 
Bachelor i vernepleie 4 120 000 120 000 
Bachelor i fysioterapi 2 60 000 60 000 
Bachelor i ergoterapi 1 30 000 30 000 
Bachelor i sosial arbeid (sosionom) 2 60 000 60 000 
Annen bachelorutdanning 1 30 000 30 000 
Sum 20 600 000 600 000 

 
Videreutdanning og mastergradsutdanning (påbygg bachelornivå)  

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid 1 30 000 30 000 
Eldreomsorg/ demens 1 30 000 20 000 
Lederutdanning 2 300 000 40 000 
Annen videreutdanning og/ eller 
masterutdanning 

8 240 000 160 000 

Sum 12 600 000 250 000 
 

Iverksetting av opplæring/kurs for personell som arbeider i omsorgstjenesten 
Type studiegruppe/ opplæring Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Velferdsteknologiens ABC 30 30 000 30 000 
Sum 30  30 000 30 000 
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Iverksetting av opplæring/kurs for personell som arbeider i omsorgstjenesten 
Type studiegruppe/ opplæring Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid 10 50 000 0 
Annet 30 270 000 0 
Sum 40 320 000 0 

 
 
BPA SUM: 50 000,- (inkl. 40 019,- overført fra 2019) 
 

Kategori opplæring Antall Søknadsbeløp 
 

Tildeling 
 

Arbeidsledere 1 30 000 30 000 
Saksbehandlere 1 20 000 10 000 
Assistenter 1 15 000 10 000 
Sum 3 65 000 50 000 

 
Fylkesmannen gir tilskudd som delfinansiering til opplæring på BPA-ordningen knyttet til forventede 
utgifter og opplæringsplan.  

 
 
NYE INNOVASJONS- OG KOMPETANSETILTAK SUM: 300 000,- 
 
Fylkesmannen skal ifølge regelverket prioritere søknader som har innovasjonsfelleskap med 
næringsliv og/eller utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det skal primært ikke gis støtte til 
prosjekter som er den del av det ordinære utviklingsarbeidet i kommunen. Hvilke typer 
innovasjonsprosjekter vi kan gi midler til, fremkommer av regelverket for tilskuddsordningen, punkt 
7. Vi har vurdert kommunens søknad og har konkludert med følgende: 
 

Tittel for prosjektet: Helseteknologi i Nord- Troms 
Søknadssum: 1 055 000,-. Tildeling: 300 000. 

 
Samme søknad er sendt til to tilskuddsordninger. Fylkesmannen har allerede tildelt samme prosjekt 
tilskudd på kr 300 000,- fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. 

  
I tillegg til ordinær rapportering til Fylkesmannen, skal kommunen sende forskningsrapporter og 
annen dokumentasjon vedrørende innovasjonsprosjekter direkte til Senter for omsorgsforskning, 
postmottak@hig.no, Høgskolen i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik. 
 
Utstyr og investeringer 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer. 
 
Klageadgang 
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Ifølge Helsedirektoratets regelverk er tildeling eller avslag på tilskudd under denne 
tilskuddsordningen ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det derfor ikke 
klagerett.  
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Fylkesmannen vil anvise beløpet kort tid etter at kommunen har underskrevet og returnert vedlagte 
bekreftelse på at tilskuddsmottaker aksepterer vilkårene.  
 
Tilskuddet skal benyttes innenfor budsjettåret. Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller brukes til 
andre formål enn det som er beskrevet i tilsagnsbrevet, om dette ikke er avtalt med Fylkesmannen. 
Dersom midlene ikke benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. 
Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt 
rettslige forføyninger.  
 
Departementet, Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes til 
formålet, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10. 
 
Tilskuddsmottaker må varsel Fylkesmannen i Troms og Finnmark dersom adresse, 
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Ubrukt tilskudd 
Tilskuddet skal brukes inneværende budsjett- og kalenderår. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, 
finnes det følgende alternativer: 

1. Dersom tilskuddsmottaker ikke skal benytte hele tilskuddet til aktiviteten/prosjektet, må 
tilskuddet tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 7694.05.01063 merket med 
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette. 
 

2. Midler som ikke brukes fullt ut i år, kan overføres til 2021. Dette såfremt midlene ikke er 
overført 2 ganger tidligere. Midlene skal da avsettes på bundet fond i kommuneregnskapet. 
Det er ikke nødvendig å søke Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, 
men det må fremgå av årsrapporteringen til Fylkesmannen. 

Tilskuddsmottaker skal skriftlig informere Fylkesmannen om estimert beløp overført til fond i 2021 
innen 15. desember 2020. Overført beløp må inkluderes i ny søknad om tilskudd for 2021. Det må 
tydelig fremkomme om det foreligger planer om å kontinuere prosjekter som fikk midler året før, 
samt hvilke summer det søkes om videre. 
 
Rapportering skal inneholde 
Måloppnåelse 

- Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomført tiltak har ført til 
måloppnåelsen 

- Rapportering på kriteriene for måloppnåelsen som står gjengitt i tilskudds brev 
- Rapportering innen 1. februar 2021, skjema med krav til rapportering blir sendt ut mot 

slutten av 2020. 

Tildelte midler skal føres på eget prosjektregnskap for hver av de tre ordningene:  
 Kompetanseutvikling 
 BPA og innovasjonstilskudd 
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Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for; tilskuddsbeløp 
mindre enn 200 000 kroner. 
 
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige 
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal 
kunne sammenlignes på samme nivå. 
 
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap 
for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 
 
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til 
dette tilskuddet. 
 
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 - «Særlig 
hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling.» 
 
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette tilskuddet, er 
kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal ta ansvar for gjennomføring og 
rapportering. 
 
Vi ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet for å imøtekomme fremtidens utfordringer på 
helse- og omsorgsfeltet. 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/856 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/ helse- og sosialdirektør 
 
 

  
 
Anette Moltu Thyrhaug 
leder for helse- og omsorgsseksjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg: akseptbrev 
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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: 

  10.06.2020  2020/1350 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  03.03.2020  Hege Elisabeth 
Rollstad 

   
 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Anette Moltu Thyrhaug, 77642049 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Innvilget tilskudd – Nasjonalt program for velferdsteknologi  

 

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil 300 000 kroner til spredning av velferdsteknologi innen 
trygghet og mestringsoppdraget over Kap. 0761 post 68 på statsbudsjettet for 2020.  
 
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 300 000 kroner. Beløpet skal benyttes til det 
interkommunale tiltaket «Innføring av velferdsteknologiske løsninger - Helseteknologi i Nord-
Troms». Nordreisa er vertskommune for prosjektet, som inkluderer øvrige fem kommuner i Nord- 
Troms. 
 
Hovedmålet med satsingen på teknologier for trygghet og mestring er at velferdsteknologi skal være 
en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenesten innen 2020. Formålet med den nasjonale 
innsatsen er at alle kommuner har integrert rutiner for å kartlegge behov for velferdsteknologi i 
egen kommune. Strategien for spredningsarbeidet har hele tiden vært å satse på robuste 
kommunesamarbeid og sørge for at det er "motor" kommuner i hvert fylke som utvikler erfaring og 
kunnskap om implementering til å kunne bidra i spredningen videre, også etter 
velferdsteknologiprogrammets slutt. Etter drøftinger med programmets styringsgruppe og helse- og 
omsorgsdepartementet skal programmet prioritere innsats i tråd med strategien mot de 
samarbeidsprosjektene som er med i programmet, parallelt med å ta inn flere samarbeidsprosjekt 
som har grunnlag for å nyttiggjøre seg programmets virkemidler og komme til implementering 
innen utgangen av 2020. 
 
Vi har prioritert å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, derfor innvilges 
søknaden kun delvis. Det er også oppfordret til å søke midler gjennom Kompetanse- og 
innovasjonstilskuddet til ytterligere styrking av prosjektet.  
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VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
 Mål, føringer og vilkår  
 
Tilskuddet er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og 
implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd vil få oppfølging underveis i 
prosjektperioden i form av nettverkssamlinger og individuelt tilpasset prosessveiledning til 
tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til anskaffelsesprosesser og opplæringstiltak. Det gis ikke 
tilskudd til anskaffelse av utstyr. Tilskuddet skal brukes i samsvar med regelverket for ordningen og 
kravene i dette brevet, og kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet og/ eller Fylkesmannen.  
 
RAPPORTERINGSKRAV 
  
Rapportering 
Det skal rapporteres på prosjektets fremdrift, risiko og måloppnåelse en gang pr måned til 
Nasjonalt program for velferdsteknologi etter nærmere anvisning. 
  
Rapporteringsfrist 2021  
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, skal 
dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Det vises til fylkesmannens felles 
rapporteringsskjema for Kompetanse og innovasjonstilskuddet.  
 
Rapportering på måloppnåelse  
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette gjør 
dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 
 

 Følges oppgitt fremdriftsplan i prosjektet?  
 Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet og hvordan er status med tanke på samarbeid? 
 Hva er status for implementering av velferdsteknologi i kommunene etter fastsatte måltall, 

hvilke tjenesteinnovasjoner som er gjennomført og hvilke endringer dette har resultert i?  
 Hva er forventede og realiserte gevinster av prosjektet for kommunen (spart tid, unngåtte 

kostnader, økt kvalitet)? 
 Hvordan er kommunens planer for skalering av løsningene og overgang til løpende 

driftsfase, herunder planer for investering og drift av løsninger?  
 Hvordan er brukermedvirkning sikret i prosjektet? 
 Angi på hvilken måte pasienter, brukere og pårørende er involvert?  
 Hva er resultater for brukerne?  

 
Regnskapsrapportering 
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en 
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet.  
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal føres 
inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser hvilke 
artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger ikke å vise 
de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene fra 
Helsedirektoratet. 
 
Revisorkontroll  
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Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den 
norske revisorforenings standard ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling». 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 100 000 kroner, mens forbruket er lavere enn 100 000 
kroner, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:  

 tilskuddsbeløp mindre enn 100 000 kroner 
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 

regnskapsrevisjon  
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 

totalregnskap 
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas revisjonsplikt 

og som har registrert dette i Regnskapsregisteret  
 
KLAGERETT  
Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 
 
AKSEPT AV VILKÅR 
Tilskuddet utbetales når Fylkesmannen har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet må 
returneres senest 3 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd kan trekkes tilbake etter en 
purring. 
 
All korrespondanse må merkes med vår referanse 20/1350, og sendes via vårt postmottak 
fmtfpost@fylkesmannen.no .  
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! 
 
 
 
Med hilsen 
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/ helse- og sosialdirektør 

  
Anette Moltu Thyrhaug 
leder for helse- og omsorgsseksjonen 

 
 
Vedlegg:  
Aksept av vilkår 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK – 

AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 20/1350 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune 
Att: Hege Elisabeth Rollstad 
 

Organisasjonsnummer 
 

Kontonummer 
 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 68 på statsbudsjettet for 2020, 
«Nasjonalt program for velferdsteknologi». Tilsagnet er på kr 300 000,- 
 

Tilsagn Overført fra 2019 Til utbetaling 2020 
300 000 0 300 000 

 
Utbetaling i 2020 blir kr 300 000,- 
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav 
som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/1350. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for 
tildelinger som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 
 
  
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
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Fra: Steinar Hatlestad (steinar.hatlestad@lottstift.no)
Sendt: 21.07.2020 10:00:15
Til: 
Kopi: Steinar Hatlestad

Emne: Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar
Vedlegg: Tekstforslag nettside - bokmål.docx;Tekstforslag nettside - nynorsk.docx
Til norske kommunar og fylkeskommunar:
 
Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere
frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement
eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID‐19‐
utbrotet.  
 
Det er viktig for oss at frivillige lag og organisasjonar i dykkar kommune får vite om ordninga.  
Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  

Der er no opna for å søke. 
Søknadsfristen er 15. september. 
  
Vi håpar de vil hjelpe oss med å få ut informasjon om ordninga i dykkar kanalar.
 
Vi ønskjer at de skal lenke til denne nettsida: 
Bokmål:  https://lottstift.no/nb/ny‐krisepakke‐for‐frivilligheten‐2/
Nynorsk: https://lottstift.no/ny‐krisepakke‐for‐frivilligheita‐2/
 
Forslag til postetekst på Facebook:  
Ny krisepakke for frivillige lag og organsiasjonar er klar. Sjekk om du kan søke.  
 
Dersom de ønskjer å dele informasjonen på eigne nettsider finn de tekstforslag på begge målføre vedlagt.
 
Takk for at de bidreg.    
 
Helsing Lotteri‐ og stiftelsestilsynet.    
 
 

E‐post sendt av:

Steinar Hatlestad
seniorrådgjevar Kommunikasjon

 
E‐post:  steinar.hatlestad@lottstift.no
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Bokmål:  
  

Ny krisepakke for frivilligheten   
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å 
kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen 
spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-
utbruddet.    
  
Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.   
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.   
  
Søknadsfristen er 15. september.   
   
Det kan søkes om:   

 Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for 
eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller 
kioskinntekter).    

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, 
publikum og andre deltakere i målgruppen.   
 Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, 

akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).   
Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for 
besøkende i den gjeldende perioden.   
 Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre 

rom og lokaler).   
 Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et 

arrangement eller annen spesifisert aktivitet.   
   
Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.   
(https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/)  

60

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/


 

 

Landbruksdirektoratet 

Org.nr: NO 981 544 315 MVA  

www.landbruksdirektoratet.no 

postmottak@landbruksdirektoratet.no 

 

Postadresse 

Postboks 1450 Vika 

0116 Oslo, Norway 

Telefon: +47 78 60 60 00 

Besøksadresse 

Stortingsgt. 28, 0161 Oslo 

Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta 

Skolegata 22, 7713 Steinkjer 

 

 

 

    

  Nordreisa kommune 

Pb 174 

9156 STORSLETT 

Dag Funderud 

 

   

   

   

   

   

    

Vår dato:  22.06.2020  
Vår referanse:  

 

 

 

20/20768 - 2  
Deres dato:  15.04.2020  

Deres referanse:   2015/1300  
 

 
Prioritering av skisse for midler til tømmerkai/terminal i Sørkjosen 

Landbruksdirektoratet viser til skissesøknad datert 15.04.2020 fra Nordreisa kommune, 
om økonomisk støtte til utbygging av tømmerkai i Sørkjosen i Nordreisa kommune. 
 
I de innsendte kaiskissene er det totalt sett signalisert et betydelig større tilskuddsbehov 
enn bevilgningen gitt i statsbudsjett for 2020. Nordreisa kommune skisserer for 
Landbruksdirektoratet en investeringskostnad på kr 18,2 mill. til utbygging av ny kaifront 
i tillegg til den eksisterende med et tilskuddsbehov på kr. 12,1 mill. 
 
Vedtak 
Landbruksdirektoratet finner ikke å kunne prioritere prosjektet i Nordreisa innenfor den 
bevilgningen som er gitt i statsbudsjett 2020. 
 
Vurdering 
Det beskrives at det meste av volum for gran og furu er i hogstklasse 3 og 4, og hoveddelen 
av volumet vil være fra tynninger. Landbruksdirektoratet er usikre på hvor god økonomien 
og den påfølgende aktiviteten av tynningspotensialet kan bli. Lauvskogen er  dominerende 
og mye av den er hogstmoden, men det er vanskelig å se hvor stort volum som er et 
realistisk anslag å transportere over kaia hvert år. Tilskuddsbehovet til en ny tømmerkai 
vurderes opp mot tømmervolumet som skal transporteres over kaia. Med det 
tilskuddsbehovet som er skissert finner Landbruksdirektoratet ikke å kunne prioritere 
prosjektet i Sørkjosen. Landbruksdirektoratet ser gjerne at Nordreisa kommune arbeider 
videre med prosjektet og alternativer for å redusere tilskuddsbehovet. 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages til Landbruks- og matdepartementet av sakens parter eller 
andre med rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 
tre uker fra mottak av dette brevet. Klagen sendes til Landbruksdirektoratet. Sakens 
parter har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter jfr. forvaltningslovens §§ 18 og 
19. 
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Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Turid Margrethe Asklund Trötscher Per Odd Rygg 
fung. seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

Mottakere: 

Nordreisa kommune Pb 174 9156 STORSLETT 
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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 6-2020 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 23. juni 2020 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Jan Rydningen for Dan Håvard Johnsen, Lyngen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  
Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 

 Sak 28/20 Jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark 
 Orienteringssaker: 

o Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget transportinfrastruktur - tilbud 
o Oppstartsmøte regional strategisk næringsplan 
o Status for arbeid med anbudsprosess regionale flyruter (FOT) 

 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 23/20  Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 26. mai 2020. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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Sak 24/20  Prosjekt Drivkraft Nord-Troms - midtveisrapportering 
Saksdokumenter:  

 Midtveisrapport Drivkraft Nord-Troms pr juni 2020 (presenteres i møte av 
prosjektleder) 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar midtveisrapporten fra Drivkraft Nord-Troms til 
orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen presenterer midtveisrapporten i regionrådsmøte 
(sendes ut sammen med protokoll). 
 
Saksopplysninger: 
Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra 
Troms Fylkeskommune. Prosjektet har fire fokusområder som er:  

 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdom 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid 

 
Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms er å utvikle samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape en 
regional vekst. Samskaping for vekst med fokus på å forsterke å bygge opp allerede 
eksisterende kompetanse i regionen. 
 
Prosjektets varighet er 2 år. Prosjektleder ble engasjert i full stilling fra 1. juni 2019. 
Prosjektet har egen styringsgruppe oppnevnt av regionrådet. 
 
Drivkraft Campus Nord-Troms 
Overordnet mål for Campus Nord-Troms er å etablere en pilotmodell for forskning, 
utdanning og læring i distrikts Norge, med overføringsverdi til andre regioner. Ved 
det forventes det et effektmål i form at økt kompetansenivå og konkurranseevne i 
regionen. Med dette er det ønskelig å gjøre Nord-Troms mer attraktiv for 
befolkningen, tilflyttere (økt rekruttering), bedrifter, kompetanseinstitusjoner, og 
økt tiltrekningskraft for lokalisering av nye oppgaver.  
 
Drivkraft ungdom 
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RUST – Regional Ungdomssatsing har fokus på å gjøre ungdom kjent med 
demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og voksne 
politikere, og involvere ungdommen der beslutninger tas. Med den nye 
kommuneloven som ble effektivisert ved konstitueringen av de nye 
kommunestyrene høsten 2019, ble det et krav om etablering av ungdomsråd i alle 
kommuner. Nord-Troms ønsker å spred den gode erfaringen med ungdomsråd og 
samarbeide med KS for å etablere en modell for ungdomsråd og opplæring av 
ungdomsråd.  
 
Drivkraft kvenkultur 
Overordnet mål for Drivkraft Kvenkultur er revitalisering av kvensk språk og kultur, 
gjennom overføring og/eller etablering av kompetansestillinger innen kvenkultur, 
minioritetskultur og kvenske musikerstillinger, og gjennom samarbeid med andre 
satsinger som etablering av et nasjonalt kventeater,  
 
Drivkraft grensesamarbeid 
Hovedmålet med drivkraft grensesamarbeid er å se på en mulig videreutvikling av 
Nordkalottens grensetjeneste og jobbe mot en forutsigbar finansiering av 
grensetjenesten. 
 
Status: 
Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- 
og utviklingsmiljø i regionen.  Resultatet skal måles i antall inngåtte 
samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjekt perioden. Fra juni 2019 til 
slutten av desember 2019 er det ikke inngått noen samarbeidsavtaler, men flere 
møter i regionen har gitt gode indikasjoner på at flere ønsker å bidra til spesielt 
Campus Nord-Troms i form av samarbeid. 
 
Videre så skal Drivkraft Nord-Troms bidra til økt sysselsetting med en 
gjennomsnittlig årlig vekst på 50 sysselsatte i perioden 1.1.2015 til 1.1.2020. Fra 
2015 til 2018 er det en total vekst i antall sysselsatte i regionen på 284 personer. 
Sysselsettingen i regionen har således en gjennomsnittlig vekst på 94,6 personer 
per år, noe som er over prosjektmål. 
 
 
 
Sak 25/20  Medlemskap Trainee Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 (tiltak kompetanse) 
 Protokoll fra møte i regionrådet 26.05.20 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd er positive til medlemskap i trainee-ordningen til Arena 
Nord-Troms. Kostnader vedrørende medlemskap tas inn regionrådets budsjett for 
2021. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Klipt fra web: 
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Utfyllende informasjon vil bli gitt i regionrådsmøte av daglig leder, som har avtalt 
møte med sekretær for trainee-ordningen 19. juni. 
 
Orientering i møte: 

 Trainee Nord-Troms er et 2-årig pilotprosjekt 
 Har ansatt 3 traineer som starter i september (for ett år) – 46 søknader fra 33 

søkere 
 Pris for medlemskap 2020/2021 kr 5.000 eks mva 
 Medlemskap gir synlighet på nettsiden med logo og mulighet for link til 

nordtromsportalen om ønskelig. Oppdatering av traineeprogrammet  
 
 
Sak 26/20  Uttalelse ny struktur politidistrikt 
Saken utsettes. Saken kommer til høring til høsten. 
 
 
Sak 27/20  Regional planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune – 
   innspill til kunnskapsgrunnlag  
Saksdokumenter:  

 Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune – ønske om innspill til 
kunnskapsgrunnlag 

 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd sender innspill innen 1.8.20 til regional planstrategi for 
Troms og Finnmark fylkeskommune basert på utfordringer og utviklingsmuligheter 
som er beskrevet i regionrådets: 

 Nord-Troms Strategier 2020-2023 
 Notat til Nordområdemeldingen (juni 2020) 
 Kunnskapsgrunnlag og status og strategier – Transportinfrastruktur i Nord-

Troms (2018-2019) 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Troms og Finnmark fylkeskommune informerer i brev om oppstart av arbeidet med 
Regional planstrategi 2020-2023, med henvisning til vedtak i fylkestinget i mars i 
år. Regional planstrategi skal gi politisk prioritering av planinnsatsen i Troms og 
Finnmark og bidra til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. 
 
Forventningene for perioden 2019-2023 innebærer at FN’s bærekraftmål skal være 
det politiske hovedsporet å løse vår tids viktigste utfordringer og skal legges til 
grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Regional planstrategi vil være et 
velegnet utgangspunkt for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i 
regionen. 
 
Regional planstrategi vil bli sendt på høring i løpet av høsten 2020, og bli behandlet 
i fylkestinget i mars 2021. 
 
Fylkeskommunen har planlagt 4 samlinger på ulike steder i prosessen, men grunnet 
corona-situasjonen er det uvisst om og når dette kan gjennomføres. 
Fylkeskommunen ber derfor i første omgang om skriftlige tilbakemeldinger og 
innspill på følgende forhold knyttet til Troms og Finnmark: 

 De største utfordringene 
 Langsiktige utviklingsmuligheter 

 
Fylkeskommunen setter pris på alle innspill som i størst mulig grad ivaretar 
intensjonene om å nå FN’s bærekraftmål. 
 
Innspillfrist: 1. august 2020. 
 
Vurderinger: 
Nord-Troms Regionråd har nylig vedtatt strategisk plan for inneværende 
valgperiode som peker på utfordringer for regionen, og hvilke grep vi kan gjøre 
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sammen for å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet.  
 
Regionrådet har lagt FN’s bærekraftmål til grunn for hvordan vi skal jobbe fremover 
i regionen. Vi skal bruke de bærekraftmålene som er tilpasset vår region som 
utgangspunkt for satsingsområdene. Utdanning, næringsutvikling og infrastruktur 
er sentrale tema for regional utvikling i nord, som er viktige for både regionrådet og 
fylkeskommunens satsinger.  
 
Nord-Troms Regionråd har utarbeidet et notat som innspill til 
Nordområdemeldingen som er varslet i høst. 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. Regionrådet har i sitt arbeid fokusert på Nord-Troms – «den 
grønne regionen i nordområdene». Innspillnotatet prioriterer tiltak i nordområdene 
og Nord-Troms basert på tallmateriale og suksesshistorier fra regionen. Her er også 
sammenfall mellom fylkeskommunen og regionrådets satsingsområder. 
 
Regionrådet sitter også på et omfattende kunnskapsgrunnlag i forbindelse med 
infrastrukturrapporten som ble utarbeidet med utgangspunkt i tall fra 2018. Dette 
kan også spilles inn til fylkeskommunens arbeid med kunnskapsgrunnlaget, selv om 
tallene er 2 år gamle. 
 
Disse tre dokumentene vil gi et godt grunnlag for et felles innspill fra Nord-Troms 
til fylkeskommunens kunnskapsgrunnlag. Det er viktig å bidra til 
kunnskapsgrunnlaget i den nye storregionen, slik at Nord-Troms bli synlig og kan 
fremme prioriteringer og tiltak med forankring i planverk og dokumentasjon. 
 
 
 
Sak 28/20 Jakt- og fiskerettigheter i nyfylket Troms og Finnmark 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er positive til å jobbe videre med denne saken. Regionrådet 
ber sine representanter (ordfører i Kåfjord og ordfører i Kvænangen) i regionutvalget 
i Statskog ta opp problemstillingen i neste møte i regionutvalget. Regionrådet ber 
også de samme ordførerne ta kontakt med Fefo om saken. Saken følges opp på 
møte i regionrådet i september. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
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Orientering om saken ved Hilde Nyvoll: 
Troms og Finnmark er blitt ett fylke der innbyggerne har ulike rettigheter. Finnmark 
har to sett med rettigheter; en finnmarkslov for kommunene i «gamle» Finnmark, og 
en annen lov for de andre kommunene i regionen. Rettighetsspørsmålet til 
Finnmarkseiendommen (Fefo) burde vært en del av forhandlingsgrunnlaget for 
sammenslåingsprosessen av fylkene.  
 
I dag er Fefo grunneier av 95% av tidligere Finnmark fylke. Det er derfor Fefo som 
styrer over rettighetene til jakt og fiske i området. I store deler av fylket kan 
finnmarkingene fiske gratis, mens tilreisende må betale for fiskekort. 
FeFo's eiendom reserveres for finnmarkinger, mens fjell- og utmarksstrekninger i 
Troms forvaltes til fordel for innbyggerne i begge fylkene. Det betyr av Finnmarks 
innbyggere blir likestilt med innbyggerne i Troms når Statskog forvalter sine 
ressurser i Troms, mens rundt 95% av Finnmark reserveres innbyggerne i 
tidligere Finnmark fylke. Innbyggerne i tidligere Troms er nå likestilt med sine 
medborgere i resten av landet innenfor Fefo.  
 
Spørsmålet om bruksrett i regionen lengst nord må avklares slik at alle innbyggerne 
i nyfylket Troms og Finnmark blir likebehandlet når det gjelder tilgang til 
innlandsfiske, laksefiske, småviltjakt og storviltjakt. Det er også naturlig å bli 
likestilt når det gjelder avgiftsnivå på tilgangen til disse ressursene. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Arbeid med notat – Nordområdemeldingen 
Oppfølging: 

 Notat er ferdigstilt fra administrasjonen med tallmateriale fra 
fylkeskommunen.  

 Notatet sendes til ordførerne med frist torsdag 25. juni for tilbakemelding. 
 Notatet skal sendes fredag 26.06. til: 

o Troms og Finnmark fylkeskommune ved administrasjonen 
o Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved administrasjonen 

(har samordningsansvar for meldinga) 
 Følgebrev, prioritering av tiltak samt PP-presentasjon ferdigstilles etter 

ferien. 
 
 
Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs 
Orientering i møte ved daglig leder: 
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De to politiske samarbeidsorganene Vest-Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd 
har sendt et innspillnotat til Troms og Finnmark fylkeskommune for å utløse de 
allerede bosatte arbeidskraftreservene i vår region. Mål; 

 å aktivere den arbeidskraftreserven som befinner seg på jente- og 
gutterommene som følge av «drop-out» av det ordinære og rettighetsbaserte 
skoleløpet. Det vil si unge voksne mellom 19-35 år som verken er i jobb eller 
utdanning. 

 å forebygge flere «drop-in» på ungdomsrommet som følge av at de 
tradisjonelle skoleløpene ikke passer for dem, og at arbeidslivet ikke er et 
alternativ som følge av dagens ordninger som vanskeliggjør kombinasjonen 
skole og arbeidsliv. 

 at vi gjennom et slikt pilotprosjekt kunne øke arbeidskraftressursen i vår 
region, som er en stor mangelvare allerede. Prosjektet kan bidra til å møte 
samfunnets behov for kompetente arbeidstakere. 

 å bidra til styrke egenverdien og selvbildet til våre ungdommer og unge 
voksne, og gjennom dette bidra til bedre folkehelse og økt livskvalitet for 
denne målgruppen. For at vi skal lykkes med dette må vi se «hele mennesket». 
Modellen må også se på boforhold, helsesituasjon, fritid og venner mm for de 
ungdom/unge voksne i målgruppa.   

 at suksessen måles i antall personer som aktiverer sin arbeidskraftreserve, og 
ikke i hvorvidt de avlegger eksamener eller fullfører skoleløp. 

Avdeling for Voksenopplæring, karriere og integrering i fylkeskommunen er 
interessert i prosjektet, men har gitt signal om at de ikke kommer ikke til å klare å 
lande noe før sommeren. Det legges opp til et oppfølgingsmøte med avdelingsleder 
Susanne Lupton, TFFK, og administrativ leder i Vest-Finnmark rådet. 
 
 
Covid-19 situasjonen i den enkelt kommune (utsatt sak fra tidligere møte) 
Orienteringsrunde i møte ved ordførere: 

 Storfjord: utfordringer med svenske samer som kommer over grensen (ingen 
kontroll). Samme problemstilling for Målselv og Bardu. Har forsøkt å ta opp 
saken på flere hold, men uten å komme noen vei. Økonomiske ordninger: Har 
opprettet ordninger for lag og foreninger, og for reiselivsbedrifter 

 Nordreisa: avholdt flere arbeidsmøter i formannskapet + inviterte deltakere. 
Antall permitterte er gått veldig ned, ingen konkurser så langt. Det går rette 
veien 

 Kvænangen: observerer flere utenlandske biler. Tror vi må være forberedt på 
at det kan komme en ny bølge. Tror det er viktig med god beredskap 
framover. Har satt av en pott med midler til lag og foreninger, særlig rettet 
mot de minste. Også tiltak mot de nyetablerte bedriftene 
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 Skjervøy: reiselivsbedriftene er hardt rammet, mens sjømatbedriftene ikke 
har vært så hardt rammet. Burde vi sett på noen felles informasjon i 
regionen? Gjøre boende og besøkende oppmerksom på situasjonen? 

 Kåfjord: har laget søkbare ordninger for næringslivet (dekning av kostnader 
og endringer i bedriftene for å møte utfordringer). Også ordninger for lag og 
foreninger 

 
 
Møte med fylkesråd for næring – tidspunkt og program 
Avtalt møte i Nordreisa 13. mai ble utsatt grunnet Covid19. 
Opprinnelig program: fra kl 0900-1400 

 Velkommen – presentasjon/innledning ved rådsordfører 
 Hva skjer i kommunene i Nord-Troms? (ved ordfører og næringskonsulent) 
 Omvisning på Halti 
 Presentasjon av resultater og pågående satsinger – Halti 
 (Arena Nord-Troms og Visit Lyngensfjord – vurdere ift tidsskjema) 
 Drøfting: hvordan kan vi samhandle for vekst og utvikling i regionen? 

Oppfølging: daglig leder sender en henvendelse og ber om å få fysisk møte etter 
ferien. 
 
 
Tilbud fra Transportutvikling – oppdatering av kunnskapsgrunnlag 
infrastrukturrapport Nord-Troms 
Orientering i møte ved rådsordfører: 

 Innhentet pristilbud fra Transportutvikling 
 Regionrådet har ikke kostnadsdekning på årets budsjett. Det er ikke aktuelt å 

organisere dette som et prosjekt/spleiselag som sist  
 Regionrådet ønsker å avvente for å se om vi kan benytte de oppdaterte 

tallene fylkeskommunen har bestilt levering på i høst 
 
 
Orientering fra oppstartsmøte – regional strategisk næringsplan 
Orientering i møte ved daglig leder: 

 Prosessamling 16. juni med næringskonsulenter, Arena Nord-Troms, ansatte 
i regionrådet (Visit Lyngenfjord var også invitert, men måtte melde avbud - 
ønsker å være med i videre prosess). 

 Pekt ut forslag til satsingsområder 
 Forslag om å samkjøre prosesser regionalt og kommunalt – 

næringsplaner/samfunnsplaner 
 Notat fra oppstartsmøte blir utarbeidet (juni/juli). Dette kan danne grunnlag 

for videre arbeid 
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Oppfølging: daglig leder sjekker status i arbeidet med kommunale planstrategier, 
og om utarbeidelse av strategisk næringsplan inngår i planstrategien. Saken følges 
opp i neste regionrådsmøte. 
 
 
Orientering om status for arbeid med anbudsprosess regionale flyruter ved Hilde 
Nyvoll: 

 Flyplassutvalget har bedt om møte med fylkeskommunen siden før jul. Har 
fått svar fra fylkesråden (se under).  

 Nytt møte i flyplassutvalget etter ferien. 
 Ta med forslaget til tiltak 

 
Fra fylkesråden for samferdsel i Troms og Finnmark: 
«I områder hvor markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud, kan Staten pålegge såkalte 
forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyrute. Dette gjelder krav til kapasitet, frekvens, 
ruteføring mv. Dersom ingen flyselskaper vil fly i samsvar med de publiserte forpliktelser uten 
tilskudd, kan staten kjøpe slike flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse. Adgangen til ruten 
kan begrenses til ett luftfartsselskap for et tidsrom på inntil fem år i Troms og Finnmark, Nordland og 
i det nordlige Trøndelag og inntil fire år i resten av landet. Alle godkjente flyselskap i EØS-området 
kan legge inn tilbud på de ulike ruteområdene.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har nå satt i gang arbeidet med å ta over ansvaret for de 
subsidierte FOT-rutene fra Staten.  
 
Dette en svært viktig ansvarsoppgave for fylkeskommunen. Anbudsrutene utgjør den funksjonelle 
kollektivreisen for mange av de lengste transportene og en avgjørende viktig offentlig tjeneste for 
befolkning og næringsliv i Troms og Finnmark. Flyrutene binder vår enorme region sammen og er 
sentral for postgang, pasientreiser og for beredskap ved stengte veger. Rutene er også viktig for 
Forsvarets aktivitet.  
 
Status  
Fylkeskommunen har gått i gang med en prosjektbestilling for arbeidet fram til ny kontrakt kommer i 
drift fra 1. april 2022.  
 
Vi har en løpende dialog med Samferdselsdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og Nordland 
fylkeskommune. Dette er en ny oppgave og læringskurven er stigende. Vi er fortsatt i en 
sonderingsfase i forhold til hvilket utrednings-/anbudsarbeid som vil være hensiktsmessig for å skape 
et best mulig beslutningsgrunnlag til politisk behandling og et tidfestet opplegg for dette.  
Hovedfokus framover er å utarbeide prosjektbestilling og et godt forankret mandat tilknyttet med de 
nødvendige ressurser for å løse bestillingen.  
 
Fylkeskommunen er i prosess med å rekruttere medarbeidere for å sette sammen et best mulig 
fagteam. Når nødvendig personell er på plass vil arbeidet bli intensivert. 
 
Vurdering av videre behandling  
Fylkesrådet vil legge fram en prosjektramme for fylkestingets samling i oktober 2020.  
Prosjektrammen vil inneholde utredningsrapportenes dokumentasjon med vurderinger, en skisse 
til tidslinje/fremdriftsplan, prosjektorganisering, samarbeid med andre regioner, dialog med 
markedet (herunder høringsprosess) og prinsipper for gjennomføring av konkurransen.» 
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DRØFTING: 
Regionrådsmøter i september (sjømatkonferanse, fellesmøte RU mm) 

 Tirsdag 8. september – Sjømatkonferansen på Skjervøy, i et mindre format 
enn tidligere. Fokus på samferdsel og leverandørutvikling.  

 Tirsdag 29. september – i møteplan skype-møte. Forslag om å fremskyve 
fellesmøte med rådmannsutvalget som er satt på møteplan i oktober til 
septembermøte for å behandle handlingsplan for regionrådet 2020-2021 
med budsjett. I tillegg må ny samarbeidsavtale for «Nord-Troms rådet» 
behandlet i regionrådet før den sendes til behandling i eierkommunene. 
Regionrådet gjør følgende endringer i møteplan: fellesmøte med 
rådmannsutvalget og møte i regionrådet avholdes som lunsj-lunsjmøte 28.-
29. september i Nordreisa. 

 
Åpen post 

 Kystsoneplan – rullering. Behov for rullering av planen i de fleste kommuner. 
Er det mulig å kjøre felles prosess?  

o Oppfølging: Ordfører i Kvænangen følger opp saken og sender epost 
til de andre kommunene i Nord-Troms (har kommunene prioritert 
kystsoneplan i planstrategi? Mulig oppstart i 2021? mm) 

 
 
REFERATSAKER: 
Nord-Troms Regionråd: pressemelding «Fylkesrådet må prioritere 
rassikringsprosjekt i Nord-Troms nå! 
Storfjord kommune: «Støtteerklæring til Lyngen kommune – Pollfjellet 
Salten regionråd: «Uttalelse RNB: Skattlegging av havbruksvirksomhet og fremtidige 
inntekter til havbrukskommunene»  

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Møtet hevet kl 1120 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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1. INNLEDNING 

 

Drivkraft Nord-Troms - et prosjekt initiert av tidligere Troms fylkeskommune, Nord-Troms 

Regionråd har prosjektledelse med prosjektleder engasjert i 100 % stilling i prosjektperioden 

på 2 år. Prosjektets hadde oppstart 1. juni 2019 og har fire satsingsområder som er  

 

 Drivkraft Campus Nord-Troms – 50% 

 Drivkraft Ungdom – 20 % 

 Drivkraft Kvenkultur -20% 

 Drivkraft Grensesamarbeid – 10% 

 

Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms er å utvikle samarbeidsmodeller mellom kompetanse- 

og utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape en regional vekst. 

Fokusområdene er valgt ut fra områder der Nord-Troms allerede besitter en kompetanse 

som kan bygges videre på. Største satsingsområdet i prosjektet er etablering av en campus-

modell for høyere utdanning og forskning som utgjør 50 % av prosjektet. De tre andre 

satsingsområdene har fordelt tidsbruk med henholdsvis 20, 20 og 10 %. 

 

Prosjektet har som effektmål å bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør regionen 

mer attraktiv og skaper vekst. 

 

Prosjektet har hatt endringer i styringsgruppe etter første halvår og er nå sammensatt av: 

 

 

  Drivkraft Nord-Troms Styringsgruppe 

Ørjan Albrigtsen – Rådsordfører/Styringsgruppeleder (ny) 

Victoria F. Mathiassen – Styringsgruppemedlem/Representant Ungdom 

John Karlsen – Styringsgruppemedlem/Representant Troms Fylkeskommune 

Marit Hansen – Styringsgruppemedlem/Samfunnskontakt UiT (ny) 

Håvard Høgstad – Styringsgruppemedlem/rep. næring (ny) 
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2. MIDTVEISRAPPORT DRIVKRAFT NORD-TROMS 

2.1 Sammendrag 

 

Prosjektets overordnede mål er: 

 

➢ Å utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i 

regionen 

➢ Bidra til økt sysselsetting 

 

Prosjektet har samfunns- og næringsutvikling som fokus gjennom alle satsingsområdene, og 

jobber aktivt med konkrete tiltak som skal bidra til en enda sterkere region og arbeide mot 

demografiens krefter.  

 

Nøkkelen til suksess finner man i samarbeid i regionen for å fremme samarbeid utover egen 

region, til fylke- og nasjonalt nivå, men også på tvers av landegrensene på Nordkalotten. 

 

Prosjektet har i løpet av siste år involvert og informert politisk og administrativt, på 

kommunalt og fylkesnivå, for å forankre ideene i prosjektet. Samtidig har man arbeidet med 

konkrete tiltak som produksjon av formidlingsmateriale, søknad om midler for finansiering 

og utvikling av Grensetjenesten i Skibotn, dialogseminar, strategimøter, innspillmøter, avtalt 

og planlagt en forankringsrunde i Finnmark for å fremme samarbeid med Nasjonalt 

Kventeater og for å fremme ideen om en Kvensk Formidler under 

landsdelsmusikerordningen. Hatt samarbeidsmøte med KS for å fremme Nord-Troms 

modellen for ungdomsråd og mulighetene for en modul for opplæring av ungdomsråd i KS 

sitt folkevalgt program. 

 

Etter en noe treg start der det var vanskelig å få avtalt møter, hovedsakelig grunnet fylkes- 

og kommunevalg høsten 2019, dernest endringer i styringsgruppen som resultat av valget, 

ble første halvdel av prosjektet brukt hovedsakelig til formidling og forankring. Noen 

konkrete tiltak ble gjennomført, men det er forventet mer strategiske tiltak for å nå konkrete 

mål, i siste halvdel av prosjektet. 

 

Prosjektet har avholdt totalt 6 styringsgruppemøter og deltatt på 2 fellesmøter for drivkraft 

prosjektene i fylket.  

 

 

2.2 Campus Nord-Troms 

 

Hovedmål er å etablere en distribuert distriktsmodell for høyere utdanning og forskning, 

basert på samarbeidsavtaler. Følgende er blitt jobbet med gjennom første år av prosjektet: 

 

➢ Strategiarbeid, møter med kompetanseklynger og potensielle samarbeidspartnere 

➢ Avholdt kick-off/dialogseminar for å få innspill til modell 

➢ Forankring av prosjektet og behovet for en campus-modell 

➢ Gitt innspill til forskningsseminarer 

➢ Kartlegging av andre eksisterende modeller som kan gi verdifulle innspill 

➢ Deltatt på yrkes- og utdanningsmesse 

➢ Etablert ressursgruppe for etablering av campus 

➢ Utarbeidet flere forslag til mulige modeller som det jobbes videre med 

➢ Koplet campus mot andre satsingsområder i prosjektet som Kvenkultur, ungdom og 

Grensetjenesten 
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2.3 Ungdom 

 

Hovedmål er å etablere en modell for ungdomsråd og opplæring av ungdomsråd basert på 

Nord-Troms modellen for ungdomsmedvirkning, og rekruttering av utRUSTede ungdom til 

veilederkorps. Følgende har blitt jobbet med første del av prosjektet: 

 

➢ Avholdt workshop for å sette strategier for ungdomsmedvirkning 

➢ Avholdt samarbeidsmøte med KS Nord 

➢ Kontaktet KS Sentralt og spilt inn forslag om å inkludere et program for opplæring av 

ungdomsråd som modul i folkevalgtprogrammet 

➢ Presentert satsingen på reell ungdomsmedvirkning i flere fora som regionrådsmøter, 

arbeidsmøter og forankringsmøter 

➢ Produsert en reklamefilm for ungdomsmedvirkning med fokus på ungdom og det å 

engasjere seg i ungdomsråd, og en mot voksne beslutningstakere med fokus på 

viktigheten av å involvere ungdommen sin stemme. 

 

 

2.4 Kvenkultur 

 

Hovedmålet er å styrke allerede eksisterende satsinger på revitalisering av Kvensk språk og 

kultur, og etablere/få overført flere kompetansearbeidsplasser til Nord-Troms, da 

henholdsvis innen minioritetskultur, kulturminnevern og musikere under 

landsdelsmusikerordningen. Følgende har blitt jobbet med første del av prosjektet: 

 

➢ Avholdt workshop og strategimøter med Nord-Troms museum, Halti 

Kvenkultursenter, kulturavdelingen Nordreisa, 

➢ Formidlet prosjektmål og hensikter for forankring ute i kommunene, ved 

regionrådsmøter, besøksmøter i Nord-Troms, strategimøter med mer, med tanke på 

forankring 

➢ Deltatt på Kvensk seminar hos Troms Fylkeskommune 

➢ Avholdt møte med Kultur i Troms og Kulturavdelingen i Troms og Finnmark 

Fylkeskommune 

➢ Startet produksjon av et kunstnerisk kart for å plassere Nord-Troms på det kvenske 

kompetansekartet 

➢ Planlagt reise til Finnmark i juni for å kople det kvenske miljøet på satsingsområdene 

til Nord-Troms, som etableringen av Kvääniteatteri og forsøket på å få en kvensk 

formidler under landsdelsmusikerordningen 

 

2.5 Grensesamarbeid 

 

Hovedmålet ved satsingen Grensesamarbeid er å få på plass en forutsigbar finansiering og 

se på utviklingsmuligheter for Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn, Storfjord. Prosjektet 

har i første halvdel jobbet med følgende: 

 

➢ Besøksmøte og strategimøter hos Nordkalottens Grensetjeneste 

➢ Forankring av grensetjenesten sitt virke, behov for finansiering og utviklingspotensial 

i flere møter i Nord-Troms som regionrådsmøter, strategimøter, besøksmøter i 

kommunene m.m. 

➢ Avholdt workshop/strategimøte sammen med Grensetjenesten og ordførere fra 

regionen 

➢ Deltatt på seminar om Grensemobilitet i Tromsø 

➢ Avholdt/deltatt på møte med fylkesråd for næring for å løfte behovet for finansiering 

og viktigheten av Nordkalottens Grensetjeneste sitt virke for rekruttering og 

næringsetablering på nordkalotten 

➢ Utarbeidet søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune for midlertidig finansiering 

av tjenesten 
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2.6 Rapportering sysselsetting 

 

Prosjektplan har skissert en forventet vekst i sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig 

vekst på 50 sysselsatte i perioden.1.2015 tom 1.1.2020. Siden målingene er fra før 

prosjektstart vil ikke sysselsettingen være en direkte effekt av prosjektet, men er likevel tatt 

med til orientering. Tabellene under viser sysselsetting i kommunene og sysselsatte i 

kommunene uavhengig av bosted. 

 

Tabell 1  Sysselsetting i kommunene 

ÅR/ 
KOMMUNE 

Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy Nordreisa Kvænangen   

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Total vekst i  
regionen(År/total) 

2015 886   1013  1325   1391  2277   543    
2016 889 3 987 -26 1304 -21 1369 -22 2274 -3 542 -1 -70 
2017 878 -11 983 -4 1318 14 1406 37 2282 8 545 3 47 
2018 885 7 979 -4 1326 8 1437 31 2324 42 559 14 98 
2019 867 -18 954 -25 1323 -3 1443 6 2355 31 538 -21 -30 

Total vekst   -19   -59   -2   52   78   -5 45 
 

 

Tabell 2  Sysselsatte i kommunene uavhengig av bosted 

ÅR/ 
KOMMUNE 

Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy Nordreisa Kvænangen   

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Innv. 
År 

Diff.  
Forrige 
år 

Total vekst i  
regionen(År/total) 

2015 693   733  1159   1285  2003   453    
2016 723 30 749 16 1108 -51 1281 -4 2092 89 449 -4 76 
2017 731 8 784 35 1149 41 1320 39 2076 -16 454 5 112 
2018 792 61 811 27 1137 -12 1397 77 2096 20 495 41 214 
2019 788 -4 768 -43 1175 38 1405 8 2052 -44 479 -16 -61 

Total vekst   95   35   16   120   49   26 341 
 

 

Statistikker utarbeidet av Troms og Finnmark Fylkeskommune viser at Nord-Troms har en 

utfordring når det kommer til befolkningsnedgang og fødselsunderskudd. Videre viser 

statistikken at Nord-Troms ligger bak med 21 % sammenliknet med Nord-Norge 24 % og 

virkemiddelsonen 27 %, når det kommer til utdanning på høgskole og universitetsnivå. I 

tillegg ligger også Nord-Troms høyt på statistikken over offentlige arbeidsplasser med totalt 

36 % mot virkemiddelsonen og Nord-Norge totalt med hhv 27 % og 24 %. 

 

Tallene viser at tiltak innen kompetanseheving og næringsutvikling er viktig for årene som 

kommer for å motvirke de sterke demografiske utfordringene.    
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2.7 Prosjektregnskap og prosjektbudsjett 

 

Halvårsregnskap vil ikke være tilgjengelig før august 2020. Nedenfor er prosjektregnskap til 

og med 31.12.2019. Timer for møter og eget arbeid er lagt til som kostnadspost basert på 

78 timer egenarbeid for NTRR ansatte og 274 timer for møter (der egentid for NTRR ansatte 

og prosjektleder er fratrukket møtetid). Prosjektledelse har egen regnskapspost. 

 

Tabell 3  Regnskap per 31.12.2019 

Kategori Tildelte midler 
Forbruk per 
31.12.2019 

Personellkost inkl. pensjon og forsikring 1 600 000 390 875 

Adm. Kostnader/kontor 200 000 77 115 

Styringsgruppe 100 000 1 797 

Møtekostnader 50 000 6 915 

Reiser 150 000 22 811 

Arenabygging/eget arbeid* 500 000 176 000 

Informasjon/formidling/spredning 300 000 44 896 

     
Totalt 2 900 000 720 409 

      
*Arenabygging/eget arbeid er ikke ført som en kostnad i årsbudsjett for 2019 

 

Budsjett for resterende prosjektperiode fra januar 2020 til og med mai 2021 i tabell under: 

 

Tabell 4  Prosjektbudsjett 01.01.2020 til prosjektslutt 31.05.2021 

Kategori 
Tilgjengelige midler  
per årsslutt 

Budsjettert for  
resterende 
prosjektperiode 

Personellkost inkl. pensjon og forsikring 1 209 125 960 000 

Adm. Kostnader/kontor 122 885 122 885 

Styringsgruppe 98 203 24 000 

Møtekostnader 43 085 132 569 

Reiser 127 189 140 000 

Arenabygging/eget arbeid 324 000 324 000 

Informasjon/formidling/spredning 255 104 417 731 

Totalt 2 179 591 2 121 185 

      

Tidligere brukte midler   720 409 

Tilgjengelige midler ikke fordelt   58 406 
Totalt forventet kostnad 
tildelt/budsjett   2 900 000 

  

83



3. PLAN FOR VIDERE ARBEID SISTE HALVDEL AV 

PROSJEKTET 

 

 

 

Prosjektet har som målsetting og fullføre de fleste målene som er satt i prosjektplanen, men 

ser at det kan være noen utfordringer: 

 

 Prosjektet har som målsetting å ha utarbeidet en campus-modell for utprøving innen 

prosjektslutt. Det vil bli utfordrende å få testet ut modellen innen gitt tidsramme.  

 Det har vært en utfordring å få til et samarbeid med KS i etablering av en modell for 

ungdomsmedvirkning. Prosjektet jobber foreløpig uten KS, men håper å få til et 

samarbeid med KS i løpet av 2020. 

 Det er utfordrende å få overført/etablert kompetansearbeidsplasser til regionen. Ved 

prosjektslutt er det sannsynlig at ikke alle 5 stillingene som er ønsket i prosjektet er 

oppnådd, men det jobbes for å få på plass en kvensk formidler på prosjektbasis og 

en kulturvernstilling. 

 Det er forventet at prosjektet bidrar til en bedre finansiering av Grensetjenesten før 

prosjektslutt, men usikkert om det er mulig å få den permanent innen gitt 

tidsramme. Videre sees det på utviklingsmuligheter innen rekruttering, kompetanse 

og næringsutvikling som har synergier til Campus. En samarbeidsavtale mellom dem 

er forventet ved prosjektslutt, mens oppbemanning for å ivareta oppgavene er gitt en 

forutsigbar finansiering 

 

Se vedlagt tidslinje med hovedmål for resterende del av prosjektet!  
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Tidslinje fra mai 2020 til prosjektslutt 

Campus Nord-Troms 

 

 

 

Ungdomsmedvirkning 
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Kvenkultur 

 

 

Grensesamarbeid 
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Fra: Vibeke Olsen (Tromsogfinnmark@tvaksjonen.no)
Sendt: 12.06.2020 11:05:50
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: SV: Melding om vedtak fra Nordreisa formannskap - Bidrag til TV-Aksjonen NRK 2020 - WWF
Vedlegg: 
På vegne av TV aksjonen – Tusen takk!
 
Med vennlig hilsen
 

 

VIBEKE OLSEN
Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark
TV‐aksjonen NRK WWF
 
Tlf: +47 913 61 061,
blimed.no
 

 

Fra: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: fredag 12. juni 2020 10.55
Til: Vibeke Olsen <Tromsogfinnmark@tvaksjonen.no>
Emne: Melding om vedtak fra Nordreisa formannskap ‐ Bidrag til TV‐Aksjonen NRK 2020 ‐ WWF
 
Hei,
 
Vedlagt følger brev fra Nordreisa kommune.
 
 
--------------------------------

Vennlig hilsen
Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Servicetorget
(77 58 80 15
*:postmottak@nordreisa.kommune.no
www.nordreisa.kommune.no
www.facebook.com/nordreisakommune
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 23. mars 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Mathilde Stabell 

 

 

Sakskart 

 

5/20 RUST møte 

6/20 Ungdommens Fylkesting 

7/20 Eventuelt 

 

 

 

5/20 

Ramona og Jon Andreas deltok på RUST møte som egentlig skulle avholdes i Olderdalen, 
men på grunn av utbruddet av corona viruset ble møtet avholdt over Microsoft Teams. 
Vanligvis er det delte møter med Regionrådet og Fagrådet, mens denne gangen var det et 
stort felles møte på grunn av situasjonen. 

Regionrådets ville ha innspill fra det regionale ungdomsrådet angående blant annet buss, 
veier, internett, fritidstilbud med mer. 
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Det var også en gjennomgang av hver kommunes arbeid rettet mot ungdom. 

Nord-Troms Pride var også oppe til diskusjon under møtet i RUST. 

 

6/20 Ungdommens Fylkesting 

Oda informerer Nordreisa Ungdomsråd om Ungdommens Fylkesting. 

Ungdomsrådene i Troms og Finnmark var samlet der, og Oda ble valgt inn på tinget for en ny 
periode. 

Det var blitt leid inn en konsulent for å hjelpe og veilede hvordan Ungdommens Fylkesting 
skal jobbe fremover. 

Johannes fra Lyngen (nå også leder i det regionale ungdomsrådet) ble valgt inn som leder. 

 

7/20 Eventuelt 

Det ble valgt to stykker som går inn i rollen som Sosial Media ansvarlig i Nordreisa 
Ungdomsråd, og det ble Emma og Jens.  

Ungdomsrådet har blitt spurt om å arrangere 16. mai arrangementet som har vært vanlig i 
tidligere år, men på grunn av situasjonen med corona lar det seg ikke gjøre. Det ble også 
nevnt at Nordreisa Ungdomsråd skal jobbe politisk, men at de også kan støtte et slikt 
arrangement i fremtiden om det skulle bli aktuelt. 

Ramona tar opp en sak angående brannøvelse i skolebusser. Saken ble tatt opp i BUK for et 
par år siden. Bakgrunnen er at det var brann i skolebussen fra Oksfjord for noen år siden, og 
Ramona nevner at erfaringene fra den gangen tilsier at slike øvelser vil være svært viktig. 
Nordreisa Ungdomsråd stiller seg positiv til saken. 

Vegard (ungdomskontakt) informerer om at BUK er utsatt på grunn av corona virus 
utbruddet, og at ny dato vil komme når det er klart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 25.03.20. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 5. mai 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Mathilde Stabell 

 

 

Sakskart 

 

8/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

9/20 Utvalgsmøter 

10/20 Brannøvelse på skolebusser 

11/20 Prosjekt: Ung i Nordreisa 

12/20 Eventuelt 

 

 

 

8/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
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9/20 Utvalgsmøter 

Medlemmene av Ungdomsrådet forteller kort om hvilke utvalgsmøter de har vært på siden 
sist. På grunn av utbruddet av coronaviruset og tiltakene som har blitt satt inn siden har det 
gått mye over teams. 

Det har vært spesielt mye aktivitet i Helse- og Omsorgsutvalget hvor coronaviruset har vært 
mye diskutert. 

 

10/20 Brannøvelser på skolebusser til høsten 

Det har tidligere vært tatt opp i Ungdomsrådet at de ønsket at det skulle bli gjennomført 
brannøvelser på skolebussene i kommunen. 
Ramona, leder i Ungdomsrådet, var selv med på å oppleve brann i en skolebuss. 

Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på et slikt initiativ, og det jobbes videre mot 
å få dette til. Skolene og buss selskapet har vært positive til å gjennomføre brannøvelser, og 
det ser ut til at det vil bli avholdt brannøvelser i starten av neste skoleår. 

Vegard følger opp saken. 

 

11/20 Prosjekt: Ung i Nordreisa 

Ungdomskontakten tar opp dette temaet med Ungdomsrådet for å få tilbakemeldinger og 
kanskje nye ideer for prosjektet. 
Prosjektet er helt i startfasen. Meningen med prosjektet er å synliggjøre organisasjoner, 
klubber, psykologer, helsesøstre med mer for ungdommene i Nordreisa kommune. 

Ungdomsrådet kommer med mange forslag på hva et slikt prosjekt kan inneholde, blant 
annet er de opptatt av at det er en kommunepsykolog ansatt i kommunen. 

 

12/20 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker ble tatt opp. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 06.05.20. 

91



Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 22. juni 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Mathilde Stabell 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
 

 

 

Sakskart 

 

13/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

14/20 BUK 

15/20 Utvalgsmøter 

16/20 Eventuelt 

 

 

 

13/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
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14/20 BUK 

Tidligere i måneden var det avholdt årets første BUK møte. 

Ordfører i BUK forteller om hvilke utfordringer coronaviruset forårsaket gjennomføringen av 
BUK møte denne gang. Hun går også gjennom hvilke vedtak og arbeidsgrupper som ble satt i 
løpet av møte. Det er også kommet tilbakemeldinger om at å ha et digitalt BUK møte ikke er 
optimalt, og man sikter på å ha det fysisk neste gang. Neste møte dato er satt til 1.oktober 
2020. 

 

15/20 Utvalgsmøter 

Flere av medlemmene har deltatt på utvalgsmøter og kommunestyre møte siden sist. 
De som har vært på disse møtene går gjennom saker som kan være aktuell for 
Ungdomsrådet. 

 

16/20 Eventuelt 

Nord-Troms Pride ble arrangert tidligere i måneden, og siden Ungdomsrådet var med på å få 
dette arrangert blir det tatt opp som en sak. Det blir raskt gjennomgått hva som skjedde på 
Pride. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 22.06.20. 
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Lyngen kommune 
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24, 9060 

LYNGSEIDET 
   

9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no   

VISIT LYNGENFJORD AS 
Postboks 74 
9148  OLDERDALEN 
 
 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/271-5 7224/2020 242 02.07.2020 

 

Svar på søknad om støtte fra næringsfondet - ekstraordinære midler til kampanje for 
turistbedrifter i Nord-Troms 

 

 Lyngen kommunestyre behandlet saken i møte 18.06.2020, sak 73/20 og gjorde flg 
 

vedtak: 
Lyngen kommune bevilger 150 000 kroner fra kommunens disposisjonsfond til en 
Kraftfull markedsføringskampanje av turistbedrifter i Nord-Troms. 
 
Det forutsettes at de øvrige eierkommunene i Nord-Troms bidrar med samme beløp, og at det 
søkes ekstern finansiering fra Innovasjon Norge og Troms og Finnmark Fylkeskommune. Visit 
Lyngenfjord får ansvaret for å lage og markedsføre kampanjen. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Prosjekt Sum 
2020 9000   -150 000 
2020 4402 3251 50191 150 000 

 
 
 
 
Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til vår saksbehandler Stig Aspås Kjærvik. 
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 Side 2 av 2

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åse Henriksen 
arkivleder 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
Kopi: 
STORFJORD KOMMUNE Oldersletta 1 9046 OTEREN 
KÅFJORD KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

NORDREISA KOMMUNE Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
  Elena Eriksen 20/10684-35 Kristina Forsberg 

   
26.06.2020 

 
 

Svar på søknad om tilskuddsmidler 2020 til etablering av kommunale frisklivs- 
lærings- og mestringstilbud - Tilsagn 

Vi viser til deres søknad av 7.4.2020. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har den 23.6.2020 fordelt 1 450 000 
kroner over kap. 762 post 60 på statsbudsjettet for 2020. Totalt søknadsbeløp var på 3 704 721 kroner 
fordelt på 17 søknader.  Troms og Finnmark fylkeskommune gir med dette et tilskudd på 300 000 kroner 
til Nordreisa kommune for 2020. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Tilskuddet blir først utbetalt når Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt og godkjent det vedlagte 
aksept-skjemaet i utfylt og signert stand, i tillegg til at e-faktura blir sendt inn slik det er opplyst om i 
aksept-skjemaet. 
 
 
Mål og føringer 
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens søknad. Troms og Finnmark fylkeskommune 
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for 
tilskuddsordningen. 
 
Overføring av tilskudd til bruk neste år 
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom det ved utgangen av året gjenstår 
tilskuddsmidler som skulle vært brukt i 2020, kan disse settes av på bundet fond i kommuneregnskapet 
for bruk til samme formål i 2021. Det er ikke nødvendig å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om 
slik overføring av midler til påfølgende år, men det må fremgå av års-rapporteringen som 
fylkeskommunen mottar. Overført beløp fra 2020 må også framkomme i en eventuell ny søknad om 
tilskudd for 2021. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Fylkeskommunen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 
2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har 
adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om 
Riksrevisjonen § 12, 2. ledd. Fylkeskommunen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger 
som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell 
kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt. 
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Resultat- og regnskapsrapportering 
Kommunen skal rapportere om bruk av tilskuddet til fylkeskommunen senest innen 1. april 2021. 
Rapporten må være konkret, slik at kollegaer i andre kommuner lett kan bruke erfaringene fra arbeidet 
og eventuelt etablere liknende tilbud. Helsedirektoratet kan ønske å publisere innsendte rapporter fra 
kommunene på sine nettsider.  
 
 
Følgende opplysninger må være med i rapporten: 
A. Om kommunen 
1. Kommunenavn 
2. Organisasjonsnummer 
3. Bankkontonummer 
4. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det rapporteres om 
 
B. Om arbeidet som er utført med tilskuddsmidlene 
5. Gi en kort beskrivelse av arbeidet som er utført 
6. Gi en kort vurdering av om målene for arbeidet, slik de var beskrevet i søknaden, er oppnådd 
7. Gi en kort vurdering av om målgruppene, slik de var beskrevet i søknaden, har hatt nytte av arbeidet 
8. Hvem har deltatt i arbeidet? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende kommuner, andre) 
 
C. Om økonomi 
9. Regnskap for arbeidet, i tråd med kravene nedenfor: 
Regnskapet skal være så oversiktlig at fylkeskommunen kan se hvordan midlene er brukt. Det skal føres 
separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet. Regnskapet skal vise alle inntekter og 
utgifter i tilknytning til arbeidet. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal 
være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. Regnskapet skal vise de 
samlede utgiftene som inngår i drift av virksomheten. 
 
D. Om formidling av resultater og erfaringer 
10. Hvordan er resultater og/eller erfaringer fra arbeidet formidlet i egen kommune (til 
samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)? 
 
Revisorkontroll 
Det er revisjonsplikt knyttet til tilskudd over 100 000 kr. 
 
Generelle vilkår 
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overstige satsene i 
Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok. 
 
Klagerett 
Tildeling av eller avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 
§ 28 er det ikke klagerett. 
 
Endringer som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset 
Dersom utviklingsarbeidet blir berørt av situasjonen med koronasmitte, kan vi ta hensyn til dette. Gi 
beskjed om endringer i forbindelse med rapporteringen. Fylkeskommunen forutsetter at aktiviteter 
knyttet til tilskuddet fortløpende vurderes i henhold til enhver tid gjeldende anbefalinger fra 
helsemyndighetene. Se www.fhi.no for nærmere informasjon.  
 
 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/10684. 
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Med hilsen 
 
 
Vibeke Skinstad                                                                    Kristina Forsberg 
avd. leder plan, folkehelse og kulturarv                          rådgiver folkehelse 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
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TILSKUDD FRA TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

-AKSEPT AV VILKÅR- 

 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres så snart som mulig, senest innen 3 uker etter at 

tilsagnsbrevet ble mottatt. Akseptbrevet skal sendes i retur til: 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Avd. plan, folkehelse og kulturarv 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Merkes: 20/10684-35 

 

Eller i scannet versjon til: 

postmottak@tffk.no 

 

Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune 

Kontaktperson: Angela Sodefjed /Elena Eriksen 
Adresse: Fysikalsk avdeling, Sonjatun Helsesenter, Sonjatunveien 21, 9151 Storslett 

Innvilget beløp: 300 000 kr 

Beløp til utbetaling: 300 000 kr 

 

Mottaker skal i tillegg sende inn elektronisk faktura med følgende informasjon:  

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Avd. plan, folkehelse og kulturarv 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Merkes: 10574  

Send e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF) til: 

Elektronisk fakturaadresse: 9908:922420866 

Aksesspunkt: Visma 

  

 

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav 

som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/10684-35 

 

 

Sted, dato og signatur 

 

 

Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet 

(prokura) 

 

 

 

99

mailto:postmottak@tffk.no


 
Deres dato 
 

Side 1 av 3 
Deres referanse 
 

 
 
 

Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

Vår dato 
15.07.2020 

Vår referanse 
2020/21264- 2 
610 

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. 
Eirik Arne Eliassen Sjøgata 6, Hammerfest 22 96 16 00 6345.05.03594 
Tlf.  78 42 74 18   Org.nr. 
eirik.eliassen@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184 

 
NORDREISA KOMMUNE  
Postboks 174  

 

9156  STORSLETT   
 
 
 
 
 
Tilsagn om startlån til videreutlån – 2. gang 
 
Vi minner om at behovsmeldingen kartlegger kommunens behov, men er ingen søknad. Eventuelle 
forespørsler og søknader om annet enn startlån fra Husbanken, må sendes inn på vanlig måte.   
 
Husbankens vedtak 
Husbanken har bevilget kommunen: 
 

 10 000 000,- kr i startlånsramme   
 
Husbanken tildeler hele beløpet med en gang.  
 
Nedbetalingsvilkår 
Kommunens ønske om lånetype og nedbetalingstid er imøtekommet. Låneavtale med lånevilkår og 
simulert betalingsplan følger vedlagt.  
 
Alle lån utbetales med flytende rente. Renten kan endres fra flytende til fast etter utbetaling. Ved 
ønske om rentebinding, kan kommunen hente fastrenteavtale på Ekstranettet. Se informasjon om 
Husbankens rentetilbud på Husbanken.no/rente. Fastrenteavtalen signeres av ordfører eller 
person med delegert fullmakt.  
 
Hva må kommunen gjøre for å få midlene utbetalt? 
En forutsetning for dette tilsagnet er at kommunen har sendt Husbanken:  

 Låneavtale underskrevet av ordfører eller den med delegert fullmakt. Kopi av fullstendig 
delegasjonsfullmakt må vedlegges.  

 Kopi av kommunestyrets lånevedtak.   
 Dokumentasjon for at lånevedtaket er bevilget i kommunens investeringsbudsjett. (Nytt krav i 

kommunelovens § 14-14 om at kommunene skal dokumentere overfor långiver at tiltaket har hjemmel i en 
bevilgning i investeringsbudsjettet.) 

 
Hvis kommunen er oppført i registeret for godkjenning og kontroll (ROBEK), må også 
Fylkesmannens godkjenning legges ved som dokumentasjon.  
 
Låneavtale og eventuelle vedlegg sendes til:  
 
Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ 
 
Frist for utbetaling er tre måneder fra dato. Dersom Husbanken ikke har mottatt signert låneavtale 
og nødvendige vedlegg innen fristen, vil tilsagnet bortfalle.   
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Rapportering og kontroll 
Kommunen skal rapportere om bruken av startlån. Alle avslag og saker som blir satt utbetalt 
rapporteres automatisk i Startskudd. En ny forenklet årsrapportering er planlagt i 
Behovsmeldingen.  
 
Kommunens tildeling av startlån skal være i samsvar med regelverket Forskrift om lån fra 
Husbanken, § 7-10. 
 
 
Personrettede tilskudd er overført til kommunerammen 
Kommunene bør planlegge og budsjettere nødvendige tilskuddsmidler til  
 

 Etablering  
 Tilpasning  
 Utredning og prosjektering  
 Avsetning til tapsfond til dekning av fremtidige tap på Startlån 

 
Både søknader om startlån og kommunale boligtilskudd til etablering og tilpasning kan fortsatt 
behandles i Startskudd.  
 
Tilskudd til utredning og prosjektering er en ny oppgave for kommunene 
Det er ikke lagt til rette for elektronisk søknad og saksbehandling i Startskudd av disse tilskuddene, 
men dere finner veiledning og forslag til søknadskjema på Husbanken.no: 
https://husbanken.no/tilskudd/kommune/ny-oppgave-for-kommunene-fra-2020 
 
 
Hva skal startlånet brukes til? 
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en 
egnet bolig og beholde den. Barnefamilier er en prioritert målgruppe for startlånordningen. Ett av 
målene for 2020 er at flere vanskeligstilte barnefamilier skal gå fra å leie til å eie en egnet bolig. I 
mange tilfeller vil dette kreve tilskudd i kombinasjon med lang nedbetalingstid for startlånet. 
Tilskudd kan erstatte redusert avdragsbetaling. Unge uføre er en annen gruppe som skal 
prioriteres innenfor ordningen. 
 
 
Aktuelt regelverk 

 Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner i samsvar med 
Forskrift om lån fra Husbanken, kap 5 Startlån. Denne erstatter tidligere forskrift om 
startlån. 

 Veileder for lån fra Husbanken  
 Rente- og avdragsvilkårene er regulert i Forskrift om lån fra Husbanken, kap 8. Rente- og 

avdragsvilkår.   
 Veileder om tapsdeling og administrering av startlån (HB 7 B.15) 

 
 
Informasjon 
Det er press på Husbankens låneramme og kommunene kan ikke påregne ytterligere Startlån ved 
søknad senere i år.  
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Ta gjerne kontakt med regionkontoret dersom dere ønsker mer informasjon. Dere kan også lese 
mer om ordningene på www.husbanken.no.  
 
Klageadgang 
Husbankens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og dere kan derfor ikke klage på dette vedtaket. 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
  
  
  
Merete Berg Eirik Arne Eliassen 
Regiondirektør Rådgiver 
  
Vedlegg:  
Låneavtale 
Simulert betalingsplan 
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  Låneavtale - Alminnelige vilkår 
 Kommune - Videretildeling 
Saksnr.: 16717945 Utskriftsdato: 15.07.2020  

 

Postadresse  Org.nr. Saksnr Side 1 av 2 
Postboks 1404 post@husbanken.no 942 114 184 16717945 
8002 BODØ www.husbanken.no 

 

Undertegnede  Nordreisa kommune, org.nr. 943350833, 

erkjenner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184, 

 

kr 10 000 000 ,- timillionerkroner. 

 

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og moderinseringsdepartementet og Husbanken etter retningslinjer 

vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre 

retningslinjene. 

 

 

Rentevilkår 

Flytende rente -  nominell rente  0,928 % pr. år. -  effektiv rente  0,938 % pr. år. 

 

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året. 

Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv 

rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. 

 

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller 

Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker 

før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på www.husbanken.no 

eller ved å kontakte Husbanken. 

 

Nedbetalingsvilkår 

Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 30 år. Etter avtale med Husbanken kan 

nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. 

 

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid 

innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. 

 

 

Gebyrer 

Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 40,- for papirvarsel og kr 30,- for elektronisk varsel  

 

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader 

eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse. 

 

 

Forsinket betaling 

Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, 

skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976. 

 

Låntakerens plikter 

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av tilsagnsbrev og låneavtale. Mottatte avdrag og innfrielser på 

startlån kan ikke benyttes til andre formål enn nedbetaling av videretildelingsmidler fra Husbanken. 

 

Husbankens rett til å kreve full innfrielse 

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis 

• låntaker vesentlig misligholder låneavtalen 

• det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha 

vesentlig betydning for Husbanken 

 

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr 

og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. 

 

Utbetalingsfullmakt 

Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr. 4740.05.03954. 
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Aksept av lånevilkår 

Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.  

 

Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette 

vilkårene i denne avtalen. 

 

 

 

 

 

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

 (Sted)  (Dato) 

 

 

 

 

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

 (Stempel og underskrift av ordfører)  (Gjentas med blokkbokstaver) 

 

 

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte 

kommunen. 

 

 

 

Vedlegg: Betalingsplan 
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
The Norwegian Association of  Local and Regional Authorities 

 

 
 
 

KS 
Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00 Bankgiro:  8200.01.65189 
Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ks@ks.no Org.nr.:  971 032 146 Iban:  NO63 82000165189 

 
 

 Vår referanse: 20/01855-3 
Nordreisa kommune  
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
Att: Christin Andersen 

Arkivkode: X70 

Saksbehandler: 
Marianne Christine 
Sand 

Deres referanse:    
Dato: 17.08.2020 
  

  
 

Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune - på vegne av de 6 Nord-Troms 
kommunene 
 
Det vises til søknad datert 03.07.20 om tilskudd fra OU-midlene til 28 deltakere på lederutdanning i helse 
og omsorg i regi av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og RO, høsten 2020 og våren 2021. 
 
 
Søknaden er behandlet og det gis tilsagn om tilskudd, stort kr. 560 000 (kr 10 000 per person per 
semester til deltakeravgift).  
 
 
Tilsagnet gis på de vilkår som er gjort kjent på KS sine internettsider, www.ks.no/ou-midler. 
 
 
Tilsagnet står ved lag til 30.08.21 og utbetales på bakgrunn av innsendte kopier av fakturaer som viser 
kommunens utgifter til denne lederopplæringen. Refusjonskrav må være sendt oss innen den datoen. 
Skjema for refusjon finnes på www.ks.no/ou-skjemaer 
 
OU-midlene dekker ikke merverdiavgiften da denne kan søkes dekket via momsrefusjonsordningen for 
kommunene. 
 
 
 
 
 
 
Hege Mygland  
Avdelingsdirektør 
 
for Tor Arne Gangsø 
Områdedirektør   
        Sissel Haugen Daldosso 
        Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 
0135 OSLO 

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

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

 

 
 
Nordreisa kommune  
Postboks 174  
 
9156  STORSLETT 
 

Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Nordreisa 
kommune  
 
Vi viser til gjeldende vedtatte statsbudsjett for 2020. 
 

Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det satt av 170 mill. kroner til en 
tilskuddsordning til kommuner, fylkeskommuner og friskoler for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen 
tapt progresjon og for å forhindre frafall i skolen i forbindelse med virusutbruddet. 
 
Dette er en midlertidig tilskuddsordning for sårbare barn og unge i grunnopplæringen. Midlene tildeles pro 
rata med utgangspunkt i antall elever. Midlene er et engangstiltak knyttet til Covid-19-pandemien med 
tilhørende smittevernstiltak. 
 

Mål med ordningen 
Målet med tilskuddsordningen er å redusere elevenes eventuelle tapte progresjon i perioden skolene har 
vært stengt eller har hatt redusert åpningstid på grunn av smittevernstiltak. Tilskuddsordningen skal bidra til 
at det opprettes nye tilbud eller at allerede eksisterende tilbud utvides – som for eksempel intensiv 
opplæring, leksehjelp eller sommerskole. Midlene fra tilskuddsordningen kan også benyttes til økt bruk av 
lærere, miljøarbeidere/sosiallærere og andre tilsatte på skolen som kan bidra til at elevene tar igjen tapt 
progresjon.  
 
Det legges til grunn at skoleeier vurderer hvilke elever som anses som sårbare og hvilke tiltak som vil være 
mest hensiktsmessige. Alle elever bør vurderes, også de som før smittetiltakene ikke ble ansett som 
sårbare. Både elevens og foreldrenes/foresattes meninger bør trekkes med i vurderingene.  
 
Målgruppen for ordningen er elever i kommunale/interkommunale grunnskoler, offentlige videregående 
skoler, frittstående grunn- og videregående skoler i Norge, frittstående grunn- og videregående skoler for 
funksjonshemmede elever, Den tysk-norske skolen i Oslo og Den franske skolen i Oslo. Voksne elever med 
og uten rett omfattes ikke. 
 

Tilskudd  
Beregning av tilskuddet er basert på skolens elevtall høsten 2019. Elevtallene for de videregående skolene 
er justert for antall voksne med og uten rett, da disse elevene ikke omfattes av ordningen. Sats per elev er 
207,20 kroner. 
 
På grunnlag av dette gir Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om tilskudd til Nordreisa kommune for 
2020: 
 
 

 
 
 
 
 
Vår saksbehandler: Elisabeth Folke-Olsen 
 

 
 
 
 
 
Vår dato:  
03.07.2020 
Deres dato: 
03.07.2020 

 
 
 
 
 
Vår referanse: 
2020/8064 
Deres referanse: 
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Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Tiltak rettet mot sårbare barn og unge 474,00 Jan-Des 207,20 98 213,00 
Totalt: 474,00   98 213,00 

 
 
Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Nordreisa kommune, (org.nr. 943350833. Beløpet overføres til 
kontonummer 47400503954 primo juli. 
 
I vedlegget til tilskuddsbrevet vises elevgrunnlaget for tilskuddsberegningen. 
 

Andre vilkår 
Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 
budsjettåret 2020.  
 
Tilskuddsmottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for tilskuddet endres 
eller faller bort.  
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom Nordreisa 
kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen, eller på annen 
måte har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve det 
tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling av tilskudd, kan det gjøres avregning i påfølgende tildelinger, eller 
tilskudd kan kreves tilbakebetalt. 
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at 
tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen.  
 

Klage 
For tilskuddsmottakere som har klagerett er klagefristen 3 uker fra datoen dere mottar underretning om 
vedtaket, jamfør forvaltningsloven § 29. En eventuell klage kan sendes til Utdanningsdirektoratet 
elektronisk, til post@udir.no. Hvis dere ikke mottar bekreftelse på at en elektronisk levert klage er mottatt 
hos Utdanningsdirektoratet, skal klagen sendes på nytt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                                             Elisabeth Folke-Olsen  
avdelingsdirektør                                                    Seniorrådgiver                                     
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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0226-21 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge

Nordreisa kommune 03.07.2020

NAVN PÅ KOMMUNE ELLER SKOLE ANTALL ELEVER

NORDREISA 474

474,00
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Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no 
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og 

sosialavdelingen 
www.fylkesmannen.no/troms 

 

            
                                           
 
 
 

 

 

 

April 2020 

 
 
Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og 

Finnmark i 2019 
 

 
Foto: Anna Solvoll Rognmo, Utsikt fra Nordtoppen i Alta 

 

 
Kilder:  
Ureviderte tall publisert 16. mars og korrigert 30. mars 2020 fra SSB/KOSTRA (endelige tall 
publiseres 15. juni 2020) 
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Utvikling i kommuneøkonomien i Troms og Finnmark i 2019 

 

Utvikling i nøkkeltall 

Foreløpige KOSTRA-tall for 2019 viser at netto driftsresultat er redusert for de fleste 

kommunene i fylket sammenliknet med året før, og 22 av 43 kommuner hadde negative netto 

driftsresultater i 2019.    

 

Kun syv kommuner i Troms og Finnmark hadde et netto driftsresultat over det anbefalte 

nivået på 1,75 %, dette var alle tidligere Finnmarkskommuner: Måsøy (5,8 %), Kautokeino 

(5,6 %), Lebesby (4,7 %), Nesseby (3,1 %), Hammerfest (3,0 %), Nordkapp (3,0 %) og 

Båtsfjord (2,0 %).   

 

Disposisjonsfondene for fylket samlet er redusert siste år. Nedgangen må imidlertid sees i 

sammenheng med at 2018 var et spesielt godt år for mange kommuner med god skatteinngang 

og store utbetalingene fra Havbruksfondet. Det er svært stor variasjon i fylket når det gjelder 

nivået på disposisjonsfondene og 17 kommuner har pr. i dag disposisjonsfond over 

landsgjennomsnittet på 10,8 %.    

 

Netto lånegjeld i fylket har økt siste år, og er samlet ca. 20 prosentpoeng over 

landsgjennomsnittet og høyest av fylkene i landet. Lånegjelden har økt for 32 av 43 

kommuner i fylket i løpet av 2019. Kommunene i Troms og Finnmark har i tillegg høyere 

renteeksponering enn resten av landet noe som betyr at de har større sårbarhet ved en 

eventuell renteoppgang. 

 

Merskatteveksten de siste årene har vært betydelig og også 2019 har vært et godt år. 

Skatteinntektene til kommunene siste år ble nesten 7 mrd. kr. høyere enn anslått høsten 2018, 

og 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått høsten 2019 i forbindelse statsbudsjettet for 2020. 

 

 
ROBEK 

Troms og Finnmark har pr. i dag kun Karasjok kommune innmeldt i ROBEK-registeret. 

Karasjok ble innmeldt høsten 2019. 

 

Torsken som har vært på ROBEK-lista siden 2001 ble utmeldt ved årsskiftet i forbindelse 

med at kommunen slo seg sammen med Tranøy, Berg og Lenvik til nye Senja fra 01.01.2020. 

Kommunen hadde imidlertid klart å dekke inn resterende underskudd i 2019. 

 

Porsanger fikk et regnskapsmessig underskudd på 21,2 mill. kr. i 2018 som kommunen ikke 

har klart å dekke inn i 2019. Underskuddet utgjør mer enn 3 % av brutto driftsinntekter 

fratrukket disposisjonsfond og kvalifiserer for innmelding i ROBEK. Innmelding vil skje etter 

at kommunens regnskap for 2019 er endelig fastsatt.  

 

Flere kommuner i fylket har regnskapsmessig underskudd i 2019 som må dekkes inn i løpet 

av de to neste årene for å unngå ROBEK-innmelding. 
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1. Om rapporteringen og tallgrunnlaget 
SSB publiserte 16. mars 2020 foreløpige KOSTRA1-tall for 2019. Tallene ble korrigert 30. 

mars på grunn av feil hos SSB. 

 

Vi benytter i rapporten tall på konsernnivå2. Tallene som er sendt inn er teknisk sett godkjent 

av SSB, men må sees på som ureviderte tall ettersom regnskapene til kommunene ikke er 

revidert ennå. De endelige, reviderte tallene blir publisert 15. juni 2020.  

 

Med unntak av Gamvik, Storfjord og Tjeldsund rapporterte alle kommunene i Troms og 

Finnmark regnskapstall i KOSTRA i tide til å komme med i publiseringen av de foreløpige 

KOSTRA-tallene 16. mars. På landsbasis er det 24 kommuner som ikke rapporterte foreløpige 

regnskapstall for 2019 innen fristen.  

 

Ettersom ikke alle kommuner har rapportert, er lands- og fylkesgjennomsnitt basert på anslag 

der det beregnes tall for manglende kommuner (regnskapstall 2018 benyttes). Dette betyr at 

lands- og fylkesgjennomsnitt vil kunne bli endret når alle kommunene kommer med i den 

endelige rapporteringen pr. 15. juni 2020. I tillegg vil tallene kunne endres på bakgrunn av 

 
1 KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og 

effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal 
virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle 
kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt 
på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB 
2 Konsernregnskap består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider 

og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens  
konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i 
Brønnøysund 
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endringer fra revisjonen og korreksjon av andre feil ved innrapporteringen til KOSTRA. De 

foreløpige KOSTRA-tallene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.   

 

Gjennomsnittstallene for fylket vil for enkelte indikatorer preges av at økonomien i Tromsø er 

relativt stor i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor å vise 

gjennomsnittstall for Troms og Finnmark u/Tromsø. 

 

I tabeller hvor det er brukt farger representerer grønt de sterkeste verdiene og rødt de svakeste 

verdiene. 

 

 
 

 

2. Utvikling i sentrale nøkkeltall i Troms og Finnmark 
 

 

2.1 Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 

økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at alle årets utgifter er 

trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan 

benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk 

for kommunenes økonomiske handlefrihet.  

 

Teknisk beregningsutvalgs anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 % av brutto 

driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet (alle kommunene i 

Norge). Hva som vil være et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune 

til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig 

investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond.  
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Tabellen under viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2017-2019 for 

Troms og Finnmark. 

 

 

 

De foreløpige KOSTRA-tallene 

for 2019 viser at netto 

driftsresultat ble svekket både for 

Troms og Finnmark i 2019 sett i 

forhold til året før, fra 1,8 % til -

2,0 % i Troms og fra 3,2 % til 0,9 

% i Finnmark. Hvis vi holder 

Tromsø utenfor ble resultatet for 

Troms og Finnmark samlet bedret 

fra -1,0 % til -0,6 % i 2019.  

 

For landet u/Oslo endte resultatet 

i 2019 på 1,4 %, en nedgang på 

0,8 prosentpoeng fra 2018.   

Kun kommuner i Troms og 

Finnmark hadde et netto 

driftsresultat over det anbefalte 

nivået på 1,75 % og alle disse var 

Finnmarkskommuner (Måsøy, 

Kautokeino, Lebesby, Nesseby, 

Hammerfest, Nordkapp og 

Båtsfjord). 

 

22 av 43 kommuner hadde 

negative netto driftsresultater. I 

en slik situasjon er en avhengig 

av oppsparte midler fra tidligere 

år for å unngå regnskapsmessig 

merforbruk. 

 

 

 

Kommune 2017 2018 2019

Måsøy -0,6 % 12,2 % 5,8 %

Kautokeino 2,7 % 6,1 % 5,6 %

Lebesby 2,4 % 8,5 % 4,7 %

Nesseby -0,7 % 5,9 % 3,1 %

Hammerfest 6,6 % 6,7 % 3,0 %

Nordkapp 2,7 % 7,0 % 3,0 %

Båtsfjord 3,1 % 1,2 % 2,0 %

Målselv -1,0 % -0,2 % 1,6 %

Sør-Varanger -1,4 % 2,5 % 1,3 %

Kvæfjord 4,7 % 5,2 % 1,3 %

Lyngen 2,3 % 2,1 % 0,5 %

Tana 2,0 % -1,3 % 0,2 %

Harstad 4,2 % 4,1 % 0,2 %

Alta 0,7 % 1,4 % 0,0 %

Porsanger -3,4 % -5,4 % -0,1 %

Vadsø 5,1 % 1,0 % -0,2 %

Salangen 4,5 % 4,5 % -0,6 %

Berlevåg 0,6 % 1,3 % -0,7 %

Vardø 4,4 % 2,9 % -0,8 %

Balsfjord 2,4 % 3,1 % -1,0 %

Skjervøy 1,6 % 8,3 % -1,1 %

Hasvik 3,6 % 6,1 % -1,1 %

Karlsøy 2,0 % 13,6 % -1,2 %

Lenvik 0,4 % 2,6 % -1,2 %

Tromsø 1,5 % -1,1 % -2,1 %

Loppa 4,1 % 18,2 % -2,6 %

Bardu 0,4 % -3,5 % -2,6 %

Kvænangen 2,0 % 12,5 % -2,7 %

Sørreisa 2,4 % -1,0 % -3,6 %

Nordreisa 3,0 % 1,8 % -3,8 %

Lavangen 3,8 % 3,7 % -4,1 %

Kåfjord 3,1 % 2,3 % -4,2 %

Gratangen 1,5 % 2,8 % -4,6 %

Kvalsund 1,5 % 6,3 % -5,3 %

Dyrøy -0,8 % 6,9 % -5,3 %

Skånland 12,4 % 4,0 % -7,8 %

Karasjok -3,2 % -3,3 % -7,9 %

Tranøy 2,0 % 4,0 % -10,6 %

Berg 3,5 % 2,8 % -11,3 %

Ibestad 2,8 % 14,4 % -13,0 %

Torsken 30,9 % 3,4 % -21,5 %

Storfjord 3,4 % 1,2 % Tall ikke levert

Gamvik 1,9 % 0,0 % Tall ikke levert

TROMS 2,6 % 1,8 % -2,0 %

FINNMARK 2,0 % 3,2 % 0,9 %

TROMS OG FINNMARK 2,7 % 2,8 % -1,0 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 2,9 % 3,5 % -0,6 %

LANDET u/OSLO 3,7 % 2,2 % 1,4 %
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2.2 Regnskapsmessig resultat 

 

Tabellen under viser regnskapsmessig resultat i driftsregnskapene for kommunekassa i 2019.   

Grunnen til at vi kun ser på kommunekassa her er at i henhold til ROBEK-reglene er det 

merforbruk i kommunekassa fratrukket eventuelle disposisjonsfond som danner grunnlag for 

eventuelle innmeldinger i ROBEK. 

 
  

21 kommuner har avlevert regnskap med negativt regnskapsresultat for kommunekassen. 

Hvis vi holder utenom de kommunene som har ubetydelige merforbruk (0 - kr. 20 000) 

gjenstår 10 kommuner med negative resultater som utgjør mellom 0,2 % - 6,2 % av 

kommunens brutto driftsinntekter.  

 

To av de kommunene med størst merforbruk i 2019, Tranøy og Kvalsund, inngår i 

kommunesammenslåinger og merforbruket vil i 2020 måtte dekkes av de nye kommunene 

Senja og Hammerfest. 

 

Karasjok hadde det største negative resultatet på 8,4 mill. kr eller 6,2 % av brutto 

driftsinntekter. Kommunen ble meldt inn i ROBEK høsten 2019. 
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2.3 Utbetalinger fra Havbruksfondet 

 

De gode resultatene i 2018 i Troms og Finnmark hadde i stor grad sammenheng med store 

utbetalinger fra Havbruksfondet dette året. Også i 2019 har mange av kommunene i fylket fått 

utbetalinger fra fondet, men med langt lavere beløp. Utbetalinger fra Havbruksfondet er ikke 

forutsigbare, og det er knyttet betydelig usikkerhet rundt størrelsen på eventuelle utbetalinger 

fra fondet i 2020.   

 

Under følger en oversikt over utbetalinger fra Havbruksfondet til Troms og Finnmark i 2018 

og 2019, og hvor mye dette samlet utgjorde av kommunenes brutto driftsinntekter i 2019.  

   

 
 

 

 

 

 

 

Kommune

Utbetalinger 

2018

Utbetalinger 

2019 Sum 2018 og 2019

Samlet utbetaling 

2018 og 2019 i 

prosent av brutto 

driftsinntekter 2019

TROMSØ 30 753 444             2 367 279                33 120 723                0,5 %

HARSTAD 39 252 693             8 247 578                47 500 271                2,1 %

KVÆFJORD 14 127 307             1 088 359                15 215 666                3,6 %

SKÅNLAND 12 259 531             944 467                    13 203 998                4,2 %

IBESTAD 28 077 061             2 161 163                30 238 224                17,4 %

GRATANGEN 11 063 976             5 852 243                16 916 219                10,9 %

LAVANGEN 6 490 340                500 012                    6 990 352                  4,8 %

SALANGEN 6 923 029                533 346                    7 456 376                  2,2 %

SØRREISA 2 596 569                200 005                    2 796 574                  0,9 %

DYRØY 16 005 999             1 233 085                17 239 085                11,0 %

TRANØY 20 096 237             3 580 965                23 677 202                11,9 %

TORSKEN 16 204 324             6 425 034                22 629 358                16,3 %

BERG 13 930 142             1 072 248                15 002 390                12,1 %

LENVIK 23 453 373             7 139 774                30 593 146                2,4 %

KARLSØY 35 952 752             2 765 066                38 717 818                14,1 %

LYNGEN 3 894 204                300 007                    4 194 211                  1,3 %

KÅFJORD 2 596 136                200 005                    2 796 141                  1,1 %

SKJERVØY 38 752 109             2 831 735                41 583 843                12,7 %

NORDREISA 7 715 783                477 789                    8 193 572                  1,6 %

KVÆNANGEN 19 835 075             1 377 255                21 212 330                11,1 %

HAMMERFEST 29 960 667             7 476 726                37 437 393                2,6 %

ALTA 46 448 489             7 158 512                53 607 000                2,5 %

LOPPA 22 628 165             1 743 320                24 371 485                16,3 %

HASVIK 7 246 495                557 513                    7 804 008                  5,4 %

KVALSUND 20 349 963             6 808 377                27 158 339                17,0 %

MÅSØY 17 178 055             4 435 509                21 613 564                12,1 %

NORDKAPP 13 842 886             6 696 430                20 539 316                5,7 %

LEBESBY 13 142 428             5 532 487                18 674 915                8,3 %

NESSEBY 7 614 345                586 681                    8 201 026                  5,2 %

BÅTSFJORD 2 596 136                4 178 124                6 774 260                  2,7 %

SØR-VARANGER 12 937 411             996 691                    13 934 102                1,3 %

Sum Troms og Finnmark 543 925 122           95 467 783              639 392 905             2,6 %
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2.4 Netto lånegjeld  

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg 

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån 

og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid 

ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i 

kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og 

renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med 

rentekompensasjonsordninger. 
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Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2017- 2019. 

 

 

Tabellen over viser at det i 

løpet av det siste året har vært 

en økning i netto lånegjeld målt 

i % av brutto driftsinntekter for 

Troms og Finnmark sett under 

ett, fra 105,1 % i 2018 til 108,7 

% i 2019. Tallene for fylket 

påvirkes av høy netto lånegjeld 

i Tromsø kommune, og uten 

Tromsø har fylket samlet en 

netto lånegjeld på 103,6 %. 

 

For landet som helhet økte 

netto lånegjeld fra 87,5 % i 

2018 til 89,4 % i 2019.  

 

20 av kommunene i Troms og 

Finnmark har høyere gjeldsnivå 

enn landsgjennomsnittet pr. 

2019. 

 

Kommunene Hammerfest 

(165,3 %), Berlevåg (164,7 %), 

Lyngen (162,2 %) og Vadsø 

(158,8 %) har høyest netto 

lånegjeld i fylket, målt i prosent 

av brutto driftsinntekter  

  

Loppa kommune har desidert 

lavest lånegjeld pr. 2019 med 

17,3 %, deretter følger Hasvik 

(42,7 %), Kvæfjord (53,7 %), 

Karasjok (56,3 %) og Tranøy 

(57,4 %).    

 

Lånegjelden økte for 32 av 43 

kommuner i løpet av 2019. 

 

 

Kommune 2017 2018 2019

Hammerfest 161,2 % 159,0 % 165,3 %

Berlevåg 96,5 % 141,5 % 164,7 %

Lyngen 140,1 % 157,7 % 162,2 %

Vadsø 139,8 % 151,9 % 158,8 %

Sør-Varanger 113,7 % 124,4 % 135,7 %

Tana 116,6 % 127,7 % 126,7 %

Tromsø 120,2 % 122,7 % 123,6 %

Vardø 138,2 % 135,2 % 123,2 %

Kåfjord 85,5 % 143,0 % 122,1 %

Ibestad 94,4 % 88,5 % 121,7 %

Harstad 119,0 % 118,5 % 119,4 %

Kvænangen 77,6 % 79,2 % 113,5 %

Alta 75,3 % 93,1 % 104,3 %

Skånland 78,2 % 92,7 % 103,0 %

Målselv 75,0 % 86,7 % 100,3 %

Nordkapp 92,2 % 89,0 % 99,6 %

Skjervøy 85,5 % 80,3 % 97,5 %

Lenvik 90,1 % 89,0 % 93,2 %

Båtsfjord 103,4 % 85,6 % 92,9 %

Lebesby 100,9 % 92,2 % 90,0 %

Dyrøy 83,8 % 74,7 % 89,2 %

Sørreisa 73,3 % 84,0 % 87,8 %

Nordreisa 84,2 % 82,6 % 84,5 %

Berg 76,3 % 76,5 % 83,9 %

Balsfjord 89,8 % 88,7 % 82,6 %

Salangen 87,7 % 81,6 % 82,2 %

Karlsøy 85,7 % 82,1 % 81,2 %

Bardu 77,3 % 84,3 % 78,4 %

Lavangen 56,1 % 59,5 % 73,4 %

Nesseby 87,4 % 74,5 % 72,7 %

Måsøy 78,0 % 70,3 % 70,8 %

Kvalsund 71,4 % 63,0 % 69,9 %

Torsken 44,3 % 57,4 % 69,8 %

Gratangen 63,9 % 63,3 % 67,6 %

Kautokeino 54,6 % 54,0 % 62,8 %

Porsanger 66,1 % 62,8 % 61,1 %

Tranøy 45,6 % 51,7 % 57,4 %

Karasjok 47,2 % 51,0 % 56,3 %

Kvæfjord 35,6 % 40,6 % 53,7 %

Hasvik 37,8 % 39,7 % 42,7 %

Loppa 22,8 % 16,2 % 17,3 %

Storfjord 79,8 % 90,1 % Tall ikke levert

Gamvik 91,3 % 88,8 % Tall ikke levert

TROMS 100,9 % 104,3 % 106,6 %

FINNMARK 101,8 % 106,8 % 112,4 %

TROMS OG FINNMARK 101,2 % 105,1 % 108,7 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 94,9 % 99,4 % 103,6 %

LANDET u/OSLO 84,5 % 87,5 % 89,4 %
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I tillegg til høy netto lånegjeld har kommunene i Troms og Finnmark høy renteeksponering 

sammenliknet med resten av landet. Nivået på renteeksponeringen i vårt fylke er ca. 25 

prosentpoeng høyere enn nivået for landet for øvrig. Variabelen netto renteeksponering gir en 

indikasjon på hvor mye av kommunens netto renteeksponering som er igjen etter at VAR - 

lån3, rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til 

driftsinntektene. Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig 

at kommunene tar høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre 

store utslag på bunnlinjen i regnskapet.  

 

 

2.5 Disposisjonsfond  

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si 

noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift. Utviklingen i 

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Vann, avløp og renovasjon 
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Tabellen under viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i Troms og Finnmark 

i 2019. 

 

 

 

Kun 15 av 43 kommuner i Troms og 

Finnmark har funnet rom til å øke 

disposisjonsfondene i 2019, og 

disposisjonsfondene for fylket samlet 

er således redusert det siste året. 

Nedgangen må imidlertid også sees i 

sammenheng med at 2018 var et 

spesielt godt år for mange kommuner 

med god skatteinngang og store 

utbetalingene fra Havbruksfondet.  

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter for Troms og Finnmark 

er redusert fra 7,0 % i 2018 til 6,2 % i 

2019. Tromsø kommune er i en 

økonomisk vanskelig situasjon og har 

pr. 2019 omtrent ikke 

disposisjonsfond, og dette påvirker 

fylkesgjennomsnittet. 

Disposisjonsfond samlet for fylket 

u/Tromsø er pr. 2019 7,8 %.  

 

Også på landsbasis er 

disposisjonsfondene gått ned siste år, 

fra 11,1 % i 2018 til 10,8 % i 2019.    

 

Det er svært stor variasjon i fylket når 

det gjelder nivået på 

disposisjonsfondene. 17 kommuner 

har pr. i dag disposisjonsfond over 

landsgjennomsnittet på 10,8 %. 

Finnmarkskommunene har samlet 2,9 

prosentpoeng høyere nivå på 

disposisjonsfondene enn 

Tromskommunene.  

 

 

 

 

 

  

Kommune 2017 2018 2019

Hasvik 21,3 % 20,9 % 26,2 %

Måsøy 11,6 % 20,5 % 24,7 %

Loppa 15,5 % 27,5 % 22,2 %

Vardø 22,5 % 24,0 % 21,5 %

Karlsøy 5,2 % 19,5 % 20,4 %

Kvalsund 13,9 % 13,4 % 19,9 %

Lebesby 12,7 % 16,7 % 19,7 %

Berlevåg 17,3 % 19,2 % 19,3 %

Skjervøy 6,6 % 17,1 % 16,8 %

Nesseby 15,8 % 15,2 % 16,5 %

Båtsfjord 11,2 % 11,2 % 12,9 %

Kvænangen 3,7 % 13,5 % 12,3 %

Nordkapp 5,7 % 6,1 % 12,2 %

Lavangen 14,4 % 18,9 % 11,7 %

Skånland 7,0 % 12,7 % 11,3 %

Kvæfjord 4,7 % 10,0 % 11,2 %

Harstad 7,1 % 11,4 % 11,0 %

Salangen 4,3 % 7,1 % 9,1 %

Hammerfest 6,8 % 8,0 % 8,5 %

Kautokeino 5,2 % 5,9 % 8,1 %

Lyngen 6,2 % 7,9 % 7,7 %

Gratangen 6,3 % 8,9 % 6,5 %

Torsken 0,1 % 11,5 % 6,2 %

Balsfjord 4,8 % 6,9 % 6,1 %

Dyrøy 5,1 % 10,3 % 6,1 %

Sør-Varanger 1,8 % 4,1 % 5,8 %

Vadsø 4,6 % 5,8 % 5,5 %

Ibestad 1,4 % 15,3 % 4,0 %

Alta 3,8 % 4,1 % 3,8 %

Bardu 5,5 % 6,0 % 3,6 %

Nordreisa 5,8 % 6,1 % 3,5 %

Målselv 2,0 % 2,2 % 3,4 %

Sørreisa 3,1 % 4,1 % 3,1 %

Lenvik 1,6 % 3,5 % 3,1 %

Tranøy 4,2 % 9,5 % 2,2 %

Tromsø 4,5 % 3,6 % 1,7 %

Berg 3,7 % 9,5 % 1,4 %

Tana 2,3 % 1,4 % 1,4 %

Kåfjord 0,8 % 0,6 % 0,6 %

Porsanger 0,8 % 1,8 % 0,2 %

Karasjok 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Storfjord 7,3 % 7,9 % Tall ikke levert

Gamvik 4,5 % 3,1 % Tall ikke levert

TROMS 4,7 % 6,7 % 5,2 %

FINNMARK 6,1 % 7,4 % 8,1 %

TROMS OG FINNMARK 5,2 % 7,0 % 6,2 %

TROMS OG FINNMARK u/TROMSØ 5,5 % 8,1 % 7,8 %

LANDET u/OSLO 10,0 % 11,1 % 10,8 %
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3. Sammenlikning med andre fylker - sentrale nøkkeltall 
 

 

Troms hadde det lavest netto driftsresultatet 

av fylkene i 2019 med -2,0 % av brutto 

driftsinntekter. Resultatet i Troms ble ikke 

vesentlig påvirket av at resultatet i Tromsø 

kommune var svakt i 2019. Det var kun 

Troms og Møre og Romsdal av fylkene som 

hadde negative netto driftsresultater i 2019.  

 

Finnmark hadde et netto driftsresultat på 

0,9 %, dette var 9. best av de 18 fylkene.  

 

Landsgjennomsnittet var i 2019 på 1,4 %. 

 

 
 

 

Troms har lavest nivå på 

disposisjonsfondene av fylkene med 5,2 % 

av brutto driftsinntekter. Resultatet påvirkes 

sterkt av at Tromsø kommune ikke har 

fondsmidler av betydning, og Troms 

u/Tromsø er på 7,5 %. 

 

Nivået på disposisjonsfondene i Finnmark 

har styrket seg fra 2018 til 2019 er pr. 2019 

på 8,1 %.  

 

Landsgjennomsnittet var på 10,8 %. 

 

Netto driftsresultat i 

prosent av brutto 

driftsinntekter, 2019

EKA03 Oslo 4,5

EKA11 Rogaland 4,2

EKA02 Akershus 3,0

EKA07 Vestfold 1,9

EKA12 Hordaland 1,9

EKA50 Trøndelag 1,8

EKA08 Telemark 1,2

EKA06 Buskerud 1,0

EKA18 Nordland 0,9

EKA20 Finnmark 0,9

EKA05 Oppland 0,7

EKA10 Vest-Agder 0,7

EKA04 Hedmark 0,5

EKA01 Østfold 0,3

EKA09 Aust-Agder 0,2

EKA14 Sogn og Fjordane 0,2

EKA15 Møre og Romsdal -0,8

EKA19 Troms Romsa -2,0

EAKUO Landet uten Oslo 1,4
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Tromsø og Finnmark har høyest nivå på 

netto lånegjeld av fylkene med henholdsvis 

106,6 % og 112, 4 % av brutto 

driftsinntekter. Begge fylkene økt nivået på 

netto lånegjeld i løpet av 2019. 

 

Det er stor variasjon i netto lånegjeld blant 

fylkene og landsgjennomsnittet på 89,4 % 

er ca. 20 prosentpoeng under nivået for 

Troms og Finnmark samlet. 

 

 

 

4. Avsluttende merknader 
Fylkesmannen vil utarbeide en utfyllende rapport om demografi, kommuneøkonomi og 

tjenestedata etter at de endelige KOSTRA-tallene publiseres 15. juni 2020. 

 

 

  

 

Netto lånegjeld i 

prosent av brutto 

driftsinntekter, 2019

EKA20 Finnmark 112,4

EKA19 Troms Romsa 106,6

EKA15 Møre og Romsdal 105,9

EKA50 Trøndelag 99,3

EKA02 Akershus 95,6

EKA14 Sogn og Fjordane 93,3

EKA10 Vest-Agder 88,5

EKA08 Telemark 86,5

EKA05 Oppland 86,3

EKA09 Aust-Agder 86,0

EKA01 Østfold 85,8

EKA04 Hedmark 85,7

EKA12 Hordaland 82,0

EKA06 Buskerud 81,7

EKA18 Nordland 81,7

EKA07 Vestfold 78,8

EKA11 Rogaland 78,8

EKA03 Oslo 49,0

EAKUO Landet uten Oslo 89,4

126



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/337-7 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 08.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kvartalsrapport 30.06.2020 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering 
2. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer.   
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 2.kvartal i 2020. Regnskap og budsjett for 2.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 30.06.2020 skal forbruket ligge på 45,5 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal som hovedregel forbruket ligge på 50,0 % for å 
være innenfor budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial 
utgifter. På pensjon skal forbruket ligge på 50,0 % for å være innenfor budsjett. Denne 
kvartaloversikten viser regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen 
”avvik” viser det som står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på 
budsjett og faktisk forbruks % i regnskapet per 30.06.2020. Kolonnen ”Stipulert helårsavvik” 
viser det faktiske avviket ved årsslutt, etter at vi har korrigert for periodisering av budsjett og 
regnskapstall. Helårsavviket er beregnet ut fra de faktorene som er kjent per 30.06.2020. 
Årsaken til avvikene forklares under hver sektor. 
 
Prosjekter holdes utenfor da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med 
diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne 
sektoren er selvfinansiert. Denne sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 6 737 756 14 707 017 45,81 -104 789 -500 000
Øvrige utgifter 5 077 805 15 889 815 31,96 -2 867 103 120 000
Inntekter -354 020 -576 379 61,42 -65 831 -150 000
Totalt avvik sektor 1 11 461 541 30 020 453 38,18 -3 037 722 -530 000

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 52 838 004 107 496 227 49,15 3 223 608 4 470 000
Øvrige utgifter 19 534 285 46 486 904 42,02 -3 709 167 -1 264 000
Inntekter -7 620 045 -14 422 451 52,83 -408 820 -1 401 000
Totalt avvik for sektor 2 64 752 244 139 560 680 46,40 -894 378 1 805 000

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 74 701 043 163 300 096 45,74 -871 930 1 000 000
Øvrige utgifter 18 385 284 40 427 532 45,48 -1 828 482 -3 020 000
Inntekter -18 469 350 -50 719 885 36,41 6 890 593 3 100 000
Totalt avvik for sektor 3 74 616 977 153 007 743 48,77 4 190 181 1 080 000

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 11 882 010 24 684 012 48,14 650 784 -
Øvrige utgifter 14 005 682 24 264 248 57,72 1 873 558 700 000
Inntekter -3 768 568 -12 844 488 29,34 2 653 676 -
Totalt avvik sektor 6 22 119 124 36 103 772 61,27 5 178 018 700 000

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -185 301 936 -353 373 000 52,44 -8 615 436 -5 419 000
Totalt avvik sektor 7 -185 301 936 -353 373 000 52,44 -8 615 436 -5 419 000

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 16 376 872 2 102 917 778,77 15 325 414 -400 000
Driftsinntekter -3 140 817 -1 650 000 190,35 -2 315 817 -
Totalt avvik sektor 8 13 236 055 452 917 2 922,40 13 009 597 -400 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 146 158 813 310 187 352 47,12 2 897 673 4 970 000
Øvrige utgifter 73 379 928 129 171 416 56,81 8 794 220 -3 864 000
Inntekter -218 654 736 -433 586 203 50,43 -1 861 634 -3 870 000
Totalt avvik sektor 1-8 884 005 5 772 565 15,31 9 830 259 -2 764 000  
 
Sektor for administrasjon 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er merforbruk på lønnsutgiftene men mindreforbruk på pensjon, samlet 
mindreforbruk er på kr 500.000 i stipulert helårsvirkning.  

 Det er en merinntekt på refusjon for tillitsvalgte og gebyrinntekter på tilsammen kr 
150.000,-.  

 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Sektoren har merforbruk på lønnsutgiftene, men tiltak som får effekt fra høst 2020 virker 
positivt inn. Blant annet avvikles bokollektivet for enslige mindreårige og antall lærere 
reduseres.   
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 Det anslås å være mindreforbruk på øvrige utgifter ved årsslutt.  
 Det forventes merinntekter ved årets slutt.  
 Sektoren gjør grep for å komme i balanse per årsslutt.  
 Viser til sektorleders økonomirapport for ytterligere informasjon.  

 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønnsutgifter 
o Det er merforbruk på lønnsutgiftene på DMS på kr 500.000,- per juni og kr 

750.000 per august, de holder en stilling vakant fra sommeren. Legetjenesten har 
et merforbruk på kr 350.000 per august som skyldes feil budsjett på en stilling.  

o Det er kr 897.000 per juni og kr 1.200.000,- i august i merforbruk på overtid. 
o Kvalifiseringsstønad har et mindreforbruk på kr 690.000 per juni og stipulert 

mindreforbruk per årsslutt på 1.400.000,-. 
o Et nedtrekk av sektor sin ramme i budsjettet for 2020 på kr 674.000,- er ikke 

fordelt ut på virksomhetene.  
o Det er merforbruk på lønn lærlinger på kr 288.000,- per juni og kr 450.000 per 

august. Det er forventet et merforbruk på årsbasis på kr 700.000,- 
o Det er mindreforbruk på pensjon på kr 900.000 per juni og stipulert kr 1.500.000 

per årsslutt. 
o Stipulert helårsavvik på ca kr 1.000.000. 

 Øvrige utgifter 
o Det er merforbruk på kjøp av inventar og utstyr på kr 274.000,-. Det forventes 

ikke å øke fremover.  
o Kjøp av vikartjenester har et merforbruk på kr 522.000,- per juni, og forventes 

ikke å øke i vesentlig grad.  
o Kjøp av private tjenester har et mindreforbruk på kr 1.160.000 per juni og kr 

2.150.000 per årsslutt. I tillegg er det et mindreforbruk på kr 365.000,- ved 
årsslutt som følge av endring i avtaler fra september.  

o Sosiale bidrag har et mindreforbruk på kr 570.000,- per juni. Stipulert til kr 
1.300.000 på årsslutt.  

 Inntekter 
o Ressurskrevende tjeneste anslås til å være kr 3.100.000 mindre enn budsjettert på 

helårsbasis.  
 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Sektoren har merforbruk på lønn per juni måned, men denne forventes å hentes inn i 
neste halvår. Det gjøres grep i sektoren for å komme i balanse ved årsslutt.  

 Innenfor øvrige utgifter er anslått et merforbruk på kr 700.000. Der er et stort merforbruk 
på vedlikeholdsutgifter per juni på kr 700.000,- og denne forventes å øke.  

 Det er mindreforbruk på strømutgifter som følge av lave strømpriser, og utgjør kr 
490.000 per juni.  

 Den forventede nedgangen i utgiften på kommunale avgifter slår ikke til. Dette skyldes 
avregning på vannmålere for 2019 som er utgiftsført i 2020. 

 Viser til sektorleders økonomirapport for ytterligere informasjon.  

129



 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Skatteinntektene ligger ann til å blir kr 3 mill mer enn budsjettert 
 Kommunen mottok kompensasjon for redusert arbeidsgiveravgift på kr 2.419.000. Nord-

Troms og Finnmark har ikke arbeidsgiveravgift, men på grunn av at landet forøvrig fikk 
en reduksjon på 4 % på en termin, fikk kommunen tilsvarende i tilskudd. Noe av dette 
må imidlertid forventes å dekke utgifter i forbindelse med Korona pandemien. Anslår kr 
500.000,-. 

 
 
Renter, avdrag og avsetninger 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Det blir ytterligere besparelser på renteutgiftene på kr 400.000 på årsbasis.  
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommunes driftsbudsjett per 30.06.2020 viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. Det er 
merforbruk på alle de tre store sektorene, men det gjøres grep for å komme i balanse. Sektor for 
helse- og omsorg ligger an til et merforbruk på kr 1 millioner pr. 31.12.20. Det er i hovedsak 
mindre inntekt på ressurskrevende tjenester som gir sektoren utfordringer.  
 
Kommunedirektør og økonomisjef anser at både sektor for oppvekst og kultur og sektor for 
drift- og utvikling har god oversikt over sine budsjett og gjør grep for å minimere merforbruket.  
 
Innenfor sektor for helse- og omsorg er det knyttet mer usikkerhet rundt den økonomiske 
situasjonen. Her må vi forbedre økonomistyringen betydelig, og vi må iverksette en rekke tiltak 
for å oppnå budsjettbalanse. Hvis vi organiserer tjenestetilbudene innenfor sektoren på andre 
måter så kan vi oppnå store besparelser.  Eksempelvis ser vi at etablering av separate botilbud 
gir voldsomme kostnader og lite effektiv tjenesteproduksjon.  Den nylig framlagte rapporten fra 
RO-senteret (Ressurssenter for omstilling) kan være et godt grunnlag for slike vurderinger. 
Forslag til ny helse- og omsorgsplan for Nordreisa skal ta høyde for utfordringer framover og 
hvordan vi planlegger å løse disse.  Denne planen kommer til behandling i kommunestyret 
senere i år. 
 
Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å oppnå budsjettbalanse både i 
2020 og de nærmeste årene. I tillegg må de skriftlige rutinene i forbindelse med budsjettavvik 
overholdes, slik at et merforbruk avdekkes tidlig, og at tiltak kan iverksettes raskt. Driften i de 
ulike sektorene må tilpasses vedtatte budsjettrammer. Reduksjonen av utgiftssiden må i stor grad 
skje via personalkostnadene og dette kan bety at man må gjøre endringer i tjenestestrukturen. 
Dette vil vi komme tilbake til.  
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Revidering av Nordreisa kommunes politivedtekter 

Henvisning til lovverk: 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 
https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-08-460 
 
 

Vedlegg 

1 Forslag til forskrift om politivedtekter Nordreisa kommunes 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar Forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune, Troms, som vedlagt for 
kommunestyret 24.09.20.   
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes forskrift om politivedtekt ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 30. april 
1984 og 7. november 1985, og ble stadfestet av Justisdepartementet 16. april 1986. 
https://lovdata.no/forskrift/1986-04-16-951 Forskriften har ikke vært revidert siden. Siden 1986 
har det skjedd nye endrede samfunnsforhold og lovendringer som tilsier at forskriften bør 
revideres.  
 
Politiloven § 14 https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53 regulerer innholdet i politivedtekter for 
kommunene. Formålet er å opprettholde ro og orden, sikre ferdsel og hindre tilgrising på 
offentlig sted (alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel).  Politidirektoratet har i 
Rundskriv 2018/002 utarbeidet en ny normalpolitivedtekt til bruk for landets kommuner 
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/04-om-oss/normalpolitivedtekt---rundskriv-
2018-02.pdf.  
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Direktoratet ber om at alle kommuner gjennomgår og reviderer egne politivedtekter sett i lys av 
ovenfornevnte normalvedtekter.  
 
Det er kommunestyret som vedtar forskrift om politivedtekter som håndheves av politiet. De 
kommunale politivedtektene kan i tillegg håndheves av kommunen eller personer utpekt av 
kommunen dersom kommunen har fastsatt dette i politivedtektene (forslag i §9-3). Slik 
håndhevelse gjelder likevel ikke opprettholdelse av ro og orden. En kommunal politivedtekt er å 
anse som en lokal forskrift og skal derfor saksbehandles i henhold til forvaltningsloven krav i §§ 
37-40. Forskrift må sendes på høring, vedtas av kommunestyret og stadfestes av 
Politidirektoratet. 
 
Kommunedirektør sammen med ordfører, har faste samarbeidsmøter i politiråd, med 
regionlensmann Nord-Troms, Troms politidistrikt. I møte har regionlensmann fremmet ønske 
om revidering av vedtektene fra 1986. Samarbeidsmøtet gjennomgikk Lyngen kommunes nye 
politivedtekter. Likelydenes politivedtekt foreslås av politiet som mal for Nordreisa kommunes 
revidering  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-08-460 . 
  

Vurdering 
Forslag om revidert forskrift om politivedtekter for Nordreisa kommune ble lagt frem til 
offentlig høring etter vedtak i Nordreisa formannskap.  
 
Etter høringsfrist 2. juli er det kommet inn en høringsuttalelse, fra politiet, sitat: Politiet i Nord-
Troms har ingen høringsinnspill til forskrift om politivedtekt for Nordreisa kommune. 
 
Forslaget er lik vedtektene i Lyngen kommune, og normalpolitivedtekt fra 2018 med unntak av 
bestemmelser om tigging. Dette med bakgrunn i at tigging eller betleri er ikke lenger straffbart i 
Norge, og at det ikke er et stort samfunnsproblem i Nordreisa kommune. Løsgjengerloven ble 
opphevet i 2006, og fra 1. juli ble det tillatt med tigging som ikke er plagsom. Hoved-
begrunnelsen for å oppheve forbudet mot betleri var at samfunnet bør bruke sosialpolitikk og 
ikke strafferett for å unngå at personer skal tigge. Lyngen kommune har ikke tatt inn regel om 
forbud, det er derfor tillatt å tigge på offentlig sted i Lyngen. Dette vil også gjelde i forelagt 
forskrift for Nordreisa.  
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret vedtar bestemmelsene som er foreslått i 
vedlegg. Etter vedtak i kommunestyret vil forskriften bli kunngjort i Norsk Lovtidend, stadfestet 
av Politidirektoratet og ikrafttredelse for ny politivedtekt vil være 1 måned etter stadfesting.  
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Kapittel I. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l. 

plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. 

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 

bestyrer eiendommen. 

 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 

eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 

arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 

tettbebygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på 

stedet. 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 

aktiviteter, må på forhånd sende meling til politiet, uavhengig av om aktiviteten skjer ved 

bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 

gående, kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 

sprettert eller lignende. 
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2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 

tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 

desember kl. 1800 til 1. januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 

dem som ferdes der. 

 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 

hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter 

over bakken. 

§ 3-2. Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 

§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 

påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 

islagt vann eller sjø. 

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse 

fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår. 

§ 3-6. Byggevirksomhet mv. 

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 

offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 

kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak 

til vern for publikum.  

§ 3-7. Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv. 
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Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet 

med fare eller ulempe. 

§ 3-9. Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 

snarest sørge for at taket blir ryddet. 

§ 3-10. Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 

3-7 og 3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 

 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus etter grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is. 

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau. Rennestein, 

grøft e.l. holdes åpne.  

Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig 

sted. 

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau 

Eier av hus eller grunn, jfr. § 1-2, mot offentlig sted plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 

2. rydde fortauet for snø etter snøfall 

3. strø fortau når det er glatt 

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
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§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 

sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 

transportmidler 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 

oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 

eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten 

til den som disponerer eiendommen 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 

andre 
(Fjerning av hundeekskrementer reguleres i medhold av hundeloven, og kan ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i 

kommunal forskrift om hundehold.) 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 

på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 

virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. 

Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som 

skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 

fjernet etter arrangementet. 

 

Kapittel 6. Gravplass 

§ 6-1. Gravplass 

På gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg 

der. Det er forbudt å trenge seg inn på en gravplass når den er stengt for besøk. 

 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 

som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 

innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 
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§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementet sende melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, 

når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro 

og orden eller avvikling av trafikken. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med 

foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 

18 år. 

 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 

politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2. Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av denne, straffes etter politiloven § 

30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

§ 3-1  Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 

e.l på eller utover fortau). 

§ 3-9 Fare for takras 

§3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 
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§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp 

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau. 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

 

Kapittel 10. Ikrafttreden 

§ 10-1. Ikrafttreden. 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet 

Fra samme tid oppheves forskrift 1986-04-16-951 om politivedtekt for Nordreisa kommune, 

Troms.  
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 Nordreisa kommunestyre  

 

Uttalelse fra Midt-Tromsrådet om igangsatte prosesser av Politimesteren i 
Troms uten involvering av kommunene 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Pressemelding Anerkjenner ikke igangsatt prosess for endring av struktur i Troms[1] 
2 Innsparingstiltak i Troms politidistrikt - informasjon til kommunene 
3 Informasjonsbrev til kommunene 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
I brev av 31.01.2020 informerer politimesteren i Troms politidistrikt om at de forventer 
reduserte økonomiske rammer for perioden 2020-2023, og at de nå utreder hvordan de kan 
tilpasse driften til nye rammer. De opplyser at noen av tiltakene kan berøre kommunene. De 
opplyser videre at det blant flere tiltak er aktuelt å redusere anskaffelser og investeringer til et 
minimum og holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger. De tilstreber at disse midlertidige 
tiltakene i så liten grad som mulig skal svekke beredskapsnivået eller deres evne til å forebygge, 
etterforske og iretteføre straffbare handlinger i 2020.  
 
Det opplyses videre at det på lengere sikt er nødvendig å iverksette permanente tiltak for å 
bringe balanse i driften og sikre kapasitet til politioperativ tjeneste i hele distriktet. Videre at 
deres interne organisering, faglig kapasitet og oppgavefordeling mellom enhetene i distriktet 
derfor vil bli utredet nærmere. 
 
«På lengre sikt er det nødvendig å iverksette permanente tiltak for å bringe balanse i driften og 
sikre kapasitet til politioperativ tjeneste i hele distriktet. Vår interne organisering, faglig 
kapasitet og oppgavefordeling mellom enhetene i distriktet vil derfor bli utredet nærmere. Vi 
utreder nå alternative organisasjonsmodeller, herunder antallet lensmanns- og 
politistasjonsdistrikt. Som felles forutsetning for disse utredningene ligger antall tjenestesteder 
og plassering av disse 10 kontorene fast. Det samme gjelder for steder hvor det i dag utstedes 
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pass. 
Vi utreder også samordning av namsmannsfunksjonen under en felles namsmyndighet for 
Troms politidistrikt.» 

I brev av 04.03.2020 fra Troms politidistrikt på svar fra kommunene i Midt-Troms skriver 
politimesteren at de har iverksatt kortsiktige tiltak for å bringe 2020-budsjettet i balanse og de 
utreder langsiktige tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom på sikt. Politimesteren avslutter 
brevet med å presisere at selv om utredningsarbeidet også omfatter framtidig organisering, 
struktur og oppgavefordeling vil antallet tjenestesteder og plassering av kontor stå fast som i 
dag. Det samme gjelder også hvilke steder som skal utstede pass.  
 
I en pressemelding 04.09.2020 fra daglig leder for Midt-Tromsrådet, Louis Edvardsen, går det 
fram at Midt-Tromsrådet ikke anerkjenner den igangsatte prosessen av Politimesteren i Troms. 
De mener at prosessen som er igangsatt ignorerer politiske beslutninger. Problemet er, slik de 
ser det, at disse prosessene vil føre til ei betydelig endring i gjeldende struktur for Troms 
politidistrikt. De er dermed ikke i tråd med stortingsvedtak som gjelder kommunal involvering. 
 
13.01.2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt som ville gi Troms 
politidistrikt to politistasjonsdistrikter og tre lensmannsdistrikter. 
Evaluering skulle skje etter fire år, likevel har politimesteren i Troms valgt å iverksette flere 
prosesser som ifølge Midt-Tromsrådet i sum kan lede til en betydelig endring i gjeldende 
struktur. 
– Dette arbeidet er igangsatt helt uten involvering av kommunene, til tross for at slik involvering 
er et absolutt krav både når det gjelder endringer i namsmannsstrukturen og endringer i 
tjenesteenhets- og tjenestestedsstrukturen. Midt -Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte 
prosessen, da denne ikke er i tråd med Stortingets intensjoner eller Justis- og 
beredskapsdepartementets og Politidirektoratets føringer. Vi krever derfor at det pågående 
utredningsarbeidet skrinlegges umiddelbart, står det i brevet som er undertegnet av alle 
ordførerne i Midt-Troms-kommunene. 
 
Videre forventer Midt-Tromsrådet at justisministeren veileder politimesteren i Troms når det 
kommer til kommunenes rolle i prosesser som angår strukturendringer i politiet, slik at 
Stortingets vedtak og Politidirektoratets føringer overfor politimestrene, også etterleves av 
politimesteren i Troms. 

Vurdering 
Saken vil bli satt på sakskartet til neste møte i Nord-Troms regionråd 28.-29. september, og 
kommunene bes ta opp om det er ønske om å slutte seg til uttalelsen fra Midt-Troms 
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Pressemelding  

 

 

Midt-Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte prosessen av 
Politimesteren i Troms som ignorerer politiske beslutninger 
 
Midt-Tromsrådet er kjent med at det er igangsatt prosesser av politimesteren i Troms som 
kan føre til betydelig endring i gjeldende struktur for Troms politidistrikt, og som dermed 
ikke er i tråd med stortingsvedtak vedr kommunal involvering. Stortingets vedtak 
forutsetter blant annet involvering i selve prosessen, samt kommunal høring. Involvering 
av kommunene er ikke ivaretatt av politimesteren i Troms. 

13.01.2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt. Beslutningen 
innebar at Troms politidistrikt ble organisert i to politistasjonsdistrikter og tre 
lensmannsdistrikter. Strukturen skal evalueres etter fire år. Justis- og 
beredskapsdepartementet er ansvarlig for at dette evalueringsarbeidet blir utført.  

Til tross for at strukturendringene i Troms politidistrikt kun har virket i kort tid, og 
evaluering ikke er gjennomført enda, har politimesteren i Troms valgt å iverksette flere 
prosesser som i sum kan lede til en betydelig endring i gjeldende struktur. Dette arbeidet er 
igangsatt helt uten involvering av kommunene, til tross for at slik involvering er et absolutt 
krav både når det gjelder endringer i namsmannsstrukturen og endringer i tjenesteenhets- 
og tjenestestedsstrukturen. 

Midt-Tromsrådet anerkjenner ikke den igangsatte prosessen, da denne ikke er i tråd med 
Stortingets intensjoner, Justis- og beredskapsdepartementets og Politidirektoratets føringer, 
og krever derfor at pågående utredningsarbeid skrinlegges umiddelbart.  

Videre forventer vi at justisministeren veileder politimesteren i Troms vedr kommunenes 
rolle i prosesser vedr strukturendringer i politiet, slik at stortinget vedtak og 
Politidirektoratets føringer overfor politimestrene, også etterleves av politimesteren i Troms.  

 

For ytterligere kommentarer ta kontakt med følgende: 

Leder Midt- Tromsrådet  Tom- Rune Eliseussen   909 32 187 
nestleder Midt- Tromsrådet   Toralf Heimdal   916 05 200 
Medlem Midt- Tromsrådet   Sigrun Wiggen Prestbakmo  481 80 945 
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Med hilsen 
 
 
 
 
Tom- Rune Eliseussen   Toralf Heimdal (s.)   Marit Alvig Espenes (s.) 
ordfører Senja kommune   ordfører Bardu kommune  ordfører Dyrøy kommune 
leder Midt- Tromsrådet   nestleder Midt- Tromsrådet     

 
 
 
 

Jan- Eirik Nordahl (s.)   Bengt Magne Luneng (s.)  Sigrun Wiggen Prestbakmo (s.) 
ordfører Sørreisa kommune  ordfører Målselv kommune ordfører Salangen kommune 
 
 
 
 
 
Følgende ordførere utenfor Midt- Tromsrådet har gitt sin tilslutning til Midt- Tromsrådets pressemelding: 
 
 
 
 
Gunda Johansen (s.)   Dag Sigurd Brustind (s.)  Hege Beate Rollmoen (s.) 
ordfører Balsfjord kommune  ordfører Ibestad kommune ordfører Lavangen kommune 
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Fakta ark: 
 
Vedlagt beskrives prosessen som ble gjennomført i forkant av at 
Politidirektoratet 13.01.2017 besluttet ny struktur for Troms politidistrikt  
 
"Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur – geografiske driftsenheter, 
tjenesteenheter og tjenestesteder". 
  
Saken hadde sitt grunnlag il flere oppdragsbrev fra Justisdepartementet til POD. 
Som vedlegg til fakta følger oppdragsbrev fra POD til politimestrene (se vedlegg). 
  
Her ble det forutsatt at kommunene skulle involveres, og i grove trekk skjedde flg. ift 
kommunene: 
  

1.    Politimester/prosjektleder møtte i de fire regionrådene og orienterte om prosessen. 
Regionrådene utpekte til sammen sju ordførere som deltok som representanter for 
kommunene i styringsgruppen. 
Styringsgruppen hadde til sammen 16 medlemmer, hvor de øvrige fra arbeidsgiver 
og fagforeninger. 

  
2.    Styringsgruppen gjennomførte til sammen 3 møter. 

  
3.    Politiet møtte i 23 kommunestyrer og ett formannskap i tiden mai 2016 – oktober 

2016 og orienterte om reformprosessen. 
  

4.    Politimesterens forslag ble sendt kommunene på høring med frist 25.11.16 
Samlet, inkl. fra kommunene, kom det inn 28 høringssvar. 

  
5.    Kommunene ble invitert til høringskonferanse i Tromsø gjennomført 29.11.16 

  
6.    Etter høringsrunden endret politimesteren sitt forslag på noen områder. 

Det vesentligste var at han gikk bort fra forslaget om at nåværende Midt-Troms 
lensmannsdistrikt og Finnsnes lensmannsdistrikt skulle utgjøre en tjenesteenhet (ett 
lensmannsdistrikt). 

  
7.    Politimesterens tilrådning til POD ble i sin helhet fulgt av POD. 

  
8.    Kommunene hadde klageadgang til Justisdepartementet. 

To kommuner klaget og etter klagebehandling ble opprinnelig vedtak fra POD 
stående. 
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Vedlagte utdrag dokumenterer at prosessen som er igangsatt av Politimesteren i Troms ikke 
er i tråd med overordnede føringer som er lagt av Politidirektoratet (POD). 
 
I loven proposisjon 33L (2016-2017) skriver en at kommunene "bør" involveres. Men 
erfaringsmessig er det slik at når stortingsproposisjoner bruker ordet "bør" er dette å 
oppfatte som "skal".  
 
Dette underbygges av at POD i sitt oppdragsbrev til politimestrene i Norge, klart forutsetter 
kommunal involvering, noe politimester i Troms politidistrikt ikke har forhold seg til. 
Prosessen som er igangsatt i Troms er derfor ikke i tråd med de overordnede føringer lagt av 
POD, og Midt- Tromsrådet anerkjenner derfor ikke den igangsatte prosessen. 
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 
 

UTREDNING AV INNSPARINGSTILTAK I TROMS POLITIDISTRIKT 
 
Kommunene i Midt-Troms har stilt oss ei rekke spørsmål i forbindelse med pågående 
utredningsarbeid med formål om å identifisere innsparings- og effektiviseringstiltak i 
politidistriktet. Vi forstår at prosessen engasjerer og bekymrer, og vi setter pris på 
spørsmålene og denne anledninga til å gi mer utfyllende informasjon. Informasjonen gjelder 
situasjonen i hele politidistriktet, og vi sender derfor dette svaret til alle kommunene i 
distriktet. 
 
Vi informerer om den generelle økonomiske situasjonen og bakgrunnen for den og svarer 
deretter på de konkrete spørsmålene. 
 
Den økonomiske situasjonen i Troms politidistrikt 
 
Budsjettet til Troms politidistrikt er ikke redusert. Vi har over år, også for 2020, fått økte 
budsjettrammer, men økte bindinger og kostnader på flere områder påvirker vårt 
handlingsrom og gir en strammere økonomisituasjon som krever kutt på andre områder. 
 
I arbeidet med politireformen har vi bygget opp en ny organisasjon. Det har vi gjort i tråd med 
nasjonale rammer og retningslinjer for hvordan norsk politi skal være organisert. Samtidig har 
vi hatt frihet til å fastsette deler av den interne organiseringa. Målene har vært ambisiøse, og 
myndighetene har investert mye i norsk politi. Også i Troms har vi investert i nye funksjoner 
og tjenester. Denne oppbygginga har vi gjort med forventning om en større vekst i 
bevilgningene enn det vi nå er forespeila. Utgiftene er større enn inntektene, og vi må derfor 
tilpasse drifta til de økonomiske rammene. 
 
Vi har iverksatt kortsiktige tiltak for å bringe 2020-budsjettet i balanse og vi utreder 
langsiktige tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom på sikt. Det er dette arbeidet som er 
omtalt i brevet vårt av 31.1.2020. 
 
 
 
 
 

Kommunene i Troms politidistrikt  
 
  
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

  
 

Deres referanse: 
 
 
 
 

 Vår referanse: 
20/17277-4 
 

Sted, Dato 
Tromsø, 4.3.2020 
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Svar på spørsmål om tiltak og utredninger 
 

"Hva ligger til politimesterens beslutningsmyndighet?" 

Politimester har budsjettansvar og må innfri de målene og kravene som politidistriktet får, 
innafor tildelt budsjettramme (jf. reglementet for økonomistyring i staten). Den interne 
organiseringa av politidistriktet tilligger delvis politimesterens beslutningsmyndighet. Det ligger 
i politimesterens mandat å utrede organisasjonen, og også å vurdere forslag og å iverksette 
eventuelle tiltak. 
 
Politimester beslutter ikke antallet tjenestesteder eller hvilke steder som skal utstede pass. 
Politimester beslutter heller ikke den organiseringa som er vedtatt sentralt, som at 
politidistriktet skal være organisert både geografisk og funksjonelt. 
 
Beslutning om antallet geografiske driftsenheter ligger til politidistriktet, med krav om 
forhandling etter hovedavtalen. 
 
Beslutning om grensene for lensmanns- og politistasjonsdistrikt ligger til Politidirektoratet. 
Kommunene har klageadgang, og klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet.  
 
Når det gjelder utredning om felles namsmyndighet, er det viktig å presisere at ei eventuell 
beslutning må tas av Politidirektoratet. Politidirektoratet har utarbeida retningslinjer for 
grenseregulering av namsdistrikt. Av disse går det fram at politidistriktene kan vurdere 
inndeling i namsdistrikt, og at eventuelle ønsker om endringer skal fremmes for 
Politidirektoratet. Berørte kommuner skal involveres i prosessen, men kommunene har ikke 
klageadgang. Vi vil følge disse retningslinjene i vår vurdering av organisering av namsdistrikt. 
 
"Er prosessen med utredning forankret i politidirektoratet og i justisdepartementet slik de nye 
retningslinjene forutsetter?" 

Politimesteren har orientert Politidirektoratet om konsekvensene av den forespeila 
budsjettsituasjonen. Dette var tema i den årlige styringsdialogen politidistriktet har med 
Politidirektoratet, seinest i september 2019, og i et eget møte mellom politimesteren og 
Politidirektoratets ledelse i januar. Politidirektoratet har gitt oss positive tilbakemeldinger på 
prosess og at vi vurderer målrettede tiltak basert på flerårig virksomhetsplan og den 
resultatavtalen politidistriktet har med Politidirektoratet. 
 
"Er politidistriktet i en budsjettmessig revisjonsfase for inneværende år. Er ikke rammene for 
inneværende budsjettår og den kommende 4-årsperioden for øvrig bestemt?" 
 
Troms politidistrikt fikk sin tildeling for 2020 fra Politidirektoratet i form av en resultatavtale 7. 
februar. 
 
I den statlige økonomimodellen er ikke budsjettene for den kommende fireårsperioden kjent. 
Utredningene av langsiktige tiltak er basert på dagens økonomiske situasjon, flerårig 
virksomhetsplan for 2021-2023 og det forventa budsjettnivået som går fram av denne planen. 
 
"Er disse utredningene et arbeide som pågår i alle landets politidistrikt? Hvis ikke, hvorfor er 
de startet opp i Troms?" 
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Flere politidistrikt gjennomfører innsparinger, effektivisering og liknende utredninger. Flere 
politidistrikt utreder eller har etablert felles namsmyndighet. Noen politidistrikt har vært 
igjennom innsparingsprosesser tidligere år. Politidistriktene er ulikt organisert og har derfor 
hatt ulike behov for å utrede intern organisering. Som eksempel har Finnmark politidistrikt 
organisert sine tjenestesteder i én geografisk driftsenhet, mens Troms har organisert sine ti 
tjenestesteder i fem geografiske driftsenheter. 
 
"Hvem skal beslutte ny organisering, og i hvilket tidsperspektiv snakker vi om?" 
 
Det tilligger politimesteren å beslutte den interne organiseringa som nå utredes, med unntak 
for ei eventuell beslutning om felles namsmyndighet og politistasjons- og lensmannsdistrikter, 
som tilligger Politidirektoratet. Kommunene vil få et eventuelt forslag om omorganiseringer på 
høring. 
 
De første utredningene skal være ferdig tidlig i april. Politimesteren vil deretter, sammen med 
ledergruppa, som blant annet består av de lokale lensmennene og politistasjonssjefene, 
vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes. Eventuelle forslag om endringer som berører 
kommunene, som f.eks. GDE-struktur, lensmanns- og politistasjonsdistrikt og namsmyndighet, 
vil bli til kommunene på høring før de sluttbehandles. Det er vanskelig å tidfeste ei eventuell 
implementering av tiltakene all den tid vi ikke vet hvilke tiltak det kan bli aktuelt å 
gjennomføre, men vårt utgangspunkt er at dette er tiltak som må gjennomføres tidsnok til å 
kunne ha økonomisk effekt i perioden 2021-2023. 
 
Jeg takker for invitasjon til å delta i felles politirådsmøte. Jeg stiller gjerne opp i felles 
politirådsmøter eller regionrådsmøter for å gi mer informasjon. Jeg oppfordrer dere i tillegg til 
å ha dialog med lokal lensmann/politistasjonssjef og å ta prosessene i politidistriktet opp som 
tema i politirådsmøter. 
 
Selv om utredningsarbeidet også omfatter vår framtidige organisering, struktur og 
oppgavefordeling, presiserer vi at antallet tjenestesteder og plassering av våre kontor står fast 
som i dag. Det samme gjelder også hvilke steder som skal utstede pass. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Astrid E. Nilsen  
politimester  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     

Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  

E-post: post.troms@politiet.no  www.politi.no 

 

INFORMASJON OM UTREDNING AV ØKONOMISKE INNSPARINGSTILTAK  

Troms politidistrikt forventer reduserte økonomiske rammer for perioden 2020-2023. Vi 

utreder nå hvordan vi kan tilpasse driften til nye rammer. Noen av tiltakene kan berøre 

kommunene. 

 

Umiddelbare innsparingstiltak 

For budsjettåret 2020 vil det bli iverksatt ekstraordinære og midlertidige tiltak for å balansere 

budsjettet. Det er blant flere tiltak aktuelt å redusere anskaffelser og investeringer til et 

minimum og holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger. Vi tilstreber at disse midlertidige 

tiltakene i så liten grad som mulig skal svekke vårt beredskapsnivå eller vår evne til å 

forebygge, etterforske og iretteføre straffbare handlinger i 2020. 

 

Ny organisering av distrikt og namsmann 

På lengre sikt er det nødvendig å iverksette permanente tiltak for å bringe balanse i driften og 

sikre kapasitet til politioperativ tjeneste i hele distriktet. Vår interne organisering, faglig 

kapasitet og oppgavefordeling mellom enhetene i distriktet vil derfor bli utredet nærmere. Vi 

utreder nå alternative organisasjonsmodeller, herunder antallet lensmanns- og 

politistasjonsdistrikt. Som felles forutsetning for disse utredningene ligger antall tjenestesteder 

og plassering av disse 10 kontorene fast. Det samme gjelder for steder hvor det i dag utstedes 

pass.  

 

Vi utreder også samordning av namsmannsfunksjonen under en felles namsmyndighet for 

Troms politidistrikt. 

 

Utsette husleieavtaler 

Siden organisasjonsstrukturen og kapasitet er under utredning er det verken mulig eller 

ønskelig å inngå nye husleieavtaler. Vi har oversikt over hvilke tjenestesteder vi skal ha men 

har ikke oversikt over fremtidig intern organisering i de geografiske driftsenhetene.  

Ny husleieavtale på Setermoen er under anskaffelse, mens arbeidet med nye avtaler i Harstad, 

Finnsnes og Storslett opprinnelig var planlagt startet i løpet av første halvår 2020. Siden vi 

utreder organisasjonsstruktur, oppgavefordeling og kapasitet er det besluttet å utsette disse 

prosessene til vi har endelige beslutninger. Vi beklager at vi må utsette arbeidet med nye 

husleieavtaler, som i noen tilfeller er kommet langt. 

Kommunene i Troms politidistrikt  

 

  

 

TROMS POLITIDISTRIKT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

 

 

Sted, Dato 

Tromsø, 31.01.2020 
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   Side 2/2 

  

 

Videre prosess 

Det er vanskelig å si noe om hvordan eventuelle endringer i organisasjonsstrukturen kan 

påvirke vår tjeneste og samhandling mellom politiet og kommunene.  

 

Forslagene om lensmanns- og politistasjonsdistrikt og felles namsmyndighet vil bli sendt til 

kommunene på høring før endelig beslutning. Dere må gjerne allerede nå ta kontakt med lokal 

lensmann/politistasjonssjef om dere har spørsmål eller innspill til det pågående 

utredningsarbeidet. Vi anbefaler også at dette blir tema i politirådene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Astrid E. Nilsen Børre Walquist 

politimester avdelingsdirektør virksomhetsstyring 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/228-5 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 07.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 

 
Forespørsel fra Statnett om ny leieperiode for Sørkjosen skole 
 
Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet er positiv til forespørsel fra Statnett om leie av kontorer i andre etasje av 
Sørkjosen skole inntil 3 år. 
Leiepris settes 1588 pr m2 og prisen indeksreguleres en gang i året, første gang 01.01.2022 
 
 
 

Saksopplysninger 
Statnett har leid Sørkjosen skole til kontorer i perioden for bygging av ny kraftlinje, fra 
01.08.2016. Avtalen går ut 30.11.2020. 
 
I forbindelse med nye planer om renovering/bygging av ny trafostasjon ved Vinnelyst har det 
kommet forespørsel om mulighet for videre leie. De har sendt følgende henvendelse: 
 
«Statnett planlegger oppstart på stasjonsbygning i Vinnelys og vi ser på muligheter angående 
kontorer, vi ønsker å undersøke muligheten for videre leie av 2 etg. av kontorlokalene vi har i 
Sørkjosen.  
Vi vurderer to muligheter. 

1. Leie av kontorer frem til vi eventuelt plasserer oss i en rigg på anleggsområdet, varighet 
ca 1 år  

2. Leie av kontorer gjennom hele prosjektperioden, varighet ca 3 år» 
 
I forespørselen nå er ønsket areal redusert fra 413 m2 til 313 m2. Med videreføring av dagens 
leiepris prisjustert til 2021 vil det utgjøre en leiepris på 313m2x 1588 kr m2 = 497.044. 
 
 
Forholdet til kommunal bruk 
I kommunestyrets sak 65/20 Utredning –kommunal bygningsmasse. Følgende står der om 
Sørkjosen skole: 
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Sørkjosen skole 1800 m2 bygd i 1949 og seinere utbygginger 
Statnett leier kontorfløya mm. Avtalen går til 30.november 2020. 
Hvis voksenopplærings og flykningstjenesten flytter til Storslett skole vil hele skolen være ledig. 
Eneste unntak er noe utleie av gymsalen. Pr nå leies den ut til kventeateret, Mollis og linedans. 
For dette bygget kan en se for seg to alternativer. Selge det eller ta det i bruk som en stor 
barnehage. 
Kontorfløya er forholdsvis ny og kan tas i bruk uten vesentlige ombygginger. Resten av skolen 
må renoveres og tilpasses barnehagedrift. 
Etter en ombygging vil det være mulig å flytte Leirbukt og Sørkjosen barnehage. Noen som kan 
bety at begge de barnehagene kan selges. 
Utearealet er rundt Sørkjosen skole er stort og kan utvikles til et godt uteareal for barnehage. 
Gymsalen 
Den leies i dag ut til kventeateret, Mollis og linedans. Kventeateret er under etablering og de 
har sendt henvendelse til kommunen med ønske om langsiktig leie av gymsalen. Hvis de får det 
ønsker de på egen hånd og bygge noe om å tilpasse den til deres behov. 
Dette vil da også medføre at det kan bli vanskelig å få til samleie som i dag og evt bruk for 
barnehagen. Dette må drøftes nærmere. 
 
 
 
Det ble gjort følgende vedtak: 

 
 
Vurdering 
Jf kommunestyrets vedtak er det pr nå ikke helt avklart/bestemt bruken av Sørkjosen skole på 
lang sikt. Planen er at Voksenopplæringa og flykningstjenesten skal flytte til Storslett skole når 
Moan skole er ferdig. Om bygget da skal brukes til barnehage vil ikke bli avgjort før ny 
strategisk barnehageplan blir behandlet. Det skjer seinere i høst. 
 
Slik Statnett søker nå ønsker de kun å leie andre etasje, dvs kontorfløyen. I forespørselen har de 
to alternativer i forhold til lengde, et år eller ca tre år.   
 
Ut i fra forventet ferdigstilling av Moan skole høsten/vinteren 2022/23, vil det være 
uproblematisk å leie ut i to år. Tre år vil også være mulig, men da må en evt barnehage ha 
midlertidige kontor første året. 
Kommunen har stor kommunal bygningsmasse og i den sammenheng er det positivt at noe areal 
kan leies ut. Kommunedirektøren anbefaler derfor at Statnett får leie andre etasje i Sørkjosen 
skole som omsøkt inntil 3 år. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/852-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 25.08.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 
 Nordreisa valgutvalg  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon fra verv - Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven  
Kommuneloven 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 

 Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) gis permisjon fra alle sine verv ut valgperioden.  
 

 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i kommunestyret: 
Ola Helge Dyrstad fra 6. til 5. plass 
Jan Harald Tørfoss fra 7. til 6. plass 
Johanne Elfrida Sommersæter fra 8. til 7. plass 
Tove-Mette Kristiansen fra 9. til 8. plass 
Pål Halvor Bjerkli fra 10. til 9. plass 
Hugo Bjørnnes fra 11. til 10. plass 
Isabel Kanutte Vangen fra 12. til 11. plass 
Jarle Kiil fra 13. til 12. plass 
Torbjørn Johansen fra 14. til 13. plass 
 
SP medlemmer Varamedlemmer 

1. Olaug Bergset 
2. Tanja Veronica Birkeland 
3. Svein-Erik Falck 
4. Harald Arne Johannes Evanger 
5. Ola Helge Dyrstad  

6. Jan Harald Tørfoss 
7. Johanne Elfrida Sommersæter 
8. Tove-Mette Kristiansen 
9. Pål Halvor Bjerkli 
10. Hugo Bjørnnes 
11. Isabel Kanutte Vangen 
12. Jarle Kiil 
13. Torbjørn Johansen 

 
 Følgende opprykk foretas for resten av valgperioden for SP sin liste i formannskapet: 

Ola Dyrstad fra 4. til 3. plass 
Nyvalg av Jan Harald Tørfoss ny 4. vararepresentant  
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Faste medlemmer Varamedlemmer  
1. Olaug Bergset 
2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 
2. Svein-Erik Falk  
3. Ola Dyrstad 
4. Jan Harald Tørfoss 

 
Kommunedirektøren tilrår valgutvalget å fatte følende vedtak: 

 Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i administrasjonsutvalget: 
 

Faste medlemmer Varamedlemmer  
1. Olaug Bergset 
2. Harald Evanger 

 

1. Tanja Birkeland 
2. Svein-Erik Falk  
3. .. 
4. Ola Dyrstad 

 
 Suppleringsvalg for resten av valgperioden for SP sin liste i oppvekst- og kulturutvalget 

 
Faste medlemmer Varamedlemmer  

1. Svein-Erik Falk 
2. ... 

 
 

1. Tove Mette Kristiansen 
2. Pål Halvor Bjerkli 
3. Guro Boltås 
4. Hugo Bjørnnes  

 
 Suppleringsvalg for resten av valgperioden i klageutvalget: 

 
 Medlem Personlig varamedlem 
Kommunestyret Tom Vegar Kiil (Sv) Leder ...... 
Kommunestyret Anne-Rose A. Mikkelsen (Krf) Tor Arne Isaksen (Krf) 
Administrasjonsutvalget Sigrund Hestdal (Ap) Nestleder Karl-Gunnar Skjønsfjell 

(H) 
Driftsutvalget Ola Dyrstad (Sp) Herman Olaussen 

Hermansen (H) 
Helse- og omsorgsutvalget Tore Elvestad (Ap) Tanja Birkeland (Sp) 
Næringsutvalget Olaug Bergset (Sp) Terje Eriksen (Ap) 
Formannskapet  Anne Kirstin Korsfur (Frp) John Karlsen (Frp) 
Oppvekst- og kulturutvalget  Terje Olsen (H) Arnhild Andreassen 

(Krf) 
 

 

Saksopplysninger 
Ragnhild Sellevoll Dyrstad (Sp) har i e-post av 14.08.2020 søkt om permisjon fra alle sine verv i 
Nordreisa kommune ut denne perioden. Permisjonssøknaden er grunngitt med at hun skal ha 
studier i en annen by. 
 
Ragnhild Sellevoll Dyrstad har følgende verv: 

 Medlem nr. 5 på SP sin liste i kommunestyret 
 Varamedlem i formannskapet 
 Varamedlem i administrasjonsutvalget  
 Medlem i oppvekst- og kulturutvalget 
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 Varamedlem i klageutvalget 
 
Valgloven § 14-2 lyder:  
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar nytt 
valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående ubesatt  
 
For suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 
kommunestyrevalget som legges til grunn: 

 
 
Vurdering  
Det vises til kommunelovens § 7 andre avsnitt som har følgende ordlyd:   
«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 
midlertidig eller for resten av valgperioden.» 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av  
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine  
plikter i vervet”.  
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Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold  
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.  
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig  
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden.  
 
For suppleringsvalg til kommunestyret og formannskapet er det valglisten fra 
kommunestyrevalget som legges til grunn. 
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