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PS 62/20 Referatsaker



 

 

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 7-2020 

STED: Nordreisa 

TIDSPUNKT: 28. og 29. september 2020 

  

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  

 

Møte mandag 28.09.20 start kl 1238 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste:  

Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 

• Sak 43/20 Uttalelse til fylkestinget vedrørende kutt i kollektivtilbudet 

 

PROGRAM: 

Mandag 28. september 

kl 1200 Regionrådsmøte  

(Behandling av saker på sakslisten – unntatt sak 39/20 og 40/20) 

Kl 1500 Regionrådet, KDU og helseledernettverket møter UNN ved Magne 

Nicolaisen: Etablering av helsefellesskap  

kl 1730 Fellesmøte RR og KDU  

(tema: Nord-Troms samarbeidet – orientering og drøfting) 

kl 1900  Felles middag 

  

Tirsdag 29. september 

kl 0830  Fellesmøte RR og KDU (Sak 39/20 og 40/20) 

kl 1200  Lunsj – vel hjem 
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VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 29/20 Godkjenning av referat fra møte 23.06.20 

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra møte i regionrådet 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra møte i regionrådet 23. juni 

2020. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 30/20 Regnskap 30.06.20 

Saksdokumenter:   

• Delregnskaper 30.06.20 

• Totalregnskap 30.06.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.20 til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger:  

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap;  

• drift inkl ungdomssatsinga RUST og sekretariat kommunedirektørutvalget 

• Nord-Troms Studiesenter  

• Prosjektet «Drivkraft Nord-Troms»  

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 

enkelte kommune pr 1.1. foregående år. 

 

Satsinger/prosjekter i regionrådet i 2020: 

• Mastergradsstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere regionale 

aktører 

• Havneprosjektet, prosjektansvar: Skjervøy kommune – fase I og II avsluttet. 

Fase III pågår 
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• Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» - oppstart juni 2019, 2-årig prosjekt. 4 

prioriterte områder; Campus Nord-Troms, Kvenkultur, 

Ungdomsmedvirkning og Grensetjenesten  

• Forprosjekt Lyngshestlandet – samarbeidsprosjekt med Tromsø-områdets 

regionråd. Prosjektansvar: Birgit D. Nielsen – oppstart jan 2019-avsluttet 

1. kvartal 2020 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 

sekretariat for kommunedirektørutvalget viser et overskudd pr 30.06.20 på kr 

11.347. 
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Kommentarer til de største avvik på kostnadssiden;  

o «Lønn og personalkostnader» - mindre forbruk skyldes i hovedsak refusjon 

sykepenger som går til reduksjon i lønnskostnad. I tillegg er kostnader 

knyttet til regnskapsmedarbeider fordelt på alle avdelinger (adm 

kostnadsfordeling) 

o  «Reisekostnader» og «Møtekostnader» - mindreforbruk skyldes Covid19  

o «Arbeidslivsdag» - avsetning til fellesstand vil ikke bli benyttet i 2020. 

Arrangementet er digitalisert og har endra form. Studiesenteret deltar med 

fokus på mastergradstipendordningen 

 
Kommentarer ikke budsjetterte poster: 

• «Inntekter fra prosjekter» og «Kjøp av tjenester» - det vises til note 1 ovenfor 

som viser en oversikt over inntekter og kostnader tilhørende prosjekter. Det 

er gjort vedtak i regionrådet/arbeidsutvalget for alle disponeringer. 

 

Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 243.556 pr 30.06.20. 

Studiesenteret har 2 fast ansatte.  
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Eierkommunene bidrar med 500.000 i tilskudd årlig, det samme beløpet som Troms 

fylkeskommune bevilger. I tillegg mottar studiesenteret 1 mill fra staten til drift fra 

2020.  Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l. 

 

 

 
Prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

Det er utarbeidet eget regnskap for prosjekt Drivkraft. Prosjektet startet opp 1. juni 

2019 med 2 års varighet. Regnskapet er gjort opp i balanse og påvirker ikke 

resultatet for totalregnskapet. Regnskap for 2019 og 2020 er satt opp for 
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sammenligning (begge gjelder ca 6 mnd periode). I tillegg er prosjektregnskap for 

hele perioden satt opp mot budsjett. 

 

 
Kommentar: 

Det er ført «andre» kostnader på konto: husleie og kontorhold, som gjør at denne er 

uforholdsmessig stor for 2019. dette vil bli korrigert før årsskiftet (blant annet ca 

45.000 vedrørende rekruttering av prosjektleder). 
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Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.20 på 

kr 254.904. 
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Sak 31/20  Oppnevning av representant til styringsgruppa – kunnskapsgrunnlag 

Ullsfjordforbindelsen 

Saksdokumenter: 

• Henvendelse fra UFB Ullsfjordforbindelsen av 4.12.19 

• Fra Transportutvikling – Markedsvurdering av Ullsfjordforbindelsen av 

6.12.19 

• Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20 sak 04/20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd viser til vedtak i sak 04/20 vedrørende utarbeidelse av 

kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen. Nord-Troms Regionråd oppnevner 

ordfører Geir Varvik som sin representant i styringsgruppa i prosjektet. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

I regionrådsmøte 29. januar i år i Alta ble det gjort følgende vedtak: 

«Sak 04/20  Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen – 

regionrådets rolle 

Enstemmig vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til at det utarbeides et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag for Ullsfjordforbindelsen. 

2. Regionrådet har ikke kapasitet eller økonomiske ressurser til å inneha 

prosjektledelsen i dette arbeidet.  

3. Lyngen kommune er prosjektansvarlig. 

4. Regionrådet er prosjekteier og deltar i styringsgruppa i prosjektet.» 

 

 

 

Sak 32/20  Rekruttering av leder Nord-Troms Studiesenter  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter arbeidsutvalgets oppnevnelse av ansettelsesutvalg 

og mandat for rekruttering av ny leder til Nord-Troms Studiesenter. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
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Dagens leder av Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Kristin Vatnelid Johansen har sagt 

opp sin stilling som leder av studiesenteret for å tiltre ny stilling i Kåfjord kommune. 

Hun fratrer 31. oktober 2020. Ny leder må derfor rekrutteres.  

 

Ansettelsesutvalg 

På grunn av tidspress har arbeidsutvalget i regionrådet oppnevnt ansettelsesutvalg, 

da ordinært møte i regionrådet først avholdes 28. og 29. september.  

 

Arbeidsutvalget i regionrådet har gjort følgende vedtak vedr rekruttering av ny leder 

Nord-Troms Studiesenter: 

1. Ansettelsesutvalget får i mandat å ta ansvar for hele ansettelsesprosessen 

med innstilling til styret. Nord-Troms Regionråd foretar tilsetting. 

2. Sammensetning av ansettelsesutvalget:  

• Saksordfører Hilde Nyvoll, leder av rådet 

• Kommunedirektør Cissel Samuelsen (ansvar for kompetansefeltet) 

• Arnt Furubakken, personalavd, Kåfjord kommune 

 

 

 

Sak 33/20  Intensjonsavtale om etablering av interkommunalt politisk råd – 

kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner om å vedta 

intensjonsavtalen med mål om avklaring av deltakelse i et felles 

interkommunalt råd bestående av kommunene Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 

2. Nord-Troms Regionråd vil bestå i dagens form inntil interkommunalt politisk 

råd er etablert. Nord-Troms Studiesenter, ungdomssatsingen RUST og andre 

samarbeid i Nord-Troms vil videreføres med dagens 6 eierkommuner i et 

eget selskap. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Interkommunale politiske råd er ment å omfavne dagens regionråd som politiske 

samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av 
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kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale politiske 

råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. 

 
 

Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger; 

• Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd 

• Sammenslåing av fylkeskommuner 

• Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i 

samfunnsutviklingen fra fylkeskommune og fylkesmann 

• Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark  

• Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen 

 

I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige 

valgperiode (2015-2019); 

• Drøftingsmøter med Tromsø-områdets regionråd  

• Plan om å avholde møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke gjennomført)  

• NTRR mottok en skriftlig søknad fra Kautokeino kommunestyre om 

medlemskap 

 

Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede 

samarbeid mot Tromsø-området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste 

løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 

 

Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles 

interkommunalt politisk råd med basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et 

møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23.06.20. I møte ble man enig om ei 

felles arbeidsgruppe som består av Mona Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av 

regionrådene).  
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Mandatet til arbeidsgruppa; 

1. «Lage en oversikt over samarbeid og hvordan regionrådene i dag er 

organisert. Hva er aktuelt å ta inn hva skal holde utenfor?  

2. Utredning av hva nye Nord-Troms interkommunale råd kan og bør være? 

3. Lage utkast til avtale.» 

Vurderinger: 

Drøftingene mellom regionrådene signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus, 

og en forsterking av gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå. Et 

interkommunalt politisk råd kan ses på som arena for samskapt politikkutvikling på 

valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad 

for å stå sterkere. 

 

Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres i en slik prosess frem mot 

eventuell stiftelse. Erfaringer og forskning viser at tidlig involvering og forankring av 

slike prosesser er avgjørende for å lykkes. Det er derfor viktig å koble på 

formannskapene/kommunestyrene i arbeidet. Det er også avgjørende med felles 

mål, strategier og konkrete handlinger, slik at man oppnår gode resultater sammen 

– det er viktig for å bygge tillit mellom partene.  

 

Et interkommunalt politisk råd basert på kommunene i Tromsø-området og Nord-

Troms Regionråd krever en prosess i flere faser. Dette på grunn av ulik organisering 

og omfang av de to regionrådenes virksomhet pr i dag. 

 

Det foreslås følgende plan for prosessen:  

Etablering av interkommunalt politisk råd for kommunene Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen: 

 

 Milepæler: 

1 September 2020: 

Vedtak i begge regionråd med anbefaling til eierkommunene om å slutte 

seg til en intensjonsavtale. Mål for intensjonsavtalen: avklaring av deltakelse 

i et felles interkommunalt råd med 9 kommuner (kommuner som inngår i 

Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms regionråd). Et felles 

interkommunalt råd med 9 kommuner kan bli en politisk maktfaktor som 

samler og styrker hele regionen. 

Info-skriv til k-styrene om prosess igangsatt 

2 Innen 10. oktober: 
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Utarbeide intensjonsavtale og ferdig saksfremlegg til kommunestyrene i de 

9 aktuelle kommunene. Avtalen forplikter kommunestyrene til å avklare 

deltakelse i et interkommunalt politisk råd bestående av Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen.  

3 Innen 1.desember: 

Behandling av intensjonsavtale i alle kommunestyrene. I forbindelse med 

behandlingen av avtalen oppfordres kommunestyrene om innspill til 

aktuelle samarbeidsområder, for eksempel mat og reiseliv 

4 Innen 31. desember 20: 

Felles møte mellom ordførerne i 9 kommuner, agenda; 

• Formål og navn interkommunalt politisk råd 

• Avklare politisk og administrativ organisering 

• Økonomisk deltakeransvar 

• Myndighet 

• Saksområder 

• Budsjett  

Dette vil utgjøre grunnlag for utarbeidelse av samarbeidsavtale 

5 Innen 31. januar 21: 

Samarbeidsavtale IPR (interkommunalt politisk råd) vedtatt i begge 

regionråd, med felles saksfremlegg til kommunestyrene  

6 Innen 31. mars 21: 

Samarbeidsavtale IPR behandlet i alle kommunestyrer 

7 27. april 21 (for Nord-Troms kommunene): 

Representantskapsmøte Nord-Troms Regionråd – vedtak om 

nedleggelse/endring av organisasjonsform og formål 

(studiesenter/campus/RUST fortsetter) 

8 Innen 1. juni 21: 

Stiftelse og etablering av IPR 

• Strategier og budsjett 

• Årshjul 2021/2022  

 

Ressursbruk:  

må avklares nærmere. 

 

 

 

Sak 34/20  Endring av organisasjonsform og formål– Nord-Troms Regionråd DA  

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Brev fra Brønnøysundregistrene, pålegg om endring av organisasjonsform, 

mai 2020 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

1. Valg av organisasjonsform og endring av formål for det regionale 

samarbeidet (aktivitetene i dagens regionråd) vil påvirkes av etableringen av 

et felles interkommunalt råd for 9 kommuner. 

2. Nord-Troms Regionråd søker Brønnøysundregistrene om utsatt frist for 

endring av organisasjonsform. 

3. Saken tas opp igjen i regionrådet når etableringen av interkommunalt politisk 

råd (sak 33/20) er avklart. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Nord-Troms Regionråd er i dag organisert etter §27 i Kommuneloven som eget 

rettsobjekt.  I ny kommunelov som ble vedtatt 22. juni 2018, er det besluttet at 

samarbeid organisert etter kml. § 27 må endre sin organisasjonsform. Det er gitt en 

frist på 4 år fra lovens ikrafttredelse på å omdanne dagens § 27-samarbeid til enten 

kommunalt oppgavefelleskap eller interkommunalt politisk råd. 

 

Nord-Troms Regionråd har mottatt pålegg fra Brønnøysundregistrene om å endre 

organisasjonsform innen årsskiftet 2020/2021ihht ny Kommunelov. 

 

NTRR har i løpet av første halvår 2020 utarbeidet strategier for inneværende 

valgperiode. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument 

for perioden med følgende visjon: “våre kontraster, vår framtid”.  

 

Følgende områder skal regionrådet prioritere i perioden 2020-2023 for å nå målet 

om å utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling 

og vekst i arbeidslivet: 

1. Infrastruktur   

2. Kompetanse   

3. Samfunnsutvikling  

o Næringsutvikling 

o Omdømmebygging 

 

Nord-Troms Regionråd har definert interne fokusområdet med mål om å utvikle 

egen virksomhet. I 2020-2023 er følgende områder prioritert:  

1. Organisering  

2. Samarbeid  

3. Kommunikasjon  
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Mål for fokusområdet «Organisering»:   

1. Nord-Troms regionråd skal omorganiseres i samsvar med ny kommunelov innen fristen 22. 

juni 2022 

2. Ny organisering skal bygge oppunder at framtidas råd i større grad enn i dag skal være et 

politisk samarbeidsorgan 

3. Organiseringa skal ivareta regionens vellykkede ungdomssatsing 

 

 Tiltak  

Utrede ny organisering av Nord-Troms Regionråd ihht. ny kommunelov  

Signere ny samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet – operativ som Interkommunalt politisk 

råd innen 01.01.21 

Etablert avtale om vertskommune og administrative rutiner, herunder nytt saks- og arkivsystem 

 

Fristen som er satt for tiltaket interkommunalt politisk råd innen 1.1.21 må 

forskyves, da dette er utvidet til å omfatte 9 kommuner, noe som medfører en mer 

omfattende prosess. 

 

Vurderinger: 

Denne saken henger tett sammen med sak 33/20 intensjonsavtale interkommunalt 

politisk råd (IPR). Hvilken organisasjonsform som vil være mest hensiktsmessig for 

det regionale samarbeidet i Nord-Troms må vurderes når etableringen av IPR er 

avklart. 

 

Formelle forhold som må avklares ved ny organisering: 

• Organisering  

o – eget rettssubjekt (referanse: organisasjonskart, 

vedtekter/selskapsavtale + utvidet samarbeidsavtale) 

o Pålegg fra Brønnøysundregistrene med frist – vi må derfor etablere 

interkommunalt politisk råd med utgangspunkt i dagens vedtekter 

(behov for mindre endringer i første omgang) 

• Studiesenteret – egen avdeling (referanse: vedtekter. Avtaler med 

studiebibliotekene + avtaler med; leverandører av utdanninger (bla 

UiT)/kurs/praksisplassordninger – og studentene) 

• Ungdomssatsingen RUST – egen organisering som henger sammen med 

kommunenes organisering (referanse: vedtekter, Nord-Troms ungdomsråd, 

fagrådet, politiske rådgivere) 

• Arbeidsgiveransvar - 4 fast ansatte + regnskapsfører på engasjement + 

prosjektleder (referanse: arbeidsavtaler) 

• Økonomi – egenkapital (eierkapital + fri egenkapital/fond) – fordelingsnøkkel 

driftstilskudd – pensjonsforpliktelser tidligere ansatte (referanse: budsjett og 

regnskap) 

20



18 
 

 

 

Sak 35/20   Regional strategisk næringsplan for Nord-Troms 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Oppsummering workshop 16. juni 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd utsetter saken til avklaring vedrørende fremtidig 

organisering er vedtatt. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Hovedmålet i Nord-Troms Strategier 2021-2023 er å utvikle Nord-Troms til en 

bærekraftig region med positiv befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet. 

Satsingsområder for å realisere hovedmålsettinga er infrastruktur, kompetanse og 

samfunnsutvikling – og den siste med fokus på næringsutvikling og 

omdømmebygging. Et av tiltakene i handlingsplanen er å utvikle en felles regional 

næringsplan.  

 

På møte i regionrådet 26. mai ble det gjort følgende vedtak vedrørende 

handlingsplan i sak 22/20; 

Enstemmig vedtak:  

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett 

behandles på regionrådets møte i september 

 

For å komme raskt i gang inviterte regionrådet til workshop 16. juni 2020 der 

arbeidet med regional næringsplan for Nord-Troms (RSNP) ble startet opp.  
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Deltakerne på workshopen var næringskonsulentene i Skjervøy, Nordreisa, Lyngen 

og Kåfjord, mens Storfjord og Kvænangen var forhindret fra å møte. Visit 

Lyngenfjord var invitert til oppstarten, men var også forhindret fra å møte. Arena 

Nord-Troms deltok, samt administrasjonen i Nord-Troms Regionråd.  

Prosessledelse var ved Halti næringshage AS. 

 

Det er utarbeidet oppsummering og skisse til regional næringsplan. Elementer i 

forslag til regional næringsplan; 

 

Mål 

Planen må legge til rette for gode rammebetingelser for rekruttering, 

kompetanseutvikling, tilgang på boliger og næringsareal. 

 

Satsingsområder 

Industri: 

• leverandørindustri, bygg og anlegg  

• Digital oversikt over hva som kan leveres 

• Samarbeid om felles leveranser, utvikling av samhandling og gode avtaler 

• Bedriftsnettverk med mål om å være konkurranse- og leveransedyktig 

• Arealformidling på tvers av kommuner 

• Jobbe politisk for god anbudspolicy 

 

Matproduksjon:  

• arktisk landbruk og sjømat 

• Lokal og kortreist mat som konkurransefortrinn, kobles mot reiseliv 

• Koble på FoU-miljø for å utvikle holdbarhet for nye transportløsninger 

(elektrifisering) av mat 

• God forvaltning av produksjonsarealer på land og i sjø 

 

Reiseliv/opplevelsesindustri: 

• Stedsutvikling 

• Forprosjekt for å kartlegge utviklingsmuligheter/potensiale for regionale 

pakketurer, infopunkt  

• Skape salgbare og egenartede attraksjoner  

• Felles markedsføring ved å forsterke/sikre Visit Lyngenfjord 

• Sikre adkomst/transport av besøkende inn og ut av regionen 

 

Tilrettelegging/rammebetingelser: 

• Felles kommunikasjonsplan (bedrifts- og boattraktivitet)  
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• Samarbeid om forprosjekt som kartlegger muligheter og utreder potensialet 

for å vise frem Nord-Troms med gode budskap. Kommunikasjonsbyrå, ikke 

reklamebyrå. «PR-sjef» 

• Ekstern kommunikasjon for å bedre 

rekruttering/profilering/omdømmebygging 

• Samlende internkommunikasjon i regionen. Bygge kultur for regional 

bevissthet der vi unner hverandre suksess 

• Økt kompetanse på digitale løsninger og hvilke muligheter det gir  

• Tilrettelegge for infrastruktur for næringsliv, befolkning og 

samfunnsutvikling gjennom økt elektrifisering og fokus på 

transportkorridorer 

• Kompetanseutvikling fagarbeidere, høyere utdanning, entreprenørskap, 

forskning i samarbeid med Nord-Troms videregående skole, Fagskolen, 

Campus Nord-Troms/Nord-Troms Studiesenter, Universitetet i Tromsø, Blått 

Kompetansesenter og andre  

• Øke plankompetansen gjennom felles regional satsing på plankontor. 

Tilpasse rullering av kystsoneplan og arealplaner til RSNP 

• Satse på regionale klynger og nettverk innenfor ulike næringer 

• Samarbeide med beslutningstakere på strategisk nivå, også utenfor regionen 

(politisk, sjømat, bank/finans)  

 

Forankring: 

• Bred forankring av satsingsområder i næringslivet i Nord-Troms 

• Dialogmøter og innspillsrunder med næringslivet 

• Legge en felles slagplan 

• Politisk forankring formannskapene. Ansvar: ordførere 

• Administrativ forankring: rådmenn, ledergrupper, fagetater, sektorledere, 

medarbeidere 

• Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Holdninger – kommunikasjonsarbeid for å skape regional samarbeidskultur: 

• Vidsyn og storsinn 

• Fart! 

• Felles instrumenter 

• Målbare resultater og effekter 

• Felles feiring 

• Felles opplevd nytte politisk og administrativt  

 

Organisering 

Arbeidsform: 
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• Jobbe med kommunale næringsplaner parallelt med den regionale 

næringsplanen for å skape synergieffekter og økt effektivitet i planarbeidet 

• Få innspill fra næringslivet og premissleverandører gjennom prosessmøter 

• Prosjekter som genereres må sikres over i en driftsfase med forpliktende 

eierskap  

 

Arbeidsgruppe: 

• NUNT, Arena Nord-Troms, Visit Lyngenfjord, Ordførere?  

• Forslag: velg 3 personer til arbeidsgruppe, de øvrige utgjør styringsgruppe  

 

Tidsplan: 

Behandle skissen i regionrådet 29.september, deretter innarbeides i kommunale 

planstrategier som behandles høsten 2020. Ferdigstillelse mars 2021. 

 

Vurderinger: 

Det er utarbeidet et godt grunnlag for videre arbeid med en felles næringsplan for 

regionen. På grunn av det pågående arbeidet vedrørende ny organisering kan det 

være hensiktsmessig å avvente vedtak før vi går videre i prosessen. I tillegg er det 

kapasitetsutfordringer i sekretariatet i regionrådet grunnet oppsigelser. 

 

 

 

Sak 36/20   Kommunikasjonsstrategi 

Saksdokumenter:  

• Kommunikasjonsstrategi 2016-2019 

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Oppsummering fra workshop i juni og august 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd vil prioritere arbeidet med Kommunikasjonsstrategi i 

handlingsplanen for 2021. Når forutsetningene for handlingsplanen er landet, skal 

arbeidsutvalget utarbeide et forslag til gjennomføringsplan for tiltaket. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

NTRR har hatt en kommunikasjonsstrategi fra 2016-2019. Strategien beskriver 

informasjonstiltak, målgrupper og mediekanaler. I siste periode har NTRR benyttet 

pressemeldinger, annonser i papiraviser og på nett, deltagelse på 

konferanser/møter, politisk lobbyvirksomhet, hjemmeside og sosiale medier til å 
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spre informasjon om regionrådet. Det er utarbeidet en Verktøykasse for 

kommunikasjon samt en grafisk profil som benyttes.   

 

SWOT analysen som ble utarbeidet i forbindelse med Nord-Troms Strategier 2020-

2023 avdekker at det er behov for tiltak som styrker både det interne og eksterne 

informasjonsarbeidet. I praksis er det lite ressurser til å drive 

kommunikasjonsarbeid, og nye kommunikasjonsformer via sosiale medier krever 

oppdatert kunnskap om blant annet innholdsproduksjon og målgruppestyring. 

 

Nord-Troms Strategier 2020-2023: 

Mål:   

1. Kommunikasjon skal være middel for å nå NTRR’s strategiske mål 

2. NTRR’s identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk 

kommunikasjon. 

3. Kommunikasjon skal være preget av et tydelig budskap, både internt og 

eksternt 

4. NTRR skal tilpasse form, innhold og kanaler til aktuelle målgrupper 

5. Kommunikasjon skal også få fram de gode historiene fra regionen 

6. Øke kommunikasjon mellom kommunestyrene og regionrådet 

 

 Tiltak   

Oppdatere kommunikasjonsstrategien som utgikk i 2019 

• Mål på antall nyhetsbrev, pressemeldinger, innlegg på SoMe, o.s.v 

• Sosiale medier: Bruke film og bilder aktivt for å fremme budskapet  

Ta i bruk kommunikasjonsmateriell og strategier som allerede er utarbeidet 

Bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med beslutningstakere på 

fylkes- og nasjonalt nivå 

• Definere møteplasser 

• Utarbeide årshjul 

Ordførerne orienterer muntlig om Regionrådets arbeid i alle kommunestyremøter. 

Referat fra møte i Regionrådet settes opp på sakslisten 

 

 

Vurderinger: 

De ansatte i regionrådet har begrenset kompetanse på denne området. For å komme 

i gang med arbeidet ble det gjort avtale med konsulentselskapet Benzin om å 

gjennomføre workshops for ansatte. Målet var å skape et solid grunnlag for den nye 

kommunikasjonsplanen. Workshops ble gjennomført 30. juni og 21. august 2020. 
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På dag ble det arbeidet med analyse av nåtid (verdier, verktøy og utfordringer) og 

fremtid (verdier, målgrupper og mål). I tillegg ble det utarbeidet et aktørkart. På dag 

2 ble det jobbet med kommunikasjonsvirkemidler; personas, historieutvikling, 

kanaler og rolledefinering.  

 

Arbeidsøktene har vært med å gi et godt grunnlag for videre jobbing. Dessverre har 

vi 2 medarbeidere som skal over i andre stillinger, slik at kapasiteten for å ta dette 

arbeidet videre er redusert når det gjelder høsten 2020. Dette er et veldig viktig 

arbeid å holde fokus på, som er løftet fram av flere i arbeidet med strategiplan for 

både regionrådet og studiesenteret. Dette var også et viktig moment i samlingen 

med NUNT (næringsutviklerne) og Arena Nord-Troms i juni. 

 

 

 

Sak 37/20   Partnerskap Halti SA 

 

Forslag til vedtak: 

Grunnet den pågående prosessen med ny organisering av regionrådet utsettes 

saken. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

Sak 38/20   Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek  

Saksdokument: 

• Forslag til revidert avtale om studiebibliotek (vedlagt) 

• Forslag til revidert minstestandard for studiebibliotekene (vedlagt) 

• Forslag til sak til kommunene (vedlagt) 

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene å inngå ny avtale om studiebibliotek. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

Studiebibliotekene inngår i Nord-Troms Studiesenter (NTSS) sin modell: Megler – 

Motor – Møteplass. For at utdanningsinstitusjoner som eksempelvis UiT, skal kunne 

gi et godt tilbud i områder med lang avstand til nærmeste studiested, er de 

avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for utdanning og skape 

26



24 
 

møteplasser for studentene.  I tillegg bidrar studiesenteret med lokal kompetanse 

og rekruttering av studenter. 

 

Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som 

møteplass, studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. 

Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent 

veiledning og tilstedeværelse for studenter. 

I strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 2020 - 2023 (vedtatt i Nord-Troms 

Regionråd sak 21/20) er studiebibliotekene en selvfølgelig del av studiesenteret. Vi 

ønsker å videreutvikle NTSS og studiebibliotekene sine gode erfaringer med å 

framskaffe en merverdi for studentene gjennom lokal oppfølging og støtte.  

 

Avtalen med kommunene inngått i 2017 går ut i år. Det samme gjør avtalen med 

Universitetsbiblioteket. Vi foreslår en revidert, løpende avtale med 6 måneders 

gjensidig oppsigelsestid. Universitetsbiblioteket foretrekker én avtale med Nord-

Troms i stedet for avtale med hver kommune. Med bakgrunn i dette anbefales 

Nord- Troms Regionråd å godkjenne vedlagte avtale samt minstestandard. 

 

 

Sak 41/20 Høring – etablering av felles namsfogd i Troms politidistrikt 

Saken ettersendes/presenteres i møte av ordfører Nordreisa kommune. 

Orientering om saken i møte ved Hilde Nyvoll. Det ble ikke fattet vedtak i denne 

saken. 

 

 

Sak 42/20 Uttalelse nye Vinnelys transformatorstasjon 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Nordreisa kommune vedrørende nye 

Vinnelys transformatorstasjon. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 43/20 Uttalelse til fylkestinget vedrørende kutt i kollektivtilbudet 

 

Vedtatt uttalelse fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd ber fylkestinget i Troms og Finnmark vektlegge følgende 

ved vurdering av kollektivtilbudet i regionen: 

• Prioritere tilbud i lokalsamfunn hvor det ikke er alternative reisemåter 
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• Prioritere fergesamband med næringstrafikk, hvor det ikke er 

omkjøringsalternativer 

 

 

OPPFØLGINGSSAKER: 

 

Politisk jobbing med notat – Nordområdemeldingen – hva, hvem, hvordan og når  

Oppfølging ref protokoll møte 23.06.20: 

• 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. 

Fra møte 28. september: 

o Notat er sendt til fylkeskommunen, departement og nordområdesekretariat 

o Statsråd Astrup besøkte Lyngen 18. september, tema nordområdemeldingen, 

Geir Varvik deltok 

o Ørjan Albrigtsen og Geir Varvik sjekker status i arbeidet med nordmeldingen 

– gir tilbakemelding pr epost 

o Aktuelt med et eget møte med Tromsbenken? (Eirik forespør leder av 

Tromsbenken om møte koblet til neste møte i regionrådet 27.10.20) 

o Aktuelt å møte politisk nordområdeforum? – sjekkes nærmere 

 

Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs – status tilbakemelding fra 

fylkeskommunen 

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. 
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• 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. 

Fra møte 28.09.20  

- status: ingen signaler fra fylkeskommunen, administrativt møte er ikke avholdt. 

 

Regional planstrategi Troms og Finnmark fylkeskommune - innspill til 

kunnskapsgrunnlag – oppfølging i videre prosess 

• Vedtak 23.06.20: 

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: 

o Nord-Troms Strategier 2020-2023 

o Notat til Nordområdemeldingen (juni 2020) 

o Kunnskapsgrunnlag og status og strategier – Transportinfrastruktur i 

Nord-Troms (2018-2019) 

Fra møte 28.09.20:  

Fylkeskommunen har invitert til Dialogseminar med tema planstrategi 30.09.-

01.10.20 – hvem deltar fysisk? Hvem deltar digitalt? 

• Daglig leder har møtekollisjon 

• Ingen ordførere har anledning til å delta fysisk 

 

Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark  

Vedtak Nord-Troms Regionråd 23.06.20: 

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 
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i regionutvalget. Regionrådet ber også de samme ordførerne ta kontakt med 

Fefo om saken. Saken følges opp på møte i regionrådet i september. 

Fra møte 28.09.20 

Etter regionrådsmøte har det vært ett møte i regionutvalget i Statskog. Regionrådets 

representanter Bernt og Eirik deltok. Saken er tatt opp; Statskog er kjent med saken. 

Eirik følger opp saken mot Statskog – «er det etablert dialog med FeFo i saken?» 

 

Møte fylkesråd for næring – aktuelle saker? 

Fra møte 28.09.20:  

Regionrådet var enige om å avvente møtet til fremtidig organisering er avklart. 

 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

 

Kompetansepilot – Troms og Finnmark fylkeskommune 
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o I Troms og Finnmark fylkeskommune er Syd-Varanger og Nord-Troms valgt 

ut som piloter 

o Nord-Troms pilot: fokus på industri og sjømat mot næringen i Lyngen og 

Skjervøy 

 

Orientering fra møte 11. september 2020, konseptvalgutredning (KVU) for Nord-

Norge ved Ørjan Albrigtsen 

o Statens vegvesen har fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet om å lede 

en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. I den 

forbindelse vil divisjonsdirektør Per Morten Lund invitere til informasjons 

møte om oppdraget. Departementet har bedt om et utfordringsnotat som 

grunnlag for deres fastsettelse av mandat for utredningen innen 1.oktober 

2020. Vi ønsker derfor å få konkrete innspill fra dere på utfordringsnotatet.  

o Nord-Troms Regionråd har sendt innspill til KVU i etterkant av møtet. Innspill 

er også sendt ordførerne i regionrådet  

 

REFERATSAKER: 

Fra Storfjord kommune:  

• melding om vedtak; Nord-Troms strategier 2020-2023 

• melding om vedtak: : Intensjonsavtale vedr opprettelse av et nytt 

interkommunalt politisk råd  

Fra Nordreisa kommune: 

• melding om vedtak; felles forliksråd for Nord-Troms 

• invitasjon til Nordreisa kommunestyre – Nord-Troms strategier 2020-2023 

Fra Lyngen kommune: 

• melding om vedtak; Nord-Troms strategier 2020-2023 

Fra Ullsfjordforbindelsen AS: 

• Elektrisk ferge over Ullsfjorden – planlegging av Ullsfjordforbindelsen 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

TEMAMØTE ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP MANDAG 28. SEPTEMBER KL 1500 

(eget referat er utarbeidet fra dette møtet.) 

I tillegg til regionrådet deltok kommunedirektørutvalget, helseledere og innledere. 

Helseledere og fagfolkene fratrådte møtet kl 1730. 
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MØTET FORTSATTE MED ORDFØRERE OG KOMMUNEDIREKTØRER kl 1730: 

Nord-Troms samarbeidet (fellesmøte RR og KDU) 

Orientering – pågående arbeid i KDU; 

• Fagområdeinndeling i KDU (parallell til ordning med saksordførere) 

• Plansamarbeidet igangsatt -Møte KDU 8. oktober 

• Brannsamarbeidet – viktig at vi klarer å videreføre dette 

• NORIKT – etablert (alle kommuner deltar unntatt Lyngen) – fått utarbeidet 

statusrapport fra Bredbåndfylket– strategiarbeid er på agenda p.t. 

• Felles kommunelege – samfunnsmedisin – ønsker å utrede denne saken 

videre 

• Innkjøpstjenesten – jobber med å forbedre denne – handlingsplan og 

anskaffelsesstrategi under utarbeidelse 

• Felles klima- og energiplan Nord-Troms – fått midler, arbeid i oppstartsfasen 

• Hatt møte i dag med HR-nettverket og Studiesenteret - drøftet om man skal 

gå i gang med felles kompetanseplan Nord-Troms 

Orientering fra regionrådet – aktuelle saker: 

o Vedtak fra dagens møte – intensjonsavtale vedrørende etablering av felles 

interkommunalt politisk råd 

o Hvordan skal vi forankre tiltak i det regionalpolitiske samarbeidet som gjelder 

NT 6 dersom kommunene danner IPR med Tromsø-området? 

Drøfting – hvilke grep tar vi framover?  

• Viktig at vi tenker som en kommune selv om vi er 6 om vi skal få dette til 

• Nyttig med samarbeid også på mindre områder hvor man ikke trenger en hel 

stilling 

• Når vi skal danne selskap er det viktig at det gjøres gode utredninger med 

faglig vurderinger (definere behov og kompetanse) 

• Muligheter for å få mer til i lag 

• Kommunalt oppgavefellesskap – dette må vi få på plass 

• Samfunnssikkerhet og beredskap – mange samarbeidsmuligheter 

• Etablert nettverk på de store fagområdene – helse og oppvekst.  I tillegg 

etablert nettverk for HR. oppvekstledernettverket har egen ressurs 

Hvordan tar vi saken med helsefelleskap videre? 

• det må dedikeres ressurs til arbeidet 

 

Regionale planer  

– kobles til kommunale planstrategier? Saken ble ikke drøftet. 

 

Åpen post - dagsaktuelle saker, ingen saker 

 

Møtet hevet kl 1825 

Berit Fjellberg, referent 
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MØTE TIRSDAG 29.09.20 START KL 0830 

 

Sak 39/20   Handlingsplan Nord-Troms Strategier 2020-2021 

Saksdokumenter:  

• Nord-Troms Strategier 2021-2023 

• Notat til Nordområdemeldingen  

• Forslag til Handlingsplan 2020-2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner handlingsplan knyttet til Nord-Troms Strategier 

for 2020-2021 med endringer og prioriteringer foretatt i møte. 

 

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 

Handlingsplan for 2021 legges frem for godkjenning i neste regionrådsmøte 27. 

oktober. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger  

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.  

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 

fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 

til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 

behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik 

behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 

eierkommunene til felles regional plan. 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 

april i år. 

 

På møte i regionrådet 26. mai ble det gjort følgende vedtak vedrørende 

handlingsplan i sak 22/20; 

Enstemmig vedtak:  

6. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

7. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 
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8. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

9. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

10. Handlingsplan inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett 

behandles på regionrådets møte i september 

 

Vurderinger: 

Nord-Strategier skulle behandles av eierkommunene i juni, men noen har utsatt 

saken. Selv om strategiene ikke er behandlet i alle kommunestyrer er det viktig å 

komme i gang med utforming av tilhørende handlingsplan, slik at denne og budsjett 

kan behandles i regionrådsmøtet i september.  

 

I vedlagte forslag til handlingsplan er det tatt utgangspunkt i mål og tiltak som er 

listet i Nord-Troms Strategier. Saksbehandler har utarbeidet forslag til koblinger 

mellom mål og tiltak i dokumentet, i tillegg til å skissert forslag til målgruppe og 

ressurser. Innspill fra Storfjord kommune er også tatt inn i forslaget. Under hvert 

satsingsområde er også tiltak fra notatet til Nordområdemeldingen (kommer høsten 

2020) listet opp. 

 

Under behandlingen av dokumentet bør det gjøres vurderinger og prioriteringer av 

tiltak som skal gjennomføres i 2021. Målgruppe og ressurs bør også drøftes for de 

prioriterte tiltakene. 

 

 

Sak 40/20  Budsjett 2021 

Saksdokumenter:  

• Forslag til budsjett drift regionrådet 2021 

Saksbehandler: Berit Fjellberg  

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med samme  

ramme som 2020. Kommunale driftstilskudd for 2021 fastsettes etter vedtatte 

fordelingsnøkkel.  

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
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Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 

selskapsavtalen).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 

kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 

etter folketall.  

 

Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og kommunedirektørutvalget 

2. Drift av ungdomssatsingen RUST 

3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 

4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 

Drift av sekretariatet i regionrådet 

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 

som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 

permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse med 

ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å følge 

opp kommunedirektørutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 

 

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 

representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 

myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 

til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 

representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 

myndigheter eller i utvalg/styrer. 

 

Drift av ungdomssatsingen RUST 

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 

personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 

ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 

tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 

regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 

eksempel Troms fylkeskommune). 

 

Drift av Nord-Troms Studiesenter 

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

fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 

 

Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 

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

«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
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fylkeskommunen. Prosjektet opphørte i 2019. det har vært jobbet med statlig 

medfinansiering siden etableringen av NTSS i 2006. Høsten 2019 fikk regionrådet 

gjennomslag og studiesenteret fikk 1 mill i driftsstøtte for 2020 over 

Statsbudsjettet. Det ble i tillegg mulig å søke om statlig støtte for 2021 og 2022. 

 

Vurdering: 

Driftsbudsjett: 

Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 

kroner) som de foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Det er gjort noen 

justeringer; 

• Redusert avsetning til reising og fysiske møter (Coronarelatert) 

• Mer midler arkiv (pålegg om arkivering) 

• Mer midler til informasjon/kommunikasjon (fått tilbakemelding om at dette 

er et område vi må forbedre) 

 

Det legges opp til å inngå avtale med vertskommunen om å overta de administrative 

oppgavene fra 2021. 

 

Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet om å øke budsjettet med en egen pott 

som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. 

Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i vedtatte 

aktiviteter, til sammen kr 350.000. Den største er satsingen er DRIVKRAFT NORD-

TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms 

fylkeskommune bidrar med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 

av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. 

Dette prosjektet ble finansiert over budsjettene for 2019 og 2020. 

 

Saksbehandler foreslår at det settes av midler til Mastergradsstipend, og en pott til 

oppfølging av tiltak i handlingsplanen 2021. handlingsplanen er ikke ferdig 

behandlet, det er derfor vanskelig å budsjettere de enkelte tiltakene. Dette kan 

gjøres når handlingsplanen er ferdigstilt og vedtatt. 

 

Driftstilskudd studiesenteret: 

Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 

oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 

Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 

og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 

studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. 

Modellen er fleksibel, distribuert og digital. For 2020 fikk NTSS tildelt 1 mill i statlig 

medfinansiering. NTSS har behov for 2 mill årlig i driftsmidler for å fortsette 

aktiviteten på dagens nivå. 
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Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene, som i sum 

utgjør ca 1,2 mill årlig. 

 
 

Forslag til BUDSJETT 2021  

– driftstilskudd fra eierkommuner 

 

Budsjettforutsetninger 2021 (samme som for 2019 og 2020): 

• Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 

medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 

møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 

sentrale myndigheter).     

• Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 

Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

• Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 

ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 

post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

• Egenandeler/tiltak: mastergradsstipend og tiltak handlingsplan kr 350.000 

• Nord-Troms Studiesenter kr 500.000 

 

BUDSJETT 2021 

 BUDSJETT 2020 BUDSJETT 2021 

Driftsinntekter – tilskudd fra 

kommunene  

 2.845.000  2.845.000 

Sum inntekter  2.845.000  2.845.000 

   

Lønn og personal  1.405.000  1.405.000 

Reiseutgifter      115.000       90.000 

Kontorhold     100.000     100.000 

Regnskap og revisjon       15.000       30.000 

Møtekostnader     225.000     175.000 

Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       60.000 

Informasjon/kommunikasjon       35.000       65.000 

Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 

Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 

Tilskudd til studiesenteret     500.000     500.000 

Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000      

Avsetning av midler til 

Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 
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Avsetning av midler til 

Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000  

Avsetning av midler til oppfølging 

samarbeidsavtale TIL 

      10.000  

Tiltak – handlingsplanen 2021      310.000 

Sum kostnader  2.845.000  2.845.000 

 

 

Møtet hevet kl 1200 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg og eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato:12.10.20 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Tirsdag 27. oktober 2020 kl 0830-1130    
  
Sted: Teams  
 
 
Saksdokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi: Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 8-2020 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 27. oktober 2020 kl  0830 

 
PROGRAM: 
0830 Møte med Visit Lyngenfjord ved reiselivssjef Georg Sichelschmidt vedrørende 

satsing på cruise i regionen 
0900 Sakslista 
Det er sendt forespørsel til Tromsbenken om møte 27. oktober kl 1000 med tema 
Nordområdemeldingen, svar ikke mottatt 
1130 Avslutning  
 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 44/20 Godkjenning av protokoll fra møte 28.-29.09.20 
Sak 45/20 Godkjenning av Handlingsplan Nord-Troms Strategier 2021 (ref sak 

39/29) 
Sak 46/20 Årshjul 2021 – prioriteringer av møtearenaer 
Sak 47/20 Politisk jobbing mot Nordområdemeldingen 
Sak 48/20 Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen 2021 
Sak 49/20 Sammensetning av ressursutvalg for Nord-Troms Studiesenter 
Sak 50/20 Utredning vedrørende Barmarksløyper i Nord-Troms (sak fra 

formannskapet i Kvænangen) 
 
 
OPPFØLGINGSSAKER: 

 Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs 
 Status fra Statskog vedr kontakt med FeFo: Jakt- og fiskerettigheter i ny-

fylket Troms og Finnmark 
 Status arbeid med Intensjonsavtale interkommunalt politisk råd (behandling i 

k-styrene) 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 

 Kompetansepilot Nord-Troms 
 Henvendelse fra Halti kvenkultursenter til ordførerne – Nord-Troms som 

hovedsete for kvenkultur, spørsmål vedrørende kvensk i grunnskolen og 
kommunal plan for kvensk språk og kultur 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
DRØFTING: 

 Visit Lyngenfjord har gjennomført en forstudie for å finne ut om regionen 
skal satse på cruise. Prosjektet er finansiert av alle fem Visit Lyngenfjord 
kommuner og TFFK. Reiselivssjef Georg Sichelschmidt vil presenterte 
resultatet av forprosjektet og ønsker en dialog med Nord Troms Regionråd 
om en mulig videre arbeid med prosjektet. 

 Åpen post – aktuelle saker 
 
 
REFERATSAKER: 
Fra Arena Nord-Troms: 

 Uttalelse til Troms fylkestrafikk om foreslåtte kutt i samferdselssektoren 
Fra Midt-Troms Regionråd:  

 Høringssvar til KMD vedr reviderte planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 
 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører
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3. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR  2020

Vi viser til de to tidligere terminutbetalingene i  2020  og utbetaler 3. termin for følgende
antall personer:

28 personer bosatt i  2016  å kr 18  000,00 kr 504 000,00

19 personer bosatt i  2017  a kr 21  500,00 kr 408 500,00

22 personer bosatt i  2018  å kr 43  500,00 kr 957  000,00

14 personer bosatt i  2019  å kr 61  500,00 kr 861  000,00

83 personer bosatt gir TOTALT kr  2 730 500,00

Til Deres konto  4740 05 03954  overføres:

kr  2  730  500,00

Vi viser til vedlagte liste med oversikt over personer vi utbetaler integreringstilskudd
år 2—5 for. For personer som har flyttet til ny kommune i løpet av  2020  blir
integreringstilskuddet for  2020  utbetalt til fraflyttingskommunen, dvs den kommunen der
personen var bosatt  01.01.2020.  Kommunene er selv ansvarlig for å foreta det økonomiske
oppgjøret seg imellom. Se vårt rundskriv  01/2020  "Tilskuddsordning for intereringstilskudd,
eldretilskudd og barnehagetilskudd  2020".  Det kan forekomme at flytting i  2019  først blir
registrert i  2020.  Fraflyttingskommunen kan i slike tilfeller ha fått utbetalt flere terminer av
tilskuddet for  2020  fordi flyttingen ikke var registrert per  01.01.2020.  Ide tilfellene det er klart
at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre de terminene av
integreringstilskuddet for  2020  som den har mottatt til tilflyttingskommunen.
4.  og siste terminutbetaling i  2020  blir ultimo november.

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Ragnhild Dugstad (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
avdelingsdirektør seniorradgiver
Økonomi— og drifstavdelingen

Vedlegg
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
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: 

  07.10.2020  2020/9398 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
Gøril Toresen, 776 42088 
Espen Larsen, 789 50306 
  
 

Kommunene i Troms og Finnmark 
 

  

Orientering om statsbudsjettet for 2021 og det økonomiske opplegget for 
kommunene 

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2020, frem statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1 S 2020-2021).  
 
Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2021 vedrørende 
kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter 
i 2021 for kommunene i Troms og Finnmark.  
 
 

1 Kommuneøkonomien i 2020 
 
Regjeringen og Stortinget har iverksatt omfattende økonomiske tiltak rettet mot kommunesektoren i 
løpet av våren. Tiltakene utgjør i alt 19,6 mrd. kr., hvorav 17,4 mill. kr. i vedtatte økte bevilgninger til 
kommunesektoren og 2,2 mrd. kr. i reduserte utgifter som følge av at arbeidsgiveravgiften er 
midlertidig redusert i to måneder.  
 
Det er videre fremmet følgende nye forslag i proposisjon 21. september på 2,5 mrd. kr: 

• Kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransport: 1,5 mrd. kr. 
• Skjønnsmidler til kommuner til oppfølging av TISK-strategien: 500 mill. kr. 
• Støtte til lokalt næringsliv mv: 300 mill. kr. 
• Testing ved grenseoverganger: 200 mill. kr. 

 
Kommunene har fordel av lavere anslått lønns- og prisvekst i 2020. Sammenliknet med anslaget i 
saldert budsjett 2020, utgjør reduserte utgifter som følge av lavere lønns- og prisvekst 8,2 mrd. kr. 
Det endelige svaret på hvor mye kommunesektoren sparer på lavere lønns- og prisvekst, får vi ikke 
før regnskapstallene for 2020 foreligger våren 2021. 
 
Summen av ovennevnte vedtatte bevilgninger og tiltak, nye forslag og lavere kostnadsvekst utgjør 
30,3 mrd. kr. 
 
I nysalderingen av statsbudsjettet 2020 vil regjeringen komme tilbake med en ny vurdering av 
kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter som følge av virusutbruddet. Regjeringen legger 
fram nysalderingen for Stortinget i andre halvdel av november. 
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2 Generelt om kommuneopplegget i 2021  
 
For å sette kommunene i stand til å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen, foreslår 
regjeringen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kr. i 2021. Veksten er i tråd 
med det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai. 
 
Av veksten på 2 mrd. kr. får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,6 mrd. kr., mens 
fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kr. Det er lagt inn bindinger på 100 mill. kr. i kommunene 
til satsing på barn og unges psykiske helse og 100 mill. kr. til satsing på ferjer og nullutslippsbåter i 
fylkeskommunene. 
 
Regjeringen foreslår også at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9 mrd. kr. som 
kompensasjon for skattesvikt som følge av koronakrisen i 2020. Dette kommer i tillegg til veksten i 
frie inntekter. 
 
Enkelte små kommuner har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange opp 
disse kommunene, foreslår regjeringen å øke skjønnsrammen for 2021 med 30 mill. kr. 
 
 
2.1 Kommuneøkonomien under koronakrisen – forslag i statsbudsjettet 2021 
 
Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. 
kr. som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og 
avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
 
Regjeringen vil også legge frem et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i november 2020 med 
foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende 
bevilgningsforslag. 
 
Våren 2021 vil den endelige skatteinngangen og lønns- og prisveksten i 2020 være kjent. 
Arbeidsgruppen som kartlegger de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av 
koronakrisen vil avgi endelig rapport innen 1. april. På denne bakgrunn vil regjeringen komme 
tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med en analyse av de samlede økonomiske konsekvensene 
av virusutbruddet for kommunesektoren.  
 
 
2.2 Handlingsrom 
 

 
 

Kommuner 
(i mrd. kr.)

Fylkeskommun
er (i mrd. kr.)

Kommunesektor
en samlet (i 
mrd. kr.)

Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg 1,6 0,4 2,0
Merkostnader demografi -0,9 -0,2 -1,1
Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene -0,1 -0,1 -0,2
Økt handlingsrom 0,6 0,1 0,7
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I kommuneproposisjonen ble det anslått at kommunesektoren ville få merutgifter knyttet til den 
demografiske utviklingen på 1,6 mrd. kr. i 2021. Nå anslås merutgiftene til demografi til 1,1 mrd. kr., 
hvorav kommunenes merutgifter utgjør 0,9 mrd. kr. Veksten i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 
sees i sammenheng, og belaster ikke fri inntekter i 2021. 
 
Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 0,2 mrd. kr. for kommunesektoren, hvorav 
kommunene utgjør 0,1 mrd. kr. 
 
For kommunene betyr dette at handlingsrommet øker med 600 mill. når demografi og regjeringens 
satsinger er hensyntatt. Det særskilte tillegget på 1,9 mrd. kr som kompensasjon for skattesvikt som 
følge av korona kommer i tillegg. 
 
Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og 
bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten 
i frie inntekter. 
 
 
2.3 Arbeidsgruppe som skal kartlegge økonomiske konsekvenser av virusutbruddet 
 
Regjeringen har tett kontakt med KS og politiske ledere i kommunene om konsekvensene av 
virusutbruddet og hvordan de håndteres. Som ledd i dialogen har regjeringen nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren for å kartlegge de økonomiske 
de konsekvensene som virusutbruddet har hatt for kommunesektoren. 
 

• Arbeidsgruppen skal systematisk gå gjennom hvilke typer utgifter eller inntekter som blir 
påvirket av virusutbruddet 

• Arbeidsgruppen skal også gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter 
utgjør 

• Arbeidsgruppen skal avgi en endelig rapport innen 1. april 2021. Arbeidsgruppen vil komme 
med en første delrapport i oktober 2020. 

 
 
2.4 Pris- og lønnsvekst 2020 og 2021 (kommunal deflator). 
 
Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent). 
 
 

 
 
Pris- og lønnsvekst 2020 
For 2020 anslås lønns- og prisvekst nå til 1,6 %., noe som er 0,2 prosentpoeng høyere enn i vår. 
Nivået på 1,6 % et fortsatt betydelig lavere enn 3,1 % som anslått i fjor høst. 
 

Anslag 2020 
i NB 2019

Anslag 2020 i 
RNB 2020

Anslag 2020 i 
statsbudsjettet 
for 2021

Anslag 2021 i 
statsbudsjettet 
for 2021

Deflator 3,1 % 1,4 % 1,6 % 2,7 %
Herav lønnsvekst (2/3 av deflator) 3,6 % 1,5 % 1,7 % 2,2 %
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Lavere kommunal deflator i 2020 gir kommunesektoren økt handlingsrom innenfor de midlene som 
allerede er bevilget. Denne innsparingen anslås nå til 8,2 mrd. kr. sammenliknet med saldert 
budsjett 2020, dette er noe ned fra RNB hvor innsparingen var anslått til 9,1 mrd. kr. 
 
Pris- og lønnsvekst 2021 
For 2021 anslås deflator til 2,7 % og lønnsveksten til 2,2 %. I kommunesektorens inntektsrammer for 
2021 ligger altså inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,7 %. 
 
 
2.5 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020 
 
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige 
skattytere som tilfaller kommunesektoren. 
 
Det er en langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 
40 % av kommunenes samlede inntekter. I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren økt 
med 1,05 prosentpoeng til 12,15 %. Den fylkeskommunale skattøren forslås økt med 0,25 
prosentpoeng til 2,7 %.  
 
Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre om lag 233 mrd. kr. i 
2021, en nominell vekst på 6,4 % fra 2020. Den forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant 
annet relativt lav lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020. 
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 bygger blant annet på 0,6 % 
sysselsettingsvekst og 2,2 % lønnsvekst fra 2020 til 2021. 
 
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S 
(2020-2021) viser de frie inntektene i 2020 og 2021, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd.  
 
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie 
inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt 
omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen, og ettersom de fleste kommunene i Troms 
og Finnmark har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt 
som har størst betydning.  
 
Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 
beregningen av frie inntekter i 2021 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. 
Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn 
landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i 
innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv vurdere hva som er 
et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2021. Sjekk denne står seg.. 
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2.6 Andre aktuelle saker med betydning for kommunesektoren 
 
Havbruksfond 
I revidert budsjett for 2020 vedtok Stortinget nytt system for fordeling av havbruksinntekter fra 
kapasitetsjusteringene som i henhold til «trafikklyssystemet» gjennomføres annethvert år. Det ble 
besluttet at fra og med 2022 skal 60 % av inntektene ved kapasitetsjusteringer tilfalle staten. 40 % 
skal fordeles til havbrukskommuner og fylkeskommuner via Havbruksfondet. 
 
Fra kapasitetsjusteringen som er gjennomført i 2020, skal kommunesektoren tilføres 2,25 mrd. kr. i 
2020 og 1 mrd. kr. i 2021. Dette innebærer at kommunesektoren totalt får 3,25 mrd. kr. av de 
samlede inntektene fra årets tildelingsrunde. 
 
Kommunene i Troms og Finnmark har i 2020 fått tilsagn om utbetalinger på 488 mill. kr. fra 
Havbruksfondet. 
 
Stortinget besluttet også å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i 
statsbudsjettet for 2021. En produksjonsavgift på 40 øre per kilo sløyd fisk anslås å gi et proveny på 
om lag 500 mill. kroner, påløpt i 2021 og bokført i 2022. Det vises også til omtale i Prop. 1 LS (2020–
2021) Skatter, avgifter og toll 2021. 
 
Eiendomsskatt  
Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 
promille fra 2021. 
 
Det anslås samlet sett å redusere eiendomsskatten med om lag 300 mill. kr. Enkeltkommuner blir 
ikke kompensert for redusert eiendomsskatt. Når det gjelder kommunene samlet sett, blir reduserte 
eiendomsskatteinntekter motsvart av økt kommunal skattøre. Det skyldes forutsetningen om at 
kommunesektorens skatteinntekter skal utgjøre 40 %. av sektorens samlede inntekter. 
Eiendomsskatten inngår i sektorens samlede skatteinntekter. 
 
 
 2.7 Korreksjonssaker 
 
Under følger en omtale av saker hvor det er gjort endringer i rammetilskuddet til kommuner og 
fylkeskommuner som følge av endringer i oppgavefordelingen, regelendringer, innlemming av 
øremerkede tilskudd mv. (se tabell 6.21 i Prop.1 S Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 
 
Statlige og private skoler  
Som følge av økt antall elever i statlige og private skoler reduseres rammetilskuddet til kommunene 
med 189,9 mill. kroner, og rammetilskuddet til fylkeskommunene med 4,3 mill. kroner. Se Grønt 
hefte (H-2468 N) for nærmere omtale av trekk- og korreksjonsordningen for elever i statlige og 
private skoler. 
 
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener 
 En universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlaster kommunesektoren 
og er anslått å gi besparelser i 2021 på 8,2 mill. kroner for sektoren samlet. Som følge av dette 
reduseres rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med hhv. 7,4 og 0,8 mill. kroner. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet. 
 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn – helårseffekt av endring i 2020 
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Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med 
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Rammetilskuddet ble 
økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet blir derfor økt med 
ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere 
omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet. 
 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn  
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å 
omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i 2021 med 
25 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 mill. 
kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn – helårseffekt av endring i 2020 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever med 
særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/ 2021. Kommunene ble kompensert ved en økning i 
rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor 
med ytterligere 30,2 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet. 
 
Skjønnstilskudd til naturskade 
Skjønnstilskuddet til kommunene ble økt med 100 mill. kroner i 2020 ved behandlingen av Prop. 127 
S (2019–2020). Midlene skal kompensere kommunene for utgifter til gjenoppretting av skade på 
kritisk infrastruktur som følge av naturskade. Dette er en engangsbevilgning for 2020. Som følge av 
dette reduseres rammetilskuddet med 102,7 mill. kroner i 2021. 
 
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten – helårseffekt av endring i 2020 
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre skatteoppkrevingen fra 
kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020, og rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. 
kroner. I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset ble imidlertid 
overføringen utsatt til 1. november 2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3 
mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021, og derfor 
reduseres rammetilskuddet med 945,5 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2020– 2021) 
Skatter, avgifter og toll 2021. 
 
Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020 
Det ble fra 1. mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunntilskudd til 
fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to endringene ble rammetilskuddet i 
revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut 
av rammetilskuddet sammen med andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til 
virusutbruddet (jf. første rad i tabell 6.21). Endringene får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet 
økes derfor med 194,6 mill. kroner utover korrigert RNB-nivå. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020 
Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med 5 mill. kroner i 
tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L (2019–2020). Som kompensasjon 
for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles 
etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 
Kunnskapsdepartementet. 
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Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019– 2020). 
Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den 
kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på 
anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til 
grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og 
rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger. Se nærmere 
omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet. 
 
Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet 
Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for rett 
til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter økes 
rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020– 2021) for Barne- og familiedepartementet. 
 
Frivilligsentraler  
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba Stortinget 
regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket tilskudd fra 
2021 (vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra rammetilskuddet til kap. 315, post 60 
på Kulturdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 
Kulturdepartementet 
 
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning 
Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar 2021. 
Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 pst. til 11 pst. av 
kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere 
pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår 
regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for 
enkeltstående barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en besparelse for kommunene på 
351,4 mill. kroner, mens skjermingsordningen innebærer utgifter på 135,6 mill. kroner. Dette gir en 
nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Uttrekket 
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 
Kunnskapsdepartementet. 
 
Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak 
Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. 
januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få 
utfordringer med høyere egenbetaling, økes rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021. Midlene 
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 
Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 100 mill. 
kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og 
avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling 
(tabell C). Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
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4 Skjønnsmidler i 2021 
 
Den samlede skjønnsrammen til kommunene i Norge ble redusert fra 1,084 mill. kr. i 2020 til 1,025 
mill. kr. i 2021. Dette er en reduksjon på 5,4 prosent sammenliknet med 2020. Basisrammen for 
kommunene samlet er redusert med 100 mill. kr., noe som utgjør en nedgang på 10,5 % fra 2020. 
Reduksjon i basisrammen overføres til innbyggertilskuddet, som dermed sikrer en fordeling etter 
faste kriterier og større forutsigbarhet for kommunene. Departementets reservepott øker med 30 
mill. kr. og rammen for 2021 er på 150 mill. kr. Dette er en økning på 25 % fra 2020. Reservepotten 
inkluderer blant annet ressurskrevende tjenester, samt kompensasjonsordningen for tap av 
veksttilskuddet. Departementets prosjektskjønnspott for 2021 er satt til 25 mill. kr. 
 
Økningen av departementets reservepott på 30 mill. kr. skal gå til små kommuner, under 3.000 
innbyggere, som har særskilt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende tjenester. Midlene 
vil bli fordelt fra departementet, og vil gjelde et fåtall kommuner. Ved fordelingen vil departementet 
også ta hensyn til andre forhold som kommuneøkonomien.  
 
Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem ble det lagt opp til en toårig kompensasjonsordning for 
kommuner som mister veksttilskuddet som følge av sammenslåing. I 2020 fikk kommunene 
kompensert for 80 prosent av reduksjonen og i 2021 kompenseres kommunene for 40 prosent av 
reduksjonen. Ordningen foreslås avviklet i 2022. Denne ordningen finansieres fra departementets 
tilbakeholdte skjønnsmidler. 
 
Den totale skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark i 2021 er redusert med 12,9 %, 
eller 16 mill. kr. fra året før, til 108 mill. kr. Reduksjon er begrunnet med at det fortsatt er store 
forskjeller i skjønnstilskuddet pr. innbygger mellom fylkene og basisrammen justeres for å utjevne 
denne forskjellen.  
 
Av fylkesrammen er 67 mill. kr. fordelt som basisskjønn til kommunene i Troms og Finnmark, dette 
er en nedgang på 12,6 % sammenliknet med 2020. Fordelingen på den enkelte kommune vises i 
grønt hefte, tabell 1-k. 
 
Fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler for 2021 er på 41,0 mill. kr. og av dette er 15,5 mill. kr. 
avsatt til prosjektskjønn i 2021. Fylkesmannen vil i løpet av høsten sende ut et eget brev til 
kommunene med mer informasjon om blant annet søknadskriterier, satsingsområder og 
søknadsfrist.  
 

 
5 Inntektssystemet 
 
Endring av kostnadsnøklene 
Som varslet i kommuneproposisjonen blir det gjort en justering av delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole i inntektssystemet for kommunene fra 2021. Endringen er en tilpasning til at det fra 2018 
ble innført en norm for lærertetthet. 
  
Normen for lærertetthet legger en begrensning på kommunenes muligheter til å hente ut 
stordriftsfordeler, og smådriftsulempene blir dermed relativt sett også noe mindre enn tidligere. For 
å ta hensyn til dette justeres vektingen av bosettingskriteriene (sone- og nabokriteriet) og gradert 
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basiskriterium (som fanger opp smådriftsulemper på kommunenivå) noe ned. Kriteriet antall barn 6-
15 år vektes tilsvarende opp.  
 
Innføringen av normen ble finansiert med et øremerket tilskudd i 2018 og 201. I 2020 ble det 
øremerkede tilskuddet på om lag 1,3 mrd. kr. innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.  
I 2020 ble midlene fordelt med en særskilt fordeling i inntektssystemet (tabell C). I denne fordelingen 
ble om lag 60 %. av midlene fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet, mens 40 % ble 
fordelt til de kommunene med det største behovet for nye lærere for å oppfylle normen.  
 
Fra og med 2022 skal midlene i sin helhet fordeles etter kostnadsnøkkelen. For å få en mer gradvis 
overgang fra dagens særskilte fordeling av midlene (tabell c) til en fordeling etter 
delkostnadsnøkkelen, videreføres halvparten av midlene med særskilt fordeling i 2021 (om lag 676 
mill. kr.), mens de resterende midlene fordeles etter ny nøkkel.  
 
Fordelingen i tabell c i 2021 er tilpasset slik at 30 % av det beløpet som ble innlemmet i 2020 blir 
fordelt etter faktisk behov (om lag 406 mill. kroner), mens de resterende 70 % blir fordelt etter den 
reviderte grunnskolenøkkelen (950 mill.). (tabell c 2021: 406 mill. etter behov, 270 mill. etter nøkkel). 
 
Både endringen i delkostnadsnøkkelen og endringen i den særskilte fordelingen gir 
fordelingsvirkninger for den enkelte kommune, men for de fleste kommuner er disse relativt små.  
 
Kommuner som kommer negativt ut av endringen i delkostnadsnøkkelen er i hovedsak kommuner 
med svært høye verdier på bosettingskriteriene og gradert basiskriterium. Anslag på 
fordelingsvirkningene ble vist i kommuneproposisjonen, vedlegg 7.  
 
I Troms og Finnmark er det bare Tromsø og Harstad som ikke taper på denne endringen i 
kostnadsnøkkelen. Tapene varierer fra 4 kroner på innbygger i Vadsø opp til 348 kroner pr innbygger 
i Loppa når endringen er fullt iverksatt fra 2022.  
 
Regionalpolitiske tilskudd 
Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres.  
 
Distriktstilskudd Nord- Norge 
Nord-Norge- (og Namdalstilskudd) prisjusteres og nye satser er som følger: 
 

 Sats pr. innbygger 2021 Sats pr. innbygger 2020 
Troms (utenfor tiltakssonen) 3 570 3 476 
Tiltakssonen i Troms 4 206 4 095 
Finnmark 8 716 8 487 

 
Småkommunetillegg (til kommuner under 3 200 innbyggere): 
 
25 kommuner i Troms og Finnmark har et innbyggertall mindre enn 3200 pr 1.1.2020 og kvalifiserer 
til småkommunetillegg. Av disse har alle unntatt Båtsfjord en distriktsindeks på 35 eller lavere, og får 
dermed småkommunetillegg etter høyeste sats eller 13,068 millioner kroner. Båtsfjord får 10,455 
millioner kroner. Nordkapp er under 3200 for første gang på lenge og utløser dermed 
småkommunetillegg (med høyeste sats). Oversikt over verdi på distriktsindeksen finnes i grønt hefte 
tabell D-k.  
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Satsene for småkommunetillegget er prisjustert, nye satser er som følger:  
 

 Småkommunetillegg pr. 
kommune utenfor 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 
kommune, kommuner i 
tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 6 034 13 068 
Distriktsindeks 36-38 5 432 11 760 
Distriktsindeks 39-41 4 827 10 455 
Distriktsindeks 42-44 4 225 9 147 

 
 
Inntektsgarantiordningen (INGAR)  
Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet skal sikrer at alle kommuner har en vekst i 
rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet 
vekst på landsbasis. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2021. I Troms og Finnmark er 
det 8 kommuner som får noe på INGAR i 2021. Se tabell B-k i grønt hefte.  
 
Regionsentertilskudd 
Hammerfest og Senja får regionsentertilskudd med hhv 4,145 og 4,384 millioner kroner. 
Regionsentertilskuddet tildeles kommuner som slår seg sammen og som etter sammenslåingen får 
over om lag 8 000 innbyggere. Tilskuddet tildeles med en sats per innbygger på 70 kroner og en sats 
per sammenslåing på 3,344 mill. kroner. Satsene er prisjustert. 
 
Veksttilskudd 
Ingen kommuner i Troms og Finnmark får veksttilskudd i 2021. Veksttilskuddet gis til kommuner 
som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er 
høyere enn 1,4 %. Og skatteinntekter under 140 % av landsgjennomsnittet. Tilskuddet er prisjustert 
og gis med 62 252 kroner per innbygger over vekstgrensen.  
 
Forsøksordning barnevern 
Barne- og likestillingsdepartementet satte i 2016 i verk et forsøk med økt kommunalt ansvar for 
barnevern. Forsøket videreføres i 2021 med prisjustering. For Troms og Finnmark gjelder dette for 
Alta kommune. Kommunen får en egen bevilgning i rammetilskuddet til dette se tabell C-k i grønt 
hefte.   
 
Kompensasjon for endringer i regelverk for eiendomsskatt 
Tilskuddet skal kompensere kommuner som får reduserte inntekter som følge av at de ikke lenger 
kan kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner.  
 
Tidligere har det vært lagt til grunn at kompensasjonen for bortfallet trappes gradvis opp til totalt 
500 mill. kr. over en 7-årsperiode. I statsbudsjettet for 2021 foreslås det å redusere samlet 
kompensasjon til 300 mill. kr. i løpet av 7-årsperioden. 
 
 
I Troms og Finnmark er det 5 kommuner (Senja, Storfjord, Kautokeino, Lebesby og Berlevåg) som får 
denne kompensasjonen i 2021 mot 12 kommuner i 2020. For mer informasjon, se grønt hefte, tabell 
C-k.  
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6 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 
2004. Da var utbetalingen 1,5 mrd. kr. og i budsjettet for 2021 foreslås det en bevilgning på 11,02 
mrd. kr. Det er fortsatt en sterk underliggende vekst i ordningen. 
 
Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Det foreslås en innstramming ved å øke 
innslagspunktet med 46 000 kroner utover lønnsveksten, nytt innslagspunkt for utbetalingen i 2021 
blir kr. 1 430 000. Dette er en innstramming tilsvarende 300 mill. kr. Innstrammingen vil påvirke 
kommunenes budsjetter allerede for 2020 siden innbetalingene som kommer i 2021 skal anordnes 
på 2020-regnskapet. Innstrammingen vil i utgangspunktet ikke påvirke tjenestetilbudet til 
mottakerne, da de vil ha rettigheter etter blant annet helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Det er foreslått en sikringsordning på 30 mill. kr. for små kommuner med høye utgifter til 
ressurskrevende tjenester, ref. omtale under pkt. 4 Skjønnsmidler i 2021. 
 
 

7 Kommunestruktur 

I det videre arbeidet med endring av kommunestruktur legges det til rette for gode og langsiktige 
økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen, jf. Stortingets tilslutning til 
dette i Innst. 393 S (2017–2018). 
 
Fylkesmennene vil fortsatt ha en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene om 
dagens kommunestruktur og om kommunene har de nødvendige forutsetningene for å kunne 
ivareta alle sine oppgaver og roller på en god måte. 
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8   Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark 
 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2021 for kommunene i Troms og Finnmark, 
anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2019. Realveksten 
tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2021 på 2,7 % (kommunal deflator).  
 

 
 

Navn

Anslag på frie 
inntekter 2021

Anslag på 
oppgavekorrigert 
vekst 2020-2021

Nominell vekst 
2020-2021

Realvekst 2020-2021 
(kommunal deflator 

2,7 %)
(1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) (prosent)

Nordkapp 234 771 16 320 7,5 4,8
Gamvik 106 194 5 204 5,2 2,5
Guovdageaidnu - Kautokeino 242 955 8 659 3,7 1,0
Hammerfest 809 187 27 747 3,6 0,9
Alta 1 405 788 47 365 3,5 0,8
Tromsø 4 355 659 138 492 3,3 0,6
Båtsfjord 167 635 5 171 3,2 0,5
Måsøy 115 721 3 396 3,0 0,3
Sør-Varanger 658 450 19 288 3,0 0,3
Harstad 1 503 740 43 898 3,0 0,3
Skjervøy 216 054 6 242 3,0 0,3
Kvænangen 120 660 3 385 2,9 0,2
Hasvik 101 693 2 810 2,8 0,1
Vardø 162 650 4 470 2,8 0,1
Berlevåg 92 434 2 521 2,8 0,1
Målselv 426 406 11 243 2,7 0,0
Deatnu - Tana 233 245 6 014 2,6 -0,1
Bardu 263 252 6 679 2,6 -0,1
Gratangen 93 175 2 354 2,6 -0,1
Senja 1 070 203 26 390 2,5 -0,2
Lyngen 230 139 5 411 2,4 -0,3
Karlsøy 178 131 3 936 2,3 -0,4
Salangen 152 971 3 287 2,2 -0,5
Loabák - Lavangen 96 828 2 004 2,1 -0,6
Sørreisa 218 255 4 208 2,0 -0,7
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki 271 343 5 049 1,9 -0,8
Kvæfjord 210 136 3 728 1,8 -0,9
Balsfjord 383 355 6 796 1,8 -0,9
Vadsø 387 664 6 841 1,8 -0,9
Nordreisa 323 585 5 622 1,8 -0,9
Ibestad 112 523 1 954 1,8 -0,9
Tjeldsund 311 895 5 086 1,7 -1,0
Kárášjohka - Karasjok 204 724 2 981 1,5 -1,2
Lebesby 128 354 1 832 1,4 -1,3
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 162 616 2 291 1,4 -1,3
Dyrøy 98 599 1 375 1,4 -1,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 151 426 2 101 1,4 -1,3
Unjárga - Nesseby 96 768 1 005 1,0 -1,7
Loppa 98 434 702 0,7 -2,0
Troms og Finnmark 16 238 618 447 558 2,8 0,1

Heile landet 335 056 000 9 736 000 3,0 0,3
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Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 3,0 % og en realvekst på 0,3 % i 
kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert frie inntekter for 2020). 
 
Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 
2,8 % og en realvekst på 0,1 %.  
 
 
I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i 
befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.  
 
23 av 39 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i de frie inntektene i 2021.  
 
 
 

----------------------- 
 
 
Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av 
rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2021. 
 
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det 
økonomiske opplegget for kommunene i 2021.  
 
 
Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 
Gøril Toresen, 776 42088, gotor@fylkesmannen.no 
Espen Larsen, 789 50306, fmfiela@fylkesmannen.no 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Per Kjetil Jørgensen (per.kjetil.jorgensen@kdu.no)
Sendt: 25.09.2020 16:17:03
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Statlig støtte til nærbutikk i Nordreisa
Vedlegg: Temahefte_Kommunen og nærbutikken.pdf;Merkur Nordreisa.pdf
Distriktssenteret har gjennom Merkur-programmet fordelt 29 mill. kr i statlig støtte til utsatte
distriktsbutikker i første halvår 2020.
 
Vedlagt ligger informasjon om hvilke(n) butikk(er) som har fått støtte i din kommune, pluss et nytt temahefte fra
Distriktssenteret med gode eksempel på hvordan kommune og nærbutikk kan samarbeide for å skape gode
lokalsamfunn.
 
Vi ber om at dette blir oversendt til ordfører, rådmann, næringssjef og formansskap.
 
vennlig hilsen
Per Kjetil Jørgensen
seniorrådgiver

Distriktssenteret ‐ Kompetansesenter for distriktsutvikling ‐ Merkur‐programmet
Tlf: 473 44 487   E‐post: per.kjetil.jorgensen@kdu.no
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Kommunen og nærbutikken

TEMAHEFTE
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INNHOLD

s.  3  Utan butikken stoppar bygda

s.  4  Butikken er hjartet i bygda

s.  6 Bygdas møteplass

s.  8 Får betre kvardag med handlebussen 

s.  10  Kommunal service på nærbutikken

s. 12 Kommunal serviceavtale med fem øybutikkar

s. 14 Service skal gi vekst i glesbygden 

s.  17  Bygdeutvikling med butikken i sentrum

s. 19 Snuoperasjon for bygda og butikken

s. 22 Fikk Finnmarks bolystpris

s. 23 Her har kommunen bygd ny butikk

s.  25  Den moderne landsbyen

s. 26 Bygger helt nytt kommunesenter

s. 27 Samlokalisering skaper optimisme

s.  29  Innbyggerinvolvering gir god samfunnsutvikling

s. 30 Selvbetjent ungdomsklubb i butikken

s. 32 Servicepunkt og lokalutvalg

s. 33 Ordføraren har kontordag på butikken

s. 34 Innbyggerpunkt på nærbutikken

s.  36 Innvandrere bidrar til vekst og utvikling  

            i små lokalsamfunn

s. 38 Språkpraksis en del av serviceavtalen  

              med kommunen

s. 40 En fersk kjøpmann trenger veiledning  

              og lokal oppslutning (og en mentor)

s.  43  Samfunnsutvikling gjennom offentlege innkjøp

s. 44 Suldal kommune handlar på nærbutikkane

s. 45 Legger til rette for lokale bedrifter 

s.  47  Dette er Merkur-programmet

Over 580 butikkar er med i Merkur-
programmet sitt nettverk.
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Utan butikken stoppar bygda

Kva er det som gjer bygda levande og berekraftig? Så lenge det er liv i butikken er eit viktig 
basistilbod på plass – og utviklingsmoglegheitene mange.

Stadig fleire kommunar ser nytten 
av å ta i bruk lokalbutikken som ein 
forlenga arm for både tenestetilbodet 
og den lokale samfunnsutviklinga. Etter 
Merkur-programmet blei ein del av  
Distriktssenteret i 2019 har også  
arbeidet der i endå større grad handla 
om den gjensidige nytten mellom 
kommunen og nærbutikken.

Dette temaheftet tek for seg samhand-
linga mellom kommune, nærbutikk og 
lokalsamfunn. Her fortel vi meir om 
handlingsrommet kommunen har til å 
bidra til å gje butikken fleire bein å stå 
på. Vi ser også på korleis butikken er ein 
viktig del av eit berekraftig lokalsam-
funn der folk trivst og vil bli verande. 

Den gamle landhandelen har kome i 
ny utgåve som den multifunksjonelle 
nærbutikken. Ein ting er at butikken er 
den einaste vi har å handle på. Ofte er 
den også postkontor, medisinutsal, kafé 
og bensinstasjon. Nokre stader er den 
bibliotekfilial eller kommunalt  
servicepunkt. I tillegg fungerer den 

gjerne som turistinformasjon og held 
eit auge med bygdefolk som treng 
litt ekstra hjelp i kvardagen. Nokre av 
butikken sine funksjonar får den betalt 
for, andre gjer den berre fordi det fell 
naturleg for kjøpmannen. Ekstraservice? 
Det er nærbutikken!

Ei grend med butikk har eit naturleg 
samlingspunkt. Dette er noko kommu-
nen med fordel kan utnytte. Dei siste 
åra har fleire kommunar formalisert 
samarbeidet med nærbutikkane. Slik 
sikrar dei betre og meir tilgjengelege 
tenester både til fastbuande og til- 
reisande. Dei sikrar og butikken eit ekstra 
bein å stå på. I retur får kommunen ein 
butikk som kan evne å ta meir aktivt 
del i den lokale samfunnsutviklinga.  
Ei utvikling som er meir berekraftig 
med butikken på laget.

At det er ein butikk i bygda, og 
at denne har eit breitt tilbod, kan 
forsterke anna næringsutvikling. Blir 
tilbodet utvida, blir heile lokalsam- 
funnet meir attraktivt for både fast-

buande, tilreisande og næringslivet. I 
tillegg er butikken viktig som arbeids-
plass. Den også kan bidra til at vare-
tilgangen til kommunale institusjonar 
som skular, barnehagar og omsorgs-
senter har stabil og fleksibel tilgang på 
varer.

Kommunen har stor nytte av å arbeide 
for å ta vare på nærbutikken. Kommunen 
har stort handlingsrom til å handle 
lokalt . Resultatet kan bli positivt både 
for kommuneøkonomien, bygda og 
miljøet.

Halvor Holmli
direktør i Distriktssenteret

merkur-programmet.no | distriktssenteret.no       3
59



Mange distriktsbutikkar har klare 
utfordringar når det gjeld vidare drift. 
Butikkane ligg i område der befolk-
ninga er aldrande og innbyggarane blir 
færre samtidig som mobiliteten aukar 
blant dei yngste og mest kjøpesterke. 

Utviklingsorienterte bygdebutikkar kan 
møte denne utfordringa med å moder-
nisere butikken slik at den blir meir 
attraktiv for lokalsamfunnet. Like viktig 
kan det vere å satse på tilleggs- 
tenester som gir butikken fleire bein å 
stå på, samtidig som både fastbuande 
og tilreisande får eit betre tilbod.

Kommunale tenester i butikk kan gi 
nærare og betre tenester til innbyg-
garane. Kommunale avtalar vil også 
kunne vere med på å styrke butikken.

Medan store daglegvarebutikkar i 
byar og kommunesenter berre tilbyr 
daglegvarer, er den moderne nærbu-
tikken i stor grad bygdas servicesenter. 
Den gamle landhandelen har kome i 
ny utgåve som den multifunksjonelle 
nærbutikken.

Handelslekkasje kan vere ei stor utfor-
dring for den moderne landhandelen. Å 
utvikle stadtilhøyrsla og ei «vi-kjensle» 
i bygda gir grunnlag for oppslutnad om 
butikken. Eigarskap til butikken, anten 
i form av folkeaksjeselskap eller som 
ei forståing av at butikken og bygda er 
ein del av fellesskapen, kan vere av- 
gjerande for at butikken overlever. 

Nærbutikk gjer eit lokalsamfunn meir 
attraktivt både for fastbuande, besø-

kande og bedrifter. Kommunar som 
ønskjer å satse på deltidsinnbyggarar, 
bør sjå på butikken som viktig infra-
struktur. Nærbutikk er avgjerande for 
at folk skal bu og trivast på bygda. Utan 
tilgang på ein nærliggande daglegvare-
butikk med god kvalitet, er det vanskeleg 
å få ny busetting i Distrikts-Norge. 

Nærbutikken har særleg stor betydning  
i dei aller minste lokalsamfunna, der  
det er få eller ingen andre felles insti-
tusjonar. Når skulen og barnehagen er 
nedlagt, framstår butikken som siste 
skanse i lokalsamfunnet. Butikken 
er heilt avgjerande for å sikre inn-
byggarane tilgang på grunnleggande 
tenester.
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Butikken er hjartet i bygda
Nærbutikken er ein nøkkelinstitusjon i mange små lokalsamfunn. Butikken er ikkje berre 
bygdas einaste formidlar av varer og tenester. Den er også ein viktig møteplass og eit nav 
i lokalsamfunnet. Kommunen kan bidra til å sikre nærbutikken og samtidig betre eigne 
tenester.
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Tema: Butikken som servicesenter og møteplass

Nærbutikken sikrer grunnleggende service

Nærbutikken har viktige fellesfunksjoner i 
mange lokalsamfunn. Butikken tilbyr ofte 
tjenester i tillegg til salg av dagligvarer, 
slik som postkontor, pakkeutlevering, bank, 
apotek, drivstoff, tipping, båtekspedisjon 
mm. Noen har også etablert kafétilbud og 
pub, og stadig flere kan tilby servering av 
varm mat. 
Flere kommuner samarbeider med nær- 
butikker om for eksempel informasjon fra 
kommunen, turistinformasjon, elevskyss, 
utlån av bøker, miljøstasjon for mottak 
av avfall, språktrening for innvandrere og 
samarbeid med hjemmetjeneste. Arbeid 
på butikken kan også fungere godt for 
integrering av innvandrere i arbeidsmarked 
og lokalsamfunn. 
I distriktskommuner med mange eldre 
spiller butikken en viktig rolle som sosial 
møteplass. Noen distriktsbutikker har trans-
port- og bringetjenester for eldre uten bil og 
førerkort.
Butikken gir også viktige arbeidsplasser i 
lokalsamfunnet. Butikken er ofte et nav i 
lokalsamfunnet, og kan være utgangspunkt 
for etablering av nye arbeidsplasser, særlig 
knyttet til reiseliv og turisme. Mange butikker 
spiller en aktiv rolle ved at den som driver 
butikken setter i gang ny næringsvirksom-
het for å styrke inntektsgrunnlaget. 
Butikktilbudet kan også gjøre bygda mer 
attraktiv for etablering av nye bedrifter. 
Butikktilbud kan være en forutsetning for 
salg av hyttetomter og satsing på reiseliv.
Regjeringen legger til rette for at Merkur 
kan utvikle samarbeid mellom kommu-
nene og butikkene, slik at servicetilbudet 
blir forbedret. Flere distriktskommuner 
etablerer serviceavtaler med lokale butikker, 
der butikken blir kommunens forlengede 
arm i lokalsamfunnet. Samarbeidet bidrar 
til at kommunen når ut til sine innbyggere 
med informasjon og tjenester, og gir den 
multifunksjonelle butikken et større inn-
tektsgrunnlag.

Stortingsmelding 5 (2019-20):  
«Levende lokalsamfunn for fremtiden»
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Bygdas møteplass
Nærbutikken har blitt den mest brukte møteplassen for bygdefolket i Kvammen. Butikken 
inviterer til seniortreff kvar onsdag og laurdagskafé for unge og gamle, i samarbeid med 
lokale lag og organisasjonar. Ein gong i månaden er det middagsservering.

I den vesle bygda Kvammen i Askvoll 
har butikken blitt limet i bygda. Her 
møtest små og store både til handel og 
til felles aktivitetar. 

Vegg i vegg med den moderne butik-
ken er det bygt opp eit fleksibelt 
forsamlingshus med storkjøkken. Kjøp-
mann Renate Berg er utdanna kokk og 
kan sjølv ta ansvar for serveringa.

Utanfor butikken er det leikeplass og 
fotballbane, i tillegg til drivstoffanlegg, 
Allaktivitetsbygget som kafélokalet er 
ein del av, inneheld også treningsstudio 
og lokale for fotterapi. Kvar fredag kan 
du også få tilgang til fysioterapi, på 
bestilling.

Bygda eig butikken og aktivitetsbygget 
gjennom etablering av eit folkeaksje-
selskap. Stor dugnadsinnsats har vore 
ein føresetnad for å få på plass eit 
breitt servicetilbod.

Populært seniortreff
Kvar onsdag inviterer butikken til senior- 
treff, i samarbeid med frivillige lag og 
organisasjonar. Her får dei eldre treffe 
kvarandre og handle daglegvarer. 
Pensjonistar som har vanskeleg for å 

kome seg til butikken på eiga hand, 
blir henta med drosje. Transporten blir 
sponsa av fylkeskommunen gjennom 
ordninga med serviceskyss. 

No har eldrekaféen blitt så populær 
at pensjonistar frå kommunesenteret 
også tar turen til Kvammen.

Samarbeid med frivillige
Laurdag er den mest sosiale dagen på 
Joker-butikken. Då er det laurdagskafé 
for både små og store. Lokale lag og 
organisasjonar skiftar om å ha ansvar 
for opplegget og får inntekt på sal av 
mat og kaffi. Ofte blir det lagt opp til 
praktiske aktivitetar, som for eksempel 
førstehjelpskurs. 

Laurdagskafeen vart etablert for å 
demme opp for handelslekkasjen mot 
regionsenteret Førde i nabokommunen. 

Ein fredag i månaden er det tilbod 
om middagsservering. «Har du lyst å 
sleppe å lage middag?», spør butikken 
og ber interesserte om å melde seg på.

Kafélokalet blir også brukt som pub og 
arena for julemesse. Lokalet blir leigd 
ut til konfirmasjonar og andre selskap. 

I påska blir Førdefjorddagen markert i 
samarbeid med Førdefjorden Vel.

Kommunal service
Kvammen Handel har godt samarbeid 
med Askvoll kommune og er kommu-
nalt servicepunkt. Butikken leverer 
daglegvarer til skule og barnehage og 
pakkar varer for eldre som får leveransar 
gjennom heimetenesta.

Etter at serviceavtalen med kommunen 
kom på plass, har Joker-butikken har 
fått status som turistinformasjon og 
har fått opp ein stor infoskjerm der 
kommunen kan legge ut meldingar. 
Butikken har også starta utlån av bøker, 
i samarbeid med det kommunale 
biblioteket. Butikken tilbyr elles gratis 
internett, pc-utlån og hjelp til ulike 
praktiske gjeremål.

Serviceavtalen gir kommunen ein  
fin sjanse til å kome nærare inn- 
byggarane. Det er viktig at folk  
opplever tenestene våre som nære  
og mogleg å få tak i.

Ole André Klausen, ordførar i Askvoll
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KVAMMEN I ASKVOLL

GODE GREP

Kvammen Handel trekkjer sjølv fram seks suksess- 
kriterium for ein distriktsbutikk:
• Trivelege lokale og personar som byr på seg sjølve
• Godt samarbeid med lokale frivillige organisasjonar
• Godt samarbeid med kommunen
• Rådgjeving og støtte frå Merkur-programmet
• Folk som «tar eit tak»
• Lojale kundar

Tema: Butikken som servicesenter og møteplass

3027 innbyggarar i Askvoll kommune 30.9.2019 
6 nærbutikkar 
400 innbyggarar i Kvammen 

Bygd ved Førdefjorden med skule, barnehage og kapell 
34 km avstand til kommunesenteret Askvoll 
31 km avstand til regionsenteret Førde

Dette betyr nærbutikken

• Folk i bygda kan handle  
 daglegvarer lokalt

• Tilbod om posttenester

• Eldre kan bu lenger heime

• Sosiale møteplassar  
 på tvers av aldersgrenser

• Trivsel

• Tilflytting 
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Tilbodet om handlebuss kom i stand 
gjennom det kommunale prosjektet 
«Vakre Vindafjord», etter innspel frå 
Joker Vikebygd. Seinare kom også 
Matkroken Imsland på Kvaløyna med.  
Kommunen har hatt nær kontakt med 
Merkur-programmet i arbeidet med å 
utvikle skysstilbodet. 

Det nye busstilbodet har blitt godt 
motteke av dei eldre. Kommunal-
sjef Anne Sofie Sandvik i Vindafjord 
kommune oppsummerer tiltaket som 
ein suksess. Bussen som transporterer 
eldre til Vikebygd, har hatt 8-15 passa-
sjerar kvar gong. Bussen som transpor-
terer kundar til Kvaløyna har hatt 5-7 
passasjerar kvar veke. 

Når dei eldre kjem til butikken, blir 
det lagt opp til at dei både får handle 
daglegvarer og får tid til ein prat over 
ein kaffikopp. Sjåføren køyrer heim til 
kvar enkelt og hjelper gjerne til med å 
få varene heilt inn på kjøkkenet.

Helseførebyggande
Vindafjord kommune ser på handle-
bussen som eit helseførebyggande til-
tak. Rogalands-kommunen har mange 
bygder der eldre kan trenge assistanse 
for å klare seg heime. Transport til 
butikken kan vere til stor hjelp for 
mange.

- Særleg i grisgrendte strøk er  
ernæring svært viktig for kor lenge det 
er mogleg å bli buande heime. Dess 
lenger heimen ligg frå kommunesenter 
og omsorgssentera, dess vanskelegare 
er det for heimetenesta å transportere 
hjelp og mat, seier kommunalsjef Anne 
Sofie Sandvik.

Kommunalt servicepunkt
Kommunen ønskjer å samarbeide med 
butikkane om eit tilbod med middags- 
servering kvar fredag, både for handle- 
buss-kundar og for andre som har 
behov for det. Dette kan redusere mat- 
ombringinga som kommunen har i dag. 

- Kommunen ønskjer samtidig å utvide 
desse butikkane til kommunale  

servicepunkt som kan gjere det mogleg 
for fleire å heime lenger og samtidig 
bygge opp under ein svært viktig 
møteplass i bygdesamfunnet, opplyser 
kommunalsjef Anne Sofie Sandvik, som 
også er samfunnsutviklar i kommunen. 

Målsettinga med prosjekt Vakre 
Vindafjord er å auke innbyggartalet 
i kommunen gjennom målretta og 
kvalitativ innhaldsmarknadsføring. 
Gjennom dette prosjektet blir det også 
blitt arrangert sosialt middagstreff for 
pensjonistar i Vikedal, med innlagt 
handletur på nærbutikken.

Prosjektet har vart i eit år og handle-
bussen er sikra drift ut 2020. Det blir 
arbeidd for å sikre vidare finansiering. 

Får betre kvardag med 
handlebussen
Eldre i Vindafjord får kommunal skyss til nærbutikken kvar fre-
dag. Kommunen ser tilbodet som eit helseførebyggande tiltak.

Handlebussen er eit helseførebyg-
gande tiltak som har gitt kvar kunde 
ein heilt ny møteplass, matglede og 
gode matvarer heim til eige hus.

Anne Sofie Sandvik, kommunalsjef 
i Vindafjord kommune

VINDAFJORD 8728 innbyggarar 30.9.2019 
5 Merkur-butikkar
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HANDLETUR: Ruth Vølstad (fremst) og Berit 
Bjelland på handletur til Joker Vikebygd. 
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Tema: Butikken som servicesenter og møteplass
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Kommunane ser at nærbutikken kan 
vere ein nyttig samarbeidspartnar i 
arbeidet med å utvikle gode tenester 
for innbyggarane i utkantane. Ved å 
utvikle og formalisere samarbeid mel-
lom kommune og butikk, kan butikkane 
bli kommunens forlenga arm i lokal-
samfunnet. 

Bygdebutikkane er ofte eit nav i den 
lokale samfunnsutviklinga og kan 
såleis vere ein verdifull samarbeids-
partnar for kommunen. 

Dette kan vere ein vinn-vinn situa-
sjon både for kommune og butikk. 
Ved å satse på heimlevering av varer, 
handlebuss, sosial møteplass og andre 

butikktenester, kan kommunen gjere 
det mogleg for eldre å bu lenger heime 
før flytting til omsorgsbustad eller 
institusjon. Dette kan gi innsparing i 
kommunens utgifter til helse og sosial. 
Samtidig kan butikken få betre drifts-
grunnlag ved å ta på seg kommunale 
tenester. Slik kan samarbeidet vere til 
nytte for lokalsamfunnet og vere med 
på sikre busetting i utkantane.

Avtale om samarbeid
Ved å skrive under på ein samar-
beidsavtale med kommunen, forplik-
tar butikkane seg til å yte konkrete 
tenester til faste innbyggarar, hyttefolk 
og turistar. Nokre av butikkane har 
hatt mange tenester også før det vart 

etablert ein formell avtale. Ein skriftleg 
avtale gir både lokalsamfunn og kom-
mune større tryggleik for at tenestene 
blir levert.

Avtalen med kommunen er også ein 
aksept for den rolla som lokalbutikken 
spelar som lokalt servicesenter, med 
sal av daglegvarer, mange tillegg-
stenester og funksjon som bygdas 
møteplass. Fleire kommunar er opptatt 
av at ein avtale med lokalbutikken kan 
vere med å sikre butikk-tilbodet i små 
og utsette lokalsamfunn. Ein lokalt 
eigd butikk gir også arbeidsplassar 
og økonomisk verdiskaping som kjem 
kommunen til gode, mellom anna i 
form av skatteinntekter.

Kommunal service på nærbutikken
Fleire kommunar tilbyr betre og meir tilgjengelege tenester, både til fastbuande og til- 
reisande, etter at dei har etablert servicepunkt på nærbutikken.
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Nærbutikkane er uvurderlege for oss. 
Vi får mykje igjen for den støtte som 
kommunen gir. Vi ønskjer å utvikle 
samarbeidet mellom kommunen og 
butikkane vidare.

Dag Arne Johannessen,  
næringsrådgjevar, Alta kommune
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Pilotprosjekt med kommunale servicepunkt
Sju kommunar og 14 nærbutikkar i Sogn og Fjordane har i perioden 2017-2019 deltatt i pilotprosjektet Kommunen 
og nærbutikken der målsettinga har vore å få til eit tettare samarbeid mellom distriktskommunar og nærbutikkar. 
Prosjektet har blitt gjennomført av Merkur i samarbeid med Distriktssenteret og KS.

Kommunane Flora, Askvoll, Fjaler, Stryn og Aurland har etablert kommunale servicepunkt i bygdebutikkar.  
Kommunane betaler ein årleg sum for at butikkane tilbyr tenester som heimlevering av varer, kaffikrok/kafétilbod, 
tilsyn med eldre, hjartestartar, integreringstiltak, turistinformasjon, kommunal informasjon, bibliotek-tenester, gratis 
internett, hjelp til å bruke digitale tenester m.m.

Gjennom dette samarbeidet har kommunane blitt meir merksame på kva rolle utkantbutikkane kan spele. Pilotpro-
sjektet har stimulert til lokalt utviklingsarbeid i samspel mellom butikk, lokalsamfunn og kommune. Butikken har 
blitt ein tydelegare aktør både i nærmiljøet og for kommunen.
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Tema: Kommunale tenester på butikk

merkur-programmet.no | distriktssenteret.no       11
67



Kommunal serviceavtale 
med fem øybutikkar
Fem utkantbutikkar i tidlegare Flora kommune har avtale med kommunen om å ytre ekstra 
service og gi kommunale tenester i butikken. Som kommunalt servicepunkt blir butikkane 
kommunen sin forlenga arm gjennom å vere møteplass, informasjonspunkt, tenesteytar og 
ein del av beredskapen.

Kommunens mål er å behalde eit 
velfungerande butikktilbod, og utvikle 
gode og funksjonelle tenester der folk 
bur. På denne måten ønskjer kommu-
nen å skape grunnlag for trivsel, bulyst 
og vekstkraft på øyane og i bygdene.  
Ei anna målsetting for kommunen, er at 
eldre og brukarar med spesielle behov 
skal få bu lenger heime ved at dei får 
utført tenester nær der dei bur.

Bystyret i Flora løyvde 50  000 kroner 
til kvar butikk i perioden 2018-2020 
til utvikling av betre tenester for folket 
som bur på Svanøy, Askrova, Fanøy, 
Rognaldsvåg og Stavang.

Treffpunkt
I avtalen mellom kommunen og 
nærbutikkane står det at nærbutikken 
skal vere bygdas sosiale møteplass. 
Butikken skal tilby trådlaust inter-
nett, kaffikrok, og ein berbar PC som 
brukarane kan låne. Dei som jobbar i 
butikken, skal kunne tilby hjelp til å 

finne fram og gjere bruk av offentlege 
tenester på internett. Butikken skal 
også tilby hjelp til tekniske ting, som til 
dømes mobiltelefonar, nettbrett, pc og 
DAB-radioar. Kundane skal og få hjelp 
med nettbank, post, og å fylle ut søk- 
nadar og andre skjema på internett. 

Kaffikroken skal ha kundetoalett, og 
butikken skal ta på seg å lage til sosiale 
arrangement. Dei skal også halde ein 
oversikt over behovet for å hente pen-
sjonistar og andre brukarar til butik-
ken for handling og sosialt samvær i 
kaffikroken. 

Butikken informerer bygda om viktige 
hendingar, gjennom oppslag og i sosi-
ale media, og har offentleg informasjon 
tilgjengeleg. Kjøpmannen har vert-
skapsrolla i møte med turistar og butik-
ken skal vere eit turistkontor i miniatyr. 
Der informerer dei om lokale tilbod, 
tilbyr brosjyrar og hjelp slik at turistane 
får eit best mogleg utbyte av besøket - 

og blir verande lenger i området.

Samarbeid med kommunen
Når det gjeld beredskap, skal butikken 
også spele ein viktig rolle. Kommunen 
skal sørge for at butikkane har naud- 
aggregat. Slik kan butikken fungere 
som ein enkel operasjonssentral ved 
kriser og naturkatastrofar. Hjartestartar 
skal  vere tilgjengeleg heile døgnet på, 
eller i nærleiken av, butikken. Personalet 
skal ha opplæring i korleis den skal 
brukast.

Butikkane skal også kunne samarbeide 
med kommunens heimetenester. Avta-
len seier at det skal opprettast medisin- 
depot der butikkane kan utlevere 
medisinar etter bestemte reglar på 
vegner av heimesjukepleia. Butikkane 
skal ha utkøyring av varer til kundane 
minst ein gong i veka. Kjøpmannen skal 
kunne sende melding til heimetenesta 
dersom det oppstår behov for ekstra 
hjelp eller tilsyn. 
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Tema: Kommunale tenester på butikk
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FLORA

GODE GREP

Slik kan kommunen komme i gang med arbeidet med å lage 
avtale om kommunale tenester i nærbutikken.
• Inviter nærbutikkane til eit dialogmøte for å drøfte korleis
 kommune og butikk kan samarbeide.
• Hald kontakt med den lokale Merkur-konsulenten 
 og bruk han som bindeledd mot butikkane.
• Ta kontakt med Merkur/Distriktssenteret  for å få meir
 informasjon om ulike former for samarbeid
 mellom kommune og nærbutikk.

11 822 innbyggarar i Flora kommune 30.9.2019 
Samanslått med Vågsøy kommune til nye Kinn 
kommune i 2020. 
17 500 innbyggarar i Kinn kommune. 

5 Merkur-butikkar i Flora kommune, 
dei fleste ligg på øyer.
 
Båtruter knyter øyene saman med Florø by.

Det er viktig for Flora kommune 
å utvikle grendene. Busettinga på 
øyane er ein føresetnad for oppdretts-
næringa og anna næringsaktivitet. 
Derfor er det tverrpolitisk einigheit 
i bystyret om å satse vidare på dis-
triktet. Når grendeskular blir nedlagt, 
misser kommunen eit viktig kontakt-
punkt i lokalsamfunnet. Vår erfaring 
er at butikken kan fylle denne rolla på 
ein god måte.

Ordførar Ola Teigen, 
Flora kommune/Kinn kommune
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Service skal gi vekst i glesbygden
Svenske distriktskommunar har i fleire år samarbeidd aktivt med lokale butikkar. Kommu-
nane meiner at kopling av offentleg og kommersiell service er ein føresetnad for å få til 
vekst og utvikling på «glesbygden».

Mange kommunar på den svenske 
landsbygda har opplevd kraftig ned-
gang i folketalet dei siste tiåra. Butikkar 
og bensinstasjonar har stengt dørene 
på grunn av sviktande omsetning. Kom-
munane har fått store problem med 
å halde oppe eit tilfredsstillande ser-
vicenivå for dei som framleis bur der.

I 2013 kom regjeringa med eit pålegg 
til fylka om å utarbeide regionale 
serviceprogram. I 2015 vart det lagt 
fram eit statleg program for offentlege 
støtte til kommersiell service. I kjøl-
vatnet av dette har fleire distriktskom-
munar utarbeidd serviceplanar som 
legg opp til tett samarbeid med lokale 
daglegvarebutikkar og bensinstasjonar.
Kommunane understrekar at det er 
nødvendig med både kommersiell ser-
vice som butikkane kan gi og offentleg 
service som kommunane tilbyr, dersom 
ein skal få til vekst og utvikling på 
landsbygda. Service er viktig både for å 
skape attraktive bumiljø og nye jobbar. 
God infrastruktur i form av vegar, 
breiband og mobildekning er også 
viktig, både for dei fastbuande og for 
næringslivet.

Kommunal serviceplan
Krokom kommune i Jämtland har utar-
beidd ein serviceplan for 2015-2020. 
Her blir det slått fast at alle som bur i 
kommunen, skal ha likeverdig tilgang 
til daglegvarer og drivstoff, innan 
rimeleg avstand. Målsettinga med eit 
godt servicenivå er at fleire personar 
skal bu og arbeide i kommunen, ved 
at det blir skapt attraktive bumiljø og 
attraktive næringslivsmiljø. Vidare er 
det ei målsetting å få fleire besøkande 
og fleire tilflyttarar. 

Serviceplanen definerer fem service-
stader (bygder) der det skal vere skule, 
butikk, bensinstasjon, forsamlingshus 
og fleire kommunale tenester. I tillegg 
blir det peika ut fire lokale service-
punkt med meir avgrensa service. 
Dette er daglegvarebutikkar som har 
drivstoffsal i tillegg til tenester som 
kommunal informasjon, turistinforma-
sjon, nettilgang, varelevering og møte-
plass i form av ein kaffekrok. Krokom 
kommune betaler 50  000 kr årleg for at 
lokalbutikken tilbyr desse tenestene.

Satsar på turisme
Torsby kommune i Värmland gjennom-
førte i 2012-2014 eit pilotprosjekt for 
nye serviceløysingar. 15 bygdebutikkar 
fekk status som servicepunkt og vart 
oppgraderte i samarbeid med kommunen.  
Butikkane etablerte tenester som  
turistinformasjon, bokkasse for tilbake-
levering av bibliotekbøker, bossdunk til 
bruk for turistar, kunde-pc med skrivar, 
offentlege toalett og liknande. Butikkane 
har også tilbod om heimkøyring av 
varer til eldre og andre som ikkje kjem 
seg til butikken med eiga hjelp.

I 2018 gjekk Torsby kommune vidare 
med satsinga på servicepunkt gjennom 
eit nytt prosjekt. Kommunen vil satse 
enda sterkare på nærbutikkane ved å 
kople butikkane tettare til turist- 
næringa og la butikken få ei rolle som 
kommunalt tryggleikspunkt, i tilfelle 
langvarig straumbrot eller natur- 
katastrofar.
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Serviceavtale med lokale butikkar er 
billegare for kommunen. Vi støttar det 
lokale næringslivet med nye oppdrag, 
og heimehjelpene får arbeide med det 
som dei har utdanning for.

Ann-Katrin Järåsen, ordførar i Torsby

TORSBY KOMMUNE I VÄRMLAND

KROKOM KOMMUNE I JÄMTLAND

11 719 innbyggarar 1.1.2019 
Nedgang i folketalet over fleire år. 
Starta i 2018 prosjektet  
«Servicepunkter i nöd og lust».

14 925 innbyggarar 1.1.2019 
Jord- og skogbrukskommune.

«Utan service ingen företag.  
Utan företag ingen service.»

Dette er slagordet for det svenske Tilväxtverkets 
satsing på service på landsbygda. 

Tilväxtverket understrekar at kommersiell og 
offentleg service er nødvendig for å skape miljø 
der det er attraktivt å bu, arbeide og drive verk-
semder. Idéen er å forsterke kommersiell service i 
form av daglegvarer og drivstoff og plusse på med 
tilleggstenester som post, pakkar, apotekvarer og 
betalingstenester.

Tilväxtverket jobbar gjennom fylke, regionar og 
kommunar og tilbyr prosjektmidlar til utvikling av 
lokale serviceløysingar.

Kjelde: www.tilvaxtverket.se

Tema: Kommunale tenester på butikk
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Når nærbutikken utvikler seg, fører det 
også til en utvikling av lokalsamfunnet 
som butikken tilhører. Nærbutikken 
er en viktig del av bygda, den er viktig 
som arbeidsplass, tilbyder av varer 
og tjenester og sosial møteplass. Når 
butikken utvider vareutvalget, får flere 
tilleggstjenester og blir mer attraktiv, 
så blir hele lokalsamfunnet mer attrak-
tivt – både for fastboende, tilreisende 
og næringsliv.  

Nærbutikken er mange steder navet 
for aktiviteter i bygda. For å få dette til 
må butikken, innbyggere, næringsliv, 
organisasjonsliv og kommunen samar-
beide. Kommunen spiller en viktig rolle 
for å skape bygder der folk ønsker å bo, 
besøke og drive næring.

En undersøkelse som Distriktssenteret 
har gjort, viser at de fleste distrikts-
kommuner ser på nærbutikkene som 

viktige aktører i bygdeutviklinga. 
Men det er få kommuner som har tatt 
butikken inn i strategisk næringsplan. 
De fleste butikkene opplever heller 
ikke at kommunen ser på den som 
utviklingsaktør.

Tema: Nærings- og bygdeutvikling

Bygdeutvikling med butikken 
i sentrum
Butikken i et lite lokalsamfunn kan være utgangspunkt for mye lokal samfunnsutvikling.

Handel i endring gir muligheter

Norske undersøkelser og tall fra SSB viser at husholdningers forbruk av tjenester som servering, kultur og opple-
velser har passert forbruket av varer. Kundene og særlig de unge er travel og vil optimalisere tidsbruk på handel. 
Trenden at de fysiske butikkene blir stedet for opplevelser og sosialt samvær. Dette gir muligheter for nærbutikker 
som har en viktig funksjon som sosial møteplass for folk i bygda . 
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Lokalt entreprenørskap
Mange distriktsbutikker har en klar 
entreprenøriell profil. Kjøpmannen 
er opptatt av å utvikle nye tilleggs-
tjenester, både innenfor butikkens 
lokaler og ellers i lokalsamfunnet. Små 
butikker i distrikta har potensiale for å 
være samfunnsentreprenører, i tillegg 
til å selge dagligvarer. 

Butikken kan spille en aktiv rolle ved at 
kjøpmannen setter i gang ny nærings-
virksomhet i og rundt butikken, for å 
styrke inntektsgrunnlaget. Butikken kan 
også være arena for entreprenørskap 
ved at butikken er bygdas viktigste 
møteplass, der lokale ildsjeler møtes 
for å utvikle lokalsamfunnet.

Lokalsenter med flere funksjoner
Nærbutikkene kan styrke sin rolle 
som knutepunkt ved å legge til rette 
for kultur og opplevelser i tilknytning 
til butikken. Lokalsenter som inne-
holder  butikk, sosiale møteplasser, 
boliger, tjenester  og kulturaktiviteter  
bidrar til  at bygda blir mer attraktiv 

og skaper mer liv der folk er. Dette 
er viktig for at folk skal trives, ikke 
minst for unge og tilflyttere fra inn- og 
utland. Uterom i tilknytning til nærbu-
tikken kan utformes på en slik måte at 
det kan brukes til ulike aktiviteter og 
arrangement som styrker sambruk og 
samhandling.

Boliger, skole/barnehage, fritidsakti-
viteter og butikk som er samlokalisert 
eller i nærheten av hverandre, ivaretar 
både klima og folkehelseperspektivet. 

For å få dette til trengs det samar-
beid mellom ulike kommunale etater, 
innbyggere og private aktører som 
nærbutikken. 

Kommuneplanens samfunnsdel bør 
beskrive hvordan nærbutikkene 
spiller en strategisk rolle i utvikling av 
lokalsamfunnene. Nye Senja kommune 
(tidligere Tranøy, Berg og Torsken) 
utarbeider ny samfunnsdel til kommu-
neplanen hvor nærbutikkenes rolle for 
lokal samfunnsutvikling beskrives. 

Regionale og kommunale serviceprogram som strategi

I mange svenske regioner er det en regional utviklingsoppgave å legge til 
rette for å opprettholde tilgang til butikk, drivstoff og kommunale tjenester. 
De regionale serviceprogrammene har som mål at innbyggere og bedrifter 
skal kunne fortsette å bo og drive næring i hele regionen. Strategien følges 
opp i kommunale serviceplaner og blir et verktøy for langsiktig og strategisk 
planlegging. Planene skal også gi økt kunnskap om bærekraftig nærings- og 
bygdeutvikling.
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– Det er inspirerende å tenke på at vi har vært med og påvirket hvordan det ble. Gerd og Leif Verstad, som begge har vært en del 
av innbyggergruppa og som flytter inn i ny leilighet. Her studererer de tegningene sammen med utbygger Jørgen Binde, kjøpmann 
Johnny Lynum, Astrid Skogseth og Grete Waaseth fra Steinkjer kommune.

Tema: Nærings- og bygdeutvikling

Snuoperasjon for bygda og butikken
Innbyggermobilisering og helhetlig arbeid med stedsutvikling har gitt økt omsetning for 
butikken og nye leiligheter i sentrum. Bygda Stod preges nå av optimisme, og innbyggerne 
har blitt mer bevisste på stedskvalitetene og muligheten til å påvirke utviklingen i egen bygd.

Nærbutikken i Stod hadde omsetnings-
nedgang og mange var redde for at 
den skulle bli nedlagt. Det var lenge 
siden det var bygd nye boliger i bygda. 
Noe måtte gjøres. Frivilligsentralen tok 
kontakt med Steinkjer kommune sin 
plan- og utviklingsstab, som skredder-
sydde et bolystteam med fagfolk som 
rykket ut for å hjelpe lokalsamfunnet i 
arbeidet. 

Arbeidet med å styrke nærbutikken 
som stedsutvikler har blitt mindre 
sårbart ved at Frivilligsentralen har hatt 
stillingsressurs å bidra med. Etter drøyt 

to år med systematisk jobbing har 
butikken fått et løft, og det er bygd nye 
leiligheter.

Ei lokal innbyggergruppe har jobbet 
sammen med kjøpmannen og bidratt 
med kompetanse, nettverk og konkrete 
planer for utbygging. Virkemidlene 
i Merkur-programmet har gjort det 
mulig å gjøre investeringer og å ta tak 

Det gir så mye energi å ha et lokalt 
team rundt seg

Johnny Lynum, daglig leder Coop 
Marked i Stod
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i etterslep på vedlikehold i butikken. 
Innbyggerne og bolystteamet har gitt 
innspill til arbeidet og sammen har de 
lagt en plan for nytt inngangsparti og 
kaffekrok. For kjøpmannen, som er mye 
alene i hverdagen, har det vært godt å 
ha en innbyggergruppe med fagkom-
petanse å diskutere med.

Får kunnskap og inspirasjon
- Det har vært uvurderlig å ha Steinkjer 
kommune sitt bolystteam med på 
laget. Vi har opplevd å jobbe i et like-
verdig partnerskap med fagpersonene 
i kommunen, og sammen har vi tatt tak 
for å løse oppgavene. Vi har fått inspi-
rasjon til å stå på videre med noe som 
vi tross alt gjør på fritida, sier Anne-Brit 
Finanger, nestleder i Frivilligsentralen 
sitt styre.

Fagpersonene i kommunen har tilført 
kunnskap fra tilsvarende arbeid i Norge 
og informert om hvordan arbeidet 
henger sammen med samfunnsplanen 
og andre satsinger i kommunen. Inn-
byggergruppa har også fått kunnskap 
om politiske prosesser som kan påvirke 
arbeidet og informasjon om mulige 
støtteordninger å søke på. 

Bygda planla leiligheter
Å utvikle nærbutikken var ikke det 
eneste på agendaen. Bolystprosjektet 
ville utvikle Stod som sted, og det var 
utgangspunktet for ønsket om bolig-

utvikling En lokal entreprenør tok tak i 
utfordringen, og inviterte innbyggere, 
nærbutikken og næringslivet til sam-
arbeid.

Kommunen sitt bolystteam har bidratt 
med fagkompetanse og god møtele-
delse i folkemøter om de nye leilig-
hetene. Planløsningene, oppvarming 
og garasjekjeller er direkte resultat av 
disse møtene. Gjennom hele pro-

sjektperioden har det vært et tett og 
positivt samarbeid med kjøpmannen 
på Coop Marked i Stod.

- Om vi skal vi lykkes med denne 
fremtidsrettede leilighetsutbyggingen i 
Stod, er vi avhengig av en oppegående 
nærbutikk som er med på å sikre et 
levende sentrum, sier Jørgen Binde, 
daglig leder i Binde Eiendom.

En trygg nærbutikk var vesentlig for 
at denne satsingen kunne skje. Nå er 
Stod stolte over å ha bygd framtids-
rettede og flotte leiligheter, det gir 
fremtidstro.

Leif Verstad, innbyggerrepresentant

Dette leilighetsprosjektet svarer på mange av framtidens utfordringer, leilighetene 
er universelt utformet, det er nærhet til servicefunksjoner og prosjektet oser av 
bærekraft. Vi har sett at prosjektet har blitt formet og utviklet i god kontakt med 
innbyggerne og potensielle kjøpere i lokalsamfunnet, som ofte er nødvendig på 
mindre plasser.

Birger Jensen, Seniorrådgiver Husbanken Midt-Norge 

Bolystteam-metoden skaper utvikling

Steinkjer kommune bruker bolystteam som metode for å skape utvikling i 
hele kommunen. Bolysttemaet er et fagteam i kommunen som skreddersys 
etter lokalsamfunnet sitt behov og de oppgavene de ønsker å tak i. Teamet 
som koordineres av stabstjenesten, plan- og utvikling, er vedtatt politisk og 
forankra i hele kommuneorganisasjonen. Kommunen stiller med fag- 
personer og prosessledelse. 

- Bolystteam som arbeidsmetode for å sikre god innbyggerdialog har vært 
en suksess, forteller ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer kommune.  
- Det har også gjort at kommunen har fått god kunnskap om lokalsam- 
funnene. Fagfolkene i kommunen og de folkevalgte som reiser ut opplever 
å bli inspirert av engasjementet og viljen som innbyggere og næringsliv har 
til å utvikle eget bosted. I Stod ser vi at nærbutikken i dette arbeidet har 
fått forsterket sin rolle som en viktig samfunns- og stedsutvikler.
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Steinkjer kommune sitt Bolystteam ble skreddersydd for Stod sin snuoperasjon for nærbutikken og 
lokalsamfunnet.

Den lokale Merkur-butikken har sammen med innbyggergruppe, frivilligsentralen og lokal  
entreprenørskapsgruppe blitt et lokomotiv i utviklingsarbeidet. De har sammen klart å snu en negativ 
utvikling for butikken og bygda. 

Coop Midt-Norge har støttet kjøpmann og daglig leder for butikken i at nærbutikken har en tydelig og 
viktig samfunnsutviklerrolle.

Frivilligsentralen tok på seg ansvaret med å være koordinator og prosjektleder for det lokale  
bolystprosjektet i Stod. De ble dermed kontaktpunkt og forlenget arm for kommuneadministrasjonen. 
De fungerte også som kobler mellom de ulike satsingene i det lokale bolystarbeidet.

Innbyggergruppe, byggmester og arkitekt utviklet leilighetsprosjektet sammen. Det ble valgt en sterk  
miljøprofil på leilighetene, og alle parter var aktive i salgsprosessen.

Informasjon om de nye leilighetene ble gitt i Bolystmøter der hele bygda var invitert.  
Mer enn 100 personer i alle aldre deltok på møtene. Det sikret bred forankring og entusiasme for  
prosjektet.

STEINKJER

RESULTATER OG GODE GREP

22  050 innbyggere i Steinkjer kommune 
30.9.2019
Bygda Stod:  
1226 innbyggere i 2015 
1168 innbyggere i 2019 

Slått sammen med Verran kommune fra 2020
3 Merkur-butikker

Tema: Nærings- og bygdeutvikling
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KUNES I LEBESBY KOMMUNE

1302 innbyggere i Lebesby 
kommune 30.9.2019 
3 Merkur-butikker 

25 fastboende på Kunes  
Tradisjonell sjøsamisk bygd 
i Finnmark

Fikk Finnmarks bolystpris
Kjøpmann Bjørg Masternes fikk Finnmarks bolystpris for sitt engasjement for hjembygda Kunes 
i Lebesby. Kjøpmannen har blåst liv i lokalbutikken, etablert campingplass 
og har vært engasjert i en rekke aktiviteter i den sjøsamiske bygda.

Bolystprisen tildeles med bakgrunn 
i tiltak og aktiviteter som har bidratt 
og stimulert til økt bolyst, et godt 
omdømme og gjort steder og kommuner 
i Finnmark mer attraktive. Kjøpmann 
Bjørg Masternes som driver Kunes 
Handle og Opplevelse, fikk bolystprisen 
for 2016. 

Næringsutvikling
Nærbutikken på Kunes stod fare for å 
bli nedlagt, da Bjørg Masternes valgte å 
kjøpe butikken. Det gikk ikke lenge før 
hun måtte innse at grunnlaget ble for 
spinkelt. I sommersesongen og påska 
var det fullt kjør, men det var ikke nok 
til å unngå underskudd på driften for 
året under ett. 

Løsningen ble å satse på campingplass 
i tillegg. Sammen med ektemannen 
Kjetil Hanssen har de fått opp service- 
bygg og fått på plass nødvendig utstyr.  
Nå tilbyr de overnatting for 10 perso-
ner og utleie av campingvogner. Flere 

av de tilreisende har vognene sine 
stående på Kunes året rundt. 
Campingplassen har gitt butikken 
mange ekstra kunder. Uten disse til-
leggsinntektene ville det ikke ha vært 
økonomisk grunnlag for en helårs- 
butikk i den lille bygda. 

Stort engasjement
De idealistiske driverne på Kunes er 
aktive i lokalsamfunnet og har ansvar 
for mange aktiviteter og tilstelninger 
for sine kunder. Det er lagt til rette for 
ski-, tur- og skuterløyper, samt bygget 
gapahuk tilknyttet skiløype. Årets 
høydepunkt er den fire dager lange 
festivalen «Kunesdagan». Da blom-
strer bygda og tiltrekker til seg mange 
besøkende.

Selv bor Bjørg Masternes i Lakselv, 
ni mil unna. Hun må med andre ord 
pendle på jobb for å kunne gi lokal-
samfunnet på Kunes et butikk-tilbud. 
I tillegg til butikken er hun engasjert 

i politikk og har hatt plass i Finnmark 
fylkesting, som representant for  
Arbeiderpartiet.

Aktiv Merkur-butikk
Matkroken-butikken på Kunes har vært 
aktivt med i Merkur-programmet og har 
fått økonomisk støtte til noen av inves-
teringene. I 2016 ble butikken kåret til 
beste nærbutikk i Troms og Finnmark.

Butikken har tilleggstjenester som post 
i butikk, tipping, medisinutsalg, utleie, 
kommunal informasjon og kaffekrok 
med vaffeljern og grill. 

Våre små lokalbutikker er med på 
å holde liv i lokalsamfunnet. De 
skaper bolyst, trivsel og er naturlige 
møteplasser i sine bygder. De er også 
viktige faktorer til næringsutvikling og 
vekst i sine samfunn.

Sigurd Kvammen Rafaelsen 
Ordfører i Lebesby kommune Fo
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Her har kommunen bygd ny butikk
Når kommunen, kjøpmannen og Merkur samarbeider til bygdas beste, blir resultatet bra.  
På Nerskogen i Trøndelag har bygdefolk og hyttefolk fått en helt ny og topp moderne  
dagligvarebutikk.

Rennebu kommune satser på hyttebyg-
ging og flere deltidsinnbyggere. Men 
du kan ikke bygge ut store hytteom-
råder uten å gi hyttefolket tilbud om 
grunnleggende tjenester i form av en 
moderne dagligvarebutikk.

Dette var bakgrunnen for at Rennebu 
tok opp et lån på 9,8 millioner kroner 
for å sette opp et kommunalt nærings-
bygg på Nerskogen. I 2016 kunne 
Nerskogen landhandel flytte fra trange 
og nedslitte lokaler i et eldre bygg til 

nye og tidsriktige lokaler i det kommu-
nale næringsbygget. Samtidig startet 
nærbutikken med kafétilbud.

- Rennebu har satset på å bli en hytte- 
kommune siden år 2000. Da er det 
vesentlig at hyttefolket har tilgang til 
en butikk, sa ordfører Ola Øie da han 
åpnet næringsbygget.

Nærbutikken betaler nå husleie til 
kommunen. Det er en målsetting at 
butikken skal overta hele bygget når 

lånet er nedbetalt. Butikken fikk også 
800 000 kr i investeringsstøtte fra 
Merkur, fordelt på to år. Det var en for-
utsetning for at kjøpmann Torill Dullum 
Lund turte å satse på en helt ny butikk.
Den nye butikken har gitt et helt annet 
servicetilbud, både for fastboende og 
hyttegjester.

- Vi ønsker å bidra til å utvikle Nerskogen 
og være en møteplass for alle, 
sier kjøpmann Torill Dullum Lund.

RENNEBU

2487 innbyggere i Rennebu kommune  
30.9.2019 
2 Merkur-butikker

Nerskogen ligger ca 720 moh.,  
har ca. 140 fastboende  
og er et svært populært hytteområde.

STOLTE PARTNERE: Ordfører Ola Øie, kjøpmann Torill Dullum 
Lund og Merkur-konsulent Stig Olson har grunn til å være 
fornøyd med samarbeidet for ny butikk på Nerskogen.
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Tema: Nærings- og bygdeutvikling
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Stadig fleire menneske bur i byar 
eller kommunesenter. Samtidig er det 
mange som ønskjer å flytte tilbake til 
den bygda eller grenda der dei vaks 
opp. Småsamfunnskvalitetar og nærleik 
til naturen er attraktivt for mange. Kort 
avstand til jobb og kvardagsfunksjonar, 
sosiale nettverk og levande møtesta-
der er også viktige føresetnader for å 
velje bygda.

Korleis kan kommunar planlegge og 
legge til rette for at grenda og bygda er 
gode stader å bu og flytte til? Eit råd er 
å legge til rette for nærleik, bygge på 
eksisterande aktivitet og sjå mogleg-
heiter i samlokalisering.

10-minuttsbygda 
Distriktskommunar bør ivareta både 
landlege og urbane bukvalitetar, med 
samlokalisering av kvardagsfunk-
sjonar og nærleik til buområde som 
gode grep. For bygda som buplass er 
den sosiale berekrafta spesielt viktig. 
Nærbutikken og andre sosiale møte-
stader er sjølve limen i lokalsamfunnet 
på  mindre stader. Derfor er det viktig 
å legge til rette for bustader som ligg  
nær slike møtestader. 

Einebustader, dels knytt til eksiste-
rande gardsbruk, har vore det mest 
vanlege butilbodet i bygdene. Sam-
stundes har fleire lokale kartleggingar 

vist behov eller ønskje om mindre 
bueiningar, nær sentrale tilbod og 
funksjonar. Det kan gjelde for unge 
vaksne med tilknyting til bygda, folk 
som kjem til bygda for å jobbe, eller 
eldre som allereie bur i bygda. Kom-
munar som ønskjer å styrke busettinga 
i bygder og grender, bør difor sette 
bustadtilbodet under lupa. Svarer det 
til dagens behov og ønskje? 

Utfordrande
Å lukkast med bustadutvikling og eit 
meir variert bustadtilbod på bygda kan 
vere utfordrande. Risikoen er høg, både 
for den som skal bygge og den som vil 
bu. Distriktssenteret ser likevel fleire 
døme på vellukka prosjekt for stadut-
vikling, der butikken spelar ei nøkkel-
rolle. Ofte er slik bustadutvikling blitt 
realisert etter initiativ frå den lokale 
kjøpmannen. Å bygge på eksisterande 
aktivitet har vist seg å vere eit viktig 
vilkår for å lukkast med ny aktivitet. 

Ein slik lokalsenterstrategi er vinn-
vinn av fleire årsaker. Bustadutvikling 
styrkar potensialet for tilflytting, og for 
å halde på innbyggjarar, noko som er 
positivt både for bygda og butikken. 
Driftsgrunnlaget for butikken aukar, 
det er også med å forsterke bygdas 
sosiale institusjonar og møteplassar. Ei 
slik bustad- og lokalsenterutvikling har 
også stor betydning for den einskilde, 

særleg for folk med sterk tilknyting til 
bygda, som elles ikkje vil ha butilbod 
som gjer at dei kan bli buande der. 

Lokalt samarbeid
Fleire døme på slike lokalsenter-
utviklingsprosjekt viser betydninga 
av godt samarbeid mellom kommune, 
lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Det 
set krav til at samarbeidet er formelt 
avklart, og forpliktande over tid. I fleire 
samanhengar har kommunar stimulert 
til bustad- og lokalsenterutvikling 
gjennom dialogbaserte og tilrettelagde 
planprosessar. Kommune og utbyggar 
utviklar prosjektet saman, ut frå avklart 
rolle- og ansvarsfordeling. Det vil 
kunne vere ein fordel både for kvalite-
ten i utviklinga, og for ein kostnadsef-
fektiv prosess.

Kommunar kan også bidra til bustad- 
og senterutviklinga gjennom økono-
miske virkemidlar og tiltak. Dersom 
kommune ser at slike utviklingspro-
sjekt vil løyse ut kommunale bustad-
behov og støtte oppunder kommunens 
mål i samfunnsutviklinga, kan kommu-
nen eksempelvis samarbeide gjennom 
langsiktige leigeavtaler eller kjøp av 
bueining i eit evt. nybygg. Eit slikt sam-
arbeid vil også kunne løyse ut midlar 
frå Husbanken, om prosjektet følgjer 
Husbankens byggekrav.

Den moderne landsbyen
Kommunen kan ivareta både landlege og urbane bukvalitetar ved å bygge opp  
lokalsenter der fleire funksjonar er samla på ein stad. I ein slik strategi vil butikken ofte  
ha ei sentral rolle.

Tema: Stedsutvikling
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Sørlands-kommunen hadde i utgangs-
punktet ikke noe markert kommune- 
senter. I perioden 2007-2010 gjen-
nomførte kommunen et stedutviklings-
prosjekt for Birketveit, der det var kom-
munehus, skole og kirke. Målsettingen 
var å redusere fraflyttingen gjennom å 
utvikle bygdesamfunnet og styrke lokal 
identitet. Det skulle også utvikles en 
stedsutviklingsplan for området.

Kommunen gjorde flere trivselsfrem-
mende tiltak. Området rundt Birke- 
tveittjønna ble ryddet for skog og kratt, 
og det ble tilrettelagt for universelt 
utformet fiskeplass/badeplass. 
Gjennom deltaking i Husbankens 

stedsutviklingsprogram BLEST (BoLyst 
og engasjement i småbyer og tettsteder) 
fikk kommunen god hjelp til å plan-
legge videre utvikling av den vesle 
grenda. Prosjektet gav også støtet til en 
lokal idédugnad. En samlet konklusjon 
var at innbyggerne ønsket seg et tyde-
ligere sentrum og møteplasser. 

Resultatet ble «Åkle – fremtidens 
landsby», et spennende prosjekt med 
26 leiligheter, nærbutikk og sosiale 
møteplasser.

I dag utbyggingen av Birketveit godt 
i gang. Ved årsskiftet 2019/20 hadde 
«landsbyen» en moderne dagligvare-

forretning med en sosial møteplass, 
bibliotek med selvbetjening, kultur-
arena samlokalisert med biblioteket, 
mineralsamling, moderne leiligheter  
og et trivelig uteområde.

Bygger helt nytt kommunesenter
Iveland kommune er i ferd med å bygge et helt nytt kommunesenter. Landsby-prosjektet 
Åkle et et kombinert bolig- og næringsområde, der dagligvarebutikken spiller en viktig rolle 
for servicetilbudet.

IVELAND

1326 innbyggere i Iveland kommune 30.9.2019 
2 Merkur-butikker 
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Tema: Stedsutvikling

Samlokalisering skaper optimisme
Fjellkommunen Røyrvik i Trøndelag samarbeider med nærbutikken 
om et nybygg som inneholder nytt butikklokale og fire leiligheter 
som er godt egnet for eldre som ønsker å flytte fra hus til mindre 
bolig.

Nybygget er et løft for både butikken 
og lokalsamfunnet, og realiseringen  
skaper stor optimisme i det lille 
kommunesenteret i Røyrvik. Satsingen 
er en del av et helhetlig arbeid med 
utvikling av et kompakt sentrum og 
kommunen ser på butikken som kritisk 
infrastruktur i Røyrviksamfunnet. 

I forbindelse med evaluering av bolig-
politisk plan gjennomførte kommunen 
en forstudie som viste stort behov for 
lettstelte leiligheter, spesielt for per-
soner i aldersgruppen 60 og oppover. 
Unge som har planer om å flytte heim 
har også vist interesse. De fire boligene 
organiseres som borettslag, slik at kjø-
perne slipper å ta opp store lån.

Butikken holdt til i et utslitt nærings-
bygg fra 60-tallet og det var stort 
behov for oppgradering. Dersom butik-
ken skulle forsvinne, vil innbyggerne få 
opptil 40 minutters kjøretid til næmeste 
butikk. Butikken spiller også en viktig 
rolle som sosialt samlingspunkt i 
bygda.

Banklån, samt lån, garantier og kr. 
500  000 i tilskudd fra kommunen 
bidrar til realisering av bygget.  
Butikken har fått tilskudd på kr. 
600  000 fra Merkur-programmet til 
butikkinventar i nybygget. Flytting av 
butikken frigjør næringsbygg som gir 
mulighet for annen næringsvirksomhet.

- Røyrvik Mat er en av få lokale 
forhandlere og eneste nærbutikk i 
Røyrvik kommune. Bedriften er en 
avgjørende aktør i næringslivet og 
i samfunnet for øvrig. For bosetting 
og bolyst er bedriften en helt essen-
siell og kritisk faktor. For Røyrvik 
som reisemål er nærbutikken en 
sentral tilbyder. For alle målgrupper 
er nærbutikken en viktig møteplass 
og servicetilbyder som oppleves som 
lokalsamfunnets puls og det som gjør 
at samfunnet holdes levende.

Hans Oskar Devik, ordfører i Røyrvik 
kommune 

RØYRVIK

467 innbyggere i Røyrvik kommune 
1 Merkur-butikk 
Eneste dagligvarebutikk i kommunen
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Innbyggerne vil ha gode lokalsamfunn å bo og leve i.  
De vil ha trygge og gode liv, de vil ha gode vekstvilkår for 
bedriftene, butikkene og de frivillige lag og organisasjonene. 
Når kommunen i samarbeid med butikken og andre lokale 
aktører legger til rette for dialog med innbyggere, blir denne 
møteplassen også en del av lokaldemokratiutviklingen.

I kommuneplanens samfunnsdel forteller kommunen hvordan 
de vil gjennomføre samfunnsutvikingsarbeidet. Butikken som 
møteplass og sentral aktør i et lokalsamfunn bør være en del 
av lokalt utviklingsarbeid, og ha en plass i kommunens  
planverk. Når kommunen klarer å koble aktører  
og deres ressurser, gir det gjennomføringskraft  
og resultater av planer.

TRINN 5 BESLUTNING: Nærbutikken tilrette-
legger møtearena for dialog mellom kom-
munen og innbyggere. Den er lyttepost til, 
og formidler innbyggerne sin kunnskap om 
lokalsamfunnet til kommunen. Dette bidrar 
til god kvalitet og treffsikre beslutninger på 

kommunale vedtak.

Innbyggerinvolvering gir god 
samfunnsutvikling
En kommune som er opptatt av lokal samfunnsutvikling, må involvere innbyggerne der de 
bor. Samfunnsutvikling og demokratiutvikling er to sider av samme sak.

Tema: Medvirkning og involvering
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INFORMASJON

DIALOG

SAMARBEID

MED-
BESTEMMELSE

BESLUTNING

TRINN 1 INFORMASJON:  
Kommunen samarbeider med nærbutikken om informasjon til innbyggerne. Det kan være oppslagstavle for digital 
informasjon, brosjyrer, informasjonsskriv og aviser. 

TRINN 2 DIALOG: Nærbutikken tilbyr lokaler for mindre grupper,  og for ordføreren sin «åpne 
kontordag».  Kommunens saksbehandlere møter innbyggerne for å drøfte en byggesak, søknad om 
næringsstøtte eller andre innbyggerrettede aktiviteter.

TRINN 3 SAMARBEID: Nærbutikken er møteplassen og koblingspunktet i lokale 
utviklingsprosjekter. Kjøpmannen kan for eksempel mobilisere arbeidskraft fra 
bygda når kommunen kommer med et lass grus.

TRINN 4 MEDBESTEMMELSE: Nærbutikken er møteplassen for 
grendelag, utviklingslag, nærmiljøutvalg, og kommunale råd 
og utvalg. Grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn legges 
mest gjennom aktiviteter for medbestemmelse. 

Å involvere innbyggere i alle aldre og med ulik 
bakgrunn og ståsted i lokalsamfunnet gir:

• Kunnskap og treffsikre beslutninger
• Lettere iverksetting av politiske vedtak
• Medansvar, mobilisering og frivillighet
• Tilhørighet, identitet og fellesskap
• Politisk rekruttering
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Ungdomsklubben har også selvbetje-
ning ved at flere har fått opplæring i 
bruk av kassen. Eierne Synøve og Tor-
finn Vassvik har gjort et valg som har 
stor betydning for ungdommene  
– og for stedet. 

En god møteplass for ungdommen er 
viktig for ungdommen selv, og familier 
som vurderer å flytte dit. Vi vet også 
at barndoms opplevelse kan være et 

viktig tilflyttingsmotiv. Ungdommen 
som får denne møteplassen midt i 
«godteri-himmelen» vokser på det og 
får sterke og unike minner. Viktigst er 
den store tilliten de er vist. Den vil de 
ta med seg videre i livet. 

- Med seg i minneboken er også 
friheten ved å vokse opp i Gamvik. 
Litt av den friheten foreldregenerasjo-
nen hadde til å gjøre hva de ville, har 

ungene fortsatt. Her kan de springe 
ut om morgenen og komme hjem om 
kvelden, sier Torfinn Vassvik.

Positiv fortelling
Slike minner kan bidrar til at de ønsker 
å flytte tilbake. Det gir dem i alle fall en 
ekstra positiv omdømmefortelling de 
kan dele med andre de møter. Ung-
dommen i Gamvik ser også at butikken 
er en møteplass for alle generasjoner. 

Selvbetjent ungdomsklubb i butikken
I Gamvik har ungdommene egen nøkkel til butikken. De får bruke butikklokalene med kafé 
som ungdomsklubb utenom åpningstidene.
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Kommune og næringsliv er heldige som har offensive eiere som 
utvikler både butikk og møteplass. De bidrar til at kommunen 
får økt etablerings- og bostedsattraktivitet. Butikken var helt 
avgjørende for at nye eiere startet opp fiskebruket igjen.

Trond Einar Olaussen, tidl. ordfører 

GAMVIK

1146 innbyggere i Gamvik kommune 30.9.2019 
2 Merkur-butikker 
219 innbyggere i bygda Gamvik

Kommunen har opplevd vekst i folketallet de 
siste årene, etter at fiskebruket kom i full drift.
 
Gamvik kommune har svært høy attraktivitet 
både når det gjelder næring og bosted, ifølge 
rapporten «Suksessrike distriktskommuner 
anno 2018»

Det gir dem positive fremtidsbilder. 
Kanskje tar dagens ungdom de samme 
valg som Synøve og Torfinn og flytter 
selv hjem til et trygt og godt sted. Eller 
tar med seg en partner utenfra. 

Satsing på tilbakeflytting er populært 
mange steder. Men dersom lokalsam-
funnet skal få en positiv folketallsut-
vikling, er det også nødvendig med 
andre tilflyttere. 

Synøve og Torfinn kjøpte butikken da 
den var konkurs. Synnøve ble daglig 

leder og Torfinn havnesjef og god hjel-
per. Begge hadde stor tro på behovet 
for en butikk, og mulighetene som lå 
på stedet. Kanskje var det gründerne 
sin teft, eller litt flaks. Det lokale fiske-
bruket, som også var konkurs, ble kjøpt 
opp litt senere, og både folketallet og 
butikkens omsetning fordobla seg. 

Samlingssted for alle
Men Synøve og Torfinn Vassvik ville 
mer. De ønsket å at bygda også skulle 
ha et forsamlingshus, et møtested. 
Kafeen som er etablert i butikken, er 

det eneste samlingssted som åpent 
for alle i Gamvik, både lokalbefolkning 
og fiskere. Der arrangeres blant annet 
konserter, utstillinger, barnebursdager, 
temakvelder og julebord for pensjo-
nister.

Tilflyttingsstudier viser at det er viktig 
at lokalsamfunn klarer å knytte folk 
sammen i gode nettverk, og skape 
møteplasser. Gamvik kommune støtter 
butikken, blant annet ved å handle 
varer til den lokale skolen og barnehagen.

Tema: Medvirkning og involvering
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Kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og 
Berg ble slått sammen til Senja kom-
mune 1. januar 2020. Administrasjons- 
senteret er Finnsnes. I planleggingen 
av den nye kommunen er det lagt stor 
vekt på avstandsregulerende tiltak og 
å være en stedsuavhengig kommune. 
Det etableres derfor fire servicekontor 
hvor innbyggerne får møte kommunal 
saksbehandler, får svar på spørsmål og 
hjelp til digital kommunikasjon. 

I tillegg planlegger Senja kommunale 
servicepunkt på flere grendebutikker. 
Det skrives avtaler mellom kommunen 

og de butikkene som velger å delta, 
som regulerer hvilke kommunale 
oppgaver butikken skal utøve, og 
kompensasjonen for det. Tjenester som 
diskuteres er varelevering, kommunal 
informasjon, PC og gratis internett, 
samarbeid med hjemmesykepleie, 
sosial møteplass og offentlige toalett. 

Senja kommune vil også etablere åtte 
lokalutvalg for å ivareta innbyggernes 
interesser i plansaker, holde kontakt 
med kommuneorganisasjonen og fore-
slå tiltak for å utvikle lokalmiljøet. Det 
settes av mellom 150  000 og 200  000 

kroner årlig i tilskudd til hvert lokal-
utvalg. Dette skal gå til prosjekter og 
aktiviteter i regi av lokalutvalgene. 

Det skal være en sterk samhandling 
mellom lokalutvalgene, servicekonto-
rene og servicepunktene. Det kan bli 
aktuelt å koble lokalutvalgene til gren-
debutikker og de kommunale service-
punktene. Senja kommune legger opp 
til aktiv medvirkning fra innbyggerne 
i byggingen av den nye kommunen og 
utviklingen av lokaldemokratiet.

Servicepunkt og lokalutvalg
Senja kommune planlegger kommunale servicepunkt på nærbutikker for å kunne møte  
innbyggerne der de er. Aktiv medvirkning fra innbyggerne gir medansvar, og styrker 
tilhørigheten til grenda og butikken.

SENJA

Senja kommune ble etablert 1.1.2020  
med vel 15 000 innbyggere 
Senja kommune består av de tidligere  
kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg  
12 Merkur-butikker
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Det var Gunnhild Berge Stang som 
sette i gang med forsøk på utekontor 
på lokalbutikkar i 2016. Ho hadde då 
utekontor på nærbutikkane i Korssund, 
Grytøyra, Flekke og Hellevik. I tillegg har 
ho møtt bygdefolk på skulebiblioteket 
i Guddal og på ein daglegvarebutikk i 
kommunesentret Dale.

Kjetil Felde, som er valt til ordførar for 
perioden 2020-24, seier at han ønskjer 
å halde fram med å møte veljarane 
på denne måten. Noko av det første 
han gjorde som ordførar, var å opne 
«mobilt kontor» i samband med open 
dag på ei verna verksemd.

- Som ordførar ønskte eg å kome i 
betre kontakt med folk i Fjaler og eg 

ønskte å gjere det lettare for dei å ta 
kontakt med meg. Derfor valde eg å 
bruke ein del fredagar til å ha ute- 
kontor i dei ulike bygdene, seier  
Gunhild Berge Stang.

Nyttig for ordføraren
Fjaler-ordføraren syntest at erfaringane 
med kontordagar i butikk var så gode 
at ho gjorde dette til ei regelmessig 
ordning.

- Eg har hatt stor nytte av dette som 
ordførar. Mange kom til meg med saker 
dei ønskte at eg skulle ta opp. Det 
kunne vere alt frå lokale saker som 
gatelys og utbetring av vegar til store 
saker som kommunereform og arbeids-
miljølova. Eg trur at terskelen for å ta 

kontakt med ordføraren kan bli mindre 
på denne måten, seier Gunhild Berge 
Stang.

Ordføraren har hatt med seg pc, slik 
at ho kan jobbe med «ordførar-saker» 
dersom ho ikkje får veljarar på besøk. 
Men i praksis vart det lita tid til å bruke 
datamaskina.

Gunnhild Berge Stang meiner at nær- 
butikken er viktig møteplass for bygda 
og håper at ordførarens kontordag kan 
få endå fleire til å stikke innom butikken 
den aktuelle dagen.

- Nærbutikken er den beste måten å nå 
folk på bygdene, seier ho.

Ordføraren  
har kontordag på butikken
Ordføraren i Fjaler brukar fire nærbutikkar som ute-kontor for å kome nærare innbyggarane.

FJALER

2739 innbyggarar i Fjaler kommune 30.9.2019 
4 Merkur-butikkar 
Kommunen har deltatt i Merkur-prosjektet 
«Kommunen og nærbutikken»
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MØTER VELJARANE: Ordførar Gunhild Berge Stang i 
samtale med Ragnar Kjøsnes, då ho hadde kontordag i 
kaffikroken på Nærbutikken Hellevik.

Tema: Medvirkning og involvering
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Tema: Medvirkning og involvering

Innbyggerpunktene skal være mindre 
møteplasser med kommunal informa-
sjon. De skal ha noen felles funksjoner, 
og utformes på en gjenkjennelig måte. 
Ut over dette skal innbyggerpunktene 
utvikles i dialog med innbyggerne og hva 
de ønsker av funksjonalitet.

Kommunene Fosnes, Namdalseid og 
Namsos ble slått sammen til Namsos 
kommune 1. januar 2020. Kommunen 
skal styres etter visjonen Sammen 
skaper vi muligheter. En av hovedmål-
settingene er å bygge en ny, helhet-
lig kommune med større vekst og 
utviklingskraft enn dagens kommuner 
har hver for seg.

De nye innbyggerpunktene skal legges 
til nærbutikkene på Lund, Statland, 
Otterøy og Bangsund. Butikkene blir 
med dette det komplette servicesenteret 
i bygda. 

I tillegg til innbyggerpunktene er det 
åpnet tre innbyggertorg. De er i det 
tidligere kommunehuset på Namdal-
seid, Fyret flerbrukshus på Fosnes og 
Namsos folkebibliotek. 

Innbyggertorgene er innbyggernes sen-
trale kontaktpunkt med kommunen og 
den viktigste arenaen for ekstern infor-
masjon og kommunikasjon med inn-
byggerne. Her skal innbyggerne blant 
annet få svar på kommunale spørsmål, 
bistand til å fylle ut søknader og hjelp 
til å få kontakt med en saksbehandler. 
Ut over dette skal innbyggertorgene 
blant annet inneholde bibliotek, åpne 
møteplasser og arenaer for å arrangere 
kurs, informasjonskvelder.

Innbyggerpunkt på nærbutikken
Når kommunen blir større, blir det behov for nye kontaktpunkt mot innbyggerne.  
Nye Namsos kommune planlegger å opprette «innbyggerpunkt» nærmere der folk bor. 
Møtepunktene skal legges til nærbutikker.

NYE NAMSOS

Nye Namsos kommune ble etablert 1.1.2020 med ca 15 300 innbyggere 
Namsos kommune består av de tidligere kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid 
5 Merkur-butikker

Butikken er godt egnet som demokra-
tisk arena. I kaffekroken kan formelle 
og uformelle saker drøftes både for 
den enkelte bygda og for kommunen 
som helhet. Innbyggerpunkt på  
butikken gjør at butikken blir enda 
viktigere for innbyggerne. Det vil også 
føre til mer aktivitet i butikken og 
kjøpmannen vil kunne få tilleggs- 
inntekt.

Inge Ryan, rådmann  
Namsos kommune
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Tema:  Inkludering
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Innvandrere (arbeidsinnvandrere, 
flyktninger og familiegjenforente) 
har i mange år bidratt til å stabili-
sere og øke befolkningen i mange 
distriktskommuner, og gitt tilgang på 
arbeidskraft. På mindre steder kan det 
gi grunnlag for å opprettholde sko-
ler, barnehager, nærbutikk og andre 
viktige tjenestetilbud. Dette er goder 
som kommer hele befolkningen til 
gode. Selv om arbeidsinnvandrere 
drar og det kommer færre flyktninger, 
kommer det fortsatt flere innvandrere 
enn som reiser. De samfunnsmessige 
endringene med aldrende befolkning 
og fødselsunderskudd gjør det ekstra 
viktig å jobbe med forhold som fører til 
at innvandrere velger å bli boende. Om 
kommune, innbyggere og næringsliv 
ønsker at innvandrere skal bli boende 
trengs det  innsats for at innvandrere 
skal komme i jobb og bli en del av 
lokalsamfunnet. Slik blir de også en 
ressurs for samfunns- og næringsliv. 

Nærbutikken er en god arena for 
inkludering
Butikken  kan ta  en viktig  samfunns-
utviklingsrolle gjennom å åpne opp for 
innvandrere som har behov for språk-/
arbeidspraksis.  Praksis i den lokale 
butikken gir muligheter for å praktisere 
norsk  og  bli kjent med lokalbefolk-
ningen.  Innvandrere som har nettverk 
og norske venner får lettere jobb og 
butikken er mange steder en av de 
viktigste  møteplassene  mellom  de 
som bor i bygda. I kommuners arbeid 
med inkludering og sysselsetting er 
det viktig å samarbeide med aktører i 
lokalsamfunnet som kan bidra til god 
inkludering. Butikken sin rolle som 
inkluderingsarena kan styrkes gjennom 
formalisert og forpliktende samarbeid 
med kommunen og lokalt NAV kontor.

En ressurs butikken har nytte av
Innvandreres stedstilhørighet er ofte 
svak. Om innbyggere, frivillighet og 

næringsliv ønsker at innvandrere skal 
få den samme vi-følelsen som de 
som bor i kommunen fra før, bør det 
samarbeides om tiltak som gjør at de 
blir en del av lokalsamfunnet. Sterk 
tilknytning og opplevelsen av å høre 
til kan gjøre det lettere å handle på 
nærbutikken i stedet for kjøpesenteret 
utenfor bygda.

På lik linje med kjøpmenn med inn-
vandrerbakgrunn kan også ansatte 
med flerkulturell bakgrunn bidra til et 
mer spennende utvalg av matvarer. Og 
kanskje også trekke til seg nye kunde- 
grupper som igjen vil inspirere til et 
mer mangfoldig vareutvalg. Dette 
kan komme alle innbyggere til gode 
og bidra til å utvikle lokalsamfunnet. 
I og med at en stadig større andel av 
befolkningen i distriktene har uten-
landsk bakgrunn, vil det være viktig 
for den lokale butikken å tiltrekke seg 
denne kundegruppen.  

Innvandrere bidrar til vekst og 
utvikling i små lokalsamfunn
Vellykket inkludering gir god samfunnsutvikling, og kan ha særlig stor betydning for mindre 
steder som er preget av fraflytting og forgubbing.
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Tema:  Inkludering

Tar over der andre gir opp
Et økende antall innvandrere starter 
egen virksomhet, også i distriktene. De 
bidrar til utvikling av lokalsamfunn, 
optimisme og fremtidshåp. 

Mange innvandrere har stort ønske 
om å sysselsette seg gjennom egen 
arbeidsplass og bidra i lokalsamfun-
net. De kommer gjerne fra en kultur 
med lang tradisjon for handel- og 
butikkvirksomhet, og har lav terskel for 
å starte egen virksomhet. En del  
Merkur-butikker drives i dag av kjøp-

menn med innvandrerbakgrunn. Noen 
har tatt over der nordmenn har gitt opp 
og ikke ser mulighetene. Å drive butikk 
i et lite lokalsamfunn er selvfølgelig 
ikke enkelt for noen. For innvandrere 
kan det være ekstra vanskelig fordi de 
ikke kjenner til lover, regler og norsk 
butikkvirksomhet, og de har ofte ikke 
det nettverket som trengs. For kjøp-
menn uten kjedetilknytning kan det 
være ekstra vanskelig om de mangler 
kunnskap om grunnleggende butikk-
drift fra før.

En del kommuner og virkemiddelaktø-
rer har ikke tatt inn over seg at det er 
behov for å justere arbeidsmåter og 
virkemidler, slik at innvandrere med 
egne virksomheter/etableringsplaner 
får den hjelpen de trenger. Kommu-
nens næringsapparat kan for eksempel 
bidra med tilbud om tilpasset etable-
rerkurs, mentorordning og tett opp-
følging over tid. Å få hjelp til å koble 
på nettverk og kompetanse, og bli tatt 
på alvor og møtt med respekt kan ha 
avgjørende betydning.
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Tema:  Inkludering
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Hos Coop Marked Fjelli i Stryn fikk 
Nafez Samman praktisert mye norsk og 
han ble kjent med kundene. Da butik-
ken trengte ny betjening, fikk Samman 
jobben. 

- Vi kunne ikke finne en bedre kan-

didat. Vi driver språktrening fortsatt, 
mest på grammatikk. Hos oss får flykt-
ninger god jobb- og språktrening og de 
blir inkludert i samfunnet. De får også 
lønn. Bygda får bedre kjennskap til, og 
kunnskap om, flyktninger. Jeg tror at vi 
alle tjener på dette samarbeidet, og vil 

derfor kalle det et vinn-vinn-prosjekt, 
sier Karoline Lunde, kjøpmann 

Stryn kommune har inngått service-
avtale med Merkur-butikken Coop 
Marked Fjelli. Butikken forplikter seg til 
å yte konkrete tjenester til innbyggere, 

Butikken er ein god arena for språkpraksis, har Nafez Samman og Karoline Lunde erfart.

Språkpraksis en del av service- 
avtalen med kommunen
Språkpraksis i nærbutikken resulterte i fast jobb og god kontakt med lokalbefolkningen. Bygda 
har fått enda en ressurs, og butikken den aller beste kandidaten da den trengte ny betjening.
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Gjennom samarbeidet med nærbutikken får den enkelte 
innvandrer mulighet til å praktisere norsk. Nærbutikken er en 
sosial arena - kunden har gjerne tid til en kopp kaffe og prat, 
og den som har praksis, kommer derfor nærmere på lokalbe-
folkningen.  Det er lettere på mindre steder enn i storbyen.  
Vi opplever at innbyggerne, nærbutikken og kommunen er for-
nøyde, og at den som har praksis, lærer mye gjennom denne 
type samarbeid.

 Jorge Hidalgo, leder Flyktningetjenesten i Stryn kommune. 

STRYN

GODE GREP

Gode rammer og skriftlige avtaler gir forutsigbarhet for den 
som er i praksis, butikken og kommunen. Serviceavtalen 
mellom kommune og nærbutikk kan inneholde et eget 
punkt om inkludering og praksisplass for innvandrere.

Tett dialog mellom kontaktperson i kommunen og den 
lokale kjøpmannen i rekrutteringsfasen gjør det lettere å 
finne den rette kandidateten. 

Arbeidsoppgaver i butikken som gir praksiseleven mulighet 
til naturlige samtaler med kunder, gir god språktrening og 
nettverk. Kaffekroken i butikken og aktiviteter der også lag 
og foreninger er involvert, er gode arenaer. 

7132 innbyggere i Stryn kommune 30.9.2019 
3 Merkur-butikker
425 personer med innvandrerbakgrunn,  
den største gruppen kommer fra Polen.
Kommunen har deltatt i Merkur-prosjektet 
«Kommunen og nærbutikken».

I serviceavtalen i avtalen står det: 
Butikken er positiv til å gi flytninger 
arbeidspraksis i butikken, i sam- 
arbeid med flyktningkonsulenten i 
kommunen. Butikken ønsker å skape 
en arena for praktisk trening i språk, 
arbeid og norsk kultur for våre nye 
landsmenn.

Coop marked Fjelli har en årlig 
godtgjørelse på 50 000 kr eks. mva. 
for tjenester i serviceavtalen. 

hyttefolk og turister. Språkpraksis for flyktninger 
en del av avtalen. Dette gir muligheter og skaper 
forutsigbarhet for den som er i praksis, kjøpmannen 
og kommunen. 

Flyktningetjenesten i kommunen er butikken sin 
samarbeidspart. Etter samtaler og god kontakt 
med både kjøpmann og aktuelle kandidater finner 
kommunekontakten riktig person for butikken. NAV 
bidrar med oppfølging underveis.

Tema:  Inkludering
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En fersk kjøpmann trenger  
veiledning og lokal oppslutning  
(og en mentor)
Uten lokal oppslutning, god støtte og positivt engasjement fra kommunen ville nærbutikken i 
Gjøvdal fortsatt hatt tomme hyller. Butikken har blitt den viktigste møteplassen i det daglige.

I Gjøvdal var de på jakt etter noen som 
kunne drive nærbutikken. Det gikk ikke 
mange timer fra familien Lohuis kom 
trillende inn til Gjøvdal i bobil, før de 
ble vist rundt i butikken og bygda.  
Rykter om at noen nederlendere 
kanskje ønsket å drive nærbutikken, 
spredde seg fort og bygda mobili-
serte. Etter litt ekstra overtalelse fra 
innbyggerne, og etter å ha sett den 
oppussa leiligheten over butikklokalet, 
bestemte familien seg for å forsøke.

- En skal lete lenge etter et bygdemiljø 
som støtter bedre opp om lokalbutik-
ken enn de gjør i denne bygda. For å 
overleve må en involvere seg med  
bygdefolket. Butikken er nerven i 
bygda, og det er viktig å være positiv 
slik at innbyggerne føler at butikken 
er noe mer enn et sted å handle varer, 
sier Hermina Lohuis, Gjøvdal handel

Kompetanseutvikling og støtte i drifta
Som gründer og kjøpmann med 
utenlandsk bakgrunn mangler en ofte 
det meste; nettverk, kompetanse om 
butikkdrift, generell kunnskap om 
norsk arbeidsliv, lover og regler, og 

ikke minst norske matvaner. Slik var det 
også for Hermina Lohuis.

* I Merkurprogrammet har Lohuis 
deltatt i kompetanseutvikling gjennom 
hovedprogrammet, og fått støtte og 
oppfølging i den daglige drifta. Den 
regionale Merkur-konsulenten fungerte 
som mentor i de første månedene, da 
hun visste lite om butikkdrift og snakket 
dårlig norsk. 

Åmli kommune er også en viktig støtte-
spiller. De har mulighet til å gi støtte til 
kurs, kompetanse- og bedriftsutvikling. 

Støtte fra kommunen 
Åmli er en kommune med mange 
bygder. Kommunen ser på sam- 
arbeidet med nærbutikkene som en 
vinn-vinn-situasjon for kommunen, 
bygdene og innbyggerne. Når det er 
lite kommunal infrastruktur igjen, er 
det butikken som er den mest sentrale 
samarbeidsparten for kommunen.

Hermina Lohuis, kjøpmannen i Gjøvdal, 
har mye kontakt med Åmli kommune. 
Kommunens målsetting er at det 
skal være aktivitet i alle kommunens 
bygder. De ser det som viktig å støtte 
opp under tiltak som bidrar til å 
opprettholde befolkningen i alle deler 
av kommunen og ønsker å gi innbyg-
gerne kommunale tjenester der de bor.  
Avtale med butikken om vareutlevering 
til de eldre gjør at flere får mulighet til 
å bo hjemme lenger. 

Gjøvdal handel har også rollen som 
turistinformasjon. Når turister og andre 
reisende lurer på hvor de kan få infor-
masjon om lokale tilbud, stopper de 
gjerne på butikken. Hvor skal de ellers 
komme i kontakt med lokalkjente? Fo
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Åmli kommune kjøper gjerne tjenester 
fra nærbutikken på oppgaver de ser 
butikken kan tilby. Dette utgjør ikke 
de store pengebeløpene for kommu-
nen. Vi ser at butikken er et viktig 
samlingspunkt i grenda. Vi heier på 
nærbutikken for det den er verdt! 

Yngve Trædal, plan- og nærings- 
rådgiver i Åmli kommune
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Tema:  Inkludering

ÅMLI

GODE GREP

Ulike former for mentorordninger har positiv effekt på jobb og karriere. Tett oppfølging over tid fra 
Merkur-konsulenten og støtte fra Åmli kommune har gjort det lettere for driveren av Gjøvdal handel.  

Kommunen bruker regionalt næringsfond til å gi kjøpmenn og andre næringsdrivere støtte til  
kompetanse- og bedriftsutvikling.   

Det gir store besparelser for kommunen når samarbeidet med butikken fører til at flere eldre  
kan bo lengre hjemme.  

Tilleggstjenester som vareutlevering for eldre og turistinformasjon styrker grunnlaget for Gjøvdal 
handel, og gir lokalbefolkningen og turister gode lokale tjenester. 

Den lokale kjøpmannen legger vekt på at butikken skal ha en  
bredere funksjon enn å skaffe lokalbefolkninga og andre 
tilgang på dagligvarer. Hun har lagt til rette for at 
butikken skal være et servicesenter og møteplass 
i det daglige. Dette resulterer også i at folk 
handler lokalt og støtter opp om det som 
skjer i lokalsamfunnet. Innsatsen gjør rett 
også slett bygda mer attraktiv!

1843 innbyggere i Åmli kommune 30.9.2019 
4 Merkur-butikker 
88 personer med innvandrerbakgrunn, den største gruppen kommer fra Tyskland og Polen

Hermina Lohuis og datteren Marielle 
Lohuis i butikken i Gjøvdal.
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Tema: Offentlege innkjøp
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Det kan vere god lokal samfunnsutvik-
ling å velje å handle lokalt. Kommunen 
har stort handlingsrom til å legge til 
rette for at lokale bedrifter kan delta i 
anbodskonkurransar. Resultatet kan bli 
positivt både for kommuneøkonomien, 
bygda og miljøet.

Lokal handel styrker det lokale 
næringslivet og skaper lokale arbeids-
plassar. Det kan igjen gje positive 
effektar for kommunen sine inntekter. 
På toppen av dette kan kommunen 
som innkjøpar redusere miljøpåverkna-
dene, mellom anna gjennom å unngå 
dobbel transport til ei grend der ein 
kommunal institusjon treng varer.

Kommunen kan støtte opp om lokale 
butikkar ved å handle lokalt. Sal av 
daglegvarer til kommunen kan utgjere 
mellom 5 og 10 prosent av årsomset-
ninga for ein nærbutikk.

Lov om offentlige anskaffelser gir 
kommunen stort handlingsrom til å 
legge opp anbodskonkurransar slik 
at lokale bedrifter får høve til å delta. 
Fleire kommunar har gode erfaringar 
med å utnytte dette handlingsrommet 
og gjere innkjøp til skule og barnehage 
frå nærbutikkar.

Kommunen har lov til å inngå kontrakt 
direkte med ein lokal leverandør der 
kjøpet har ein total verdi på under 
100  000 kroner eks. mva.

For leveransar på mellom 100  000 
og 1,3 millionar kroner kan kommu-
nen velje anten open eller avgrensa 
anbodskonkurranse. I ein avgrensa 
konkurranse kan kommunen hente inn 
pris frå minst tre leverandørar som dei 
sjølv peikar ut utan offentleg utlysing. 

Kommunen følgjer vanlege anbodspro-
sedyrar og kan såleis tildele leveransen 
til den (evt. lokale) leverandøren som 
best tilfredsstiller tildelingskriteriene.  
Kommunen kan spare pengar på delta 
i innkjøpssamarbeid. Store innkjøp vil 
favorisere store leverandørar som kan 
levere til eit stort geografisk område. 
Resultatet kan bli nedbygging av lokalt 
næringsliv og nedlegging av lokale 
arbeidsplassar. Då vil innkjøpspolitik-
ken vere i direkte konflikt med kom-
munens rolle som samfunnsutviklar. 
Det gjer at kommunen bør vurdere kva 
innkjøp som passar inn i innkjøpssam-
arbeidet og ikkje.

Samfunnsutvikling gjennom 
offentlege innkjøp
Kommunen har stort handlingsrom til å handle lokalt. Resultatet kan bli positivt både for 
kommuneøkonomien, bygda og miljøet.

Gode grunnar til å handle lokalt

• Lokal handel er god kommune-
økonomi fordi det styrkjer det 
lokale næringslivet og skaper 
lokale arbeidsplassar.

• Lokal handel gir mindre køyring, 
noko som er positivt for miljø og 
tidsbruk.

• Lokal handel gir meir fleksibilitet 
gjennom sjansen til små- og 
tilleggskjøp og kort leveringstid.

• Lokal handel sikrar varetilgang 
ved dårleg vêr og føre.

Korleis handlar vi lovleg lokalt?

• Dele opp store anbod, for 
eksempel i mindre leveringsom-
råde.

• Oppfordre større leverandørar 
til å bruke lokale underleveran-
dørar.

• Vektlegge andre vurderings- 
kriterium enn pris, for eksempel 
service og miljø.

• Kommunen kan lyse ut anbod 
sjølv, utan å delta i innkjøps- 
samarbeid.

• Kommunar som deltar i innkjøps- 
samarbeid, kan gjere unntak for 
mindre innkjøp, til dømes dag-
legvarer til grendaskular.

• Kommunen kan gi ein skule eller 
barnehage eige budsjett og la 
dei sjølv få lov til å bestille.
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- Vi har lagt vekt på service og nærleik til 
butikken, seier økonomirådgivar Ronny 
Mehus Rugland i Suldal kommune.

Pris, service og miljø
Suldal kommune er opptatt av å følgje 
lov om offentlege innkjøp. Då dei skulle 
kjøpe inn daglegvarer til skular og barne- 
hagar i utkantane av kommunen, vart 
kommunen delt opp i fem konkurranse-
område tilpassa skulekrinsane. Butikkar 
som ville delta i anbodskonkurransen, 
kunne så velje kva for område dei ville 
levere tilbod på.

Tilboda som kom inn frå butikkane vart 
vurdert på bakgrunn av pris, service og 
miljø, der prisen talde 40 prosent, service 
og lokal tilknyting 50 prosent og miljø 10 
prosent. Kommunen har valt å leggje vekt 
på nærleik til butikken, fordi det er viktig 
ved sporadiske og akutte behov.

- Det betyr mykje for barnehagane at 
lokalbutikken har utkøyring av mat på 

morgonkvisten og lokalbutikken kan 
svinge innom med ekstra varer ved 
behov. Ekstra service, som oppkutting av 
brød, tel også positivt. Lokalbutikkane har 
også vore positive til å ta inn varer som 
vi ønskjer, seier økonomirådgjevar Ronny 
Mehus Rugland i Suldal kommune.

Lære av Suldal
Merkur-programmet har jobba aktivt 
saman med butikkane i Suldal for at 
kommunen skulle gjennomføre offent-
lege innkjøp på ein slik måte at dei lokale 
butikkane fekk høve til å delta i konkur-
ransen.

Suldal kommune har også lokale avtalar 
for kjøp av handverkar-tenester frå elek-
trikar og røyrleggar.

- Suldal kommune forstår kor viktig det 
er med lokal handel. Mange distriktskom-
munar har mykje å lære av Suldal når det 
gjeld offentlege innkjøp og vilje til å legge 
forholda til rette for lokale verksemder, 

seier Merkur-konsulent Lars Helgeland.

Interkommunalt samarbeid
Rogalands-kommunen deltek også i eit 
interkommunalt innkjøpssamarbeid på 
Haugalandet. Det kan vere ein fordel å 
vere med i eit større fellesskap fordi du 
slik kan få tilgang til både kompetanse og 
rimelege innkjøp. 

- Men det er viktig for oss å stå fritt på kva 
slags konkurransar vi skal vere med på. Vi 
er godt nøgde med den ordninga vi har i 
dag, seier Ronny Mehus Rugland i Suldal 
kommune.

Avtalen med kommunen er viktig for dei 
fem bygdebutikkane i Suldal fordi leve-
ransane til skule og barnehage står for om 
lag fem prosent av den totale årsomset-
ninga for butikkane.

Innkjøpsavtalen omfattar sal av dagleg-
varer til fire skular, fire barnehagar, to 
oppvekstsenter og eit introsenter.

Suldal kommune  
handlar på nærbutikkane

Suldal kommune i Rogaland har avtale med fem nærbutikkar om offentlege innkjøp til skular 
og barnehagar. Kommunen har valt å legge til rette for lokal handel, sjølv om dei også deltek 
i interkommunalt innkjøpssamarbeid.

SULDAL

3799 innbyggarar i Suldal kommune 30.9.2019 
6 Merkur-butikkar
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Suldal kommune  
handlar på nærbutikkane

Tema: Offentlege innkjøp
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Vefsn kommune i Nordland jobber bevisst 
mot det lokale markedet for å legge til 
rette for at lokale bedrifter kan delta i 
anbudskonkurranser. 

Vefsn annonserer lokalt og legger 
utlysningstekster ut på kommunens 
hjemmeside, i tillegg til å kunngjøre 
anbudskonkurranser på Mercell og Doffin. 

Kommunen bruker også Facebook for å 
informere. Så langt som mulig blir utlys-
ningstekster også sendt på epost til lokale 
bedrifter.

Kommunen arrangerer kurs for aktuelle 
leverandører i elektronisk tilbudslevering. 
I forkant av større utlysninger blir det 
arrangert dialogmøter med bransjen eller 

leverandører. Her informerer kommunen 
om behov og får nyttige innspill fra 
markedet.

Det handlingsrommet som er tillatt ved 
bruk av dialogmøter, er gull verdt for 
både kommunen som oppdragsgiver og 
leverandørmarkedet.

Legger til rette for lokale bedrifter
- Kommunen kan ikke favorisere lokale bedrifter da dette vil være i strid med anskaffelses-
regelverket. Men vi ønsker å motivere lokale bedrifter til å delta aktivt i anbudskonkurranser 
ved å informere om de mulighetene som kommer, sier innkjøpsleder Ewa Rosting Enge i 
Vefsn kommune.

VEFSN

13 297 innbyggere i Vefsn kommune 30.9.2019 
Mosjøen er kommunesenter 
1 Merkur-butikk

GODE GREP

Kunngjør både små og store anbud fordi det er sunt med konkurranse. Slik kan flere i næringslivet 
få delta og kommunen kan få den beste prisen og beste løsningen i forhold til beskrevet krav om 
leveringstid og kvalitet, som ofte er de vanligste tildelingskriteriene for en avtale/kontrakt.

Det kan være fornuftig å dele opp store anbud i delkontrakter (spesielt bygg- og anleggskontrakter), 
slik at mindre og lokale bedrifter får mulighet til å delta.

Velg ikke nødvendigvis løsningen med totalentreprise eller generalentreprise slik at hovedleverandør 
bestemmer hvem som skal være underleverandører. Det kan gi høyere pris og færre oppdrag til lokale 
bedrifter.

Generelt bør man i planleggingsfasen av en konkurranse gjøre seg kjent med det lokale/regionale 
markedet og i god tid informere om kommende muligheter. En lokal forhandler er ofte tilknyttet en 
kjede eller en større ekstern leverandør og det er derfor viktig at man minner om muligheten for et 
samarbeid mellom kjede og forhandler. I tillegg oppfordrer vi leverandører til å samarbeide – om så 
med sin argeste konkurrent – som en mulighet for å kunne bli leverandør.
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Tema: Merkur-programmet

Merkur tilbyr opplæring og rådgiving 
for kjøpmenn og arbeider for at butikk-
ane skal få tilleggstenester som aukar 
lønsemda og gir innbyggarane i lokal-
samfunnet betre tenester. Programmet 
er eigd av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet og er ein del av 
Distriktssenteret. 

585 nærbutikkar over heile Norge 
deltar i Merkur-nettverket (2020). 
Butikkane deltar i forskjellige kjeder og 
profilerer seg gjerne som Nærbutikken, 
Joker, Coop Marked eller Snarkjøp.  

Kjøpmennene får tilbod om eit kompe-
tansehevande kurs som går over eit år, 
med oppfølging undervegs. Målet er at 
kjøpmannen skal utvikle butikken sin, 
i nært samspel med bygda. Merkur gir 
også oppfølging i form av bedriftsråd-
giving, butikkbesøk, nettverksarbeid og 
konferansar.  

Merkur har 10 konsulentar fordelt 
utover landet. Konsulentane skal 
vere tilgjengeleg for kommunar som 
ønskjer å utvikle samarbeid med lokale 
butikkar. 

Merkur forvaltar ei statleg investerings-
støtteordning for distriktsbutikkar på 
vegne av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet. Kvart år får rundt 
200 butikkar støtte til investeringar 
knytt til kjøl/frys, butikkdata, kaffikrok, 
modernisering, påbygg eller liknande. 
Nokre butikkar får også støtte til driv-
stoffanlegg. Dei aller minste butikkane 
kan få servicestøtte, som betaling for 
den service dei yter til lokalsamfunnet 
i form av tilleggstenester. 

Formålet med støtteordningane er å 
heve kvaliteten på butikkane og gjere 
dei meir attraktive og robuste – slik at 
de kan gi eit enda betre tenestetilbod 

både til faste innbyggarar, tilreisande 
og lokalt næringsliv. Mange av dei små 
butikkane har så dårleg økonomi at dei 
ikkje har råd til å gjennomføre investe-
ringar utan statleg støtte.  

Merkur har tverrpolitisk støtte i Stor- 
tinget og har blitt ein viktig del av 
norsk distriktspolitikk. Merkur skal opp-
fylle statsbudsjettets målsetting om å 
sikre tilgang til grunnleggande private 
tenester i distrikta. Merkur har eit årleg 
budsjett på 60 millionar kroner (2020). 

Distriktssenteret overtok ansvaret for 
Merkur 1.1.2019. Distriktssenteret 
jobbar for å styrke attraktiviteten til 
kommunar og regionar. Distrikts- 
senteret tilbyr kommunane gratis 
fagleg hjelp og kompetanse, og byggjer 
på erfaringar frå små og store prosjekt 
i distrikta.

Dette er Merkur-programmet
Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i Distrikts-Norge. Formålet med 
Merkur er å sikre innbyggarane i distrikta tilgang til ein nærliggande daglegvarebutikk med 
god kvalitet.
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Tlf.: 48 16 82 80 
E-post: post@kdu.no 
merkur-programmet.no 
distriktssenteret.no 
facebook.com/merkurprogrammet 
facebook.com/distriktssenteret
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Nordreisa kommune 
Att: Postmottak 

 

Din referanse: Vår referanse: 2020/1 Dato:  25.09.20 

Statlig støtte til nærbutikk i Nordreisa 

Johs. H Giæver AS har fått tilsagn om statlig støtte gjennom Merkur-programmet i 1.halvår 2020. Butikken har fått 
100.000 kr i servicestøtte som godtgjørsle for service som ytes til lokalsamfunnet.   

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt program for utvikling av distriktsbutikker. Merkur 
arbeider for at folk i distrikta skal ha en nærbutikk av god kvalitet, med godt utvalg av dagligvarer og mange 
tilleggstjenester. Kjøpmenn får tilbud om rådgiving og kompetanseheving, i tillegg til støtte til viktige 
investeringer. 

Nærbutikken er viktig for at folk skal bu og trives på bygda. Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk er 
det vanskelig å få folk til å bosette seg utenfor byer og tettsteder. Butikken er også en viktig møteplass i 
lokalsamfunnet. 

Distriktssenteret, som forvalter Merkur-programmet, er opptatt av å styrke dialogen mellom butikk og kommune. 
Vår erfaring er at lokalbutikken både kan bidra til god samfunnsutvikling og styrke kommunens servicetilbud. 
Mange kommuner samarbeider aktivt med nærbutikkene sine, ved at butikken fungerer som kommunalt 
servicepunkt. 

Vedlagt ligger et hefte med mange gode eksempel på hvordan kommune og butikk kan samarbeide for å skape 
gode lokalsamfunn.  

 

Vi ber om at dette blir sendt videre til ordfører, rådmann, næringssjef og formannskap. 

Vennlig hilsen 
Distriktssenteret 

 

Steinar Fredheim  Per Kjetil Jørgensen 
avdelingsleder seniorrådgiver 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
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: 

  25.09.2020  2020/6640 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

 
 
 
 
Kommunene i Troms og Finnmark 
 

  

 

Tildeling av ekstra skjønnsmidler til smittevern 

Det vises til departementets brev av 22. juni 2020 vedrørende ekstra skjønnstilskudd til smittevern 
samt kommunenes tilbakemeldinger til Fylkesmannen om behov for midler til dette formålet.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark fikk 16,5 mill. kr. til fordeling i kommunene i fylket. Midlene er 
fordelt ut fra folketall, smittetrykk og noe er fordelt jevnt til alle kommunene.  
 
Midlene vil bli utbetalt over rammetilskuddet i november. 
 
Fylkesmannen forutsetter midlene nyttes i tråd med forutsetningene i brevet fra departementet av 
22. juni 2020.  
 
Vi ber kommunene om en forenklet rapportering innen 1. desember 2020. Rapporteringen skal 
bekrefte at midlene er benyttet etter forutsetningene og angi hva midlene i hovedsak har dekket. 
Midler som er ubrukt vil måtte tilbakebetales.  
 
Fylkesmannen har besluttet å tildele midlene slik:   
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  Side: 2/3 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 

Kommunenr Kommunenavn Skjønn i hele kroner
5401 Tromsø 4 819 000
5402 Harstad 1 327 000
5403 Alta 1 115 000
5404 Vardø 185 000
5405 Vadsø 386 000
5406 Hammerfest 718 000
5411 Kvæfjord 231 000
5412 Tjeldsund 291 000
5413 Ibestad 154 000
5414 Gratangen 136 000
5415 Lavangen 151 000
5416 Bardu 286 000
5417 Salangen 197 000
5418 Målselv 405 000
5419 Sørreisa 255 000
5420 Dyrøy 136 000
5421 Senja 886 000
5422 Balsfjord 362 000
5423 Karlsøy 201 000
5424 Lyngen 227 000
5425 Storfjord 173 000
5426 Kåfjord 183 000
5427 Skjervøy 229 000
5428 Nordreisa 328 000
5429 Kvænangen 141 000
5430 Kautokeino 228 000
5432 Loppa 125 000
5433 Hasvik 132 000
5434 Måsøy 160 000
5435 Nordkapp 245 000
5436 Porsanger 296 000
5437 Karasjok 216 000
5438 Lebesby 146 000
5439 Gamvik 138 000
5440 Berlevåg 130 000
5441 Tana 227 000
5442 Nesseby 134 000
5443 Båtsfjord 207 000
5444 Sør-Varanger 594 000
Sum 16 500 000
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  Side: 3/3 

 
Mottakerliste: 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
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Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo

Telefon: 
+47 23 30 12 00

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

Org.nr.: 
NO 970 018 131

Nordreisa kommune

943350833
Vår referanse

2020/9968/1
Vår dato

30. september 2020

Tilskuddsbrev 2020 
Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere
I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget ca. 62 millioner kroner til veiledning av god kvalitet slik at nyutdannede nytilsatte lærere får
en god overgang fra utdanning til yrke og blir værende i skolen. Midlene skal bidra til at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for å ha
veiledningsordninger lokalt og styrke veiledning til den enkelte nyutdannede nytilsatte lærer.

Om tilskuddet
Kommuner og frittstående grunnskoler godkjent etter lov om frittståande skolar (friskolelova) kan motta tilskudd. Tilskuddet skal
bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet slik at �ere får en god overgang fra utdanning til
yrke og blir værende i skolen.

Tilskuddsmottaker velger selv hvordan veiledningen organiseres og gjennomføres, men veiledningen skal være i tråd med prinsippene
i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole». Tilskuddet skal brukes til direkte kostnader knyttet til
planlegging og gjennomføring av veiledningen. Utgifter til veiledning ut over det tilskuddet dekker må �nansieres av
kommunens/friskolens egen ramme.

Med nyutdannet nytilsatt lærer mener vi en lærer i de to første årene etter endt grunnutdanning, i fast eller midlertidig stilling. Det er
kun nyutdannede nytilsatte lærere som startet på sitt første år som lærer i grunnskolen skoleåret 2019/2020 eller 2020/2021, man
kan motta tilskudd for.

Kriterier for tildeling
Kommuner og frittstående grunnskoler må søke om tilskudd.

Tilskuddet tildeles for ett skoleår om gangen. Tilskuddet tildeles til lærere i sitt første år og andre år i skolen. Det må søkes om
tilskudd i hvert av disse årene. Tildelingskriteriene er de samme for friskoler og kommunale skoler.

Tilskudd
Nordreisa kommune har søkt om tilskudd til veiledning i skoleåret 2020/2021. Tilskuddet gis som en fast sats per nyutdannet
nytilsatt lærer, hvor satsen beregnes ut fra gjeldende bevilgning til veiledning delt på hvor mange nyutdannede nytilsatte lærere som
totalt vil få veiledning. Satsen for skoleåret 2020/2021 er kr. 25.735,- og gjelder både for friskoler og kommunale skoler.
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Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo

Telefon: 
+47 23 30 12 00

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

Org.nr.: 
NO 970 018 131

Basert på søknaden gir Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om tilskudd for skoleåret 2020/2021:

Grunnlag Antall Periode Sats Beløp

Veiledning
nyutdannede
nytilsatte lærere

5,00 Jan-Des 25 735,00 128 675,00

Totalt: 5,00 128 675,00

Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Nordreisa kommune (org.nr. 943 350 833). Beløpet overføres til kontonummer 4740 00 03954
primo oktober.

Hele tilskuddet utbetales nå, men skal forbrukes gjennom skoleåret 2020/2021.

Rapportering
Tilskuddsmottaker skal ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet rapportere på:

Antall nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen som har fått veiledning

Antall timer med veiledning som er gitt - individuelt og/eller i gruppe

Om veiledningen har vært i tråd med prinsippene i «Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole»

Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for budsjettåret 2020.

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan
kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai
2004 om Riksrevisjonen.

Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningen, eller på annen måte har
brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve det tilbake. Ved feil utregning eller utbetaling
av tilskudd kan det gjøres avregning i påfølgende tildelinger, eller tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside 

Med hilsen

Stig Lodve Janbu
avdelingsdirektør

Kari Anne Sørvik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

www.udir.no
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Fra: Kristian Øvernes (kristian.overnes@tffk.no)
Sendt: 05.10.2020 10:53:13
Til: Alta Kommune; Balsfjord Kommune; Bardu Kommune; Berlevåg Kommune; Båtsfjord Kommune; Tana
Kommune; Dyrøy Kommune; Post Kafjord; Gamvik Kommune; Gratangen Kommune; Kautokeino Kommune;
Hammerfest Kommune; Harstad Kommune; Hasvik Kommune; Ibestad Kommune; Karasjok Kommune; Karlsøy
Kommune; Kvæfjord Kommune; Sentralbord Kvænangen kommune; Lebesby Kommune; Lavangen Kommune;
Loppa Kommune; Lyngen Kommune; Målselv Kommune; Måsøy Kommune; Nordkapp Kommune; Nordreisa
kommune; Porsanger Kommune; Salangen Kommune; post@senja.kommune.no; Post Skjervoy; Post Storfjord;
Sørreisa Kommune; Sør-Varanger Kommune; Tjelsund Kommune; Tromsø Kommune; Nesseby Kommune; Vadsø
Kommune; Vardø Kommune; 'larsen@tryggtrafikk.no'; 'Finjord, Roger (Roger.Finjord@fotball.no)'; Helga Anette
Melhus; Einar Irgens; Johan Andreas Rolstad; Kristina Hansen; Therese-Merete Marienborg Lindseth
Kopi: 

Emne: Trafikksikkerhetsmidler 2021
Vedlegg: Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.PDF
Hei
Troms og Finnmark fylkeskommune lyser hvert år ut midler til ulike trafikksikkerhetstiltak.
 
Støtte kan gis til følgende prosjekttyper:

·         Fysiske trafikksikkerhetstiltak langs fylkeskommunale‐ eller kommunale veier.
·         Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.
·         Planlegging av trafikksikkerhetstiltak inklusive regulering‐ og byggeplaner.
·         Pilotprosjekter som søker løsninger på lokale trafikksikkerhetsutfordringer.

 
Søknadsfrist er 15. november.
Søknad leveres elektronisk. Bruk «søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak» på følgende link:
https://skjema.tffk.no/ffk
 

Kristian Øvernes
 
78 96 48 15 / 900 99 150
Sentraladministrasjonen
Guovddášhálddahus
www.tffk.no
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Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i Troms 

og Finnmark fylke 

 

1. Formål 

 

 Fylkeskommunen har i henhold til vegtrafikklovens § 40 a et ansvar for å tilrå og 

samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.  

 

 For å stimulere trafikksikkerhetsarbeidet i fylket forvalter Trafikksikkerhetsutvalget i 

Troms og Finnmark(TFTU) midler til tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Midlene kan 

benyttes til både fysiske og holdningsskapende prosjekter. 

 

 Størrelsen på midlene fastsettes i fylkeskommunens budsjettbehandling. 

 

TFTU kan vedta satsningsområder for midlene med bakgrunn i ulykkes- og 

risikosituasjon. 

 

 

2. Prosjekttyper 

 

 Fysiske trafikksikkerhetstiltak langs fylkeskommunale- eller kommunale veier. 

- Fysiske tiltak finansieres med maksimum 80% av totale kostnader. 

- Kommuner som søker må ha gyldig trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. 

- Hvis det er behov for reguleringsplan må denne være vedtatt før søknaden 

behandles. 

- Søknaden skal inneholde byggeplan. 

- Framtidig driftsansvar må være avklart før søknaden behandles. 

 

 Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid  

- Tiltakene kan rette seg mot alle trafikantgrupper, også snøscooter og ATV 

- Ingen krav om egenandel. 

 

 Planlegging av trafikksikkerhetstiltak inklusive regulering- og byggeplaner  

- Maksimalt tilskudd er begrenset til kr 400 000,- til reguleringsplaner, kr 200 000,- 

til byggeplaner og kr 100 000,- til planlegging av holdningsskapende tiltak. 

- Utarbeidelse av regulering- og byggeplaner må være avklart og godkjent av veieier 

før søknaden behandles.       

 

 Pilotprosjekter som søker løsninger på lokale trafikksikkerhetsutfordringer  

- Det kan tildeles midler til utprøving av spesielle trafikksikkerhetstiltak på privat, 

kommunalt og fylkeskommunalt vegnett 

- Det kan tildeles midler til utprøving av holdningsskapende prosjekter  

- Det kan tildeles midler til utvikling av ny teknologi innen både fysiske og 

holdningsskapende prosjekter 

- Tiltakene kan rette seg mot alle trafikantgrupper, også snøscooter og ATV 
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3. Saksbehandling  

 

Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak gis etter søknad fra kommuner, organisasjoner og 

privatpersoner. Tildeling vedtas av TFTU. 

 

TFTU kan vedta å tildele midler til egne tiltak. 

 

 Søknaden  

Elektronisk søknadskjema på tffk.no skal benyttes. Søknaden skal inneholde: 

- Navn og organisasjonsnummer på søker. Hvis det søkes om flere tiltak må søker 

prioritere tiltakene. Søknaden skal vise totalkostnad for prosjektet og 

søknadsbeløp.  

 

- Ved søknad om fysiske prosjekter må søker legge ved godkjent reguleringsplan og 

byggeplan. Søknaden skal også vise fremtidig eierforhold og ansvar for drift og 

vedlikehold av ferdig anlegg. 

 

- Kommuner som søker skal legge ved trafikksikkerhetsplan gyldig for 

tildelingsåret.  

 

- Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og eventuelle 

kart. 

Saksbehandling  

Sekretariatet TFTU gjennomgår søknadene og vurderer: 

- Om kravene til søknaden er innfridd. 

- Om evt byggeplaner er i hht gjeldene normaler. 

- Om kostnader, finansiering og gjennomføringsplan er realistiske. 

- Forventet trafikksikkerhetseffekt av tiltaket. 

- Prosjekter som bidrar til oppnåelse av mål i «Regional transportplan» eller 

«Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» vil bli prioritert. 

- Kommuner som er sertifisert som «Trafikksikker kommune» vil bli prioritert hvis 

søknader står likt. 

Vedtak 

Sekretariatet utarbeider et forslag til fordeling av midlene.  

Tildelingen vedtas i TFTU senest 15. februar. 

Vedtak sendes søker pr brev innen utgangen av februar. 

 

Utbetaling og krav til rapportering 

Hovedregelen er at tilskudd utbetales når tiltak er ferdigstilt eller gjennomført. 

Utbetalingsanmodning skal være mottatt av fylkeskommunen senest 1. desember. Denne skal 

inneholde: 

• Regnskap. Hovedregelen er revisorbekreftet regnskap på prosjekter over kr 

250 000,-  

• Prosjektrapport 
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Kontroll 

Fylkeskommunen kan kontrollere at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene. Kontrollen 

kan ta utgangspunkt i følgende: 

- Befaring og godkjenning av fysiske prosjekter 

- Evalueringsmøte for holdningsskapende tiltak 

- Vurdering av rapporter og regnskap 

 

 

4. Tidsfrister 

Kunngjøring:  Tilskuddsordningen kunngjøres gjennom brev til kommunene og ved 

kunngjøring i dagspressen i september året før budsjettåret.  

 

Søknadsfrist:  Søknadsfristen er 15. november året før budsjettåret. Søknadene leveres  

elektronisk på tffk.no.  

 

Vedtak: TFTU behandler søknadene på årets første møte, senest 15 februar. Søkere får 

svar på søknaden innen utgangen av februar. 
 

Statusrapport: Innen 1.juli skal søker levere en kort staturrapport på gjennomføring av 

prosjektet til fylkeskommunen. 

 

Avslutning: Siste frist for gjennomføring av tiltak er 1. desember i budsjettåret. Innen denne 

fristen skal det sendes inn utbetalingsanmodning, sluttrapport, regnskap og 

eventuelt revisorerklæring. 
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Fra: Ann Kirsti Gamst (Ann.kirsti.Gamst@smiso.no)
Sendt: 06.09.2020 19:54:07
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Tusen takk for tilskudd til Smiso
Vedlegg: Untitled_06092020_195040.pdf

Mvh
Ann Kirsti

-----Opprinnelig melding-----
Fra: skanner@smiso.no [mailto:skanner@smiso.no]
Sendt: 6. september 2020 19:55
Til: Ann Kirsti Gamst <Ann.kirsti.Gamst@smiso.no>
Emne: Scan from a Samsung MFP

Please open the attached document. It was scanned and sent to you using a Samsung MFP. For more information on Samsung
products and solutions, please visit http://www.samsungprinter.com
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/701-14 

Arkiv:                140  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 05.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/20 Driftsutvalget 15.10.2020 
39/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 13.10.2020 
45/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 14.10.2020 
63/20 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 
2 Sametingets høringsuttalelse 
3 Fiskeridirektoratets høringsuttalelse 
4 Kystverkets høringsuttalelse 
5 Mattilsynets høringsuttalelse 
6 Fylkeskommunens høringsuttalelse 
7 Fylkesmannens høringsuttalelse 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 14.10.2020  
 
Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas med følgende endringer: 
 
Planstrategien oppdateres med nyeste demografidata og framskrivninger fra SSB. Det må gjøres 
en konkret vurdering av hvilke konsekvenser de endringer vil medføre for kommunens tjenester 
og planbehov. 
 
Kommunen bør ansette planlegger for å lede arbeidet med revisjon av kommuneplan og andre 
planer, i stedet for å leie inn ekstern bistand. 
 

Det utarbeides en sektorplan for oppvekst som samordner planbehov innenfor sektoren og tema 
og erstatter behovet for flere andre temaplaner. Denne igangsettes i 2022. Administrasjonen gjør 
vurdering av hvilke temaplaner som skal inngå i en ny sektorplan før planstrategien behandles i 

117



kommunestyret. 
 
Forslaget fra Benonisen (AP) og kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot hverandre.  
Forslaget fra Rune Benonisen (AP) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas med følgende endringer: 
 
Planstrategien oppdateres med nyeste demografidata og framskrivninger fra SSB. Det må gjøres 
en konkret vurdering av hvilke konsekvenser de endringer vil medføre for kommunens tjenester 
og planbehov. 
 
Kommunen bør ansette planlegger for å lede arbeidet med revisjon av kommuneplan og andre 
planer, i stedet for å leie inn ekstern bistand. 
 

Det utarbeides en sektorplan for oppvekst som samordner planbehov innenfor sektoren og tema 
og erstatter behovet for flere andre temaplaner. Denne igangsettes i 2022. Administrasjonen gjør 
vurdering av hvilke temaplaner som skal inngå i en ny sektorplan før planstrategien behandles i 
kommunestyret. 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 13.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 15.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
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Kommunedirektørens innstilling 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
 
 

Saksopplysninger 
Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 
kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 
gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 
 
Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står overfor 
og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 
planleggingsaktivitet. 
 
Forslag til kommunal planstrategi var vedtatt av kommunestyret i sak 97/20 for utsending på 
høring. Forslaget ble sendt ut med høringsfrist 14.08. Fylkesmannen og fylkeskommunen søkte 
og fikk utsettelse til 01.09. I tillegg var høringsvarselet lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
I høringsrunden har det kommet inn 6 uttalelser: 
 
Sametinget 13.07.2020 
 Sametinget anmoder Nordreisa kommune om å ta hjelp i Sametingets planveileder også ved 

utarbeidelse av den kommunale planstrategien og revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 Mener det mangler en beskrivelse av utfordringer og muligheter for det samiske i kommunen i 

planstrategien. 
 De ber at kommunen oppdatere følgende tema i utviklingstrekk/kunnskapsgrunnlaget til den nye 

planstrategien: 
o kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i 

kommunen 
o kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen 

som reindrift, fjordfiske, jordbruk og utmarksnæringer 
o gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i 

barnehage og skole 
o undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke 

den samiske identiteten hos barn, voksne og eldre 
o ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med 

forskningsbasert kunnskap 
o vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 

befolkningen 
 De registrerer at kommunen vil revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2021 og i den 

forbindelsen vil det være relevant å vurdere og kartlegge disse nevnte temaene om dette ikke blir 
oppdatert i kunnskapsgrunnlaget for planstrategien. 

 Opplæring:  
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o Sametinget mener det er viktig at retten til samiskopplæringen tas med i kommunale 
planer.  

o Kartlegge behov for samisk opplæring både i skole og barnehage. 
o Bør framkomme hvordan foreldre får informasjon om rett til opplæring i og på samisk 
o hvis kommunen har samisktilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre en 

overgang fra barnehage til skole 
 Samisk språk: 

o planstrategien bør drøfte hvordan kommunen kan bidra til styrking og ivaretakelse av det 
samiske språket 

o Sametinget forventer at Nordreisa kommunen innlemmer samiske stedsnavn som en 
naturlig del i kommunen som områdenavn, veinavn, adressenavn etc. og i sitt planverk 

 Påpeker at Nordreisa er rik på samiske kulturminner og at sannsynligvis er svært mange ikke 
kartlagt. 

 Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid og lister opp 
en rekke eksempler med samiske interessenter som kan bidra. 

 
Fiskeridirektoratet 17.07.2020 
 Stiller seg kritisk til om både kommuneplanen samfunnsdel og arealdel skal startes opp i 2021. 

Samfunnsdelen vil gi føringer for arealdelen og er viktige. 
 Kommunen bør så tidlig som mulig tydeliggjøre hvorvidt sjøarealene skal inngå i arbeidet med 

arealdelen for landområdene, eller om det fortsatt tas sikte på å planlegge interkommunalt i 
kystsonen. Planlegging av bruk og vern i kommunens sjøarealer vil være viktig for å videreutvikle 
fiskeri og havbruk, som er satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan. På den ene 
siden vil det være en fordel at landområdene planlegges i sammenheng med sjøområdene, 
eksempelvis med sikte på å tilrettelegge for avledet virksomhet og andre ringvirkninger. På den 
annen side har det klare fordeler å planlegge sjøarealer i fellesskap med andre relevante 
kommuner. 

 
Kystverket Troms og Finnmark 28.07.2020 
Forslag til prioriterte planer/strategier: 
 Kystsoneplan – Arealplan. Det er viktig at kommunen prioritere å oppdatere 

kystsoneplan/kommuneplan inkludert sjøområdene. 
 Havnestrategi - Bidrar til helhetlig planlegging og oversikt over behovene til næringsliv og 

befolkning. Tema som bør dekkes er fiskeflåten og fiskerinæringens behov, akvakulturnæringen, 
fritidsflåten og reiseliv mv. Samt samspillet og ønsker prioritering. 

 Transport og godsanalyse – Transport av varer og produkter ut av kommunen er avgjørende for 
lokalt nærings- og arbeidsliv. Samtidig bør en også se på potensialet for godstrafikk for å oppfylle 
målene om å få gods fra vei til sjø. En godsanalyse vil etter Kystvektets mening være et verdifullt 
bidrag til en samfunnsplan. 

 Beredskapsplan for kystnært oljevern – Nordreisa kommune har kystfiskefartøy som kan være en 
viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akutt forurensing. 

 
Mattilsynet 13.08.2020 
 Fortsette det gode og viktige arbeidet som blir gjort på drikkevann. 
 I sammenheng med næringsutvikling er drikkevatn av stor betydning. Kommunen bør kartlegge 

behovet for hjelp med vannforsyning til etablerte og nyetableringer av bedrifter. Mattilsynet kan 
bidra her. For turistnæringa er det viktig å legge til rette med tilgjengelige sanitærforhold. 
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 Drikkevannskilder og tilsigsområder må sikres gjennom hensynssoner og gode hensynssone-
bestemmelser som blir fulgt opp. 

 Viser til aktuelle forskrifter for beskyttelse av drikkevann. 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune 31.08.2020 
 Savner henvisning til overordnede føringer som nasjonale forventninger og FNs bærekraftmål. 
 Savner utviklingstrekk innenfor folkehelse, oppvekst, klima og miljø. 
 Oversikt over befolkningens helse, og de faktorer som kan virke inn på denne, er sentralt i 

folkehelsearbeidet. På den bakgrunn kan en fastsette strategier, mål og tiltak. Ikke minst vil 
prioritering av innsatsen ut fra utfordringsbildet være sentralt i kommunens videre planarbeid. 

 Påpeker at kommunen skal hvert fjerde år utarbeide et samlet oversiktsdokument om folkehelsa 
som skal inngå som et grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi. 

 Savner tema som aktiv transport (gang og sykkel). 
 Minner på om nasjonale satsninger Program for folkehelsearbeid i kommunene og Leve hele livet. 
 Påpeker at Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet skal ligge under planer 

med prosesskrav. 
 Påpeker viktigheten av at fylkesveier ikke blir «boligvei». 
 Regional transportplan for Troms 2018-2029 bør tas inn. 

 
Fylkesmannen 01.09.2020 
 Anbefaler at en del av de største sektorplanene som hele- og omsorg, klima og energi og en ev. 

oppvekstplan får status som kommunedelplaner. Det er viktig at planer på områder hvor det er 
store utfordringer og planer for sektorer som er tungt bundet opp mot budsjettet får status som 
kommunedelplaner. Dette har noe å gjøre med grad av medvirkning, politisk forankring og en 
sterkere kobling mot økonomiplanen. 

 De registrer at det det er mange planer som skal utarbeides og oppfordrer å vurdere om noen 
planer kan slås sammen. 

 Oppfordrer kommunen til å starte arbeidet med samfunnsdelen først, ev. parallelt med arealdelen 
slik at disse to dokumentene henger sammen, og at arealdelen bygger på mål og føringer gitt i 
samfunnsdelen. 

 Det er viktig at kommunen sørger for å utvikle et administrativt system som sikrer en kobling 
mellom økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen kan med fordel utgjøre 
kommuneplanens handlingsdel. Hvordan en tenker å sikre denne koblingen mellom handlingsdelen 
og økonomiplanen bør framkomme av planstrategien. 

 Kommunen må i arbeidet med sine boligutfordringer også planlegge for et tilbud med tilrettelagte 
boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. I planstrategien beskriver dere 
at kommunen får en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. Tilpassede boliger vil være 
et viktig virkemiddel i arbeidet med tjenesteproduksjonen for eldre og funksjonshemmede, både 
hva gjelder god livskvalitet og kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen. 

Det er viktig at det er kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne 
kan berøres, herunder kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel, kommunale næringsplaner, landbruksplaner, reguleringsplaner mv. 
 

Vurdering 
Kommuneplanens samfunnsdel vil ta for seg flere av de påpekte momentene i uttalelsene. I 
utgangspunktet var det ikke tenkt fra kommunens side at planstrategien skulle gå så dypt i de 
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ulike temaene, men heller skulle være et dokument hvor de ulike planene ble vurdert for behov 
for revisjon og eventuelle nye planer som bør komme i inneværende kommunestyreperiode. 
 
Det er riktig som det er påpekt i flere av uttalelsene at kommuneplanens samfunnsdel vil kunne 
gi føringer for arealdelen. Det vil derfor være en fordel at samfunnsdelen starter først opp slik at 
en har en del avklaringer i den som kan tas med videre i arealdelen. Men det skulle allikevel 
være mulig å gjøre mye av arbeidet med arealdelen samtidig som prosessen med samfunnsdelen 
pågår, men at arealdelens siste del av prosessfasen foregår etter at samfunnsdelen er vedtatt. 
 
Det er også riktig som det er påpekt i høringsrunden at det er listet opp svært mange planer for 
behandling i kommunestyreperioden. Dette vil kreve store ressurser for administrasjonen. 
Spesielt kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel vil kreve store ressurser. 
Det bør derfor vurderes om prosessledelse for kommuneplanens samfunnsdel bør settes ut 
eksternt. I så tilfelle må det innbakes i budsjettet for 2021 siden denne planen bør starte opp så 
raskt som mulig. 
 
Endringer foretatt etter høringsuttalelsene i dokumentet Kommunal planstrategi Nordreisa 
kommune 2020-2023: 

1. I henhold til e-post fra sektorleder for oppvekst og kultur tatt med ytterligere 3 planer under 
kap 5. Planbehov 2020-2023:  

o Plan for forebygging av mobbing hos barn og unge 
o Plan for rutiner og retningslinjer for barn og ungdom med spesielle behov i barnehage, 

grunn- og videregående skole 
o Plan for helhetlig integrering av flyktninger i Nordreisa kommune 

2. Flyttet Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet under planer med 
prosesskrav etter PBL. 
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1. Hvorfor planstrategi 

Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 

kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 

gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 

Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står 

overfor og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 

planleggingsaktivitet. 

Planstrategien bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien 

skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av 

kommunen skal gå i. 

Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å vurdere plansystemet i kommunen, hvilke 

planressurser som finnes og det samlede planbehovet i valgperioden. Planstrategien kan 

brukes til å rydde opp i planregisteret. 

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Bred medvirkning og allmenn debatt bør det også legges 

opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. Forslaget til kommunestyrevedtak skal 

offentlig-gjøres minst 30 dager før behandlingen i kommunestyret. 

En viktig del av planstrategien er at kommunestyret skal ta stilling til om kommuneplanen skal 

revideres eller videreføres. 
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2. Framdriftsplan 

 

Framdriftsplan planstrategi 2020 – 2023 Måned/år 

Oppstart av arbeid April 2020 

1. behandling i formannskapet Juni 2020 

Høring av forslag Juni - primo september 2020 

2. behandling i formannskapet Oktober 2020 

Vedtak i kommunestyret Oktober 2020 

 

 

3. Utviklingstrekk i nordreisa kommune 

3.1. Befolkningsutvikling 

De siste 50 årene har det vært en betydelig folketilvekst i Nordreisa. Foreløpig folketallstopp 

kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter utvidelsen av kommunen i 1972 og 1982, er det stor netto 

innflytting og fødsels-overskudd som er grunnlaget for at Nordreisa ser ut som i dag. 

Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80-tallet og 90-

tallet. De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et 

lite fødselsunderskudd i Nordreisa.  

Folketall og demografi i Nordreisa preges mye av stor inn- og utflytting. Som distrikts-

kommuner flest flytter om lag 50 % av hvert kull ut av kommunen. En del returnerer til 

hjemkommunen, slik at det varige flyttetapet av hvert kull i Nordreisa ligger på cirka 20 % for 

kvinner og 30 % for menn. Nordreisa har størst netto flyttetap til byregionene sørpå og til 

Tromsø. Netto innflytting har primært kommet fra kommunene i Nord-Troms, særlig Kåfjord. 

Det varige flyttetapet kompenseres delvis av innflytting. I Nordreisa anslås det at mellom 40 og 

50 % av voksenbefolkningen til enhver tid er tilflyttere. Det viser seg imidlertid også at en stor 

andel av tilflyttere flytter ut av kommunen igjen og blir «gjennomflyttere».  

Folketallet i Nordreisa har vært relativt stabilt de siste 10 årene. Befolkningstallet har svingt 

mellom 4800 og 4900, men har en liten tilbakegang de siste par årene. Framskrivninger viser 

at kommunen i 2030 vil ligge på rundt 5400 innbyggere og i 2040 på 5800 innbyggere. Med lav 

nasjonal befolkningsvekst har SSB beregnet at innbyggertallet vil ligge på 5260 i 2030 og 5480 

i 2040. En kan nok frykte for at SSB sin prognose er noe optimistisk for befolkningsutviklinga i 

Nordreisa.  
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I likhet med resten av landet gir den demografiske utviklingen en økt andel av befolkningen 

som er over 67 år. I Nordreisa blir det nok noe større  enn landsgjennomsnittet. 

I 2010 utgjorde andelen av total befolkning som var over 67 år i Nordreisa 15,1 %, og i 2020 er 

den 18,9 %. Framskrevet for 2030 og 20240 vil den utgjøre henholdsvis 21,1 % og 23,7 % etter 

MMMM-modellen, jf. figur 2 under. 

For aldersgruppen 6 – 15 år som er  grunnskolealderen utgjorde den i 2010 12,7 % av 

befolkningen i Nordreisa og i 2020 er andelen12,8 %. Framskrevet for 2030 og 2040 er den 

henholdsvis 11,1 og 11,8 %. Dette er relativt stabil andel av befolkningen. 

Som man ser av figur 1 under, vil utviklingen av antallet eldre over 67 år være nokså uavhengig 

av framskrivningsmodell av befolkningstallet. Derimot vil prosentandelen eldre øke ganske 

kraftig, jf. figur 2 under. 

 

Figur 1 Befolkningsutvikling 2010-2020 og framskrivning til 2030 og 2040 med 2 ulike alternativer (MMM0 = ingen nettoinn-

vandring). Kilde SSB 
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Figur 2 Prosentvis andel av befolkningen over 67 år. Samt framskrivning med samme alternativer som i figuren over. 

 

3.2. Næring m.m. 

I hovedmålet for Nordreisa kommunes næringspolitiske strategi for inneværende periode, frem til 2024 står 

det at «Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger 

kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer, gir forutsigbarhet for gode 

rammevilkår for utvikling.» 

Nordreisa har status som regionsenter for Nord-Troms. Det har vært viktig for utviklingen av kommunen 

gjennom mange år. Med sammenslåingen av Troms og Finnmark til en fylkeskommune får Nordreisa en 

beliggenhet midt i det nye storfylket. Det representerer nye vekst- og utviklingsmuligheter for kommunen. 

Samtidig betyr beliggenheten, midt mellom Tromsø og Alta, nye utfordringer for Nordreisas. Dette er to 

viktige bysentre i det nye fylket. Begge har sterke vekstambisjoner, noe som kan gå på bekostning av 

utviklingsmulighetene for disse bysentrenes nabokommuner.  

Nordreisa kommune har fem hovedinnsatsområder:  

Den store attraktivitetskonkurransen:  

Konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for bolig, et livskraftig sted og godt bomiljø, 

utdanning/oppvekst og markedsføring/omdømme.  

Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted:  

Innbyggernes mulighet til påvirkning og medbestemmelse, åpen stedsidentitet og å ta i bruk innflytternes 

kompetanse.  

Folkehelse – påvirkning foran behandling:  

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet og tilgjengelighet, 

tilpasning av kommunalt tjenestenivå, ytre miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv individuell helseatferd.  

Økonomisk handlefrihet:  

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram økonomistyring og ledelse, effektiv tjenesteproduksjon og 

organisering, økt arbeidsnærvær.  
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Natur, miljø og klima:  

Et klima i endring vil gi kommunen utfordringer som vi ennå ikke ser alle konsekvensene av. Overordnet 

risiko- og sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i alt arbeid og planlegging. 

Fokus på bostedsattraktivitet 

Uten fortsatt befolkningsvekst vil kommunale tjenesteyting bli svekket. Dette har ringvirkninger for 

næringsliv, og derfor bør befolkningsvekst være en prioritet. Økt antall arbeidsplasser, og muligheter for 

utvikling av nye arbeidsplasser, er et ansvar som både offentlig og privat sektor må ta. Tilgjengelig 

arbeidskraft er en av de kritiske suksessfaktorene for næringslivets og det offentliges muligheter for å 

realisere verdiskapingspotensialet.  

Nordreisa kommune skal tilrettelegge for gode bo- og arbeidsmiljø, og et hyggelig landsbysentrum, for å 

fremme større attraksjonskraft for arbeidstakere og besøkende, gjennom å prioritere bomiljø, 

stedskvaliteter og infrastruktur.  

Kommunen skal prioritere barn og unge, fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Det er 

barn og unge som skal skape vår arbeidskraft og våre arbeidsplasser i framtiden. Derfor må næringsutvikling, 

entreprenørskap og innovasjon forankres i skolen.  

Følgende spørsmål er det viktig å stille seg i forhold til dette: 

- Hvilke boligbehov har vi og hvor ønsker vi å utvikle aktuelle boligtilbud?  

- Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Nordreisa, fremfor andre kommuner?  

Fokus på besøksattraktivitet 

Besøksnæringene er arbeidsintensive næringer som skaper arbeidsplasser og omsetning lokalt i kommunen. 

Prognosene tilsier at reiselivet vil være i sterk vekst i årene fremover. Det vil ha viktige ringvirkninger for 

næringer som varehandel, servering, opplevelser, overnatting osv. Besøksnæringene skaper, i tillegg til 

turisme, også et større tilbud og en større omsetning lokalt. Handelslekkasjen blir mindre ved etablering av 

denne typen bedrifter. En økning i besøksnæringer og besøksattraktiviteten vil kunne komme som et resultat 

av gode svar på følgende spørsmål.  

Nordreisa kommune skal styrke vertskapsfokuset for offentlig, privat og frivillig virksomhet med mål om å bli 

best i Norge. Nordreisa kommune skal styrke lønnsomhet og verdiskapning gjennom kompetanseheving og 

involvering. Nordreisa kommune skal gjennom skoleverket styrke barn og unges tilknytting gjennom 

aktiviteter og opplevelser i natur og kulturarv. I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i hele kommunen 

skal ha en kvalitet og en design som skal være gjenkjennbar både i forhold til reguleringer og friluftsliv.  

Viktige spørsmål i forhold til å øke kommunens besøksattraktivitet er følgende: 

- Hvordan kan kommunen jobbe for å øke antallet bedrifter i besøksnæringen?  

- Hvilke attraktive tilbud ønsker vi å tilby til besøkende?  

- Hvordan få til en større lokal verdiskaping på grunnlag av reiselivet og besøksnæringen? 
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Fokus på samferdsel 

Nordreisa kommune skal styrke samferdsel og infrastruktur for næringen med bedre infrastruktur i 

skjæringspunktet hav, vei og fly.  

I forhold til infrastruktur og samferdsel er det identifisert at en videre utbygging av industriområdet omkring 

Sørkjosen havn kan komme i konflikt med RAMSAR-verneforskrifter for Reisavassdrag-utløpet og 

videreutvikling av Sørkjosen flyplass. Havneforholdene er ikke optimale, og utbedring av disse 

rammeforholdene er et kommunalt ansvar.  

Et sentralt spørsmål i forhold til dette er: 

- Hvordan ønsker vi at folk skal reise i denne regionen? 

Fokus på næringsattraktivitet og bærekraftig næringsutvikling 

Bildet av den totale sysselsettingen, samt pr. sektor i Nordreisa kommune i 2019 er følgende: 

 

Kilde: SSB 

For 2019 oppgir SSB at det er 268 bedrifter med sysselsatte registrert i Nordreisa kommune. Den 

overveiende største delen består av små bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og transport er 

næringer med flest sysselsatte.  

Dette er bildet av hva innbyggerne arbeider med i 2019: 

Kilde: SSB 
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Hovedutfordringen for Nordreisa er å øke verdiskapningen og den generelle lønnsomheten til eksisterende 

næringsaktører. Nordreisa kommune har i sammenligning med landet for øvrig robuste bedrifter, men lav 

lønnsomhet. Viktige grunnpilarer for vekst i næringslivet er: Ressurser - Arbeidskraft – Kapital.  

Nordreisa kommune har en svak befolkningsvekst og vekst i offentlig sektor. Dette gjør at man i stor grad 

også må bidra til vekst i privatsektor. Sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling/ investeringer, en 

oppgave som også offentlig sektor må bidra i.  

For å ha et effektivt/produktivt næringsliv må man stadig innovere for å holde tritt med verden omkring oss. 

Basisen for innovasjon er kompetanse, mennesker som møtes og gjør noe sammen. Innovasjon har tette 

bånd til forskningsinstitusjoner, universitetsmiljø mfl. Det er avgjørende at kommunen i samarbeid med 

næringslivet ivaretar disse arenaene lokalt.  

Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat, og på den måte 

sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling. Investeringer er en oppgave som også offentlig sektor må 

bidra til.  

Kommunen skal ha en avgjørende rolle i forhold til å koble næring, rådgivning og forskning i et suksessfullt 

nettverk.  

Investeringer som sikrer næringslivet god infrastruktur skal prioriteres.  

Nordreisa kommune skal satse på og spisse sine muligheter for større næringsetableringer. For å få dette til 

må Nordreisa kommune sine stedlige ressurser grundig kartlegges og markedsføres.  

Kompetanse er en av de drivende faktorene i innovasjonsprosesser, derfor skal kompetanseheving være 

prioritert. 

De viktigste spørsmålene vi må stilles oss for å få til en ønsket næringsutvikling er følgende: 

- Hvilke næringer ønsker vi i Nordreisa og hvor ønsker vi at de skal være etablert?  

- Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Nordreisa?  

- Hva skal til for at flere bedrifter etablerer seg her?  

Dagens strategiske næringsplan trekker frem følgende satsningsområder for kommunen  

- Handel og service  

- Industri, anlegg og transport  

- Petroleum- og maritim sektor  

- Nasjonalparksatsingen  

- Nyetablering og innovasjon  

- Jordbruk  

- Skogbruk  

- Fiskeri og havbruk  

- Reindrift  
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4. Kommuneplan 

Kommuneplanen består av to separate deler - samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er vedtatt i hhv.2013 og 2014. Det er i 

utgangspunktet tenkt at arealdelen rulleres i hver kommunestyreperiode. Dette ble ikke gjort i 

forrige kommunestyreperiode på grunn av at arealdelen var så vidt ny at det ble vurdert å ikke 

være noe stort behov for rullering. Derimot vurderer en at det er behov for rullering i 

inneværende kommunestyreperiode. Hvis dette utsettes til neste kommunestyreperiode, vil 

gjeldende arealdel bli relativt gammel og utdatert i forhold til endringer i samfunnsutviklingen 

og arealbehov. 

Samfunnsdelen vil gi en del føringer i forhold til arealdelen. Samfunnsdelen bør derfor 

oppdateres i forhold til utvikling som har skjedd fra 2013 og fram til i dag og forventede 

samfunnsendringer de nærmeste årene. 

 

5. Planbehov 2020-2023 

Prioriterte planoppgaver i 

planperioden 2020-2023 

 Vedtatte/ 

på-

begynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering eksisterende 

Planer med prosesskrav 

etter PBL  

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Økonomiplan Revisjon Årlig     

Kommuneplanens 

Handlingsdel 

Revisjon Årlig     

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

 2013   X  

Kommuneplanens 

arealdel 

 2014   X  

Kystsoneplan for 

Nordreisa og Skjervøy 

kommuner 

 2014     

Kommunedelplan anlegg 

og områder for idrett og 

fysisk aktivitet med 

handlingsprogram for 

    X  
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bygging av anlegg og 

kulturbygg 2020-2023 

       

       

Kommunale planer uten 

prosesskrav etter PBL 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Skolepolitisk plan  2018    X 

Vold i nære relasjoner     X  

Helhetlig plan for 

integrering og bosetting 

av flyktninger 

 2016    X 

Plan for skolestruktur  2019     

Strategisk barnehageplan    X   

Beredskapsplan ved 

ulykker, voldsepisoder og 

mobbing 

      

Plan for forebygging av 

mobbing hos barn og 

unge 

Ny plan    X  

Plan for rutiner og 

retningslinjer for barn og 

ungdom med spesielle 

behov i barnehage, grunn- 

og videregående skole 

Revisjon    X  

Plan for helhetlig 

integrering av flyktninger i 

Nordreisa kommune 

Revisjon    X  

Handlingsplan reiseliv      X 

Landbruk- og 

skogbruksplan 

     X 

Helse og omsorgsplan     X   

Trafikksikkerhetsplan, 

videreføre arbeidet 

   X   
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Hovedplan for vann, 

videreføre arbeidet, ferdig 

2017 

 2019     

Klima og energiplan 2019-

2025 

   X   

Lønnspolitisk plan 2008-

2011 

 2019    X 

Avfallsplan for havner  2019     

Smittevernplan      X 

Eksisterende planer  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Boligpolitisk plan  2014   X  

Strategisk næringsplan    X   

Overordnet ROS-analyse  2019     

Hovedplan for avløp  2019     

Beredskapsplan   2020    

Rus og Psykiatriplan 2011-

2015 

     X 

HMS plan  2019    X 

Regionale planer  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Regional bibliotekplan for 

Nord-Troms 

      

Andre arealplaner  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Reguleringsplan Saga 

skianlegg  

Ny plan  2017 X   

Reguleringsplan Storslett 

sentrum  

Revisjon   X   

Områderegulering 

Hjellnes dypvannskai og 

industriområde 

Ny plan  2014    
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Vedlikeholdsplan bygg Revisjon Årlig     

Vedlikeholdsplan veg Revisjon Årlig     

Andre 

utredninger/plangrunnlag 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Plan for friluftslivets 

ferdselsårer 

     X 

Kulturminneplan     X  
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 

 

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

20/2952 - 2 20/18788 2020/701-2 13.07.2020  

 

Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 
Nordreisa kommune/ Ráissa suohkan 

 

Vi viser til deres brev datert 01.07.2020 angående høring av kommunal planstrategi for 
Nordreisa kommune.  
 
Sametingets rolle i planlegging 
Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig 
perspektiv ved planlegging etter LOV-2008-06-27-71, Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). Et viktig hensyn som skal ivaretas i 
planlegging etter loven er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv (jf. 3-1). Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor 
også av betydning ved tolkning av lovens øvrige bestemmelser.     
Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, Fylkeskommuner og andre i 
planleggingen etter Plan- og bygningsloven, når den berører saker av betydning for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. For å kunne ivareta sine lovpålagte 
oppgaver på en forutsigbar måte, har Sametinget utarbeidet en planveileder "Veileder 
for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved 
planlegging etter plan og bygningsloven(plandelen)".  
Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og er relevant i 
forbindelse med kommunal planlegging.      
 
Sametinget anmoder Nordreisa kommune om å ta hjelp i Sametingets planveideler 
også ved utarbeidelse av den kommunale planstrategien og revidering av 
kommuneplanens samfunnsdel.       
  
Innspill til planstrategi 
Nordreisa kommune er en del av det tradisjonelle samiske bosettingsområdet. Både 
samiske næringer, samisk språk, kulturminner og stedsnavn er til stede i kommunen. 
Utviklingstrekk mangler beskrivelse om den samiske befolkningen, samiske næringer, 
samiske barn, samisk opplæring og helsetilbud for samisk befolkning i kommunen.  Vi 
mener det mangler en beskrivelse av utfordringer og muligheter også for det samiske i 
kommunen i planstrategien. Det er positivt at reindrift er nevnt som en av næringene 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Marit Anne J. Bongo 

Tel: +47 78 48 42 70 
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som er oppført som et av satsingsområdene i den strategiske næringsplanen til 
kommunen.  
 
Vi ber at kommunen oppdatere følgende tema i utviklingstrekk/kunnskapsgrunnlaget til 
den nye planstrategien: 

➢ kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske 
befolkningen i kommunen 

➢ kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer  i 
kommunen som reindrift, fjordfiske, jordbruk og utmarksnæringer 

➢ gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk 
og kultur i barnehage og skole 

➢ undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å 
ivareta og styrke den samiske identiteten hos barn, voksne og eldre 

➢ ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje 
med forskningsbasert kunnskap 

➢ vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 
befolkningen     

  
Vi registrerer at kommunen vil revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2021 og i den 
forbindelsen vil det være relevant å vurdere og kartlegge disse nevnte temaene om 
dette ikke blir oppdatert i kunnskapsgrunnlaget for planstrategien.  
 
  
Opplæring 
For Sametinget vil det være viktig at retten til samiskopplæring blir tatt i hensyn i 
kommunale planer. Sametinget håper at kommunen vil oppdatere følgende i 
planstrategien: 

➢ kartlegging av behov for samisk opplæring både i skole og barnehage 
➢ det bør komme fram hvordan foreldrene får informasjon om rett til opplæring i og 

på samisk 
➢ hvis kommunen har samisktilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre 

en overgang fra barnehage til skole          
 
 
Samisk språk  
Sametinget har som mål at samisk språk styrkes og at språket blir en naturlig del av 
den norske offentligheten. Vi ønsker at det samiske språket tas i bruk i flere 
sammenhenger på alle plan i samfunnet. Sametinget mener det et mangel ved 
planstrategien at den ikke drøfter hvordan kommunen kan bidra til styrking og 
ivaretakelse av det samiske språket.  Språket er en viktig kulturbærer og 
identitetsmarkør, og stedsnavn er verdifulle fragmenter av samisk språkarv. Det 
kulturelle mangfold som framstilles i samiske stedsnavn må komme til syne i alle 
samiske områder.   l følge LOV-1990-05-18-11, Lov om stadnamn (Stadnamnlova) § 9 
andre ledd skal "Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på 
eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. 
på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn."   Sametinget er fagorgan i 
arbeidet med stedsnavn i henhold til Stadnamnlova.  
Sametinget forventer at Nordreisa kommunen innlemmer samiske stedsnavn som en 
naturlig del i kommunen som områdenavn, veinavn, adressenavn etc. og i sitt planverk.     
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Samiske kulturminner 
Nordreisa kommune er rik på samiske kulturminner og kulturmiljøer. Kommunen har 
ansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte kulturminner i tråd med nasjonale mål, 
jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging side 28.  Vi ser at 
kommunen har planlagt å vedta kulturminneplanen i 2021, som er positivt. Sametinget 
er ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske kulturminner og kan bistå kommunen 
med en orientering om samiske kulturminner i kommunen hvis dette er ønskelig.    
Registreringene av samiske kulturminner er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i 
store områder ikke er gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Derfor utgjør 
de kjente kulturminnene sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale 
kulturminnebestanden. Vi anser at det er potensiale for nye funn av hittil ukjente 
automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen.            
 
Avslutningsvis vil minne om at alle samiske kulturminner fra år 1917 og eldre 
automatisk freda ifølge LOV1978-06-09 nr 50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 
§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, 
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved 
jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver og gravplasser, hellige fjell og 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn eller tradisjoner til. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det må understrekes at dette ikke 
er en uttømmende oversikt, da den samiske kulturen er meget variert og mangfoldig.        
  
Medvirkning    
I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen å "sikre 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". Også Sametingets 
planveileder, kapittel 4. i bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør 
"iverksette aktive tiltak for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert 
samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske 
barn".     Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i 
planarbeid. Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt, 
sameby eller siida, bygdelag, utmarkslag, laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre 
interesseorganisasjoner. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller 
region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne 
være relevant i denne sammenheng. Medvirkning og samarbeid fra slike institusjoner vil 
derfor kunne være nyttig.        
 
Vi ønsker dere til lykke med planarbeidet.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Marit Anne J. Bongo 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Nordreisa kommune Troms og Finnmark - Høringsuttalelse - Høring av 

kommunal planstrategi 2020-2023  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 01.07.2020 med forslag til kommunal 

planstrategi.  

 

Nordreisa kommune vedtok kommuneplanens arealdel i 2014. Sjøområdene var en 

del av Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner. Nordreisa planlegger å 

starte med rullering av gjeldende samfunnsdel i 2021. Det samme er oppgitt for 

arealdelen (tabell, kapittel 5). Samtidig er det nødvendigvis slik, som kommunen selv 

skriver, at samfunnsdelen vil legge en del føringer for arbeidet med arealdelen. 

Denne sammenhengen mellom samfunnsdelen og arealdelen er viktig.  

 

Kommunen bør så tidlig som mulig tydeliggjøre hvorvidt sjøarealene skal inngå i 

arbeidet med arealdelen for landområdene, eller om det fortsatt tas sikte på å 

planlegge interkommunalt i kystsonen. Planlegging av bruk og vern i kommunens 

sjøarealer vil være viktig for å videreutvikle fiskeri og havbruk, som er 

satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan. På den ene siden vil det 

være en fordel at landområdene planlegges i sammenheng med sjøområdene, 

eksempelvis med sikte på å tilrettelegge for avledet virksomhet og andre 

ringvirkninger. På den annen side har det klare fordeler å planlegge sjøarealer i 

fellesskap med andre relevante kommuner.  

 

Fiskeridirektoratet region Nord vurderer det å skulle starte arbeidet med 

kommuneplanens arealdel i 2021 som et noe optimistisk anslag.  

 

Vi har ikke andre merknader til kommunens planstrategi.  

 

 

 

 

 Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord     

Saksbehandler: Audun Århus 

Telefon: 91310717 

Vår referanse: 20/9964 

Deres referanse: 2020/701-2 

Dato: 17.07.2020 

 

 

Nordreisa kommune 

Att:  Birger Storaas 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

 

139



 

Vår referanse: 20/9964 

Side: 2/2 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

 

Audun Århus 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 

 

Mottakerliste: 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Regionkontor Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/7450-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ingrid Thomassen 

Dato: 
28.07.2020 

Uttalelse fra Kystverket - Høring -  Kommunal     planstrategi 2020 - 2023 -
 Nordreisa kommune - Troms og Finnmark fylkeskommune 
Kystverket Troms og Finnmark viser til Deres brev av 10.06.2020 vedrørende forslag til 
kommunal planstrategi 2020-2023 for Nordreisa kommune. 
Kystverket vil i det følgende informere generelt om vår virksomhet. Avslutningsvis gis det 
informasjon om hva Kystverket mener er spesielt viktig for Deres kommune i denne 
prosessen. 
  
Kystverkets virksomhet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre 
miljøskade som følge av akutt forurensing. 
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og 
havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, mv. 
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres 
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (farleder, navigasjonsinstallasjoner mv.) 
og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.  
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig 
sektormyndighet. 
 
Ressurser til kunnskapsgrunnlag for planstrategi  

- Havne- og farvannsloven (2019) 
- Kystinfo med kartfestet oversikt over stamnetthavner, fiskerihavner, ISPS-

terminaler, navigasjonsinstallasjoner, forvaltningsareal, hoved- og biled mv. 
(kystinfo.no).  

- BarentsWatch 
- Maritim infrastrukturrapport – Mulige farleder for store skip. Kystverket 2011 
- Kystdatahuset -  lett tilgjengelig AIS-data (kystdatahuset.no) 

 
Ny havne- og farvannslov  

Troms og Finnmark
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Den 4. juni 2019 ble ny havne- og farvannslov vedtatt. Denne loven trådte i kraft 
01.01.2020. Myndighetsfordelingen mellom kommune og stat i sjøen er mye lik som i dag. 
Hovedforskjellen er at Kystverket ikke lenger har vedtaksmyndighet etter nåværende § 28 i 
fiskerihavner og havneavgrensningene blir tatt bort.  
Formålsparagrafen i loven blir også endret. Fiskerinæringen har hatt en særstilling i 2009-
loven, hvor den i ny lov blir sidestilt med alle maritime næringer. Kommunal planlegging blir 
dermed enda viktigere med tanke på hvordan kommunen ønsker å prioritere næringer og 
bruken av sjøarealene. Vi anbefaler kommunen å sette seg inn i ny lov her: 
http://www.kystverket.no/Regelverk/ny-havne--og-farvannslov2/  
 
Innspill til planstrategien 
Kystverket er først og fremst opptatt av forutsetninger for god planlegging av sjøarealene 
og de sjønære landområdene. Våre kommentarer til planarbeid og valg av planstrategier, 
er innrettet mot dette og tilknyttede relasjoner. 
De nasjonale hensyn man skal ta med seg inn i planleggingen av sjøarealene er 
tydeliggjort i regjeringen sitt dokument om forventninger til lokal planlegging; 

Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsona langs sjøen og i og 
langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til 
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det 
er viktig å avklare i planer med egnet areal til effektive logistikknutepunkt som 
godsterminaler og havner, gjennom samarbeid mellom kommuner og statlige 
fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken er en del av disse avklaringene. 

Vi vil i den forbindelse understreke de nasjonale målsetningene om å utvikle kysten og 
havområdene til verdens sikreste og reneste. Dette er en nasjonal målsetning som 
nødvendigvis må synliggjøres og aktualiseres gjennom både regionale og lokale planer.  
Kommunen sin aktive påvirkning til utvikling av kommunen generelt og kystsonen spesielt, 
både med hensyn til arealbruk og –forvaltning, er klart sammenhengende med de 
strategiske valgene og prioriteringene som skal fremkomme i dette dokumentet. Det er 
heller ikke tvil om at evnen til å identifisere aktuelle og nødvendige planleggingsoppgaver 
henger sammen med kommunens evne til å være en god samfunnsutvikler.  
Kommunens innflytelse på utvikling av kystsonen vil styrkes når kommunens strategiske 
valg og prioriteringer vedrørende sjøarealene kommer fram i kommunens planstrategi og 
planarbeid for øvrig. 
Forslag til prioriterte planer/strategier: 

 Kystsoneplan – Arealplan. Det er viktig at kommunen prioritere å oppdater 
kystsoneplan/kommuneplan inkludert sjøområdene.  

 Havnestrategi - Bidrar til helhetlig planlegging og oversikt over behovene til 
næringsliv og befolkning. Tema som bør dekkes er fiskeflåten og fiskerinæringens 
behov, akvakulturnæringen, fritidsflåten og reiseliv mv. Samt samspillet og ønsker 
prioritering.  

 Transport og godsanalyse – Transport av varer og produkter ut av kommunen er 
avgjørende for lokalt nærings- og arbeidsliv. Samtidig bør en også se på potensialet 
for godstrafikk for å oppfylle målene om å få gods fra vei til sjø. En godsanalyse vil 
etter Kystvektets mening være et verdifullt bidrag til en samfunnsplan. 
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 Beredskapsplan for kystnært oljevern – Nordreisa kommune har kystfiskefartøy som 
kan være en viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akutt 
forurensing.  

 
Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader til planstrategien. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Ståle Sveinungsen 

 
 
 
 
Ingrid Thomassen 

Fungerende regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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(Hugs namnet på mottakaren) 

Postadresse:  
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2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 

 

Høyringssvar; Kommunal Planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune  

Mattilsynet er statleg sektormyndighet for planter, fisk, dyr, mat og drikkevann og har høringsrett 

etter Plan og bygningsloven § 5.4. 

Mattilsynet forvaltar mellom anna Matloven og Dyrevelferdsloven med tilhøyrande forskrifter. 

Vi har motteke planstrategien til høring med frist 14.08.20. 

 

 

Vi har tre kommentarer til planstrategien. 

1. Fortsett det gode og viktige arbeidet som blir gjort på drikkevann. 

2. Næringsutvikling. Det er uttrykt mange plasser og på mange måtar at næringsutvikling er 

viktig og at kommunen må stimulera og leggja til rette for det.                                                                                       

I den samanhengen vil vi i Mattilsynet koma med ei konkret oppfordring. Drikkevatn av 

tilfredsstillande kvalitet er ein av grunnforutsetningane for utvikling av næringslivet. I dei 

delene av kommunen som ikkje er dekka av kommunale vannverk, kan dette vera ei 

utfordring. 

Ein liten virksomhet som må etablera og drifta sitt eige vannverk, har ei ekstra kneik å 

passera for å få drifta til å gå. Vannverket blir ein ekstra virksomhet som må etablerast 

parallelt med hovedvirksomheten. Det kan vera krevjande behov for ekstra kompetanse og 

ressursar både til etablering og drift.  

Gjennom arbeidet vårt i Mattilsynet ser vi at her kan det vera ein konkret mulighet for 

kommunen til å medvirka til at ein del av dei små virksomhetane blir meir robuste. 

Som ein del av stimuleringa til næringsutvikling, bør kommunen kartleggja behovet for hjelp 

med vannforsyning og kva bidrag som kan vera aktuelle. 

Mattilsynet kan bidra med vår kjennskap til kva virksomheter som er avhengig av eigen 

vannforsyning. 

Når det gjeld turistnæringa, er det viktig å leggja til rette med tilgjengelige sanitærforhold. 

 

3. Arealdisponering. 

Drikkevannskilder og tilsigsområder må sikrast gjennom hensynssoner og gode 

hensynssonebestemmelser som blir fulgt opp. 

NORDREISA KOMMUNE 
NORDREISA KOMMUNE UTVIKLING 
Sentrum 17 
9151 STORSLETT 
 
    

Dykkar ref:    

Vår ref: 2020/132344  

Dato: 13.08.2020  

Org.nr: 985399077  
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Det kan vera nyttig å tenkja konkret og langt fram når det gjeld nyare aktører som treng 

areal til sin aktivitet, turisme, hundekjøring mm. Kommunar der det er stort turistpress har 

erfart at det er behov for å regulera enkelte aktiviteter og områder.  I Mattilsynet erfarer vi 

av og til brukerkonflikter blant anna i hensynssoner for drikkevatn og i beiteområder. 

  

 
Når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder og krav til vannforsyning viser vi til; 
  
 * Drikkevannsforskriften § 26: krav til at kommuner skal ta drikkevannshensyn ved 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Krav til å vurdere behov for 
restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. 
   
 * Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014: mål angående kvalitet på 
drikkevannet, behov for økt tilknytning til felles vannforsyning, beskyttelse av vannkilder. 
 
 * Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2-3: Det er 
viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at  
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del 
av kommunale planer 
.  
 * Og regjeringens forventinger: Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og 
beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av 
drikkevann reduseres. 

 
Fisk og havbruk – ivaretakelse av hensyn til fiskehelse og fiskevelferd  
Kystsoneplanen er viktig for Nordreisa. 
Viser til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2.4:  
«Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri og havbruksnæringens 

langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt»  

 

 

 

 

Med helsing 

 

Hilde Haug  

Avdelingssjef 

 

        

Kopi; Fylkesmannen Troms og Finnmark        

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur. 

Dokument som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2020/701-2  20/18341-5 Anne Øvrejorde Rødven 

   
31.08.2020 

 
 

Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Nordreisa kommune 

Vi viser til brev fra Nordreisa kommune av 1.7.2020 hvor forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 
sendes på høring samt brev om utsatt frist for uttalelse til 28.8.2020. 
 

 
Generelt  
Det savnes en henvisning til overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov, som 
nasjonale forventninger og FNs bærekraftsmål samt regionale føringer og planer.  
 
Demografi og næringsutvikling er særlig vektlagt når det gjelder utviklingstrekk. Vi savner utviklingstrekk 
også innenfor andre større områder som folkehelse, oppvekst, klima og miljø. Hvilke utfordringer finner 
vi her som kommunen skal møte gjennom sitt planarbeid?  
 
Folkehelse  
Folkehelse er et tverrfaglig og sektorovergripende område. En rekke forhold i samfunnet påvirker 
folkehelsen, som for eksempel bosted, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. Samspillet mellom 
disse forholdene kan skape både positive og negative ringvirkninger. Vi anbefaler at folkehelse skal være 
et gjennomgående perspektiv i kommunens planarbeid.  
 
Folkehelse foreslås som ett av de fem hovedinnsatsområdene i planstrategien, og syv undertema er 
ramset opp. Vi anbefaler at bakgrunnen og innholdet for disse undertemaene utdypes mer. Hvorfor ble 
disse undertemaene valgt? Hva menes for eksempel med «flere med fullført utdannelse»?  
 
Oversikt over befolkningens helse, og de faktorer som kan virke inn på denne, er sentralt i 
folkehelsearbeidet. På den bakgrunn kan en fastsette strategier, mål og tiltak. Ikke minst vil prioritering 
av innsatsen ut fra utfordringsbildet være sentralt i kommunens videre planarbeid.  
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om systematisk folkehelsearbeid: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid. 
 
Oversikt over folkehelsa 
Jf. folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommuner utarbeide et samlet 
oversiktsdokument om folkehelse hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi, og 
inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategien. Oversikten skal omfatte opplysninger om og 
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vurderinger av: befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og 
sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. 
 
Vi er ikke kjent med status for dette arbeidet i Nordreisa per nå. Vi vil anbefale bruk av oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og analyser for å peke på kommunens planbehov. En drøfting av 
folkehelseutfordringene bør inngå i kommunens planstrategi. Her er noen tips til kilder til folkehelsedata, 
som vi håper kan være nyttig i kommunens videre arbeid: 
 

• Folkehelseprofiler på kommunenivå og statistikkbanker: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/.   

• Folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet: 

https://fhi.no/publ/2019/fylkeshelseundersokelsen-troms-finnmark/. Data på kommunenivå for 

Nordreisa er vedlagt. En tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning finnes her: 

https://www.tffk.no/_f/p1/i2c5ac7f4-6b0d-485d-96d2-

a68d9de030c2/rapport_troms_finnmark_sshf_redigert_april2020.pdf. I løpet av 2020 vil det i 

tillegg publiseres en egen rapport vedr. livskvalitet.  

• Lokale ungdomsundersøkelser, Ungdata: www.ungdata.no 

• Elevundersøkelsen: https://skoleporten.udir.no/ 

• Kommunens egne virksomheter sitter naturligvis også på mye data, av både kvantitativ og 

kvalitativ art, som kan vise utviklingstrekk i kommunen. Vi anbefaler en tverrsektoriell tilnærming 

til faktorer som påvirker helsen; som for eksempel utdanning- og oppvekstvillkår, 

helsefremmende arbeidsliv, kulturtilbud, sosiale møteplasser og fysisk miljø/areal.  

Fokus på samferdsel 
Under deloverskriften Fokus på samferdsel savner vi tema som aktiv transport (gang og sykkel) og 
trafikksikkerhet. Det er positivt at kommunens trafikksikkerhetsplan skal videreføres, jf. tabellen på side 
9. Det er sentralt at en plan for trafikksikkerhet ivaretar både adferdsretta og fysiske tiltak. 
 
Nasjonale satsninger  
Vi benytter anledningen til å minne om følgende to nasjonale satsinger med lokal iverksetting, som kan 
tas med i videre kommunalt planarbeid:  
 

• Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027): Målgruppe er barn og unge 0-24 år. 
Programmet omhandler tiltaksutvikling og evaluering for å fremme psykisk helse, rusforebygging og 
livskvalitet. I Nord-Troms er Lyngen pilotkommune. Nordreisa kommune kan ta kontakt med Lyngen 
eller med fylkeskommunen for mer informasjon.  
 
• Leve hele livet (2019-2023): Regjeringens kvalitetsreform for eldre, som skal bidra til å finne 
lokale løsninger på: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og 
sammenheng og overgang i tjenestene. Arbeidet er nært knyttet til plan- og samfunnsutviklingen.   

 
Friluftsliv 
Prioriterte planoppgaver i perioden 2020-2023 er blant annet delt opp i planer med og uten prosesskrav 
etter plan- og bygningsloven (pbl). Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med 
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2016-2019 er plassert under planer uten 
prosesskrav etter pbl. Denne planen må flyttes opp til planer med prosesskrav. Når kommunedelplaner 
(KDP) skal revideres, slik KDP for idrett og fysisk aktivitet skal hvert fjerde år, må prosesskravene i pbl 
følges med varsel om oppstart, planprogram o.l. Vi viser også til vårt innspill til Nordreisa kommune av 
20.5.20 (20/00996-3, vår ref.) i forbindelse med revisjon av nevnte KDP.  
 
Fylkeskommunen synes det er positivt at plan for friluftslivets ferdselsårer er inkludert som en prioritert 
plan i planperioden. Kommunen avgjør selv hvor plan for friluftslivets ferdselsårer hører hjemme i 
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kommunens plansystem. Dette vil kunne variere ut fra kommunens behov, status i andre 
plansammenhenger mv. Miljødirektoratet har laget en veileder for arbeidet, M-122 I 2019, «Plan for 
friluftslivets ferdselsårer». Veilederen er bygd opp for å utarbeide en temaplan som består av en 
planbeskrivelse, tiltaksdel og temakart. Tiltaksplanen vil senere kunne innarbeides i annet planverk for å 
sikre juridisk og økonomisk binding, for eksempel KDP for idrett og fysisk aktivitet. Det er også mulig å 
gjennomføre plan for friluftslivets ferdselsårer direkte gjennom en prosess med revisjon av nevnte KDP, 
slik f.eks. Målselv kommune gjør i 2020. 
 
Samferdsel 
Samferdsel er nevnt i et kort avsnitt i forslaget til planstrategi.   
Vi ser at Trafikksikkerhetsplanen er blitt eller skal revideres i år. Det er viktig å ha fokus på ivaretakelse 
av trafikksikkerheten og transportfunksjonen på fylkesvegnettet. Utbyggingsmønsteret ved utarbeidelse 
av reguleringsplaner, dispensasjonssøknader og andre tiltak må ikke gjøre fylkesvegen om til «boligveg». 
Ved økt boligbebyggelse langs fylkesveger er det viktig å påse at sikkerheten for myke trafikanter er 
ivaretatt. Manglende gang- og sykkelveger i planer, flere direkte avkjørsler fra fylkesveg er faktorer som 
er viktige å ivareta i videre planlegging og i trafikksikkerhetsplanen.  
Også næringstrafikken vil få problemer med å komme seg frem når fylkesveger er blitt «boligveg», hvor 
myke trafikanter, spesielt barn ferdes langs vegen.  
 
Nordreisa kommune bør gjennom sin planlegging legge til rette for at fylkesvegnettet i kommunen 
utvikles på så måte at alle grupper ivaretas. Ulik transportfunksjon krever ulik utforming av vegnettet. 
Det krever god og langsiktig planlegging.  
 
Ifølge Vegtrafikklovens § 40 a har fylkeskommunen et ansvar for å anbefale og samordne 
tiltak som fremmer trafikksikkerheten i fylket. Som en del av dette ansvaret administrerer 
Troms og Finnmark trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. En 
forutsetning er at kommunen har prioritert fysiske tiltak i trafikksikkerhetsplan og en 
kommunal egenandel. Det er en nødvendighet at Nordreisa kommune har en oppdatert 
trafikksikkerhetsplan for å kunne motta TFTU-midler. 
 
Regional transportplan for Troms 2018-2029 bør tas inn under et kapittel om  regionale føringer for 
kommunens planarbeid. 
 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 
underveis. 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
NORDREISA KOMMUNE 
 
 

148

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/mars-2019/plan-for-friluftslivets-ferdselsarer/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/mars-2019/plan-for-friluftslivets-ferdselsarer/


4 
 

Kopi til: 
STATENS VEGVESEN 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
  

149



       
       
E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
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: 

  01.09.2020  2020/7018 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  01.07.2020  2020/701-2 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lill-Hege Nergård, 77642127 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

Uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Nordreisa kommune 

 
Fylkesmannen viser til kommunens brev datert 1. juli 2020 i forbindelse med offentliggjøring av 
kommunal planstrategi for Nordreisa kommune.  
 
Fylkesmannens innspill er basert på nasjonale føringer og forventninger til kommunens planlegging. 
Justis- og kommunalavdelingen ved planseksjonen har koordinert Fylkesmannens innspill.  
 
Vi registrerer at det planlegges for en rekke tema- og sektorplaner som ikke skal utarbeides etter 
prosesskrav i plan- og bygningsloven. Vi ber kommunen vurdere om enkelte av de største 
sektorplanene bør få status som kommunedelplaner. Dette gjelder blant annet helse og omsorg, 
klima- og energi og en ev. oppvekstplan. Det er viktig at planer på områder hvor det er store 
utfordringer og planer for sektorer som er tungt bundet opp mot budsjettet får status som 
kommunedelplaner. Dette har noe å gjøre med grad av medvirkning, politisk forankring og en 
sterkere kobling mot økonomiplanen.  
 
I tillegg registrerer vi at det planlegges utarbeidet mange planer. Kanskje er noen av disse allerede 
under utarbeidelse. Men vi oppfordrer dere til å se nærmere på om noen planer med fordel kan slås 
sammen slik at man reduserer antallet planer og forenkler plansystemet i kommunen. 
 
Under følger det noen konkrete tilbakemeldinger på ulike fagtemaer.  
 
1. Overordnede planvalg 
Fylkesmannen registrerer at kommuneplanen (både samfunnsdelen og arealdelen) skal revideres i 
inneværende valgperiode. Det er positivt. Vi oppfordrer kommunen til å starte arbeidet med 
samfunnsdelen først, ev. parallelt med arealdelen slik at disse to dokumentene henger sammen, og 
at arealdelen bygger på mål og føringer gitt i samfunnsdelen.  
 
Kobling kommuneplan og økonomiplan  
Det er viktig at kommunen sørger for å utvikle et administrativt system som sikrer en kobling 
mellom økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen kan med fordel utgjøre 
kommuneplanens handlingsdel. Hvordan en tenker å sikre denne koblingen mellom handlingsdelen 
og økonomiplanen bør framkomme av planstrategien.  
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2. Faglige innspill 
 
2.1 Økonomi 
I forslag til planstrategi er det ikke en tydelig kobling mellom det økonomiske handlingsrommet og 
ressurser til planarbeid. Vi oppfordrer til at utfordringer knyttet til kommunens økonomiske 
situasjon og handlingsrom løftes mer fram i planstrategien da dette er viktige premisser for alt 
kommunalt planarbeid. Vi viser i denne sammenheng til ny kommunelov hvor kommunen etter § 14-
2 c) er pliktig til å utarbeide finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Formålet med 
finansielle måltall er å synligjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid. 
 
2.2 Helse, omsorg og sosial 
Kommunen har gjennomført høring på forslag til ny helse- og omsorgsplan våren 2020. 
Fylkesmannen har sendt høringssvar. Planen gir kommunen et godt utgangspunkt for utvikling og 
styring av helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. 
 
Kommunen vil oppdatere smittevernplanen i 2022-2023. I og med at vi for tiden har en 
pandemisituasjon med mulighet for nye smittebølger, bør kommunen vurdere å ferdigstille 
smittevernplanen relativt raskt. Vi minner for øvrig om at disse planene er lovpålagt, og bør 
prioriteres: 
 Plan for habilitering og rehabilitering (jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan 

og koordinator § 5) 
 Plan for helsemessig og sosial beredskap (jf. helseberedskapsloven § 2-2) 
 
Det er positivt at kommunen vil ha «Folkehelse – påvirkning foran behandling» som ett av fem 
hovedsatsingsområder for 4-årsperioden. Stikkordene som er nevnt under dette punktet på s. 4 i 
planstrategien er svært relevante, og peker på viktige innsatsområder i arbeidet. Kommunen har 
ikke laget en oversikt over helsetilstanden, slik folkehelseloven krever. Forskrift om oversikt over 
folkehelsen sier at oversikten skal utarbeides skriftlig hvert fjerde år, i forkant av at kommunen 
starter arbeidet med kommunal planstrategi. Oversikten over helsetilstanden er et svært viktig 
kunnskapsgrunnlag for planlegging innen alle sektorer, i og med at alle sektorers virksomhet på 
ulike måter har relevans for befolkningens helse. Ikke minst gjelder det i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelseloven sier bl.a. dette i § 6: «Kommunen skal i sitt arbeid 
med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor, med utgangspunkt i 
oversikten over helsetilstanden.» Vi anbefaler at dere tar utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden 
med i planstrategien. Helsedirektoratet har laget en veileder til et systematisk folkehelsearbeid, som 
er til stor nytte i arbeidet med oversikt over helsetilstanden. Veilederen finnes på Helsedirektoratets 
nettsider www.helsedirektoratet.no 
 
2.3 Klima og miljø 
Hensynet til klimatilpasning er så vidt nevnt i planstrategien. Klima og miljø er noe, som sammen 
med flere andre hensyn, skal vurderes i kommunal planstrategi, jf. pbl § 10-1. Statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning setter også krav til 
kommunenes behandling av temaet i kommunal planstrategi. Ettersom samfunnsdelen skal 
revideres, og det skal arbeides med en klima- og energiplan i inneværende periode, er det viktig at 
temaet ivaretas tilstrekkelig i disse planene.  
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Klimaendringene vil kunne få ringvirkninger innen flere sektorer, herunder samfunnssikkerhet, vann 
og avløp, vannkvalitet, næringsutvikling, miljø etc. Vi etterlyser også et fokus på reduksjon av utslipp 
av klimagasser, og et kunnskapsgrunnlag knyttet til dette.  
 
Det er videre viktig at hensynet til klima blir et gjennomgående perspektiv i alt planarbeid i 
kommunen, på lik linje med folkehelse. Dette gjelder spesielt hensynet til klimatilpasning, men også 
utslippsreduserende tiltak innenfor de tema- og sektorplaner der hvor dette er relevant. 
 
Når det gjelder miljø, så bør kommunal planstrategi omfatte en drøfting av kommunens strategiske 
valg knyttet til blant annet langsiktig arealbruk og miljøutfordringer. Planstrategien bør derfor si noe 
om hvilke utfordringer man har på miljøsiden og om eksisterende planer ivaretar dette på en god 
måte, eller om det er behov for å revidere spesielt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Vi minner om at teamet naturmangfold og det å ta vare på sårbar natur også er en viktig oppgave 
for kommunen. Regjeringen oppfordrer derfor kommunene til å kartlegge naturmangfold og at det 
lages en egen kommunedelplan for naturmangfold. Vi ber kommunen vurdere dette. 
 
2.4 Barn og unge 
Fylkesmannen synes det er positivt at dere skriver i planstrategien at kommunen skal prioritere barn 
og unge fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Vi anbefaler at dere, når 
samfunnsdelen skal oppdateres, vurderer om det er aktuelt å utarbeide en helhetlig plan for 
oppvekstområdet som får status som kommunedelplan.  
 
Punktene listet under er imidlertid viktige elementer å vurdere i kommunal planstrategi og videre 
planarbeid, og vi ber kommunen vurdere disse nærmere:  

 å synliggjøre hvordan barns og unges rett til medvirkning blir ivaretatt i kommunale 
planprosesser 

 å vurdere kapasiteten og fremtidig dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i tråd 
med befolkningsutviklingen 

 å rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta kompetansekravene og 
lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole og barnevern)  

 å synliggjøre hvordan kommunen ivaretar barn og unges psykiske helse. Blant annet 
gjennom tverretatlig innsats for å forebygge og håndtere uønskede hendelser som f.eks. 
vold, mobbing og overgrep 

 å vurdere om planen skal si noe om hvordan dere skal rigge seg for lovendringene og de 
økte kommunale oppgavene som kommer med barnevernreformen som trer i kraft i 2022 

 
2.5 Boligpolitikk 
Av planoversikten fremgår det at kommunen har en boligpolitisk plan fra 2014. Denne planlegges 
rullert i 2021. Dette er positivt. Det vil kunne gi kommunen en samlet oversikt over kommunens 
boligbehov og ønsket utvikling for et samlet boligmarked. En boligpolitisk plan må ta for seg både 
den overordnede boligpolitikken, de boligsosiale behov og synliggjøre kartlagte behov for boliger og 
tjenester. 
 
Regjeringen forventer at boligpolitikken legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom 
god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging. Nasjonale 
forventninger formidler at kommunene må ta boligsosiale hensyn i areal- og 
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok 
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boligtomter. Regjeringen forventer at kommunen legger til rette for leie-til-eie løsninger for 
vanskeligstilte i boligmarkedet. 
 
Nordreisa kommune har konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for bolig, et livskraftig sted 
og godt bomiljø som noen av sine hovedinnsatsområder i strategien. Planstrategien har et sterkt 
fokus på bostedsattraktivitet for å oppnå befolkningsvekst. I et slikt perspektiv bør boligplanlegging 
knyttes til kommunens status med hensyn til rekruttering av arbeidskraft og tjenester i 
lokalsamfunnet. Tilgang til varierte boligtyper vil være avgjørende for at personer og bedrifter enkelt 
kan etablere seg og bli værende i en kommune eller arbeidsmarkedsregion. 
 
Kommunen må i arbeidet med sine boligutfordringer også planlegge for et tilbud med tilrettelagte 
boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. I planstrategien beskriver  
dere at kommunen får en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. Tilpassede boliger vil 
være et viktig virkemiddel i arbeidet med tjenesteproduksjonen for eldre og funksjonshemmede, 
både hva gjelder god livskvalitet og kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen.  
 
Folkehelseprofilen fra 2020 viser at andelen som bor trangt, 0-17 år er lavere enn gjennomsnittet for 
fylket og for landet. Andelen som leier bolig, 45+ år (2018), er som gjennomsnittet for fylket. Dette er 
et positivt utgangspunkt for den videre boligplanleggingen i kommunen.  
 
2.6 Næringsutvikling 
Reindrift 
Det er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv sikres. 
Reindriften er en arealavhengig næring, og mange steder en forutsetning for utvikling av samisk 
språk og kultur. Det er derfor viktig at den fremtidige planleggingen også inkluderer 
reindriftshensynet.  
 
Den kommunale planstrategien bør derfor si noe om arealutfordringer for reindrifta, som grunnlag 
for å sikre reindriftens interesser i kommende planarbeid, både i arbeidet med samfunnsdelen og 
areadelen.  
 
Det er viktig at det er kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne kan 
berøres, herunder kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel, kommunale næringsplaner, landbruksplaner, reguleringsplaner mv.  
Det gjøres også oppmerksom på at de berørte reinbeitedistrikter er selvstendige høringsinstanser 
og skal ha saker som berører reindriften på høring. 
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Med hilsen 
 
Hans Kristian Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Lill-Hege Nergård 
seniorrådgiver plan 

 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner fagområder:  
Landbruk: Karianne Holm-Varsi, tlf. 78 95 05 70  
Barn og unge: Solveig Bjørn, tlf. 77 64 20 51  
Helse: Anders Aasheim, tlf. 77 64 24 78  
Miljø: Iris Hallen, tlf. 78 95 03 21  
Universell utforming og likestilling: Lone A. Høgda, tlf. 77 64 21 36  
Reindrift: Jan Gunnar Brattli, tlf. 77 64 21 81  
Samfunnssikkerhet: Elin Larne, tlf. 78950322  
Demografi og økonomi: Marianne Winther Riise, tlf. 77 64 20 42  
Fagkoordinator samfunn og klima: Lill-Hege Nergård, tlf. 77 64 21 27  
Fagkoordinator Husbank Bolig for velferd: Karina Kolflaath, tlf. 77 64 20 50  
 
 
 
Kopi til:  
Troms og Finnmark fylkeskommune      Postboks 701      9815 Vadsø 
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Disponering av midler fra det statlige Havbruksfondet 2020 

Vedlegg 
1 Brev fra Fiskeridirektoratet - Utbetalinger fra Havbruksfondet 2020 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Tildeling fra Havbruksfondet i 2020 på kr 6.094.915,- avsettes til kommunalt utviklingsfond 
(disposisjonsfond).  
 
 

Saksopplysninger 
Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond, og det er fiskeridirektoratet som har 
ansvaret for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntekter fra 
vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.  
 
Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og 
regnbueørret får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Andel av 
lokalitetskapasitet den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i 
Akvakulturregisteret avgjør andelen av midler som tilfaller kommunen/fylkeskommunen. 
Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner settes til henholdsvis 7/8 og 1/8 av 
Havbruksfondet. 1/8 av kommunenes andel fordeles blant kommuner som har klarert ny 
lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, men en øvre grense på kr 5 mill til en 
enkeltkommune.  
 
Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelig matfisktillatelser og tillatelser til 
særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra 
Havbruksfondet én gang i året og utbetalingen skjer i oktober hvert år. 
 
Stortinget har bestemt at kommunen skal få en fast sum til fordeling i 2020 og 2021. I 2020 blir 
det utbetalt kr 2,25 mrd og i 2021 blir det utbetalt kr 1 mrd.  
 
Nordreisa kommune har fått følgende utbetalinger fra Havbruksfondet: 
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År Tildelt
2018 7 720 490
2019 477 789
2020 6 094 915  

 
 
Utbetalingen er frie midler og kommunen/fylkeskommunen kan derfor selv velge hva pengene 
skal brukes til.  
 

Vurdering 
Midlene fra Havbruksfondet har ingen føringer og kan brukes fritt av kommunene. 
Hvor store årlige utbetalinger kommunen varierer fra år til år, slik at disse midlene bør avsettes 
til ekstraordinære formål og ikke til ordinær drift. 
 
Det foreslås at tildelingen fra Havbruksfondet i 2020 avsettes til kommunalt utviklingsfond 
(disposisjonsfond). Avsetningen karakteriseres imidlertid som et disposisjonsfond og kan 
benyttes ved et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet ved årsslutt.  
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Utbetalinger fra Havbruksfondet 2020

KOMNR KOMMUNE ORDINÆR UTBETALING FYLKE
1103 STAVANGER 41 969 474,54 Rogaland
1106 HAUGESUND 5 434 158,35 Rogaland
1108 SANDNES 4 790 489,70 Rogaland
1122 GJESDAL 518 352,63 Rogaland
1130 STRAND 4 272 137,07 Rogaland
1133 HJELMELAND 7 484 784,14 Rogaland
1134 SULDAL 7 610 100,16 Rogaland
1144 KVITSØY 4 716 439,32 Rogaland
1145 BOKN 6 767 065,11 Rogaland
1146 TYSVÆR 13 158 182,16 Rogaland
1149 KARMØY 4 887 324,80 Rogaland
1160 VINDAFJORD 9 811 674,79 Rogaland

111 420 182,77
1505 KRISTIANSUND 10 218 951,86 Møre og Romsdal
1506 MOLDE 11 662 934,19 Møre og Romsdal
1507 ÅLESUND 8 841 614,87 Møre og Romsdal
1511 VANYLVEN 6 220 231,57 Møre og Romsdal
1514 SANDE 1 212 945,16 Møre og Romsdal
1515 HERØY I MØRE OG ROMSDAL 2 341 472,88 Møre og Romsdal
1516 ULSTEIN 1 332 906,76 Møre og Romsdal
1520 ØRSTA 6 835 419,31 Møre og Romsdal
1525 STRANDA 5 775 929,31 Møre og Romsdal
1532 GISKE 3 154 546,01 Møre og Romsdal
1535 VESTNES 6 220 231,57 Møre og Romsdal
1539 RAUMA 3 554 418,04 Møre og Romsdal
1547 AUKRA 9 558 194,66 Møre og Romsdal
1554 AVERØY 7 960 415,40 Møre og Romsdal
1557 GJEMNES 3 998 720,29 Møre og Romsdal
1560 TINGVOLL 4 665 173,68 Møre og Romsdal
1566 SURNADAL 444 302,25 Møre og Romsdal
1573 SMØLA 34 940 385,02 Møre og Romsdal
1576 AURE 10 663 254,12 Møre og Romsdal
1577 VOLDA 7 108 836,08 Møre og Romsdal
1578 FJORD 3 110 115,78 Møre og Romsdal
1579 HUSTADVIKA 3 998 720,29 Møre og Romsdal

153 819 719,11
1804 BODØ 12 685 398,99 Nordland
1806 NARVIK 6 220 231,57 Nordland
1811 BINDAL 19 264 490,08 Nordland
1812 SØMNA 4 627 578,87 Nordland
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1813 BRØNNØY 12 700 209,07 Nordland
1815 VEGA 6 117 700,28 Nordland
1816 VEVELSTAD 7 108 836,08 Nordland
1818 HERØY I NORDLAND 17 115 548,17 Nordland
1820 ALSTAHAUG 10 761 000,61 Nordland
1822 LEIRFJORD 1 777 209,02 Nordland
1824 VEFSN 1 777 209,02 Nordland
1827 DØNNA 16 427 791,06 Nordland
1828 NESNA 3 554 418,04 Nordland
1833 RANA 3 554 418,04 Nordland
1834 LURØY 24 541 433,78 Nordland
1835 TRÆNA 2 050 625,79 Nordland
1836 RØDØY 23 841 942,54 Nordland
1837 MELØY 12 098 692,17 Nordland
1838 GILDESKÅL 24 049 283,59 Nordland
1840 SALTDAL 4 531 883,00 Nordland
1841 FAUSKE 4 896 438,70 Nordland
1845 SØRFOLD 13 739 192,80 Nordland
1848 STEIGEN 26 931 552,06 Nordland
1851 LØDINGEN 11 039 202,18 Nordland
1853 EVENES 1 777 209,02 Nordland
1859 FLAKSTAD 1 777 209,02 Nordland
1860 VESTVÅGØY 6 391 117,05 Nordland
1865 VÅGAN 11 338 593,54 Nordland
1866 HADSEL 24 785 458,25 Nordland
1867 BØ I NORDLAND 10 052 623,33 Nordland
1868 ØKSNES 17 564 521,29 Nordland
1870 SORTLAND 14 089 735,89 Nordland
1871 ANDØY 1 813 664,59 Nordland
1875 HAMARØY 22 044 227,26 Nordland

383 046 644,76
4206 FARSUND 1 332 906,76 Agder
4207 FLEKKEFJORD 15 106 276,67 Agder
4215 LILLESAND 851 579,32 Agder
4225 LYNGDAL 1 332 906,76 Agder

18 623 669,52
4602 KINN 38 654 296,17 Vestland
4611 ETNE 4 873 084,35 Vestland
4612 SVEIO 10 663 254,12 Vestland
4613 BØMLO 26 521 426,91 Vestland
4614 STORD 2 665 813,53 Vestland
4615 FITJAR 9 786 041,97 Vestland
4616 TYSNES 19 070 819,86 Vestland
4617 KVINNHERAD 31 152 423,49 Vestland
4618 ULLENSVANG 9 774 649,61 Vestland
4622 KVAM 12 548 690,61 Vestland
4623 SAMNANGER 1 777 209,02 Vestland
4624 BJØRNAFJORDEN 22 608 149,35 Vestland
4625 AUSTEVOLL 32 080 901,27 Vestland
4626 ØYGARDEN 32 416 976,06 Vestland
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4627 ASKØY 3 554 418,04 Vestland
4628 VAKSDAL 1 332 906,76 Vestland
4630 OSTERØY 10 218 951,86 Vestland
4631 ALVER 26 703 704,75 Vestland
4632 AUSTRHEIM 3 998 720,29 Vestland
4633 FEDJE 1 777 209,02 Vestland
4634 MASFJORDEN 6 277 193,40 Vestland
4635 GULEN 28 794 203,82 Vestland
4636 SOLUND 20 369 549,53 Vestland
4637 HYLLESTAD 15 106 276,67 Vestland
4638 HØYANGER 11 996 160,88 Vestland
4645 ASKVOLL 15 994 881,18 Vestland
4646 FJALER 6 664 533,82 Vestland
4648 BREMANGER 17 327 787,94 Vestland
4649 STAD 7 108 836,08 Vestland
4650 GLOPPEN 1 777 209,02 Vestland

433 596 279,38
5007 NAMSOS 23 399 918,76 Trøndelag
5014 FRØYA 86 422 484,75 Trøndelag
5020 OSEN 10 663 254,12 Trøndelag
5049 FLATANGER 29 175 848,07 Trøndelag
5052 LEKA 16 439 183,43 Trøndelag
5055 HEIM 27 672 055,82 Trøndelag
5056 HITRA 57 605 496,20 Trøndelag
5057 ØRLAND 10 183 407,68 Trøndelag
5058 ÅFJORD 32 367 077,50 Trøndelag
5059 ORKLAND 10 948 063,25 Trøndelag
5060 NÆRØYSUND 75 346 257,39 Trøndelag

380 223 046,97
5401 TROMSØ 28 905 279,39 Troms og Finnmark
5402 HARSTAD 32 214 761,57 Troms og Finnmark
5403 ALTA 38 874 168,83 Troms og Finnmark
5406 HAMMERFEST 59 799 096,18 Troms og Finnmark
5411 KVÆFJORD 11 158 822,02 Troms og Finnmark
5412 TJELDSUND 13 237 928,72 Troms og Finnmark
5413 IBESTAD 22 158 150,92 Troms og Finnmark
5414 GRATANGEN 8 737 944,35 Troms og Finnmark
5415 LOABÁK - LAVANGEN 5 126 564,48 Troms og Finnmark
5417 SALANGEN 5 468 335,44 Troms og Finnmark
5419 SØRREISA 2 050 625,79 Troms og Finnmark
5420 DYRØY 12 642 677,62 Troms og Finnmark
5421 SENJA 67 664 954,94 Troms og Finnmark
5423 KARLSØY 29 375 214,47 Troms og Finnmark
5424 LYNGEN 3 075 938,69 Troms og Finnmark
5426 GÁIVUOTNA - KÅFJORD - KAIVUONO 2 050 625,79 Troms og Finnmark
5427 SKJERVØY 29 033 443,50 Troms og Finnmark
5428 NORDREISA 6 094 915,55 Troms og Finnmark
5429 KVÆNANGEN 15 658 806,39 Troms og Finnmark
5432 LOPPA 20 129 740,24 Troms og Finnmark
5433 HASVIK 5 716 119,39 Troms og Finnmark
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5434 MÅSØY 20 451 574,56 Troms og Finnmark
5435 NORDKAPP 17 393 294,04 Troms og Finnmark
5438 LEBESBY 11 406 605,97 Troms og Finnmark
5442 UNJÁRGA - NESSEBY 6 015 168,99 Troms og Finnmark
5443 BÅTSFJORD 3 360 747,83 Troms og Finnmark
5444 SØR-VARANGER 10 218 951,86 Troms og Finnmark

488 020 457,51
FYLKE ORDINÆR UTBETALING
Rogaland 15 917 168,97
Møre og Romsdal 21 974 245,59
Nordland 54 720 949,25
Agder 2 660 524,22
Vestland 61 942 325,63
Trøndelag 54 317 578,14
Troms og Finnmark 69 717 208,22
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Søknad om permisjon til august 2022 fra politiske verv - Johanne Olaussen 
(H) 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven  
Kommuneloven 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 20.10.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
Før søknaden realitetsbehandles, ber valgutvalget om at kommunestyret går gjennom 
retningslinjene for fritak fra politisk verv med sikte på å etablere en praksis som er mer i 
samsvar med lovverket.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Før søknaden realitetsbehandles, ber valgutvalget om at kommunestyret går gjennom 
retningslinjene for fritak fra politisk verv med sikte på å etablere en praksis som er mer i 
samsvar med lovverket.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgstyret og valgutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Johanne Olaussen (H) gis permisjon fra 29.10.2020 til 31.08.2022 
 Følgende opprykk foretas for perioden 29.10.2020 til 31.08.2020 for Høyre sin liste i 

kommunestyret: 
o Hermann O. Hermansen fra 6. til 5. plass 
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o Per Sverre Moen fra 7. til 6. plass 
o Marius Johansen fra 8. til 7. plass 
o Kjetil Reiersen fra 9. til 8. plass 
o Jan Børre Johansen fra 10. til 9. plass 
o Bjørn Arne Olsen fra 11. til 10. plass 
o Kyrre Løvoll fra 12. til 11. plass 

 
Høyres medlemmer varamedlemmer 
1. Karl-Gunnar Skjønsfjell 
2. Terje Olsen 
3. Herborg Alise Ringstad 
4. Tore Yttregaard 
 

5. Hermann Olaussen Hermansen 
6. Per Sverre Moen 
7. Marius Johansen 
8. Kjetil Reiersen 
9. Jan Børre Johansen 
10. Bjørn Arne Olsen 
11. Kyrre Løvoll 

 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følende vedtak: 
 
Følgende settevaremedlemmer velges for perioden 29.10.2020 - 31.08.2022: 
Varamedlem - oppvekst- og kulturutvalget:  
Varamedlem – driftsutvalget:  
Varamedlem – byggekomite:  
Varamedlem – dispensasjonsutvalget: 
 
 

Saksopplysninger 
Johanne Olaussen har 27.08.2020 søkt om permisjon fra sine politiske verv fram til august 2022. 
Følgende begrunnelse er gitt i søknaden: «Begrunnelse for søknad om permisjon er studie, i 
tillegg har jeg en jobb der vil oppleve å komme i habilitet i forbindelse med min rolle som 
politiker.» 
 
Olaussen er tilsatt i Nordreisa kommune som fagleder regnskap. 
 
Olaussen har følgende politiske verv: 
Varamedlem – kommunestyret 
Varamedlem - oppvekst- og kulturutvalget 
Varamedlem – driftsutvalget 
Varamedlem – byggekomite 
Varamedlem - dispensasjonsutvalget 
 
Kommunelovens § 7-9, 2. ledd: 
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. Når søknaden vurderes, skal det 
legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den 
folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav 
på fritak hvis han eller hun søker om det. 
 
Kommunelovens §7-10, 2. ledd: 
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for 
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den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges. 
 
Kommunelovens §7-10, 6. ledd: 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den 
gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg 
at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis 
det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet 
eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre 
organer. 
 
Kommunelovens §7-10, 7. ledd: 
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 
varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 
nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer 

Vurdering 
Etter kommunedirektørens skjønn fyller Johanne Olaussen vilkårene for å få innvilget permisjon 
fra politiske verv, og kommunedirektøren vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.  
 
Når det gjelder permisjon fra verv som varamedlem stiller ikke loven krav om å velge 
settevaramedlem. Det gjelder kun der det gis fritak for hele perioden. Det skal likevel vurderes 
om antall vara blir for lavt, og da kan kommunestyret selv velge midlertidige varamedlemmer, 
jfr. KL §7-10, 6. ledd.  Olaussen har søkt om 2 års permisjon, og kommunedirektøren har 
vurdert at det derfor bør velges inn midlertidige settevaramedlemmer i de verv hun innehar for 
permisjonstiden. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/337-10 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 15.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/20 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kvartalsrapport per 30.09.2020 

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

fylkeskommuner mv.  
 
Vedlegg 
1 Status investeringsprosjekter per oktober 2020 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Økonomirapporten pr. 30.september 2020 tas til orientering 
2. Kommunestyret ber om at samtlige sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer.   
3. Kommunestyret godkjenner at ubrukte investeringsmidler på kr 700.000,- fra 

«Tilstandsrapport Sonjatun» omdisponeres til investeringsprosjektet «Ombygging 
røntgenrom Sonjatun DMS» 

4. Kommunestyret ber administrasjonen forhandle med UNN HF om justert husleie for 
DMS som følge av ombygging av røntgenrom på Sonjatun.  

 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3.kvartal i 2020. Regnskap og budsjett for 3.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 30.09.2020 skal forbruket ligge på 72,7 % for lønnsutgifter for å være innenfor budsjettet. 
På øvrige utgifter og inntekter skal som hovedregel forbruket ligge på 75,0 % 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 70,0 % 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 30.09.2020. Kolonnen ”Stipulert helårsavvik” viser det 
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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 30.09.2020. 
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.  
 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 10 485 956 14 707 017 71,30 -283 148 -500 000
Øvrige utgifter 6 640 471 15 889 815 41,79 -5 276 890 120 000
Inntekter -1 162 709 -576 379 201,73 -730 425 -150 000
Totalt avvik sektor 1 15 963 718 30 020 453 53,18 -6 290 463 -530 000

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 80 125 354 107 541 716 74,51 1 585 389 2 607 000
Øvrige utgifter 32 821 554 46 578 819 70,46 -2 112 560 1 213 500
Inntekter -13 295 526 -15 970 240 83,25 -1 317 846 -2 857 800
Totalt avvik for sektor 2 99 651 382 138 150 295 72,13 -1 845 017 962 700

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 121 417 775 164 807 396 73,67 948 932 -293 100
Øvrige utgifter 25 909 728 40 696 532 63,67 -4 612 671 -727 200
Inntekter -23 077 889 -50 724 885 45,50 14 965 775 1 654 100
Totalt avvik for sektor 3 124 249 614 154 779 043 80,28 11 302 035 633 800

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 18 270 596 24 684 012 74,02 325 319 -
Øvrige utgifter 16 820 469 24 274 248 69,29 -1 385 217 500 000
Inntekter -8 523 298 -12 854 488 66,31 1 117 568 -
Totalt avvik sektor 6 26 567 767 36 103 772 73,59 57 670 500 000

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -293 225 151 -353 373 000 82,98 -30 805 165 -3 430 700
Totalt avvik sektor 7 -293 225 151 -353 373 000 82,98 -30 805 165 -3 430 700

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 21 322 515 2 102 917 1 013,95 19 745 327 -400 000
Driftsinntekter -3 585 031 -1 650 000 217,27 -2 347 531 -
Totalt avvik sektor 8 17 737 484 452 917 3 916,28 17 397 796 -400 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 230 299 681 311 740 141 73,88 2 576 491 1 813 900
Øvrige utgifter 103 514 737 129 542 331 79,91 6 357 989 706 300
Inntekter -342 869 604 -435 148 992 78,79 -19 117 624 -4 784 400
Totalt avvik sektor 1-8 -9 055 186 6 133 480 -147,64 -10 183 143 -2 264 200  
 
 
Sektor for administrasjon 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er merforbruk på lønnsutgiftene men mindreforbruk på pensjon, samlet 
mindreforbruk er på kr 0,5 mill i stipulert helårsvirkning.  
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 Det er en merinntekt på refusjon for tillitsvalgte og gebyrinntekter på tilsammen kr 0,15 
mill.  

 
 
 
 
 
 
 
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.   

 Det anslås å være et avvik 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 kr 1,3 mill og et mindreforbruk på 

pensjon på kr 1,6 mill.  
 Det er merforbruk på lønn faste stillinger på kr 0,45 mill, faste tillegg 

vikarer på kr 0,47 mill, lønn ekstrahjelp på kr 0,79 mill, lønn faste tillegg 
ekstrahjelp på kr 0,39 mill og lønn lærlinger på kr 0,45 mill.  

 Det er mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på kr 1,07 mill, og pensjon 
på kr 1,6 mill  

 Øvrige utgifter 
o Det er et stipulert mindreforbruk på øvrige utgifter som skyldes både avtale som 

blir mindre enn stipulert og avtale som er sagt opp. 
o Det er merforbruk på kjøp av inventar og utstyr på kr 0,27. Det forventes ikke å 

øke fremover. Merforbruk på plast og papir på kr 0,26 mill.  
o Kjøp av vikartjenester har et merforbruk på kr 0,82 per september, og forventes 

ikke å øke i vesentlig grad.  
o Kjøp av private tjenester har et mindreforbruk på kr 1,6 mill per september og kr 

2,15 mill per årsslutt. I tillegg er det et mindreforbruk på kr 0,36 mill ved årsslutt 
som følge av endring i avtaler fra september.  

o Sosiale bidrag har et mindreforbruk på kr 1,1 mill per september. Stipulert til kr 
1,3 mill på årsslutt.  

 Inntekter 
o Ressurskrevende tjeneste anslås til å være kr 3,1mill mindre enn budsjettert på 

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

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

 Innenfor øvrige utgifter er anslått et merforbruk på kr 0,5 mill.  
 Det er et merforbruk på vedlikeholdsutgifter per juni på kr 0,72 mill og denne forventes 

å øke noe. Merforbruk på kr 0,35 mill på konsulenttjenester. Det er merforbruk på kr 0,4 
mill på forbruksmateriell og drivstoff/vedlikehold biler. 

 Det er mindreforbruk på strømutgifter som følge av lave strømpriser, og utgjør kr 1,4 
mill per september.  

 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.  
 
 
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 2,4 mill 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 
0,5 mill.  

 Integreringstilskuddet reduseres i 2020 som følge av nedjustering i antall flykninger og 
som følge av krav om deling av integreringstilskudd til annen kommune. Delingen er 
som følge av flytninger som har flyttet fra Nordreisa, og utgjør kr 0,55 mill. Det gir en 
samlet nedgang på kr 1,99 mill i integreringstilskuddet. Det er stipulert 11 flyktninger i 
2020 og kommunen har foreløpig fått klarsignal for 8 stykk. Det er usikkerhet rundt 
resterende 3 stykk.  

 
 
Renter, avdrag og avsetninger 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Det blir ytterligere besparelser på renteutgiftene på kr 0,4 mill på årsbasis.  
 
 
Framdrift investeringsprosjekter 
Se vedlegg 
 
 
Omdisponering av investeringsprosjekt 
Det var befaring på DMS røntgen den 19.10.2020 med representanter fra UNN 
(Universitetssykehuset i Nord-Norge), der formålet var ny røntgen maskin på DMS. For å kunne 
gjennomføre den ombyggingen må rommet røntgen maskinen står på bygges om. Rommet er et 
spesialrom noe som medfører høy kostnad per m2. Tilstandsrapport Sonjatun er gjennomført og 
det gjenstår kr 700.000,- i budsjettramme. Denne rammen foreslås omdisponert til ombygging 
Sonjatun i forbindelse med endring røntgen rom. Det foreslås at det gjennomføres drøftinger 
med UNN om justering justere husleien som kompensasjon for ombyggingen.  
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Vurdering 
Nordreisa kommunes driftsbudsjett per 30.09.2020 viser et stipulert mindreforbruk på kr 2,2 
mill ved årsslutt. Det er merforbruk på alle de tre store sektorene, men det gjøres grep for å 
komme i balanse.  
 
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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Investeringsbudsjett 
2020  Budsjett  Status  

Sonjatun helsesenter –vindu  
  
  

           500 000  
  

   

Arbeidet startet i januar, men ble stoppet umiddelbart pga at de fant asbest i 
vindsperringen. Dette medførte at arbeidet stoppet opp og at kommunen måtte 
bryte avtalen. Kommunen har betalt for vinduene, ekstra arbeid og ventetid på 
til sammen 590.000.  
Vinduer tatt vare på. Disse kan brukes ved senere anledning.  

Ny toavd barnehage med 
Høgegga  

      46 100 000   

Arbeidet med grunnarbeid startet i februar, byggentreprenør startet 1.april. 
Arbeidet er i rute og økonomisk ligger det an i hht budsjett. 
  

 

Forprosjekt Moan skole  

        1 400 000   
  
  
  
  
  

   

Etter drøftinger med politisk ledelse ble det bestemt å lyse ut anbud og engasjere 
konsulent til romprogrammering og funksjonsbeskrivelse i januar/februar. 
Verte Landskap og arkitekt ble engasjert og første møte ble gjennomført i slutten av 
april.   
Brukerinvolvering gjennomført ved bruk av Teams. Romprogram vedtatt av 
Oppvekst og kultur i slutten av juni.  
Skisseprosjekt startet opp i begynnelsen av august og ble levert 12.oktober.  
Forprosjektet er i gang og det skal være ferdig til midten av november. 
Forprosjektet legges fram til politisk behandling i Oppvekst og kultur i november og 
kommunestyret i desember.  

Ny gravlund        20 000 000   
  

 Verte Landskap og arkitektur ble engasjert i vår for å oppdatere/endre 
prosjektbeskrivelsen etter at kommunestyret vedtok å flytte området lenger nord.  
Ny prosjektbeskrivelse og konkurransegrunnlag er snart ferdig. Legges ut når den er 
klar. Det planlegges oppstart så snart det er klart. Arbeidet ligger to mnd etter plan 

Asfaltering Sonjatunveien             200 000   Ferdig, gjennomført uke 35  

Asfaltering av grusveier          1 150 000   Ferdig, gjennomført uke 35  

Garderobe brannstasjon  
  
  
             800 000   

Det er utarbeidet en skisse for mulig løsning som skiller ren og skitten sone. Denne 
er forevist mannskap på et felles møte med et ønske om 
innspill. Anbudsdokumenter klare. 
Tak på Meieriet lekker. Det er tatt inn som et koronatiltak. Anbud ute.  

 

Tilstandsvurdering Sonjatun  
  
  

        1 000 000   
  

   

Etter anbud ble HR Prosjekt engasjert til å gjøre jobben i februar.   
Gjennomgang utført, og tilstandsrapport ble levert juli.   
Rapporten ble behandlet i kommunestyret i september og sendt over til Helse og 
omsorgsutvalget. Kostnad 310 000. 

Vannledning Sørkjosen HP 
vann          5 600 000   

Arbeidet startet høsten 2019 og ble sluttført i høst.  
Arbeidet er i rute, siste etterarbeid og asfaltering gjøres 2021. 

Hovedplan avløp             500 000   
  Består av mindre tiltak, som er gjennomført eller under gjennomføring. 

VAR Saga inntaksdam          5 000 000   
Etter anbud ble JOWA engasjert i slutten av april. Arbeidet startet opp i august og 
er i rute. Kostnad estimert til 5,7 mill.  Siste finpussing er planlagt gjort våren 2021. 

         82 750 000      

      

Investeringsprosjekter 2019 -
sluttføres i 2020  Budsjett Merknader  

Ombygging kommunehuset     
Det er renovert 4 kontorer og fellesareal fra januar til april. Arbeidet er gjort så 
enkelt og billig som mulig.  

Nordreisahallen tak             200 000   
Malermester Løvoll er engasjert til å ta vekk takvinduene for å hindre lekkasje, arbeidet 

starter når han er klar.  

Solvoll gamle skole            300 000   

Storeste entreprenører er engasjert for å renovere tak og to vegger. Arbeidet er 
redusert for å holde oss innenfor budsjettet. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/20 Nordreisa formannskap 22.10.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Nye konsesjonsvilkår for erverv og regulering av Ábojohka -disponering av 
fondsmidler 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar at midlene i miljøfondet i sin helhet skal settes av til arbeidet kommunen 
gjør for å realisere villakssenter.  
Midlene vil derved brukes til styrking av Reisalaksen gjennom forskning og formidling 
 
 

Saksopplysninger 
Olje- og energidepartementet fastsatte ved kongelig resolusjon 4.9.2020, nye reviderte 
konsesjonsvilkår for Kvænangen Kraftverk AS sitt anlegg Ábojohka. 
 
Det er fastsatt nye konsesjonsvilkår i to samlede vilkårssett, ett i medhold av 
vassdragsreguleringsloven og ett etter vannfallrettighetsloven. Vilkårene er basert på moderne 
standardvilkår, men med nødvendige tilpasninger. 
 
Videre skal konsesjonæren yte tilskudd til et fond ved betaling av et engangsbeløp på kr 
1.000.000 som skal fremme fisk, vilt og friluftsliv i Kvænangen og Nordreisa kommuner. 
Fondet fordeles med kr 500.000,- til hver at de to kommuner, jf. reguleringsvilkårene post 5 
(Fond og andre utbetalinger). Beløpet skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret, 
og til tiltak kommunene selv mener vil gi best nytte.  
 
Denne saken skal avgjøre hvordan kommunen skal disponere disse midlene. 
 
Kommunen har i forbindelse med revisjonsarbeidet gitt flere innspill. Siste vedtak ble gjort i 
kommunestyret 16.01.2019 sak 2/19: 
 

Nordreisa kommune anmoder Olje- og energidepartementet OED å omgjøre NVE sitt 
vedtak om ikke å anbefale et miljøfond for utvikling av Reisavassdraget, slik Nordreisa 
kommunestyre har foreslått og krevd i sin høringsuttalelse. Vi ber OED om å pålegge 
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opprettelsen av et slikt fond når revisjonen / fastsettelsen av nye vilkår skal endelig 
vedtas. 
Innledningsvis presiseres det at et slikt fond ikke er tiltenkt å være en slags inntektskilde 
for kommunen, eller at det er en type erstatningssak i ettertid. Kommunestyrets intensjon 
med dette fondet er at det er et miljørettet utviklingstiltak som vil få stor betydning for 
verdiskaping både i økologisk og økonomisk perspektiv. Fondets innretting, 
sammensetning og etablering viser det, og at det er frittstående og revideres uavhengig. 
 
Kraft er viktig for samfunnsmessig infrastruktur og velferd, det gir inntekter og nytte. 
Men – det er også viktig å balansere dette inn i en mer moderne miljøvurdering enn den 
NVE nå har gjort. Nye konsesjonsvilkår skal stå i mange år. Nordreisa kommune vil 
gjøre grep for et godt, langsiktig arbeid nå og ønsker et miljøfond som verktøy for det. 
Vi mener at NVE har gjort en for snever vurdering av natur- og miljøinteressene i sin 
saksbehandling. Vassdragets, og områdets helhet, er tillagt for liten betydning i deres 
saksbehandling. Reisavassdraget har sitt utspring i grenseområdene til Finnmark og helt 
mot riksgrensen til Finland. Vi mener at hele nedbørsfeltet skal inngå sterkere i 
totalvurderingen når områdets verdi og miljøstatus skal vurderes. 
 
I et moderne miljøsyn forventes det at en nasjonalpark har en naturtilstand som er lik det 
opprinnelige (inngrepsfritt), og framstår som et naturområde av høy nasjonal og 
internasjonal kvalitet. Det betyr inngrepsfritt, som også var hjemlet i naturvernloven, og 
nå naturmangfoldsloven. I et slikt perspektiv, med dagens miljøoppfatninger, er det ikke 
tvil om at et inngrep av den typen som er gjort i Mollisjavri må søkes «avbøtet og 
tilbakeført» så langt som mulig. 
Saksbehandlingen slår fast at tilbakeføring ikke er mulig, nye inngrep svarer ikke til 
nytteverdien. Da er opprettelsen av et miljøfond et konkret og riktig virkemiddel for å 
iverksette og lete fram muligheter for en bedret miljøtilstand i framtida. 

Vurdering 
Det er positivt at Olje- og energidepartementet som siste instans i dette revisjonsarbeidet tok 
hensyn til kommunens krav om miljøfond. Fondet størrelse er langt mindre enn kommunens 
ønske/krav, men en må ta til etterretning departementets vedtak og finne god anvendelse av 
pengene. 
 
I Kommunestyrets vedtak brukes det følgende formulering: . Kommunestyrets intensjon med 
dette fondet er at det er et miljørettet utviklingstiltak som vil få stor betydning for verdiskaping 
både i økologisk og økonomisk perspektiv. Fondets innretting, sammensetning og etablering 
viser det, og at det er frittstående og revideres uavhengig. 
 
Departementet skriver følgende i sitt vedtak:  
...tilskudd til et fond ved betaling av et engangsbeløp på kr 1.000.000 som skal fremme fisk, vilt 
og friluftsliv i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Fondet fordeles med kr 500.000,- til hver at 
de to kommuner. Beløpet skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret, og til tiltak 
kommunene selv mener vil gi best nytte. 
 
Jf departementets vedtak er det opp til kommunestyret og avgjøre bruken av midlene. Aktuelle 
bruksområder kan være; fisketiltak elva, friluftstiltak/tilretting langs elva, vilttiltak eller styrke 
arbeidet med villakssenter. 
 
Administrasjonen mener midlene må tilfalle fisketiltak og ikke vilttiltak. Vurderinga blir da om 
midlene avsettes til arbeidet kommunen gjør med villakssenter, tiltak/tilrettelegging i elva eller 
en kombinasjon.  
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Tilretteleggingstiltak er viktig i og langs elva, men vi mener det finnes flere andre muligheter 
for ekstern finansiering til dette.  
 
Et villakssenter i Nordreisa er det største prosjektet kommunen jobber med, og en styrking av 
dette arbeidet vil gi senteret mulighet til å sette i gang nye forskningsprosjekter for å styrke 
Reisalaksen.  
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