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PS 26/21 Referatsaker



       
       
E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.03.2021  2020/6639 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gøril Toresen, 77642088 
  
 
 
  

Til kommuner i Troms og Finnmark 

  

 

Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2021 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark utlyste den 11.01.2021 prosjektskjønnsmidler med særlig 
fokus på: 

 Digital infrastruktur og digitalisering av tjenester 
 Kommunal planlegging 
 Barn og unge – Fyrtårnsatsinger 
 Barnevern 

 
Kommunene ble oppfordret til å gå sammen om å utvikle større prosjekter innen satsingsområdene.  
 
Statsforvalteren har mottatt i alt 36 søknader med en samlet søknadsramme på ca. 34 mill. kr. Av 
disse gjaldt 10 prosjekter videreføring av pågående prosjekter. Fylkesmannen har måttet foreta en 
streng prioritering av søknadene da rammen til fordeling kun var ca. 15 mill. kr. 
 
Totalt 16 prosjekter har fått tildelt midler, der 14 av disse er samarbeidsprosjekter mellom flere 
kommuner.  
 
Brev om tilbakemelding vil bli sendt ut til alle kommuner i løpet av april måned.  
 
Tildelte midler vil bli utbetalt over rammetilskuddet for mai 2021. 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har besluttet følgende fordeling:  

Tittel Søker Søknadsbeløp Tildelt beløp 
Utvikling av digitale tjenester og 
arbeidsmetoder innenfor plan- og 
byggesaks og utbyggingsprosjekter 

Alta Kommune          2 500 000           1 000 000  

Videreføring av Smarthuset som 
kompetanseutviklings- og 
kompetansedelingsarena 

Alta Kommune          1 000 000           1 000 000  

4



  Side: 2/4 

Interkommunalt samarbeid og 
fornying innenfor hjelpetjenestene 
i Vest-Finnmark 

Alta Kommune          1 250 000              750 000  

Interkommunalt samarbeid i Vestre 
Varanger Berlevåg Kommune          2 000 000           2 000 000  

Friskliv - ungdom og unge voksne Dielddanuori Suohkan - 
Tjeldsund Kommune             745 000              745 000  

Kommunesamarbeid i Midt-
Finnmark Gamvik Kommune          1 400 000           1 400 000  

Regionale motorer for IKT-drift og 
digitalisering 

Harstad Kommune / 
Hársttáid Suohkan          3 450 000           2 500 000  

Fra skolefravær til skolenærvær Harstad Kommune / 
Hársttáid Suohkan             600 000              500 000  

IKT-samarbeid Målselv og Sørreisa 
kommune Målselv Kommune          1 200 000              250 000  

Forprosjekt: Samarbeid til 
kystbarnas beste Måsøy Kommune          1 600 000              600 000  

Fleksibel lærerutdanning 
tilrettelagt for distriktskommuner Senja Kommune             733 000              733 000  

NorIKT- strategier for IT og 
digitalisering Skjervøy Kommune             900 000              450 000  

ALIS-Nord Sør-Varanger Kommune             500 000              500 000  

Digitalisering av forarbeid til 
muntlig eksamen grunnskolen Tromsø Kommune          1 021 000           1 021 000  

Utvikling av VR-læringsapplikasjon 
for kompetanseheving – 
KlinObsKommune 

Tromsø Kommune             300 000              300 000  

Tett på i øst Vadsø Kommune          1 450 000           1 450 000  
Digitalisering - IKT sikkerhet Balsfjord Kommune             606 000  0 
Fyrvokter barn og unge Balsfjord Kommune             840 000  0 
Ung i Hammerfest Hammerfest Kommune             672 590  0 
1310.no Hammerfest Kommune             300 000  0 
Implementering foreldrestøtte i 
Barn og Unge tjenesten Hammerfest Kommune             350 000  0 

Implementering av pedagogisk 
analyse Hammerfest Kommune             775 000  0 

Grid 3 Hammerfest Kommune             300 000  0 
Mykid Hammerfest Kommune             200 000  0 
Friluftslivkartlegging Ishavskysten 
(Tromsø, Balsfjord, Storfjord, 
Lyngen og Karlsøy) 

Karlsøy Kommune             150 000  0 

Vertskommunesamarbeid om 
brann- og redningstjenesten Loppa Kommune          1 300 000  0 

Interkommunalt samarbeid Lyngen Kommune             675 000  0 
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Etter- og videreutdanning i Midt-
Troms Målselv Kommune             760 000  0 

Helhetlig støttefunksjoner til barn 
og unge i Nordreisa kommune Nordreisa Kommune             637 000  0 

Tidlig innsats i barnehager Porsanger Kommune             633 333  0 
Plansamarbeid mellom 
kommunene Gratangen, Lavangen 
og Salangen  

Salangen Kommune             850 000  0 

Digitale tjenester på solid 
infrastruktur Senja Kommune             500 000  0 

Skalering og implementering 
velferdsteknologi Senja Kommune             600 000  0 

Inkludering av barn og unge i 
fritidsaktiviteter. Fritidserklæring 
og Frivillighetserklæring 

Sør-Varanger Kommune             730 000  0 

Arctic Industrial Parks Tromsø Kommune          1 200 000  0 
Unge talenter nord - regionmodell Tromsø Kommune          1 421 000  0 

 

 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Gøril Toresen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
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Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
LOABÁGA SUOHKAN / Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 
28 

9790 KJØLLEFJORD 

Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 5-2021 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 19. april 2021 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa (tiltrådte møtet kl 1000) 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord  
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: ingen 
 
Møtet starter kl 0900 med en kort ORIENTERING vedrørende:  
«KLP TRYKKTANK NORD-NORGE» 
Fra KLP deltar Vilde Kvarberg og Even Bladt Jarlseth 
 
SAKSLISTE: 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 19/21 Godkjenning av protokoll fra møte 23.03.21 
Sak 20/21 Forslag til samarbeidsavtale - prosess IPR 
Sak 21/21 Folkehøgskole i Lyngen - støtteerklæring 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Orientering vedrørende KLP Trykktank Nord-Norge 
 Status rekruttering daglig leder 
 Møtefullmektiger – forliksråd Nord-Troms 
 Orientering fra møte med Statsforvalteren - statsborgerseremonier 
 Status i arbeidet med Campus Nord-Troms 
 Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms 
 Trainee Campus Ung 
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DRØFTING: 

 Åpen post 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 19/21  Godkjenning av protokoll fra møte 23.03.21 
Saksdokumenter:  

 Møteprotokoll 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 23.03.21. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 20/21 Forslag til samarbeidsavtale - prosess IPR 
Utkast til samarbeidsavtale ble sendt ut kort tid før møtestart. Utkastet ble  
gjennomgått i møtet. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Det gis frist for innspill fra ordførerne til «Utkast til samarbeidsavtale» av 
26.03.21 tirsdag 20.04. kl 0800.  

2. Innspillene innarbeides i «Utkast til samarbeidsavtale» som sendes til 
representantskapet i regionrådet for behandling 27.04.21. 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 21/21 Folkehøgskole i Lyngen - støtteerklæring 
 
Saken utsettes. 
 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering vedrørende KLP Trykktank Nord-Norge (PP fra møte er vedlagt) 
Møtet starter kl 0900 med en kort ORIENTERING vedrørende:  
«KLP TRYKKTANK NORD-NORGE» 
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Fra KLP deltar Vilde Kvarberg og Even Bladt Jarlseth 
 
Bakgrunn for orienteringen: 
«Som kommune- og helsesektorens pensjonsselskap investerer KLP stadig mer av 
pensjonspengene i Norge for å bidra best mulig til å utvikle lokalsamfunn og norsk 
næringsliv.  
  
Vi har sett at det er lite kapital, og spesielt lite risikovennlig kapital til tidligfase-
prosjekter i næringslivet i Nord- Norge. Et av såkorn-selskapene KLP investerer 
pensjonskapital i, CoFounder har ønske om å satse i Nord-Norge. Vi har derfor 
inngått et samarbeid med dem om å gjennomføre 4 KLP Trykktank-prosesser 
(akselerator-prosesser) i landsdelen.   
  
Vi er nå i en fase der vi ser etter næringsutviklings-case som er aktuelle for å delta i 
prosessene. Den første i Bodø, lanseres allerede 17. mars. Vi tar nå kontakt med de 
regionale næringsrådene med tilbud om en nærmere presentasjon av dette som 
sikrer at regionale rådene er godt informert om prosessene, og at vi fanger opp alle 
aktuelle lokale kandidater til prosessene. 
  
Vi stiller gjerne opp sammen med CoFounder på et møte, i disse tider er det vel 
gjerne digitalt så snart dere har mulighet. Hører fra dere.  
  
Her er litt info om KLP Trykktank: 
KLP Trykktank er en intensiv utviklingsprosess for å kvalifisere og utvikle 
forretningsideer og investeringsmuligheter i tidlig fase. Ved hjelp av et tverrfaglig 
team som utvikler ideen mot en forretningsplan. CoFounder leder programmet, og 
samarbeider med SINTEF og regionale kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, klynger 
og universiteter. KLP er med som finansiell partner. 
  
De fire trykktankene i Nord-Norge er: 

 DIGITALISERING: Bodø NB! Lanseres allerede 17.03. 
 MARINE RÅSTOFF: Tromsø lanseres i mai 
 INDUSTRI: Mo i Rana i september 
 HAVROM : Vesterålen oktober» 

  
 
 
Status rekruttering daglig leder - orientering ved rådsordfører 

 Regionrådet gjorde i møte 2.3.21 vedtak om å lyse ut stillingen som daglig 
leder. Ansettelsesutvalg ble oppnevnt 

 Rekrutteringsoppdraget er lagt ut for innhenting av tilbud 
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Ordfører i Lyngen fratrådte møtet. 
 
Møtefullmektiger – forliksråd Nord-Troms orientering ved ordfører i Kåfjord 

 Sak fra møte 23.03.21 
 Saken følges opp av Kommunedirektørutvalget; 

o Reglement mm er ikke oppdatert i forhold til etablering av felles 
forliksråd 

o KDU har kontakt Statsforvalteren for avklaringen i saken  
 
Ordfører i Skjervøy fratrådte møtet.  
 
Orientering fra møte med Statsforvalteren - statsborgerseremonier orientering ved 
rådsordfører 

 Møte med Statsforvalteren og regionråd/IPR i Troms og Finnmark ble 
gjennomført 9. april på teams (Ørjan deltok fra Nord-Troms) 

 Daglig leder sender ut oppsummering og oversikt over nye statsborgere 
 
Status i arbeidet med Campus Nord-Troms orientering ved daglig leder 

 I regionrådsmøte 23.03.21 ble vedtekter, stiftelsesdokument og prinsipper 
for deling vedtatt 

 I gang med forberedelser til behandling i representantskap 27.04.21 
 Etter vedtak i representantskap sendes saken til kommunestyrene i 

eierkommunene til behandling 
 
Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms orientering ved daglig leder 

 Prosjektet skal utvikle innhold og samarbeidsmodeller i Campus Nord-Troms, 
med særlig fokus på økt FoU-aktivitet og rekruttering/mobilisering av 
aldersgruppa 19-35 år’ 

 Prosjektet er et delprosjekt i Drivkraft Nord-Troms 
 Selskapet Visjona AS er engasjert til å gjennomføre arbeidet med utarbeidelse 

av prosjektplanen (redusert kapasitet i administrasjonen grunnet 
sykemelding). Forslag til prosjektplan skal presenteres første gang i 
regionrådsmøte 25.05. - endelig vedtak i møte 22.06.21  

 
Trainee Campus Ung orientering ved daglig leder 

 Trainee-ordningen er initiert av Arena Nord-Troms. Ordningen er tidligere 
orientert om i regionrådsmøte. Trainee Nord-Troms startet i fjor med en 
pilotperiode på 2 år. 3 traineer deltar i programmets første år- avsluttes 
våren 2021 
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 Traineestillingen Campus UNG er lyst ut med tilknytning til 
utviklingsprosjektet i Campus Nord-Troms. Tiltredelse/oppstart er satt til 1. 
september 2021. Det ble lyst ut 7 stillinger i ulike virksomheter i regionen. 
Ved søknadsfristens utløp var det mottatt 81 søknader 

 Trainee Campus UNG har mottatt 15 søknader. Rådsordfører, saksordfører og 
daglig leder er ansvarlig for ansettelsen.  Det gjøres vurdering vedrørende 
finansiering av stillingen 

 
 
DRØFTING: 
 
ÅPEN POST  
Autopass: 

 Ok at det innføres ordninger med Autopass 
 Utfordringen er det store beløpet man må forhåndsbetale for å få fordelen av 

rabatterte priser 
 Saken er vedtatt nasjonalt 
 Saken er meldt inn i sentralt  

Oppfølging: Eirik L. Mevik utarbeider forslag til uttalelse i saken. 
 
 
 
Møtet hevet kl 1040  
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Statsforvalteren i Troms og Finnmark  

Aksept av vilkår for tildeling av tilskudd 
  
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt.  
Akseptbrevet skal sendes til:  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark   
Postboks 700, 9815 Vadsø  

Eller i skannet versjon til   
sftfpost@statsforvalteren.no 

  
Vår referanse: 2021/2344 
  
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune  
Kontaktperson: Inghild Sivertsen 
 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 68 på statsbudsjettet for 2021,  
«Nasjonalt program for velferdsteknologi». Tilsagnet er på kr 175 500.  
  

Organisasjonsnummer  
  

Kontonummer  
  

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse)   
  

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse)  
   

Utbetalingen til mottaker bes merket med  
  
  

  

Tilsagn   Overført fra 2020  Til utbetaling 2021  

 175 500 0 175 500 
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Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og 
rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2021/2344.  
  
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Statsforvalteren i Troms og Finnmark varsles ved endringer.  
  
     

Sted, dato og signatur  
  
  
  

  
Bekreftelsen skal undertegnes av administrasjonssjefen eller den som har fått delegert 
myndighet.  
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E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  09.04.2021  2021/2344 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Anders Aasheim, 77642154 
  
 
 
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Tildeling av tilskudd 2021 - Implementering av velferdsteknologiske 
løsninger fra prosjekt til drift 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til søknad fra Nordreisa kommune datert 01.03.2021 om 
tilskudd til implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift. 
 
Statsforvalteren gir med dette et tilskudd på inntil kr. 175 500 over kap. 0761 post 68 på 
statsbudsjettet for 2021. Utbetalingen i 2021 blir kr 175 500. 
 
Beløpet skal benyttes til aktivitetene som er beskrevet i søknaden.  
 
Vi har prioritert å tildele midler til flest mulig kommuner innenfor et begrenset budsjett. Derfor 
innvilges søknaden bare delvis. Vi oppfordrer dere til å søke midler gjennom kompetanse- og 
innovasjonstilskuddet til ytterligere styrking av arbeidet. 
 
Innstilling til tildeling er gjort i samarbeid mellom Helsedirektoratet v/Nasjonalt program for 
velferdsteknologi og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Vi har blant annet prioritert søknader 
som gjelder interkommunalt samarbeid, og kommuner som driver formidling av erfaringer til andre 
kommuner. Vi tildeler midler til Nordreisa kommune bl.a. ut fra at dere har deltatt i et 
interkommunalt samarbeid på området fram til 2020. Vi oppfordrer til at dere samarbeider med 
Kåfjord kommune på dette fagfeltet i 2021. 
 
Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, og inngår i Nasjonalt 
program for velferdsteknologi. Hovedmålet for programmet og ordningen er å stimulere 
kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt, ved å integrere og forankre helhetlige 
tjenestemodeller, slik at velferdsteknologi blir godt integrert i kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Med integrerte tjenester menes at kommunene skal ha etablert rutiner for å 
kunne identifisere, kartlegge og tilby velferdsteknologi på lik linje med andre helse- og 
omsorgstjenester. Tilskuddsordningen skal bidra til å realisere gevinster for brukere og pårørende, 
og gi mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester.  
 
 

15



  Side: 2/3 

VILKÅR FOR TILSKUDDET 
Mål, føringer og vilkår 
Tilskuddet er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og 
implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd vil få oppfølging underveis i 
prosjektperioden i form av nettverkssamlinger og individuelt tilpasset prosessveiledning til 
tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til anskaffelsesprosesser og opplæringstiltak. Det gis ikke 
tilskudd til anskaffelse av utstyr. Tilskuddet skal brukes i samsvar med regelverket for ordningen og 
kravene i dette brevet, og kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet og/eller Statsforvalteren. 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
Rapportering 
Velferdsteknologiprogrammet har egne skjema og rutiner for kvartalsvis rapportering, som de vil 
informerer de deltakende kommunene om. 
 
Rapporteringsfrist for midler som er brukt i 2021 
Frist for rapportering er 1. april 2022. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, skal 
dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd.  
 
I tillegg til rapporteringen som omtales nedenfor, skal bruk av tilskuddsmidler til velferdsteknologi 
også rapporteres under pkt. 7 i Statsforvalterens rapporteringsskjema for kompetanse- og 
innovasjonstilskudd. 
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette gjør 
dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 
1. Følges oppgitt fremdriftsplan i prosjektet? 
2. Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet og hvordan er status for samarbeidet? 
3. Hva er status for implementering av velferdsteknologi i kommunene etter fastsatte måltall, 

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

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

driftsfase, herunder planer for investering og drift av løsninger? 
6. Hvordan er brukermedvirkning sikret i prosjektet? 
7. Hvordan medvirker pasient- og brukergrupper eller andre interesseorganisasjoner i arbeidet? 
8. Hva er resultater for brukerne? 
 
Regnskapsrapportering 
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en 
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet. 
I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser hvilke artskonti 
utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger ikke å vise de enkelte 
bilagene.  
 
Revisorkontroll 
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den 
norske revisorforenings standard ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
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regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling». 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 100 000 kroner, mens forbruket er lavere enn 100 000 
kroner, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for: 
 tilskuddsbeløp mindre enn 100 000 kroner 
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 

regnskapsrevisjon 
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 

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

og som har registrert dette i Regnskapsregisteret 
 

KLAGERETT 
Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 
 
AKSEPT AV VILKÅR 
Tilskuddet utbetales når Statsforvalteren har mottatt det vedlagte akseptbrevet. Akseptbrevet må 
returneres senest 3 uker at brev om tildeling av tilskudd er mottatt. Innvilgelse av tilskudd kan 
trekkes tilbake etter en purring. 
 
All korrespondanse må merkes med vårt saksnummer 2021/2344, og sendes via vårt postmottak 
sftfpost@statsforvalteren.no 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! 
 
 
 
Med hilsen 
 
Lena Nordås (e.f.) 
seksjonsleder fagutvikling 

  
 
Anders Aasheim 
seniorrådgiver 

 
 
Vedlegg: Akseptskjema 
 
 
Kopi uten vedlegg til: 
HELSEDIREKTORATET Postboks 220 Skøyen 0213 OSLO 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

Vår dato 
23.03.2021 

Vår referanse 
2021/4182- 4 
538.1 
16717993 

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

 
NORDREISA KOMMUNE  
Postboks 174  

 

9156  STORSLETT   
 
 
 

Tilsagn om investeringstilskudd – Velferdsteknologi PU 
 
Vi viser til søknad om investeringstilskudd til Velferdsteknologi PU – Nordreisa kommune 
 
Vedtak 
Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A.12 §§ 1 - 3 samt utfyllende retningslinjer HB 8.B.18 §§ 1 
- 4 tilsagn om tilskudd på 
 
inntil kr 551 000,- til prosjektet Velferdsteknologi PU 
 
Tilskuddet gis til  
 
 
Velferdsteknologi 
 
 
 
Investeringstilskuddet tildeles fra følgende poster: 
 
 
Post 63 – ikke netto tilvekst: 
 
Kr. 551 000,- 
 
 
 
 
Investeringskostnadene er i søknaden samlet oppgitt til kr 1 001 700,-. Det gis ikke økt tilskudd 
selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt. 
 
Vilkår  

 Byggearbeidet forutsettes igangsatt senest innen 4 måneder fra datoen på dette 
tilsagnsbrevet og med ferdigstillelse senest innen 30.09 2021. Melding om igangsetting skal 
sendes til Husbanken senest innen to uker etter at arbeidet er startet opp. Hvis fristen ikke 
overholdes, plikter søker i forkant å søke skriftlig om fristforlengelse. 

 Endringer i prosjektets framdrift og innhold skal godkjennes skriftlig av Husbanken i forkant. 
 Implementering av velferdsteknologi skal skje i henhold til tilbud 17.03 2021 samt krav som 

følger av retningslinjene. 
 Omsorgsboligene, hvor velferdsteknologi skal implementeres, skal brukes av personer med 

behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 
funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet. 
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 Det forutsettes at kommunen har opprettet heldøgns helse- og omsorgstjeneste alle syv 
ukedager. 

 Det forutsettes at kommunen inngår avtale med eier om at omsorgsboligene 
 skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester og at 

kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller 
sykehjemsplassene og/eller institusjonsplassene i en periode på minst 30 år fra dato for 
utbetaling av tilskuddet. 

 Kommunen er ansvarlig for at de fysiske plassene finnes og disponeres i tråd med 
vilkårene i tilsagnet. Tilskuddet kan ikke videretildeles. 
Tilskuddet skal inngå i kommunens investeringsbudsjett.  

 Husbanken forbeholder seg retten til å foreta innsyn i alle kontrakter og fakturaer relatert til 
de tiltak tilsagnet gjelder, herunder kontrollere bruken av midler i henhold til 
bevilgningsreglementet § 10. 

 Kommunen plikter å føre separat regnskap for mottatt tilskudd fra Husbanken, se pkt om 
utbetaling. 

 Husbanken kan kreve relevant dokumentasjon for å sikre at ovennevnte vilkår er oppfylt før 
tilskuddet utbetales. 

 Det forutsettes at kommunen følger regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig 
støtte. 

 Retten til tilskuddet bortfaller dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer i dette 
tilsagnet. Det samme gjelder dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til 
Husbanken, som tilskuddsmottaker forsto eller burde ha forstått at kunne ha vesentlig 
betydning. 

 Dersom omsorgsboligene overdras, disponeres av annen person/husstand eller tas i bruk 
til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele 
tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen.  

 
Aksept av vilkår  
Et eksemplar av dette tilsagnet med underskrevet aksept av vilkårene, skal returneres Husbanken i 
undertegnet stand innen tre uker etter at tilsagnsbrevet er mottatt. Merk at tilsagnet i sin helhet, det 
vil si alle sidene i tilsagnet, må sendes inn. Underskrevet aksept må sendes via Altinn eller i 
originalversjon per post. Dersom tilsagnet med aksept ikke er returnert innen fristen, bortfaller 
tilsagnet. 

 
Utbetaling 
Når implementering av velferdsteknologi er ferdigstilt og tatt i bruk, hentes forhåndsutfylt søknad 
om utbetaling fra Ekstranettet for aktuell(e) post(er). Søknaden skrives ut, opplysninger fylles ut og 
korrigeres eventuelt før den underskrives av ordføreren og sendes via posten sammen med 
aktuelle vedlegg. 
 
Utbetalingssøknaden skal ha følgende vedlegg:  
 

 Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
 Byggeregnskap eller sluttoppstilling fra entreprenør/ byggeregnskap fra kommunen.  
 

 
Anmodning om utbetaling av tilskuddet skal være framsatt senest innen 31.12.2021. I motsatt fall 
faller retten til tilskudd bort i sin helhet uten forutgående varsel. 
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Husbanken har egne rammer for hvor mye tilskudd som kan utbetales det enkelte år. Det tas 
derfor forbehold om at det er midler til utbetaling når søknaden om utbetaling foreligger. Ved 
mangel på midler vil tilskuddet bli utbetalt når neste års ramme er disponibel. 
 
Klageadgang 
Da det bare er kommunen som kan søke om tilskudd, er tilsagn om tilskudd ikke enkeltvedtak i 
henhold til forvaltningsloven § 2. Det er derfor ikke klageadgang på ordningen. 
 
Kontaktpersoner 
For faglig oppfølging i Husbanken:        Lene R. Edvardsen Telefonnummer: 99293314 
For tilskuddsmottaker:                             Inghild Sivertsen Telefonnummer: 41706135 
 
All korrespondanse til Husbanken skal påføres saksnummer. 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet! 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
Alejandro Vargas      Lene R. Edvardsen 
Seniorrådgiver  Fagdirektør 
 
 
Kopi til 
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK Postboks 700 9815 VADSØ 
 
Aksept av vilkår for investeringstilskudd til Velferdsteknologi PU 
 
Nordreisa kommune aksepterer med dette vilkårene gitt i tilsagnsbrevet datert 23.03.2021. 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
(Sted) (Dato) 
 
 
 
 
--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver) 
 
 
NB! Merk at tilsagnet i sin helhet, det vil si alle sidene i tilsagnet, må returneres til Husbanken 
innen fristen. Underskrevet aksept må sendes via Altinn eller i originalversjon per post til adressen 
under. 
 
Husbanken 
Postboks 1404 
8002  BODØ 
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Fra: Hilde Anita Nyvoll (Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 13.04.2021 19:36:08
Til: Rita Toresen
Kopi: Nordreisa kommune; Jan Hugo Sørensen; Ellinor Anja Evensen

Emne: FW: Ønsker kommunen å støtte Krafttak mot kreft 2021?
Vedlegg: Brev til kommunen.pdf
Hei Rita!
 
Kan økonomiavdelingen overføre beløpet på kr. 5.000,- til Kreftforeningene. Se info nedenfor. Belastes ordførers konto.
 
Hilsen Hilde
 

Fra: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Dato: tirsdag 13. april 2021 19:34
Til: "Geir.Ringvold@kreftforeningen.no" <Geir.Ringvold@kreftforeningen.no>
Emne: FW: Ønsker kommunen å støtte Krafttak mot kreft 2021?
 
Nordreisa kommune takker for henvendelsen og bidrar gjerne med kr. 5.000,- til Krafttak mot kreft 2021.
 
Ønsker samtidig å takke Kreftforeningen for den viktige jobben dere gjør. Lykke til med innsamlingsaksjonen!
 
 
Hilsen
Hilde Nyvoll
Ordfører
 

 
Nordreisa kommune 
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:    91 80 71 30
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

Fra: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Dato: onsdag 7. april 2021 14:51
Til: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>, Ellinor Anja Evensen
<Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: VS: Ønsker kommunen å støtte Krafttak mot kreft 2021?
 
 
 

Fra: Geir Ringvold <Geir.Ringvold@kreftforeningen.no> 
Sendt: onsdag 7. april 2021 12:59
Til: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
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Emne: Ønsker kommunen å støtte Krafttak mot kreft 2021?
 

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

 Til formannskapet i Nordreisa
 
Kreftforeningen gjennomfører årlig en stor innsamlingsaksjon, Krafttak mot kreft, på våren.
 
Russen og frivillige lag gjorde en kjempestor innsats i uke 11, som resulterte i mange fine bidrag til aksjonen. Da vi
avlyste vår bøsseaksjon, startet det en voldsom kreativitet på hva man kunne gjøre. Vi har aldri før sett et så stort
engasjement. Ungdommer har ofret hårsveisen, ordførere har hoppet i havet, i tillegg til mange nye
innsamlingsmetoder som vi ikke hadde tenkt på før. Det var også en som kom opp med ideen om å spørre
kommuner om bidrag slik som TV‐aksjonen gjør, og det er derfor vi sender denne henvendelsen.

Vi vil med dette spørre om dere kunne tenke dere å gi et bidrag til aksjonen på vegne av Nordreisa sine
innbyggere?
 
Hvis ja, kan dere overføre et valgfritt beløp til
Kontonummer: 1503 07 66056
Merk innbetalingen med «Komité 471001».
 
Det er et viktig bidrag som vil sørge for mer kunnskap om kreftformer som få overlever.
 
Diagnoser som lungekreft og bukspyttkjertelkreft har langt mindre grad av overlevelse enn andre kreftformer. La
oss sammen gjøre noe med det!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
Med vennlig hilsen
Kreftforeningen
 
Geir H. Ringvold
Rådgiver/Aksjonsleder Krafttak mot kreft

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
KREFTFORENINGEN
Distriktskontor Tromsø
Postboks 2087, 9266 Tromsø
Grønnegata 86‐88, 9008 Tromsø
Mobilnr: 91886158 Sentralbord: 21494921
Org.nr. 951 812 528
 
www.kreftforeningen.no

Bli medlem – sammen skaper vi håp
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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

2021/4114/1
Vår dato

30. mars 2021

Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene
har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen
Vi viser til gjeldende vedtatte statsbudsjett for 2021 og utbetaler følgende tilskudd til Nordreisa kommune:

Grunnlag Antall Periode Sats Beløp

Tilskudd til læremidler i fagfornyelsen 443,00 Jan-Des 164,65 72 940,00

Totalt: 443,00 72 940,00

Beløpet blir utbetalt torsdag 8. april 2021 til kontonummer 4740 05 03954.

Rapportering

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2021 er 1. februar 2022. Vi vil utarbeide nye rapporteringsskjema og informere kommunene
ca. en måned før fristen.

Vilkår

Tilskuddsmottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort.

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene.

Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningene, eller på annen måte
har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd, eller kreve det tilbakebetalt.

Ved feil i 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

Bjørn Erik Rasmussen
avdelingsdirektør

Vigdis Edvardsen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

www.udir.no
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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

2021/3709
Vår dato

29. mars 2021

Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud -
Nordreisa kommune
I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 500 millioner kroner til tilskudd til nye og utvidete sommerskoletilbud i forbindelse med
koronapandemien.

Om tilskuddet
Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at elever i
grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få
mulighet til å faglig påfyll. Tilskuddet skal brukes i perioden skolen har sommerferie. Kommuner kan omprioritere deler av tilskuddet
til skolens påskeferie dersom de ser at det ikke er mulig å bruke opp hele tildelingen i løpet av sommeren. Tilbud som gis i skolens
påskeferie skal ha samme formål som sommerskoletilbudet, og det kan inngås samarbeid på lik linje som for sommerskole.

Sommerskoletilbudet må tilpasses lokale forhold og kan være ulikt fra kommune til kommune. Tiltaket gir kommunen mulighet til å
tilrettelegge sommeraktiviteter for elever i grunnskolen. Tiltaket kan bidra til faglig påfyll og til å motivere f.eks. elever som er i
overgangen mellom barneskole og ungdomsskole eller i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring.

Kommunen kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler osv. tilpasset sine lokale forhold. Det er også mulig
med interkommunale samarbeid om sommerskoletilbud.

Tilskuddet kan også benyttes til sommerskoletilbud som kommunene tilbyr i samarbeid med eller kjøper av eksterne aktører. De
øvrige forutsetningene for tilskuddet, som at det skal være nye eller et utvidet sommerskoletilbud, og at det skal være gratis for
elevene, gjelder fortsatt. Kommunene må forholde seg til anskaffelsesregelverket ved slike kjøp.

Kriterier for tildeling
Kommunen må søke om tilskudd.

Tilbud om sommerskole gis til elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen. Dette gjelder både elever i kommunal grunnskole og
elever i private og frittstående skoler.

Sommerskole skal ikke erstatte eller påvirke den ordinære grunnskoleopplæringen.

De sommerskoletilbudene som �nansieres av tilskuddet er gratis for elevene.

Tilskuddet skal i sin helhet gå til å dekke utgifter knyttet til nye sommerskoletilbud, eller et utvidet tilbud.

Tilskuddet kan ikke benyttes til å �nansiere eksisterende lokale tilbud om sommerskole.

Tilskuddsrammen for hver kommune beregnes ved å dele budsjettet på tilskuddsposten på hver kommunes andel av det totalt antall
elever i grunnskolen. Elevgrunnlag pr. kommune er GSI-tall pr. 01.10.2020.
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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

Dersom noen kommuner ikke søker om tilskudd, vil midlene bli omfordelt til andre kommuner som i søknaden oppgir at de ønsker å
motta ytterligere midler. Kommuner som inngår i regjeringens områdesatsing og kommuner som har hatt høyt smittetrykk skoleåret
2020-2021 prioriteres da.

Tilskudd
Nordreisa kommune har søkt om tilskudd til sommerskole sommeren 2021.

Basert på søknaden, og omfordeling av midlere fra kommuner som ikke har søkt, gir Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om
tilskudd:

Grunnlag Antall Periode Sats Beløp

Tilskudd til sommerskole 537700,00 Jan-Des — 537 700,00

Totalt: 537700,00 537 700,00

Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Nordreisa kommune (org.nr. 943 350 833). Beløpet overføres til kontonummer 4740 05 03954
ultimo mars.

Rapportering
Tilskuddsmottaker skal ved henvendelse fra Utdanningsdirektoratet blant annet rapportere på:

Antall nye tilbud om sommerskole som har blitt opprettet

Antall eksisterende tilbud om sommerskole som har blitt utvidet

Antall elever som har deltatt på sommerskole totalt

Herav hvor mange elevplasser er �nansiert av tilskuddet

Antall elever fordelt på alderstrinn

Andre instanser kommunen har samarbeidet med

Hvordan sommerskolen var bemannet

Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for budsjettåret 2021.

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

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

For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside www.udir.no
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Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen
avdelingsdirektør

Stig Lodve Janbu
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent
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0226-21 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge

Nordreisa kommune 24.03.2021

NAVN PÅ KOMMUNE ELLER SKOLE ANTALL ELEVER

Nordreisa - Ráisa - Raisi 443

443,00
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Telefon: 
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E-post: 
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Nordreisa kommune

943350833
Vår referanse

2021/3290/1
Vår dato

24. mars 2021

Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og
unge, Nordreisa kommune
Vi viser til gjeldende vedtatte statsbudsjett for 2021.

Bakgrunn
Det er bevilget 160 mill. kroner til videreføring av tilskuddsordningen til kommuner, fylkeskommuner og friskoler for at sårbare barn og
unge skal kunne ta igjen tapt progresjon og for å forhindre frafall i skolen i forbindelse med virusutbruddet.

Dette er en midlertidig tilskuddsordning for sårbare barn og unge i grunnopplæringen. Midlene tildeles pro rata med utgangspunkt i
antall elever. Midlene er et engangstiltak knyttet til Covid-19-pandemien med tilhørende smittevernstiltak.

Mål med ordningen
Målet med tilskuddsordningen er å redusere elevenes eventuelle tapte progresjon i perioden skolene har vært stengt eller har hatt
redusert åpningstid på grunn av smittevernstiltak. Tilskuddsordningen skal bidra til at det opprettes nye tilbud eller at allerede
eksisterende tilbud utvides – som for eksempel intensiv opplæring, leksehjelp eller sommerskole. Midlene fra tilskuddsordningen kan
også benyttes til økt bruk av lærere, miljøarbeidere/sosiallærere og andre tilsatte på skolen som kan bidra til at elevene tar igjen tapt
progresjon.

Det legges til grunn at skoleeier vurderer hvilke elever som anses som sårbare og hvilke tiltak som vil være mest hensiktsmessige. Alle
elever bør vurderes, også de som før smittetiltakene ikke ble ansett som sårbare. Både elevens og foreldrenes/foresattes meninger bør
trekkes med i vurderingene.

Målgruppen for ordningen er elever i kommunale/interkommunale grunnskoler, offentlige videregående skoler, frittstående grunn- og
videregående skoler i Norge, frittstående grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede elever, Den tysk-norske skolen i Oslo
og Den franske skolen i Oslo. Voksne elever med og uten rett omfattes ikke.

Tilskudd
Beregning av tilskuddet er basert på skolens elevtall høsten 2020. Elevtallene for de videregående skolene er justert for antall voksne
med og uten rett, da disse elevene ikke omfattes av ordningen. Sats per elev er 194,91 kroner. På grunnlag av dette gir
Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om tilskudd til Nordreisa kommune for 2021:

Grunnlag Antall Periode Sats Beløp

Tiltak rettet mot sårbare barn og unge 443,00 Jan-Des 194,91 86 345,00

Totalt: 443,00 86 345,00
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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

Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Nordreisa kommune, org.nr. 943 350 833. Beløpet overføres til kontonummer 4740 05 03954. I
vedlegget til tilskuddsbrevet vises elevgrunnlaget for tilskuddsberegningen.

Rapportering
Utdanningsdirektoratet vil kreve rapportering på bruken av tilskuddet. Informasjon om rapportering vil bli sendt ut mot slutten av
2021.

Andre vilkår
Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for budsjettåret 2021.

Tilskuddsmottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort.

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

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos
tilskuddsmottakere for å kontrollere at tilskuddet benyttes etter forutsetningene.

Klage
For tilskuddsmottakere som har klagerett er klagefristen 3 uker fra datoen dere mottar underretning om vedtaket. En eventuell klage
kan sendes til Utdanningsdirektoratet elektronisk, til . Hvis dere ikke mottar bekreftelse på at en elektronisk levert klage er
mottatt hos Utdanningsdirektoratet, skal klagen sendes på nytt.

Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen
avdelingsdirektør

Anders Jevnesveen Kristoffersen
førstekonsulent

Brevet er elektronisk godkjent

post@udir.no
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Arkiv:                1942/43/37
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Saksfremlegg 
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27/21 Nordreisa formannskap 29.04.2021 
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Ombygging av Halti næringshage 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Halti næringshage forprosjekt 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Halti næringshage om en større ombygging 
av arealene til Halti næringshage. 
Kommunen er positiv til at det kan settes i gang et prosjekt med ombygging. 

 Utbyggingskostnader på inntil 5 millioner skal dekkes med økt husleie fra næringshagen 
over en periode på 25 år. Før oppstart av prosjektet må det utarbeides ny husleieavtale. 

 Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres i 2021 og finansieres med 
låneopptak på 5 millioner kroner 

 
 
Nordreisa kommune viser til henvendelse fra Halti næringshage om en større ombygging av 
arealene til Halti næringshage. 
Kommunen er positiv til at det kan settes i gang et prosjekt med ombygging. 
Utbyggingskostnader på inntil 5 millioner skal dekkes med økt husleie fra næringshagen over en 
periode på 25 år. Før oppstart av prosjektet må det utarbeides ny husleieavtale. 
 
 

Saksopplysninger 
Halti næringshage tok i høst kontakt med ønske om en større ombygging/oppgradering av 
arealene som de leier i Haltibygget. 
Halti næringshage holder til i andre etasje i den gamle delen av Halti. Hovedtrekkene er slik de 
var da bygget var nytt i 2001, men det er gjort mindre endringer i perioden for å tilrettelegge for 
midlertidige kontorplasser. 
Næringshagen engasjerte interiørarktiktekt høsten 2020 for å se på muligheten for en fornyelse 
og en utvidelse ved å ta i bruk det gamle trapperommet som møterom. Skisseforslaget, se 
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vedlegg gir et moderne uttrykk for næringshagen og bedre tilrettelegging for midlertidige 
arbeidsplasser. 
 
I drøftelse med næringshagen er det tenk en løsning der kommunen står for utbyggingen, men 
det skal betales med at husleien til næringshagen økes. 

 
Saken ble behandlet i driftsutvalget 28.01.2021 i sak 3/21. De gjorde følgende vedtak: 
Driftsutvalget viser til henvendelse fra Halti næringshage om en større ombygging av arealene 
til Halti næringshage. 
Utvalget er positiv til at det kan settes i gang et prosjekt med ombygging. 
Utbyggingskostnader må dekkes med økt husleie fra næringshagen. Før oppstart av prosjektet 
må det utarbeides ny husleieavtale. 
 
Næringshagen har etter det kjørt et forprosjekt og utarbeidet et entreprisegrunnlag med et 
kostnadsoverslag. Kostnadsoverslaget viser en ombygging på ca 5 millioner. 
Det er gjennomført drøftinger med Næringshagen og de mener at utbygging kan finansieres med 
økt husleie over 25 år. De har undersøkt muligheten for å hente inn tilskudd til ombyggingen, 
men anser mulighetene for små. De mener derfor å dekke hele investeringen med økt husleie. 
Næringshagen har også påtatt seg prosjektledelsen for arbeidet og vil står utlysning av anbud på 
vegne av kommunen og oppfølging av prosjektet. 
 
En ombygging på 5 millioner vil med dagen rentenivå vil etter beregninger gjort av 
økonomisjefen bety en økt husleie for næringshagen med 272.000 pr år i 25 år. Kommunen må 
derved mellomfinansiere dette ved opptak et lån.  
 
Haltibygget har 20-års jubileum i oktober i år. Målet for næringshagen er at ombyggingen skal 
være gjennomført innen den tid. 
Ombyggingen vil medføre store ulemper for leietagerne i byggeperioden. Det forutsettes at 
næringshagen finner en løsning for dette. 

Vurdering 
Haltibyggets første byggetrinn ble ferdig i oktober 2001. Halti næringshage ble spesialdesignet 
for å bli en moderne næringshage. I ettertid er det gjort noen ombygginger for å tilrettelegge for 
midlertidige arbeidsplasser. Da byggetrinn II sto ferdig mai 2015 fikk næringshagen en ny 
inngang gjennom ny trapp og oppgang gjennom den nye delen. Den gamle trappa blir nå kun 
brukt i driften av bygningen, ikke som kundemottak. 
Halti næringshage ønsker nå en større oppgradering/fornyelse for å gi et bedre uttrykk for 
publikum og samtidig gjøre noen endringer for å få et ekstra møterom og flere midlertidige 
arbeidsplasser. 
Det nye uttrykket, Raus, Rå og Robust skal vise deres nye identitet. Det er et moderne design 
som vil gi en stor modernisering av dette arealet i bygget. Det vil også stå bedre i stil med den 
nye delen av Halti i andre byggetrinn fra 2015, og de endringene som er gjort i første etasje. 
Økonomisk skal prosjektet løses ved at den økte verdien og ekstra arealer dekkes av økt husleie. 
 
Administrasjonen ser positivt på dette initiativet og anbefaler at prosjektet kan startes.  
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DESIGN KONSEPT
HALTI NÆRINGSHAGE

Dato: 23.11.2020
Sted : Tromsø 
Rev:  Forprosjekt
Utarbeidet av: 
Interiør arkitekt Julie Johnsen i sammarbeid med 
Halti Næringshage
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Introduksjon

Plantegninger

Material og fargevalg

Konsept

Prinsipper Interiør
 
Møblering

Detaljer

3D konsept skisser 

Loftet 

INNHOLD
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INTRODUKSJON

Nord Troms på sitt beste

Satellitter ut i verden

Ut og fram
 
3 stammers møte
 
Teknologi digital

Fleksibel form 

Seriøst 

Kreativt 

Kvalitet 

Identitet

Lokal fagkompetanse

Nasjonalt nivå 

Kvalitetsbevisst

Skreddersøm/ tilpasset 

Fleksibelt
 
Helhet/rød tråd
 
Særegent

Merverdi 

Høyt niva

Mer enn forventet

Innovasjon

Tidløs 

Raus 
Rå 
Robust 
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SONE PLAN

Celle kontor 
 
WC, Arkiv, kopi
 
Åpent landskap 

Fellesareal/ sosial sone

Kjøkken, stillespot, kopisone
 
Gangsone
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Kvalitet
Spesialtilpasset
Ekte materialer
Kontraster
Fleksibel
Smarte løsninger
Stramme linjer 

Grønne soner
Gjennomtenkt
Klassisk geometri
Integrert og indirekte  
belysning
Ekte og ærlig
Helhet

MATERIALER
INTERIØR MOOD
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MATERIAL COLLAGE 
Kontraster

Kork

Baux lydabsorbenter

Sorte detaljer

Grønneplanterl

Hud og lær

En blå tråd

Lune tekstiler 

Tekstur  
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Kvalitet
Spesialtilpasset
Ekte materialer
Kontraster
Fleksibel
Smarte løsninger
Stramme linjer 

Grønne soner
Gjennomtenkt
Klassisk geometri
Integrert og indirekte  
belysning
Ekte og ærlig
Helhet

KONSEPT
INTERIØR MOOD
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Grafiske detaljer
Renelinjer
Moderne materialer
Kontraster
Helhet
Stramme linjer 

PRINSIPPER
INTERIØR
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Flerbruk
Renelinjer
Moderne materialer
Fleksibel
Nedtonet
Stramme linjer 

MØBLERING
INTERIØR
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Grafiske detaljer
Renelinjer
Moderne materialer
Kontraster
Helhet
Stramme linjer 

DETALJER
INTERIØR
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GULV & 
MØBLERINGSPLAN 
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KONSEPT SKISSE   
HVA SKAL MØTE DEG?   
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KONSEPT SKISSE   
ARBEIDSPLASS I ÅPENT LANDSKAP  
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KONSEPT SKISSE   
FLERBRUK I FELLES AREALER  
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KONSEPT SKISSE   
ÅPENT LANSKAPS/ FLERE SONER
KONSEPT SKISSE   
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KONSEPT SKISSE   
ÅPENT LANSKAP OG BRANDING
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LOFTET  
SKISSERT MØBLERINGSPLAN 

52



KONSEPT SKISSE   
HVORDAN KAN DET OPPLEVES 
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KONSEPT SKISSE   
HVORDAN KAN DET OPPLEVES 
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TAKK !

J U L I E @ J U L I E J O H N S E N . C O M
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Kommunale koronamidler til rammede bedrifter 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune bevilger kr. 400.000 som kommunale koronamidler til rammede bedrifter. 
Pengene bevilges fra disposisjonsfondet. 
 
Tildeling av midler gjøres av næringsutvalget i henhold til følgende kriterier: 
1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra staten, utsatte lån og 

avdrag, og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde ordinær drift. 
2. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa 

kommune, som ikke har fått betydelig koronastøtte tidligere. 
3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk i ordinær 

drift. 
4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen 

inntraff, eler som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt 
eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.  

5. Bedriften må dokumentere sviktende omsetning pga. koronasituasjonen. 
 
Søknadsfrist: 20. mai 
Næringsutvalget behandler søknadene samlet. 
Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.  
 
 

Saksopplysninger 
Næringsutvalget i møte 21.04.2021 fremmer som ny sak 32/21 følgende sak for kommunestyret: 
 
Næringsutvalget ønsker en sak for kommunestyret i mai der en setter av 400.000 kroner til 
koronastøtte. Midlene blir søkbare for bedrifter i Nordreisa som har fått betydelig svekket økonomi 
pga. svekka omsetning som følge av koronasituasjonen. Pengene bevilges fra disposisjonsfondet. 

Tildelingen baseres på følgende kriterier: 

1. Tiltakene skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra staten, utsatte lån og 
avdrag, og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet til å opprettholde ordinær drift. 
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2. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Nordreisa kommune, 
som ikke har fått betydelig koronastøtte tidligere. 

3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk i ordinær 
drift. 

4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen 
inntraff, eler som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt 
eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.  

5. Bedriften må dokumentere sviktende omsetning pga. koronasituasjonen. 
 

Søknadsfrist: 20. mai 

Næringsutvalget behandler søknadene samlet. 

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.  

Vurdering 
Næringsutvalget fremmer denne saken fordi det fortsatt er bedrifter som er hardt rammet av 
koronasituasjonen, og som fortsatt faller utenfor kompensasjonsordninger. Derfor er det 
nødvending med en kommunal ordning som kan avhjelpe situasjonen for disse. 
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Nordreisa kommune 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/59-9 

Arkiv:                L83  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 23.04.2021 
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Salg av næringstomter i Havna i Sørkjosen 

Vedlegg 
1 Næringstomt Sørkjosen – DSN AS 21.09.20 
2 Retningslinjer for salg av næringsarealer 
3 Søknad – SUS 14.01.21 
4 Næringsareal Sørkjosen – DSN AS 15.04.21 
5 Næringstomt Sørkjosen – tilbakemelding – SUS 20.04.21 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet viser til Retningslinjer for salg av næringsareal for Nordreisa kommune og 
innkomne søknader om kjøp av næringsareal på industriområdet i havna i Sørkjosen.  
 
1. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3500 m2 til Drift og Service Nord AS 

med tomteplassering lengst nord på industriområdet (sør for kommunens installasjoner).  
2. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3000 m2 til Selskap under stiftelse  

v/ Morten Elveskog med tomteplassering etter nærmere avtale. Alternativt tilbys tilsvarende 
arealstørrelse ved Flyplassveien. 

3. Administrasjonen delegeres myndighet til å inngå avtaler, avklare eksakt tomteplassering og 
fastsette øvrige vilkår.  

 
 

Saksopplysninger 
I møtet den 25.03.21 utsatte Formannskapet behandling av saken og ba samtidig interessentene å 
komme med utfyllende opplysninger om konsept og omfang av det virksomhetene deres 
planlegger.  
 
Den 16.04.21 hadde administrasjonen møter med begge interessentene.  

 DSN AS ved Hans Albert Hansen (vedlegg 1 og 4) presenterte sitt prosjekt som var 
prosjektert og finansiert og som kun ventet på tilbakemelding på om de fikk 
tomteplasseringa som er ønsket ved første henvendelse den 24.08.2020. DSN AS sitt 
prosjekt er mer omfattende en vi først hadde fått inntrykk av og plasseringa lengst nord 
på havna er viktig med hensyn til båtopptrekk. Innholdet i bygget skal være: Lokasjon 
for egen bedrift med administrasjon og verksted for å serve eget utstyr og utleie av 
kontor og verksted/vaskehall for kontraktører innen drift og vedlikehold på statlige og 
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fylkeskommunale veger. 
Ellers har de sagt: Det er og særdeles viktig i forhold til støy og støv forurensning som 
vil være rundt et slikt bygg, at bygget ikke plasseres for nært boligfelt i Nesseveien, vi er 
vel de fleste klar over de utfordringer som har vært i forhold til støv og støy 
problematikk fra betongservice ned mot boligfelt i Nesseveien.  Den dominerende 
vindretning er ned dalene og ut fjorden. Han opplyste også muntlig at utseendemessig 
skulle bygget være noe slik som Mekonomen har ført opp.  

 SUS v/Morten Elveskog (vedlegg 3 og 5) presenterte også sitt prosjekt som han er 
talsmann for og har presiserte spesielt plasseringa lengst nord som viktig for 
arbeidsmiljø og trivsel med tanke på utsikta. Det som planlegges er et rent kontorbygg. 
Videre kan det ikke opplyses noe mer om samarbeidspartene.  

 
Den 15.04.2021 sendt kommunen inn revidert søknad til Landbruksdirektoratet om midler til 
tømmer. Forut for innsending ble det innhentet innspill fra fagmiljøet. Et innspill påpekte 
viktigheten av baklager til tømmerkaia. Med den bakgrunnen er tomteareal rundt pumpehuset 
utvidet noe, se kartbilde. 

 
Kartskisse industriareal Sørkjosen 
 

 
Kartbilde over areal ved Flyplassveien 
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Vurdering 
Det planlegges to viktige etableringer og kommunen har lite næringsarealer pr i dag. Aktuelle 
områder for salg er arealene i havna i Sørkjosen og arealet ved Flyplassveien jf. kartskisse. 
Arealet i Flyplassveien som kan bebygges utgjør ca. 4200 m2.  
 
Begge har uttrykt ønske om størrelse på areal og med mulighet for utvidelse. Det vil være 
vanskelig å tildele/selge et spesielt areal og så reservere et naboareal som på sikt kanskje skal tas 
i bruk, da dette kan sette et hinder for andre etableringer.  
 
Ut ifra hvilken type etablering som er planlagt fra begge kjøperne, har ikke kommunen annet 
passende areal til DSN AS enn det som er i havna og drifta denne etableringen planlegger tilsier 
at plasseringa lengst nord i havna (nærmest kommunens renseanlegg) er mest passende. Dette 
også med hensyn til støv og støy som kan oppstå.  
 
Selskap under stiftelse v/Morten Elveskog er et rent kontorbygg og er derfor et «stille» bygg. 
Det trenger nødvendigvis ikke være ytterst på havna selv om dette er et sterkt ønske.  
 
Det kan opplyses at da Morten Elveskog kom med den første muntlige forespørselen, fikk de 
opplyst at det allerede var innkommet et ønske om kjøp av arealet nærmest kommunens 
renseanlegg anlegg. Forespørselen kom likevel på akkurat det samme arealet.  
 
Kommunedirektøren har etter møtene med de to interessentene og nye opplysninger vurdert 
saken på nytt og anbefaler at DSN AS tilbys arealet nærmest pumpehuset og at Morten Elveskog 
tilbys areal lenger sør på industriområdet eller alternativt areal ved Flyplassveien. 
 
 
 
 
Behandling av saken i møte i formannskapet den 25.03.2021 
 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 25.03.2021  
 
Behandling:  
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende fellesforslag fra H og AP:  
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 29. april.  
 
Formannskapet mener denne tomta lengst nord har en større verdi og potensiale, derfor er det 
viktig å gjøre riktige prioriteringer.  
 
Derfor bes interessentene om å komme med utfyllende opplysninger om konsept og omfang av 
det virksomhetene deres planlegger.  
 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: Drift og Nord AS v/Hans Albert Hansen får 
kjøpe det omsøkte industriområdet i Sørkjosen.  
 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget. Forslaget fikk 5 stemmer, og 2 stemte imot. 
Utsettelsesforslaget vedtatt.  
 
Vedtak:  
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 29. april.  
Formannskapet mener denne tomta lengst nord har en større verdi og potensiale, derfor er det 
viktig å gjøre riktige prioriteringer.  
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Derfor bes interessentene om å komme med utfyllende opplysninger om konsept og omfang av 
det virksomhetene deres planlegger.  
 
Kommunedirektørens innstilling  
Formannskapet viser til Retningslinjer for salg av næringsareal for Nordreisa kommune og 
innkomne søknader om kjøp av næringsareal på industriområdet i havna i Sørkjosen.  
 
4. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3000 m2 til SUS v/ Morten Elveskog med 

tomteplassering lengst nord på industriområdet (sør for kommunens installasjoner).  
5. Det godkjennes opsjon på kjøp av tomt med inntil 3500 m2 til selskapet Drift og Service 

Nord AS med tomteplassering etter nærmere avtale.  
6. Administrasjonen delegeres myndighet til å inngå avtaler, avklare eksakt tomteplassering og 

fastsette øvrige vilkår.  
 
Saksopplysninger  
Det er kommet inn to søknader/ønsker om kjøp av tomt til næringsvirksomhet i havna i 
Sørkjosen. Begge henvendelsene angår det samme arealet, som ligger nærmest kommunens 
renseanlegg for kloakk lengst nord i det regulerte området.  
 
Arealet som i reguleringsplan for område, plan id 19422000 007, er regulert til forretning og 
industri er på totalt i underkant av 20000 m2. Resterende areal i havna er avsatt til havneområde. 
Se vedlagte kartskisse.  
 
Allerede disponerte arealer innenfor det regulerte området:  
 Gnr 47, bnr 293 tilhørende Sjøtransport AS utgjør 965 m2.  
 Gnr 47, bnr 294 på ca 1350 m2 festes av Felleskjøpet.  
 Kaiveien innenfor det regulerte området utgjør ca 1000 m2.  
 Kommunen har sitt renseanlegg for kloakk lengst nord og det er i tillegg nødvendig å 

reservere et areal til eventuelt framtidige pålegg om ytterligere rensetrinn. Arealet til dette 
formålet utgjør ca 2400 m2. Til informasjon har Avfallsservice AS sitt 
septikavvanningsanlegg samlokalisert med kommunens renseanlegg. Selv om det er rensing 
av luft inni bygget, kan det tidvis også være luktproblemer nært utenfor bygget.  

 
Når vi tar hensyn til allerede disponerte arealer, betyr det at resterende arealet som kan selges 
utgjør ca 14300 m2.  
 
Den første henvendelse på kjøp ble mottatt 24.08.2020. Det er en anleggsbedrift som ønsker å 
bygge lokaler for sin bedrift, samt ha oppstillingsplass for maskiner, utstyr og kjøretøy. De 
ønsker å kjøpe ca 3500 m2 og har muntlig gitt uttrykk for at de ønsker plassering nærmest 
kommunens avløpsanlegg pga nærheten til havna hvor det kan være mulig å få i land f.eks 
masser og annet fra båt og som krever stor plass og evt midlertidig lagringsmuligheter.  
Den andre bedriften som ønsker å kjøpe på samme areal er et selskap under stiftelse (SUS) og 
det planlegges et utleie- og administrasjonsbygg med et tomteareal på ca 2500-3000 m2 med 
eventuell mulighet for utvidelse. Denne henvendelsen ble mottatt 14.01.2021. I samtale med 
kontaktperson ønsker de denne plasseringen lengst nord på grunn av utsikten.  
 
I sak 3/21 vedtok Nordreisa kommunestyret retningslinjer for salg av næringsarealer for 
Nordreisa kommune og prisen ble fastsatt til kr 175 m2.  
 
I pkt 3 står det om opsjonsavtaler:  
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Kommunen kan inngå opsjonsavtaler med potensielle kjøpere, alternativt 
formidlere/markedsførere av næringseiendom.  
 
Kommunen kan etter søknad fra interessent inngå avtale om opsjon (håndgivelse) for 
næringstomt i et år, med mulighet til forlengelse ytterligere et år. Opsjon betyr at kjøperen 
har en rett, men ikke plikt, til å erverve avtalt areal innenfor et nærmere avtalt tidspunkt. 
Det skal i søknaden foreligge kartskisse med tomteareal og det skal defineres hva slags 
formål tomta ønskes benyttet til.  
 
Næringstomt som det er inngått avtale med kommunen om skal tas i bruk innen 1 år fra 
tilsagnet er datert. Dette betyr at det skal være igangsatt byggearbeid eller annen fysisk 
tilrettelegging knyttet til oppstart av næringsvirksomhet. Denne fristen skal fremgå av 
tilsagnsbrevet, og skal tas inn i skjøtet.  
 
Fristen kan etter skriftlig søknad vedtas forlenget av Formannskapet med inntil et år.  

 
I pkt 4 står det om gjenkjøpsklausul:  

Dersom næringstomt ikke tas i bruk/utbygges som forutsatt innen fastsatte frister, skal 
eiendommen tilbakeselges til kommunen og til samme pris som tomta ble kjøpt for. Det 
samme gjelder for festeavtaler (leie).  
 
Ubebygd næringstomt kan ikke videreselges uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Ved et 
videresalg av ubebygd eiendom har kommunen forkjøpsrett til samme pris som tomta ble 
kjøpt for innenfor en periode på 2 år fra erverv.  

 
Vurdering  
Praksis ved salg av tomter har vært at de som har gjort den første henvendelsen om kjøp av areal 
får sitt ønske om plassering oppfylt.  
 
Kontaktperson for første henvendelse har opplyst at han ønsker denne tomten pga nærhet til 
havna. Kontaktperson for den andre henvendelsen opplyste at samarbeidspartene ønsket 
plasseringen lengst nord på grunn av utsikten.  
 
Etter en samlet vurdering vil vi anbefale at de aktuelle tomtesøkerne får opsjon på tomtearealer i 
Sørkjosen havn. Videre vil vi anbefale at Selskap under Stiftelse v/Morten Elveskog får tilbud 
om tomteplassering lengst nord på industriområdet. DNS v/Hans Albert Hansen tilbys annen 
passende plassering på området
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Fra: DSN AS (driftogservicenord@yahoo.com)
Sendt: 21.09.2020 09:57:45
Til: May Rita Halonen
Kopi: 

Emne: Re: Næringstomt Sørkjosen
Vedlegg: 

Hei . Vi ønsker opsjon på ca 2500m2 helt nederst på området ( helt imot kommunalt renseanlegg ) 

Hans-Albert Hansen 

Sent from Yahoo Mail for iPhone

On fredag, september 11, 2020, 5:40 pm, DSN AS <driftogservicenord@yahoo.com> wrote:

Sent from Yahoo Mail for iPhone

Begin forwarded message:

On onsdag, september 9, 2020, 1:37 pm, May Rita Halonen <May.Halonen@nordreisa.kommune.no>
wrote:

Hei
Vi har nå hatt en prat om dette og kommet fram til at vi må fremme sak til
formannskapet om å kunne få selge næringstomter i havna. Pris pr m2 vil være ca kr
300. Det begrunnes med at området er opparbeidet og så godt som helt klargjort. Vi
har en til henvendelse om arealer der og ønsker at du gir en klar tilbakemelding så
snart som mulig og hvor stort areal du ser for deg at du kan trenge. Formannskapet
skal ta denne saken opp til diskusjon den 17. september.
 

Vennlig hilsen
 
May Halonen
Virksomhetsleder utvikling
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 42

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto:
4740 05
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr:
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943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: May Rita Halonen 
Sent: Friday, September 4, 2020 9:25 AM
To: DSN AS <driftogservicenord@yahoo.com>
Subject: RE: Næringstomt Sørkjosen
 
Hei igjen.
Tomta i industriveien skal selges og vi antar at det ikke er flere ledige arealer der.
Til uka en gang skal vi ta et møte på hva som må til for at vi skal kunne avgi/selge
arealer i havna. Du får beskjed etter det.
 

Vennlig hilsen
 
May Halonen
Virksomhetsleder utvikling
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 42

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto:
4740 05
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr:
943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: DSN AS <driftogservicenord@yahoo.com> 
Sent: Monday, August 24, 2020 3:06 PM
To: May Rita Halonen <May.Halonen@nordreisa.kommune.no>
Subject: Næringstomt Sørkjosen
 
Hei. 
 
Viser til hyggelig samtale sist uke vedrørende tomt for næringsbygg.
 
 
Vi ønsker å bygge Lokale for vår bedrift og ser etter passende Næringstomter som kommunen
disponerer. 
Kan dere sende over hvilke områder kommunen har areal for salg til næring.  og hvilken pris
som gjelder for disse .
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Mvh
 
Drift og Service Nord AS 
Hans-Albert Hansen 

65



Retningslinjer for salg av næringsarealer for Nordreisa kommune 

 

 

Vedtatt av Nordreisa kommunestyre 4. Februar 2021 PS 3/21 (sak nr. 2015/192)  

1. Innledning og definisjon 
 
Nordreisa kommune vil legge til rette for næringsutvikling bl.a. ved å ha attraktive og 
tilgjengelige områder (tomter) som bedrifter kan kjøpe eller leie (feste). Kommunen vil bidra til at 
tilgjengelig næringsareal disponeres slik at det gir god samfunnsmessig nytte, arbeidsplasser og 
lokal verdiskaping. Disse retningslinjene fastlegger kommunens praksis ift næringsområder. 
 
Det vil variere hva som er av tilgjengelige næringstomter, og det vil ofte være aktuelt med 
samarbeid mellom kommunen og private aktører for å utvikle næringsretta områder. Områder 
som etableres til næring/industri skal som hovedregel være selvfinansierende i Nordreisa 
kommune. 
 
Næringsareal defineres som areal avsatt i vedtatt kommunal plan til industri, tjenesteyting eller 
annen forretningsmessig virksomhet. Disponering av areal til næringsmessig virksomhet skal 
være i henhold til reguleringsplan og kan omfatte ulike formål som bygg, installasjoner, anlegg, 
produksjon, lagring, parkering, veg m.v. 
 

2. Salg av næringsarealer fra Nordreisa kommune  

Salg av næringsarealer skal baseres på selvkostprinsippet. I selvkostprinsippet ligger kommunens 
samlede kostnader til erverv, regulering, prosjektering og opparbeidelse av arealer, som skal 
belastes på det aktuelle arealet. Markedsverdi- og behov for næringsutvikling skal hensyntas. Det 
fastsettes en pris for hvert enkelt av nåværende og fremtidige områder basert på dette.  

Prisen for arealene i Havna og ved Europris fastsettes til kr 175 pr m2.  

3. Opsjonsavtaler 
 
Kommunen kan inngå opsjonsavtaler med potensielle kjøpere, alternativt 
formidlere/markedsførere av næringseiendom. 
 
Kommunen kan etter søknad fra interessent inngå avtale om opsjon (håndgivelse) for 
næringstomt i et år, med mulighet til forlengelse ytterligere et år. Opsjon betyr at kjøperen har 
en rett, men ikke plikt, til å erverve avtalt areal innenfor et nærmere avtalt tidspunkt. Det skal i 
søknaden foreligge kartskisse med tomteareal og det skal defineres hva slags formål tomta 
ønskes benyttet til.  
 
Næringstomt som det er inngått avtale med kommunen om, skal tas i bruk innen 1 år fra 
tilsagnet er datert. Dette betyr at det skal være igangsatt byggearbeid eller annen fysisk 
tilrettelegging knyttet til oppstart av næringsvirksomhet. Denne fristen skal fremgå av 
tilsagnsbrevet, og skal tas inn i skjøtet.  
 
Fristen kan etter skriftlig søknad vedtas forlenget av Formannskapet med inntil et år. 
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4. Gjenkjøpsklausul for ubebygd eiendom 
 
Dersom næringstomt ikke tas i bruk/utbygges som forutsatt innen fastsatte frister, skal 
eiendommen tilbakeselges til kommunen og til samme pris som tomta ble kjøpt for. Det samme 
gjelder for festeavtaler (leie). 
 
Ubebygd næringstomt kan ikke videreselges uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Ved et 
videresalg av ubebygd eiendom har kommunen forkjøpsrett til samme pris som tomta ble kjøpt 
for innenfor en periode på 2 år fra erverv. 
 
5. Rutiner for saksbehandling 
 
Politisk vedtak kreves som grunnregel, jfr. delegasjonsreglementet: 
 Beslutning om tomtetildeling ved salg og bortfeste over 5 år 
 Opsjonsavtale på næringsareal/ tomt 
 
Kommunedirektøren er ansvarlig for at tilrettelegging og salg/feste av næringstomter er effektivt 
ivaretatt i kommunen. Kommunedirektøren eller den han bemyndiger (delegasjon) kan inngå 
avtale for kortsiktige leieforhold inntil 5 år og oppsigelsestid inntil 1 år. 
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  14.01.2021 Storslett 

Nordreisa Kommune 
 
 
 
Selskap Under Stiftelse (SUS) 
 
 
 
På vegne av en gruppe investorer planlegges det et utleie- og administrasjonsbygg i 
Nordreisa. Med i planleggingen er en stor industriaktør (heretter kaldt samarbeidspartner).  
 
Investorgruppen består av lokale og regionale aktører.  
 
Etter ønske fra investorgruppen og vår samarbeidspartner, bes det om at denne 
forespørselen blir unntatt offentligheten, og underlagt konfidensiell behandling. Dette er 
avgjørende for om prosjektet kan realiseres.  
 
På vegne av Selskap Under Stiftelse (SUS) ser vi på alternativer for realisering av vårt 
prosjekt. Vi har sett på flere potensielle lokaliseringer men har i samråd med vår 
samarbeidspartner kommet til konklusjonen om at eneste mulighet i Nordreisa Kommune er 
i området rundt Kai Veien.  
 
Vi ønsker herved og søke om og få tildelt tomt/areal i dette området. (se kartutsnitt under) 
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  14.01.2021 Storslett 

Byggets størrelse vil slik det ser ut nå bli 3-400m2 i grunnflate og 3 etasjer. 
Tomtens areal burde være ca 2500-3000m2 med eventuelt mulighet for utvidelse.  
 
For det videre planleggingsarbeidet bes det om at følgende informasjon oversendes SUS:  
 

- Reguleringsplan for området.  
- Informasjon angående eventuelle restriksjoner forbindelse med Restriksjonsplan for 

Sørkjosen Lufthavn.  
- Er området å anse som byggeklart? 
- Hvilken kostnad vil bli reelt i forbindelse med kjøp av tomt/areal? (priser per kvm) 
- Informasjon vedrørende tilknytningsavgifter? 
- Påløpende skatter og avgifter? 

 
 
Ber med dette om snarlig tilbakemelding. 
 
 
Med Vennlig Hilsen  
 
Morten Elveskog 
Selskap Under Stiftelse (SUS) 
 
Mail: morten@elveskog.no 
Telefon: +47936 91 663 
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Drift og Service Nord As 
Reisadalen 950 
9154 Storslett 
 
Nordreisa Kommune                                                                                      15.04.2021 
Administrasjon 
 

Tildeling Næringsareal Sørkjosen 
 
 
Drift og Service Nord As er et entreprenørselskap som pr i dag omsetter for nesten 10mill. 
Har 7 fast ansatte samt leier inn lokalt personell. og er i stadig i utvikling og ekspansjon. 
 
Vi gikk i gang med planer om bygging av Kontor og verksted lokaler sommeren 2020, da med 
forespørsel til kommunen i August samme år med ønske om Næringsareal. Nå er vi kommet 
til April 2021 og fortsatt har ikke kommunen klart å tildele oss areal. Dette er veldig 
beklagelig og hemmer næringsutviklingen i kommunen. 
 
Plan for bygget og arealet i Sørkjosen er følgende. 
 

 Lokasjon for egen bedrift med administrasjon og verksted for å serve eget utstyr. 
 Utleie av kontor og verksted/vaskehall for kontraktører innen drift og vedlikehold på 

statlige og fylkeskommunale veger – i 2021 vil det lyses ut nye store driftskontrakter, 
der Nordreisa ligger strategisk til midt i kontraktsområdet, pr. I dag finnes det ikke 
fullgode areal og bygg for dette formål. 

 Båtservice for båter opp til 40fot/15 tonn. Her er tomten helt nord avgjørende for at 
vi skal kunne ha opptak av båter på vogn rett inn på verksted. Skal vi tildeles areal 
lengre bort vil opptak på skinnegående vogn bli vanskelig. Slikt tilbud for og serve 
småbåt opptak og service er noe som ikke finnes i området fra før.  

 Det er gjort avtaler for ansettelser av personell med sertifiserte papirer for og utføre 
sveiseoppdrag og konstruksjon opp mot den maritime næring samt serve maskiner 
og utstyr både for landbruk og anleggsmaskiner. 

 Bygget er ferdig prosjektert for tomt helt nord på området, da med tanke på utsikt 
fra kontorlokaler.  

 Det settes opp lager i tillegg for innendørs lagring av strøsand, her er og plassering 
viktig for å minske ulemper for boligfelt i Nesseveien. I forbindelse med transport av 
masser fra båt og inn på lager, med plassering helt nord vil det ikke være noe 
merkbar støy eller ulempe for boligfeltet da alt foregår bak eksisterende 
næringsbygg. 

 Vaskehall/servicehall som alle vil kunne benytte på timebasis. 
 Det vil være eget utsalg for oljeprodukter, smøremidler og utstyr til anleggsmaskiner 

og service artikler for den maritime sektor. 
 
 
Drift og Service Nord har som kjent vært tidlig ute for å få nettopp dette området da det er 
det eneste området som er egnet for oss i forhold til de oppgaver og den logistikk som skal 
utføres på arealet. 
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Det er og særdeles viktig i forhold til støy og støv forurensning som vil være rundt et slikt 
bygg, at bygget ikke plasseres for nært boligfelt i Nesseveien, vi er vel de fleste klar over de 
utfordringer som har vært i forhold til støv og støy problematikk fra betongservice ned mot 
boligfelt i Nesseveien.  Den dominerende vindretning er ned dalene og ut fjorden.  
 
Skal det plasseres et rent administrasjonsbygg ytterst vil disse også få store ulemper med 
støy og støv fra vår virksomhet. Med all aktivitet som foregår på et slikt areal, da med tanke 
på den eksiterende aktivitet og det som vil komme, vil det ikke være rett miljø til og plassere 
et rent administrasjonsbygg opp i. 
 
Her må administrasjon virkelig vurdere alle forhold opp mot hverandre. Dette gjelder også 
det at Drift og Service nord var først ute å ba om dette arealet. Har tegnet bygg for dette 
areal og har alt klart for start av byggeprosess. Skal vi måtte flytte, vil vi ikke kunne tilby alle 
tjenester som er tenkt og da vil risiko også bli større og det er usikkert på om det vil være 
mulig å få realisert byggeplanene. 
 
 
 
Avslutningsvis stilles det spørsmål til hvorfor administrasjonen i første runde innstilte på at 
selskap under stiftelse skulle tildeles dette areal foran oss, uten at vi i det hele ble spurt hva 
våre planer var, Dette virker for oss helt uforståelig og dette er noe vi gjerne ønsker svar og 
en forklaring på! Det var ikke satt noe krav om at man skulle redegjøre i detalj hva og hvilken 
type virksomhet man planla. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans-Albert Hansen  
Drift og Service Nord AS  
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Fra: Morten Elveskog (morten@elveskog.no)
Sendt: 20.04.2021 14:16:39
Til: May Rita Halonen
Kopi: 

Emne: Re: Melding om vedtak - næringstomter Havna i Sørkjosen
Vedlegg: 

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei, viser til møtet med adm. I Nordreisa Kommune 16.04.2021 hvor Kommunen etterspør mer skriftlig
informasjon vedrørende vårt prosjekt.
 
Kommunen fikk under møtet tilsendt tegninger av bygget, bygget er på tegningene trukket for langt Nord slik at
det tilsynelatende er plassert ved siden av renseanlegget, dette skal selvfølgelig trekkes lengre sør slik at det
plasseres på omtalt tomt. 
 
Vi ser for oss en investering på 20‐25 millioner kroner i havneområdet. Etter videre dialog med vår
samarbeidspartner kan de bekrefte at de i første omgang ønsker 5 kontorplasser i vårt prosjekt. Dette er noe vi har
hensyntatt i byggetrinn 1. 1. byggetrinn er beskrevet i skisser og layout som Nordreisa Kommune har fått
oversendt, dersom alt går etter planen vil det bli etablert byggetrinn 2 når det finnes et grunnlag for dette.
 
Informasjonen utover dette er fortsatt å anse som konfidensiell, og må holdes unntatt offentlighet, dersom
konfidensiell informasjon lekker til offentligheten vil prosjektet bli skrinlagt.
 
 
 
Med Vennlig Hilsen / Kind Regards
 
 
Selskap Under Stiftelse (SUS)
Morten Elveskog
 
 
 

Fra: May Rita Halonen <May.Halonen@nordreisa.kommune.no>
Dato: fredag 26. mars 2021 13:11
Til: "driftogservicenord@yahoo.com" <driftogservicenord@yahoo.com>, "morten@elveskog.no"
<morten@elveskog.no>
Kopi: Karl‐Gunnar Skjønsfjell <karl‐gunnar.skjonsfjell@nordreisa.kommune.no>
Emne: Melding om vedtak ‐ næringstomter Havna i Sørkjosen
 

Vedlagt følger vedtak gjort i formannskapet i Nordreisa den 25.03.2021.

 

Vennlig hilsen
 
May Halonen
Virksomhetsleder utvikling
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 42

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/662-4 

Arkiv:                U01  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 22.04.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/21 Nordreisa formannskap 29.04.2021 
 Nordreisa kommunestyre 06.05.2021 

 

Disponering av aksjeutbytte fra Ymber AS 2020 

Henvisning til lovverk: 
 Kommuneloven  

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Aksjeutbytte fra Ymber AS for 2020 disponeres slik at 90 % av midlene overføres fra 
ordinært disposisjonsfond til utviklingsfondet og 10 % av midlene overføres fra ordinært 
disposisjonsfond til miljøfondet.  

 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med kommunestyresak 146/20 «Regulering av budsjett 2020 nr 2» den 15. 
desember 2020 ble aksjeutbytte fra Ymber AS satt på ordinært disposisjonsfond. Regnskapet er 
nå revisjonsgodkjent og mindreforbruket (overskuddet) ble overført disposisjonsfond i henhold 
til ny kommunelov.  
 
I kommunestyrevedtak 45/17 den 22.06.2017 ble det gjort ett prinsippvedtak som slår fast at 
framtidige utbetalinger av aksjeutbytte skal disponeres slik at 90 % av utbyttet overføres til 
utviklingsfondet (tidligere næringsfond) og 10 % overføres til miljøfondet.  
Det anbefales at aksjeutbytte fra Ymber AS for 2020 overføres med samme nøkkel.  
 
Nordreisa kommune mottar stort sett årlig aksjeutbytte fra selskaper som kommunen eier. 
Utbytte regnes som enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra 
selskap til aksjonærer. Det er generalforsamlingen i et selskap som kan vedta utbytte.  
 
Et aksjeutbytte anses som en fri innbetaling, det vil si at den kan brukes fritt av kommunestyret. 
Når en slik innbetaling avsettes til fond, vil den inngå i strykningsreglene; Dersom 
driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk skal 
dette reduseres ved å: 
 

 Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 
vedtatt av kommunestyret.  
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 Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært finansiert av årets eller tidligere 
års løpende inntekter eller innbetalinger.  

 Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk når dette har 
vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.  

 

Vurdering 
Aksjeutbytte er utdeling fra selskaper som driver næringsvirksomhet. Midlene som deles ut kan 
benyttes tilnærmet fritt av kommunestyret. På generelt grunnlag anbefales det at midlene ikke 
benyttes i løpende drift da inntekten anses som usikker. Kommunen kan ikke vedta et utbytte 
uten at styret og generalforsamlingen er enig, og et utbytte fordrer at selskapet går med 
overskudd eller har opparbeid midler fra tidligere år.  
 
Kommunedirektøren foreslår at aksjeutbytte fra Ymber AS for 2020 avsettes med 
fordelingsnøkkel 90 % til utviklingsfondet og 10 % til miljøfondet.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/889-6 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Siri Ytterstad 

 Dato:                 28.04.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre 06.05.2021 
31/21 Nordreisa formannskap 29.04.2021 

 

Omdisponering i investeringsbudsjettet for å finansiere utbygging av lokaler 
til barneverntjenesten på Storslett skole 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 

 Investeringstiltaket «Ombygging Storslett skole» økes med kr 500 000 for å tilpasse 
barneverntjenestens behov for lokaler. 

 Beløpet dekkes inn ved omdisponering av 500 000 fra gravlund Rovdas, da dette 
prosjektet er noe forsinket i forbindelse med grunnerverv. Sluttarbeidet på Rovdas 
kirkegård ferdigstilles i 2022 med sluttbevilgning.  
 

 
 
Saksopplysninger 
 
Barneverntjenesten i Nordreisa har vært lokalisert i leide lokaler i bankbygget siden september 
2019. Tjenesten ble flyttet ut fra lokaler på Flomstad på grunn av mangel på plass. På Flomstad 
var tjenesten samlokalisert med helsestasjon, ungdomskontakt og åpen barnehage. Kommunen 
betaler en årlig husleie på kr 500 000 for lokaler til tjenesten. I budsjettbehandlingen ble det lagt 
inn et tiltak i budsjettet til oppvekst og kultur og investeringsbudsjettet for å flytte tjenesten til 
Storslett skole. 
 
Drift og utvikling har nå gjort nye kostnadsberegninger i forhold til de skisserte planer.  
Summen som er satt av i investeringsbudsjettet for 2021 er ikke tilstrekkelig for å få på plass 
gode nok lokaliteter til tjenesten. 
 
Kommunedirektørens investeringsbudsjett vedtatt i kommunestyret desember 2020 sier 
følgende: 
 
Jf. driftsutvalgets vedtak 59/20. Oppvekst og kultur anbefaler å flytte barnevernet over til 
Storslett skole. Dette vil spare dem for leieutgifter, men vil medføre en investering på kr 
1 000 000. det utgjør ca. 2 års leieutgifter. Dette vil medføre små ekstrautgifter for drift og 
utvikling og vil dermed være en lønnsom investering. 
 
Tiltak i økonomiplanen 2021-2024, oppvekst og kultur: 
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Vedtatt i kommunestyret desember 2020. 
Barnevernstjenesten leier privat i bankbygget og har en årlig husleie på kr 500 000. Avtalen kan 
sies opp 1.10.2021 og da vil det kunne være mulig for barnevernstjenesten å flytte inn i den 
gamle tannlegefløya på Storslett skole. Fløya må pusses opp og det har en investeringskostnad 
på kr 1 000 000 
 
Effekten av tiltaket i 2021 vil være 3/12 virkning og full virkning i 2022. 
 
 
Behovsskisse fra tjenesten 
 
Barneverntjenesten v/verneombudet har levert en oversikt over hvilke behov tjenesten har. 
Basert på samtaler med ansatte i barneverntjenesten om lokaler og det fysiske arbeidsmiljøet 
framkommer det følgende om krav til utforming av lokaler: 

1. Det må være tilstrekkelig antall cellekontor. Tjenesten har behov for 10 cellekontor ihht 
til norm om cellekontor (størrelse, utsyn/ dagslys/ støy/luft). Herav ett kontor til 
merkantilt ansatte og ett til leder av tjenesten. 

2. Pauserom med kjøkkenmulighet/ kjøkkenkrok", arkiv/ IKT/ kopirom, garderobe, toalett. 
3. Det er behov for to møte/ samtalerom, herav ett barne- og familietilpasset 

samhandlingsrom.  
4. Det er behov for venteplass tilknytt møte/samtalerom. Lyddemping/isolasjon etter 

gjeldende krav til arbeid. 
5. Behov for tilrettelegging for en "sikker sone som er fysisk atskilt fra de ansattes 

arbeidslokaler. 
6. Mulighet for skjermet inngang/ utgang for brukere av barneverntjenesten. 

Det har vært avholdt 3 møter mellom oppvekstadministrasjonen, barneverntjenesten og 
driftsavdelingen i Nordreisa kommune i perioden fra mars til april. I første møte ble tegninger 
presentert og barneverntjenesten kunne komme med ønsker om tilrettelegging og tilpasninger. I 
siste møte 20.4.2021 deltok også veiledningstjenesten som barnevernfaglig bistand og med 
mange års erfaring fra ulike barnevernstjenester i landsdelen og landet forøvrig. Veilederne har 
sett mange ulike løsninger på lokaler og har bidratt med sin kompetanse for å få på plass gode 
løsninger. 
 
Det er et handlingsrom mellom det som er optimalt og godt nok. Dette handlingsrommet ble 
utgangspunktet for samtalen. Et annet viktig moment som ble trukket frem er å la tjenesten bli 
mere tilgjengelig for samarbeidspartnere og klienter.  
 
 
Ved en gjennomgang av tjenesten sine behov er det nå lagt opp til følgende: 

1. Tjenesten får 8 cellekontorer (tannlegefløya), hvor det er satt av ekstra størrelse til leder. 
Merkantilt personale får eget kontor i forbindelse med en resepsjon med serviceluke som 
bygges der hvor auditoriet er i dag. E – 111. Til sammen 9 kontor. 

2. Pauserom med kjøkkenrom deles med lærere på skolen. Det legges opp til at tjenesten 
får eget arkivrom med kopiering og det legges til rette for egen kaffekrok hvor det kan 
ordnes med møtekaffe. Garderober og toalettfasiliteter er i direkte tilknytning til 
kontorene. 

3. Stort møterom bygges om ved å bruke resterende plass i auditoriet E-111. Lite 
møterom/samtalerom trenger noe ombygging(lydisolering) E-108. 

4. Venterom vil være i E-112 B i gangarealet utenfor resepsjonen og møterommene. 
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5. Sikker sone vil være innenfor «tannlegefløya» der alle saksbehandlere og leder har 
kontor. Det kreves chip og kode for å kunne komme inn og det legges inn en egen 
utgangsdør som går direkte ut til parkeringsområdet. For øvrig er inngang til tjenesten 
åpen for gjester, samarbeidspartnere og klienter/brukere som kan henvende seg i 
resepsjonen.  

6. Det vil ikke legges opp til en skjermet inngang. Gjester, samarbeidspartnere og 
klienter/brukere benytter seg av samme inngang som de som skal til PPT, logoped og 
evt. skolehelsetjenesten.  
 

 
 
Vurdering 
 
Etter første møte har det vært avholdt 2 justeringsmøter for å se om man kunne finne løsninger 
innenfor rammen av investeringsbudsjettet på kr 1 000 000. Det er til sammen 9,4 stillinger i 
barnevernet, og man ble i siste møtet enig om at beste løsning er å flytte merkantile ressurser ut 
av «tannlegefløya» og innrede auditoriet som kontor/resepsjon og et større møterom. (E-111). 
Dette krever ombygging som medfører en økning i kostnader på kr. 500 000. 
 
Å få på plass gode og permanente lokaler i kommunalt bygg er viktig for kommunen og 
tjenesten. Det er viktig for kommunen å få på plass gode lokaler til tjenesten som fremmer godt 
arbeidsmiljø og en god kultur for deling, åpenhet og samarbeid med andre faginstanser. 
Veiledningstjenesten har vært tydelig på at det er viktig med åpenhet og synlighet når man skal 
bygge et godt omdømme i lokalmiljøet.  
 
Det er politisk vedtatt å reetablere et Familiesenter i Nordreisa kommune og dette er tenkt 
lokalisert på Storslett skole, sammen med PPT og andre samarbeidspartnere. Veilederne har 
påpekt viktigheten av å få barnevernet inn i samme hus som de andre enhetene som skal utgjøre 
dette huset og begrunner dette med mulighetene og forutsetningene for et godt samarbeid til det 
beste for barn, unge og familier i Nordreisa kommune.  
 
 
Anbefaling 
 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å gi tilleggsbevilgning på dette prosjektet slik at 
dette kan realiseres med ferdigstillelse høsten 2021. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Skisse inngang-møterom-venteareal og resepsjon 
2 Skisse kontor 
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kj1010
Tekstboks
Møterom barnevern

kj1010_1
Tekstboks
Kontor barnevern

kj1010_2
Tekstboks
Møterom barnevern

kj1010_3
Tekstboks
Kontorer Barnevern



 Dato  Konstr./Tegnet  Godkjent   Målestokk

 Henvisning:  Beregning:

 Erstatning for:  Erstattet av:

10630

86
50

7,2m² 13,3m²

3,8m²

11X12 GH 11X12 GH 11X12 GH 11X12 GH 11X12 GH

11X12 GH 11X12 GH 11X12 GH 11X12 GH 11X12 GH

7,2m² 7,2m²

12,0m²

2100

34
28

34
28

3889

15
00

2547

7,2m² 7,2m² 7,2m² 13,3m²

Kontor Kontor Kontor

Kontor Kontor Kontor Lederkontor

2 kontorplasser

Arkiv/kopirom

Korridor

23.02.2021 Ketil Jensen 1:50 A3

Ombygging tanlegefløy til kontorfløy - Storslett skole

Powered by http://www.multicad.no
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/490-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 28.04.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/21 Nordreisa formannskap 29.04.2021 
 Nordreisa kommunestyre 06.05.2021 

 

Etablering av Campus Nord-Troms AS 

Kommunedirektørens innstilling 
a. Nordreisa kommunestyre godkjenner etablering av Campus Nord-Troms AS som 

foreslått. 
b. Nordreisa kommune tegner seg for 100 aksjer pålydende kroner 1.000 i selskap under 

stiftelse Campus Nord-Troms AS. Til sammen kroner 100.000.  
c. Finansieringen av aksjetegningen skjer ved at Nord-Troms Regionråd DA innbetaler til 

Nordreisa kommune kroner 100.000 som er øremerket aksjekapital i Campus Nord-
Troms AS. Beløpet innbetales til Campus Nord-Troms AS når selskapet anmoder om 
det. Som vedlegg til dette vedtaket har Nordreisa kommune fått forelagt notatet om 
prinsipper for deling og forslaget til fordeling av verdier og gjeld/forpliktelser fra Nord-
Troms Regionråd DA.  

d. Den resterende del av oppgjøres mellom Nord-Troms Regionråd DA og selskap under 
stiftelse Campus Nord-Troms AS, gjøres direkte mellom Nord-Troms Regionråd DA og 
Campus Nord-Troms AS. Dette oppgjøres gjennomføres også med en like stor andel for 
hver kommune.  

 
 

Saksopplysninger 
6 kommuner i Nord-Troms samarbeidet i dag formelt gjennom en felles virksomhet kalt Nord-
Troms Regionråd DA. Samarbeidet har pågått siden 1997. Regionrådet er organisert som et DA 
og deltakere er Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommuner. De 
har hver skutt inn en 1/6 av startkapitalen på kr. 75.000. I tillegg bidrar deltakerne årlig med 
midler til drift av virksomheten. 
 
Formålet med Nord-Troms Regionråd DA er å være et politisk og administrativt samarbeids-
organ som arbeider med saker av felles interesse i kommunene og fremmer regionens interesser 
i fylkes- og rikssammenheng. Lov om kommuner og fylkeskommuner ble endret med virkning 
fra 30.12.20. Som en del av loven er tatt inn forhold rundt samarbeid mellom kommuner og 
fylkeskommuner. Loven angir hvordan samarbeidet skal formaliseres. Dagens organisering av 
Nord-Troms Regionråd gjennom et DA tilfredsstiller ikke de nye kravene. 
 
Deltakerne har evaluert samarbeidet og det som er skapt gjennom Nord-Troms Regionråd DA. 
De enkelte oppfatter innholdet som verdifullt og at det har bidratt positivt til utvikling både i 
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hver enkelt deltakerkommune og hos deltakerne samlet. Det gjør at deltakerne ønsker å 
videreføre innholdet i dagens Regionråd.  
 
Regionrådet har utredet særskilt hvordan studievirksomhet og desentralisert utdanning i Nord-
Troms skal ivaretas, organiseres og videreføres fremover. Flere mulige organisasjonsformer som 
aksjeselskap, stiftelse mv. er vurdert, men rådet konkluderte med at et aksjeselskap hvor alle 6 
kommunene er likeverdige eiere gir den beste løsningen. Det øvrige innholdet i dagens 
regionråd foreslås videreført gjennom å stifte et nytt IPR.  
 
Avvikling av Nord-Troms Regionråd DA innebærer at eiendeler og gjeld må fordeles og flyttes 
til to nye virksomhetene; aksjeselskapet og IPR-et. Det innebærer også at ansatte må flyttes til 
nye virksomheter. 
 
Det er enighet i Nord-Troms Regionråd DA om at de 6 eierkommunene stifter et aksjeselskap 
hvor de enkelte eier like mange aksjer. Det er videre enighet om at eiendeler som tilhører Nord-
Troms Regionråd DA brukes til å etablere både et aksjeselskap og et IPR.  
 
Som forberedelse til avvikling er det gjort en beregning av hvordan regionrådets eiendeler pr. 
31.12.20 bør fordeles mellom et nytt studiesenter og et nytt IPR.  
 
Når det gjelder etablering av IPR er det fortsatt noen sentrale punkter det ikke er enighet om og 
også hvor nødvendige avklaringer mangler. Kort oppsummert består disse i at dagens regionråd 
omfatter 6 kommuner. Det er tatt initiativ til å utvide dette til å omfatte 9 kommuner hvor 
Tromsø, Karlsøy og Balsfjord er nye medlemmer. Dette forholdes må utredes nærmere og må 
være avklart før en stifter et IPR. Det forventes ikke at nødvendige avklaringer gjøres før i 2. 
halvår 2021 og selskapet kan dermed ikke etableres før da. 
 
I forhold til studiesenteret vurderes situasjonen å være avklart, og det er ønskelig å stifte og 
etablere det nye aksjeselskapet 1. halvår 2021.  
 
Generelt skal det formelle rundt en avvikling gjøres i to trinn. Først må beslutning om 
oppløsning av virksomheten gjøres av selskapsmøtet (representantskapet) som er øverste organ i 
Nord-Troms Regionråd DA. Beslutning om oppløsning må være enstemmig. De enkelte punkt i 
arbeidet består av: 
 

• Beslutningen om oppløsning, og eventuelt valg av avviklingsstyre meldes via 
skjemaet Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene 

• Protokoll fra selskapsmøtet, som viser beslutningen, må vedlegges skjemaet. 
Hvis det velges nye styremedlemmer til avviklingsstyre, må disse bekrefte at de 
påtar seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere skjemaet. 

• Beslutningen blir da publisert på Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider. 
• Eventuelle kreditorer kan melde kravet til virksomheten. Kreditorfristen på seks 

uker løper fra den datoen kunngjøringen er publisert. 
 
Det neste trinnet er selve avviklingsperioden som omfatter følgende: 

• Det skal utarbeides en fortegnelse over virksomhetens eiendeler, rettigheter og 
forpliktelser, og deretter gjøre opp en balanse i forbindelse med avviklingen.  

• Virksomhetens eiendeler må omgjøres i penger, med mindre deltakerne er enige 
om at det kan foretas en deling av eiendelene uten at disse gjøres om i penger. 
Alle forpliktelser må gjøres opp. Alternativt at det avsettes midler til dekning av 
forpliktelsen(e). 
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• Et eventuelt overskudd etter dekning av forpliktelsene skal utdeles til deltakerne. 
Utdeling til deltakerne reguleres nærmere i selskapsloven. 

• Det utarbeides et sluttoppgjør som legges frem for selskapsmøtet til godkjenning. 
Når sluttoppgjøret er gjennomført sendes ny melding til Brønnøysund sammen med nødvendig 
dokumentasjon. Selskapet blir deretter slettet. 
 
 

Stiftelsesdokument for Campus Nord-Troms AS 
Selskapets foretaksnavn skal være: Campus Nord-Troms AS 
 
STIFTERE OG AKSJETEGNING  
Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:  
 
Navn på stifter:   Lyngen kommune ved ordfører Dan-Håvard Johnsen 
Adresse:    Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET 
Organisasjonsnummer:  840 014 932 
 
Navn på stifter:   Storfjord kommune ved ordfører Geir Varvik 
Adresse:    Oldersletta 1, 9046 OTEREN 
Organisasjonsnummer:  964 994 129 
 
Navn på stifter:   Kåfjord kommune ved ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 
Adresse:    Øverveien 2, 9148 OLDERDALEN 
Organisasjonsnummer:  940 363 586 
 
Navn på stifter:   Skjervøy kommune ved ordfører Ørjan Albrigtsen 
Adresse:    Skoleveien 6, 9189 SKJERVØY 
Organisasjonsnummer:  941 812 716 
 
Navn på stifter:   Nordreisa kommune ved ordfører Hilde Anita Nyvoll 
Adresse:    Sentrum 17, 9151 STORSLETT 
Organisasjonsnummer:  943 350 833 
 
Navn på stifter:   Kvænangen kommune ved ordfører Eirik Losnegaard Mevik 
Adresse:    Rådhuset, Gargu 8, 9161 BURFJORD  
Organisasjonsnummer:  940 331 102 
 
Aksjeeier betaler kroner 1.000,00 for hver aksje. Aksjene skal betales innen 01.07.2021.  
 
Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.  
 
Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:  
Gebyr Foretaksregisteret, Havnegata 48, 8900 Brønnøysund  kr: 6.797,00 
Sum stiftelsesomkostninger:     kr: 6.797,00 
 
Stifterne tegnet seg for aksjer som følger:  
 

Navn Antall aksjer a 
kroner 

Sum 

Lyngen kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Storfjord kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Kåfjord kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
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Skjervøy kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Nordreisa kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Kvænangen kommune 100 a kr. 1.000 100.000 
Sum 600 a kr. 1.000 600.000 

 
 
Sum aksjekapital kr. 600.000. Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokumentet.  
 
VEDTEKTER  
Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er å anse som en del av 
stiftelsesdokumentet.  
 
VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITE 
 
Som styre i selskapet velges:  
Styreleder:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
Styremedlem:  ________________________________________________________ 
 
Som varamedlemmer til styret velges: 
Varamedlem: ________________________________________________________ 
Varamedlem: ________________________________________________________ 
 
Som revisor velges: _____________________________________________________ 
 
Som valgkomite i selskapet velges: 
 
Medlem: _____________________________________________________________ 
Medlem: _____________________________________________________________ 
Medlem: _____________________________________________________________ 
Varamedlem: _________________________________________________________ 
 
Stifterne bekrefter med sin signatur at selskapet er stiftet.  
 
Signaturer: 
 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________     
 _______________________________ 
         For Lyngen kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________      
 _______________________________  
        For Storfjord kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________      
 _______________________________  
        For Kåfjord kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________
 _______________________________ 
        For Skjervøy kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________
 _______________________________ 
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        For Nordreisa kommune 
Sted, dato og signatur fra stifter: ____________________
 _______________________________ 
        For Kvænangen kommune 
 
Vedlegg til stiftelsesdokumentene: Selskapets vedtekter 

 
 

 
 
 
 
 

 
VEDTEKTER 

FOR 
CAMPUS NORD-TROMS AS 

 
§1 
Selskapets navn er Campus Nord-Troms AS 
 
§2 
Selskapets forretningskontor er i Nordreisa kommune 
 
§3 
Campus Nord-Troms AS sitt formål er å være motor, megler og møteplass for 
kompetanseutvikling i region Nord-Troms. 
Formålet kan utøves av selskapet selv, gjennom deltakelse i andre selskap med tilsvarende 
formål eller gjennom et samarbeid med andre virksomheter. 
 
§4 
Selskapet skal ha et styre på 5 – 7 medlemmer. Styret søkes å ha representanter både fra 
offentlig sektor, fra private virksomheter og fra utdannings- eller forskningsinstitusjoner. 
Sammensettingen av styret skal oppfylle krav i kommunelovens §21-1 om kjønnsbalanse. 
 
§5 
Selskapet tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele 
prokura. 
 
§6 
Selskapets aksjekapital er kr. 600.000, fordelt på 600 aksjer hver pålydende kr. 1.000. 
 
§7 
Selskapet har et ikke-økonomisk formål og skal ikke utdele utbytte eller tilsvarende til sine 
aksjonærer. Det er et mål at selskapet driver med overskudd. Disse brukes til utvikling av 
selskapets formål og videre drift av selskapet. Ved oppløsning av selskapet tilfaller selskapets 
verdier aksjonærene. 
 
§8 
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Selskapets aksjonærer forplikter seg til å bidra med årlige tilskudd til selskapets drift. Beløpene 
de enkelte skal innbetales reguleres gjennom en egen avtale mellom selskapet og aksjonærene. 
 
§9  
Selskapet skal ha en valgkomite som foreslår medlemmer til selskapets styre. Komiteen skal ha 
3 medlemmer og et varamedlem. 
 
§10 
Selskapets generalforsamling skal behandle og godkjenne selskapets årsregnskap og styrets 
årsberetning. Også andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen, 
skal behandles av denne – herunder oppløsning av selskapet. 
 
 
NOTAT OM PRINSIPPER FOR DELING OG FORSLAG TIL FORDELING PR. 
31.12.2020 
 
På grunn av lovendringer må Nord-Troms Regionråd DA oppløses i nåværende form. Nord-
Troms Regionråd DA omfatter også avdelingene Nord-Troms Studiesenter og RUST. Drivkraft 
er et eget prosjekt i Regionrådet.  
 
Innholdet i Regionrådet skal videreføres gjennom to nye, separate selskap. Det etableres et nytt 
IPR (Interkommunalt Politisk Råd) som er regulert av kommunelovens kapittel 18. I tillegg 
opprettes et aksjeselskap som skal videreføre arbeidet med kompetanseheving – det som 
tidligere ble gjort gjennom Studiesenteret. Det er valgt å organisere gjennom et aksjeselskap 
som følger aksjelovens regler. Alle seks deltakerne i Nord-Troms Regionråd blir aksjonærer 
med like store andeler. 
 
Endringen medfører at nåværende innhold i Nord-Troms Regionråd DA må deles mellom de to 
nye enhetene.  Konkret består innholdet i Nord-Troms Regionråd DA av eiendeler i form av 
aksjer/andeler, kundefordringer, utestående krav på tilskudd og innestående på bankkonti. 
Selskapet har også gjeld i form av skyldig feriepenger, skyldig skattetrekk, skyld til leverandører 
og forskuddsbetalte tilskudd. Eiendelene er større enn gjelda og Nord-Troms Regionråd DA har 
en positiv egenkapital. 
 
Nord-Troms Regionråd DA ble etablert i 1997. Det gjør at egenkapitalen i regnskapet for 2020 – 
som er utgangspunkt for fordeling – er summen av 24 års historie. Også innestående på 
bankkonti er akkumulerte tall gjennom 24 år. For å gjøre en 100% riktig og rettferdig deling 
måtte en gå i detalj helt ned på bilagsnivå tilbake til etableringa. Dette vurderes ikke som 
hensiktsmessig ut fra to forhold. 
 
Det ene forholdet er at de samme kommunene som er deltakere i Nord-Troms Regionråd DA 
skal også være eiere i begge de nye enhetene. I et IPR kan det rett nok bli både flere og færre 
deltakere. Deltakerne må bli enige om prinsippene i et IPR, herunder økonomi. Dette er en 
prosess som er startet, men ikke gjennomført.   
Et annet forhold er at omfanget, tidsbruken og kostnadene ved et slikt arbeid må måles mot 
hvilke presisjonskrav en behøver å stille. Det er ikke spesielle ting som tilsier at dette er 
nødvendig. 
 
Disse vurderingene gjør at en i forslaget til deling bruker følgende prinsipper for fordeling av 
eiendeler og gjeld 31.12.2020: 

1. Poster i balansen som kan henføres direkte til Studiesenteret, Regionrådet eller RUST, 
fordeles på disse.   
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2. Poster som ikke kan henføres direkte til noen av disse, men likevel er mest naturlig at en 
viderefører, foreslås overført til denne enheten. 

3. For de postene i balansen som ikke kan henføres etter metode 1 eller 2 over, lages en 
fordelingsnøkkel mellom Campus, Regionråd og RUST. Nevner i brøken er summen av 
postene 1 og 2 over. Fordeling omfatter både eiendeler og gjeld. Revidert regnskap for 
2020 er benyttet som grunnlag for fordeling.  

 
 

TABELL I 
Eiendeler, fordelt etter punkt 1 over: 

 
Gjeld, fordelt etter punkt 1 over: 

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Leverandører 2.451 0 60.492 0 62.943 
Skyldig skattetrekk 23.083 0 65.363 0 88.446 
Skyldig feriepenger 122.263 0 221.393 0 343.656 
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 15.000 0 25.000 
Forskudd 
samarbeidspart. 

1.759.500 262.370 299.797 0 2.321.667 

Sum 1.917.297 262.370 662.045 0 2.841.712 
 

TABELL II 
Eiendeler, fordelt etter punkt 1 og 2 over: 
 

 
I tabellen over er aksjer og andeler flyttet fra ufordelt til Studiesenteret. Alternativet; å dele 
posten mellom alle tre vurderes ikke hensiktsmessig. Et fremtidig IPR vil kunne være 
sammensatt med flere deltakere enn dagens regionråd. I et fremtidig studiesenter (Campus 

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Debitorer 7.952 0 3.500 0 11.452 
Krav på tilskudd 500.000 0 331.901 0 831.901 
Bankkonti – drift 40.461 62.881 228.667 0 332.009 
Bankkonto – kapital 1.602.500 200.000 0 1.204.520 3.007.020 
Bankkonto – skatt 23.083 0 65.363 92.058 180.504 
Bankkonto – 
mastergrad 

157.528 0 0 0 157.528 

Aksjer og andeler 0 0 0 33.200 33.200 
Sum eiendeler 2.331.524 262.881 629.431 1.329.778 4.553.614 

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Debitorer 7.952 0 3.500 0 11.452 
Krav på tilskudd 500.000 0 331.901 0 831.901 
Bankkonti – drift 40.461 62.881 228.667 0 332.009 
Bankkonto – kapital 2.202.500 200.000 0 604.520 3.007.020 
Bankkonto – skatt 23.083 0 65.363 92.058 180.504 
Bankkonto – 
mastergrad 

157.528 0 0 0 157.528 

Aksjer og andeler 33.200 0 0  33.200 
Sum eiendeler 2.964.724 262.881 629.431 696.578 4.553.614 
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Nord-Troms) vil eierne være de samme som dagens deltakere i regionrådet. Derfor vurderes det 
mest hensiktsmessig å flytte denne posten dit. 
Av ufordelte midler er flyttet kr. 600.000 til studiesenteret. Dette er tenkt som aksjekapital i det 
nye Campus Nord-Troms. Kapitalen fordeles med kr. 100.000 på hver av deltakerkommunene.  
 
 

TABELL III 
 
Eiendeler; fordelt etter punkt 1, 2 og 3 over: 
 

 
Bankkonto – skattetrekk er fordelt kun mellom de som har hatt ansatte; studiesenter og 
regionråd. Ved deling er laget en brøk i forhold til samlet skyldig skattetrekk; kr. 88.446 og hvor 
studiesenteret andel er beregnet slik: 23.083/88.446 * 92.058. Tilsvarende beregning er gjort for 
regionrådet. 
 
Ufordelt beløp på kapitalkonto kr. 604.520 er fordelt med andeler tilsvarende de enkeltes 
eiendeler i tabell II. Studiesenteret andel blir da 2.964.724/4.553.614 * 604.520. For RUST blir 
beregninga 262.881/4.553.614 *604.520 og for regionrådet 629.431/4.553.614 * 604.520.  
Tabell III over er dermed forslaget til fordeling av eiendelene. Gjeld er henført direkte på de 
enkelte i tabell I. Ved splitting og påfølgende fordeling pr. 31.12.2020 foreslås at gjeld fordeles 
etter tabell I og eiendeler fordeles etter tabell III.  
 
Det har også vært aktivitet i Nord-Troms Regionråd i 2021. For dette året kan hver enkelt inn- 
og utbetaling henføres til en av de tre områdene i tabellene. Dette kan ikke gjøres eller 
gjennomføres før det er besluttet hos hver enkelt deltakerkommune prinsipper for splitting av 
balanse pr. 31.12.2020 og hvilke prinsipper som skal brukes for fordeling av inntekter/utgifter 
og eiendeler/gjeld som er oppstått i 2021. 
 
Det foreslås at fordelt gjeld i tabell I og fordelte eiendeler i tabell III legges til grunn for deling 
av Nord-Troms Regionråd pr. 31.12.2020. 
 
Det foreslås videre at for aktivitet i Nord-Troms Regionråd i 2021 legges til grunn at inntekter 
og utgifter fordeles mellom Studiesenter, RUST og Regionrådet så langt de kan henføres til en 
av disse. Det samme gjelder for tilhørende poster i form av eiendeler og gjeld. 
 
 
Anbefaling 
 

Tekst Studiesenter RUST Regionråd Ikke 
fordelt 

Sum 

Debitorer 7.952 0 3.500 0 11.452 
Krav på tilskudd 500.000 0 331.901 0 831.901 
Bankkonti – drift 40.461 62.881 228.667 0 332.009 
Bankkonto – kapital 2.596.085 234.899 176.036 0 3.007.020 
Bankkonto – skatt 47.108 0 133.396 0 180.504 
Bankkonto – 
mastergrad 

157.528 0 0 0 157.528 

Aksjer og andeler 33.200 0 0  33.200 
Sum eiendeler 3.382.334 297.780 873.500 0 4.553.614 
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Etablering av Campus Nord-Troms AS er godt utredet av Nord-Troms Regionråd DA, og 
forslag til vedtak er anbefalt av møter i henholdsvis regionrådet 23.03.2021 og regionrådets 
representantskap 27.04.2021. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Nordreisa kommune slutter seg til planene om etablering av 
Campus Nord-Troms AS, herunder finansiering av aksjekapitalen som foreslått av regionrådet 
og representantskapet. 
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