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PS 33/21 Referatsaker



Fra: post@miljodir.no
Sendt: 27.04.2021 13:48:48
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)
Vedlegg: Avslag på søknad om tilskudd - Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Vår ref 2021/2547

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Attached is a letter from the Norwegian Environment Agency. The letter is sent electronically without a signature and
should be considered as an original document. Paper documents will not be forwarded.
If you have official responses and inquiries, please send it to the Norwegian Environment Agency post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Marit Hepsø | seniorrådgiver 
e-post: marit.hepso@miljodir.no 
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

Avslag på søknad om tilskudd - Utbygging og ombygging av
Moan skole i Nordreisa

Takk for søknaden fra 15.02.2021 med referansenummer 21S78184 om tilskudd på kr 2 950 000 til
"Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa". Vi har behandlet søknaden og avslår å gi
tilskudd til dette tiltaket.

Begrunnelse for avslaget:
Nordreisa kommune har søkt om støtte til merkostnader for klimavennlig materialbruk i nybygg og
rehabilitering av Moan skole. Planene er å bygge ut skolen til en 1-7 skole med et tilbygg på 2400
m2 samt en renovering av eksisterende bygg på 1500 m2. Det er planlagt for at utbyggingen skal
skje ved bruk av massivtre. Kommunen viser til at CO2-regnskapet for livsløpet til bygninger i
massivtre sammenlignet med standard TEK17 viser en reduksjon på over 40%. Prosjektet vil
fortrinnsvis bruke massivtre produsert i Norge eller Sverige for å redusere utslippene knyttet til
transport. Kommunen skriver at dette vil være det første store bygget i kommunal eie i Nordreisa
som bygges i massivtre. I tillegg vil prosjektet fokusere på gjenbruk av materialer fra den gamle
delen av skolen. Det vil bli stilt krav i konkurransegrunnlaget om at minimum 30% innblanding av
gjenbruksasfalt for asfaltering av uteområdene. Bygget skal bruke energismarte løsninger som går
utover dagens standard .

Midlene skal brukes til å dekke merkostnader for klimavennlige materialer, merkostnader for
prosjektering, oppfølging og rapportering, samt klimagassregnskap.

Tiltaket fremstår som positivt for å redusere klimagassutslippet fra materialbruken i det nye og
rehabiliterte bygget. Det er positivt at kommunen har klimatiltak på flere tema i byggeprosjektet,
som energi, uteområder og materialer. Som det står i utlysningen av Klimasats-midler for 2021, så
vil vi trappe ned støtte til løsninger vi har støttet mye av tidligere. Vi vil for eksempel ikke
prioritere å støtte bruk av massivtre og lavkarbonbetong i kommunale bygg, med mindre det er lagt
opp til nye og innovative klimaløsninger betydelig ut over dagens praksis. Det er stor konkurranse
om midler. På denne bakgrunn avslår Miljødirektoratet deres søknad.

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

NORDREISA KOMMUNE
Sentrum 17
9151 STORSLETT Trondheim, 27.04.2021

Deres ref.:
21S78184
Dag Funderud

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2021/2547
21011030

Saksbehandler:
Marit Kathrine Hepsø
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BAKGRUNN OM KLIMASATS
Miljødirektoratet mottok 331 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i februar 2021. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om i overkant av 321 millioner
kroner. Det er satt av 100 millioner i statsbudsjettet for 2021. Dette betyr at flere klimatiltak ikke
får støtte, og at enkelte får mindre enn omsøkt. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i
henhold til tildelingskriteriene og prioriteringskriteriene.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Marit Kathrine Hepsø
seksjonsleder saksbehandler

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark sftfpost@statsforvalteren.no

6

http://www.norge.no/


 

1 
 

 

 

 

Rapport basert på ureviderte tall fra SSB/KOSTRA pr. 15./26. mars 2021 

Økonomisk utvikling i 2020 - Troms og Finnmark  

 

Utvikling i sentrale nøkkeltall  

• Samlet netto driftsresultat i fylket siste år endte på 1,6 %. Dette var klart bedre 

enn fjoråret og kun tre kommuner hadde svakere resultater enn året før. 

• 18 kommuner hadde et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 %. 

Fem kommuner hadde negativt netto driftsresultat, dette betyr at de har måtte 

bruke oppsparte midler for å avlegge regnskap i balanse. 

• Det er positivt at nivået på disposisjonsfondene har økt i mange kommuner i 

fylket, og samlet har nivået økt fra 6,2 % i 2019 til 7,2 % i 2020. 

• Nivået på netto lånegjeld i fylket er fortsatt høyt, og er samlet ca. 20 

prosentpoeng over landsgjennomsnittet og høyest av fylkene i landet.  

• De gode resultatene nasjonalt, og i fylket, kan blant annet forklares med store 

utbetalinger fra Havbruksfondet og reduserte pensjonskostnader. I tillegg har 

smittesituasjonen medført at mange planlagte aktiviteter ikke har blitt 

gjennomført.  

• Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de bedrede netto driftsresultatene i 2020 

ikke nødvendigvis er et godt mål på kommunenes underliggende driftsbalanse. 

På grunn av koronasituasjonen er det blant annet inntektsført øremerkede 

tilskudd i 2020 hvor utgiftene først kommer i 2021.  

 

Korona 

Både den nasjonale arbeidsgruppen og KS har konkludert med at kommunene som 

helhet i stor grad er kompensert for merutgiftene i 2020, men at enkeltkommuner kan 

ha kommet dårligere ut. Statsforvalteren har ikke full oversikt over sluttresultatene i 

forhold til korona i den enkelte kommune. 

 

Kommuner i ROBEK, og kommuner i faresonen for innmelding i ROBEK 

• Pr. i dag er Karasjok og Porsanger i ROBEK-registeret. 

• Kåfjord har et udekket underskudd fra 2019 som må dekkes i 2021 for å unngå 

ROBEK. Gjenstående underskudd pr. 31.12.2020 er ca. 7,7 mill. kr. og utgjør 

2,96 % av brutto driftsinntekter. Kommuner som har samlet underskudd større 

enn 3 % skal meldes direkte inn i ROBEK. 

• Gamvik fikk et underskudd i 2020 på 0,5 mill. kr. som må dekkes innen 2022. 
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1. Om rapporteringen og tallgrunnlaget 

SSB publiserte 15. mars 2021 foreløpige KOSTRA-tall for 2020. Tallene ble korrigert 26. 

mars på grunn av feil hos SSB. 

Vi benytter i rapporten tall på konsernnivå1.  

Vi gjør oppmerksom på at dette er ureviderte tall, og at det vil kunne bli gjort endringer i 

tallene før den endelige publiseringen av reviderte regnskapstall 15. juni.  

Porsanger, Tana, Senja, Gamvik og Tjeldsund er ikke med i tallgrunnlaget da de ikke 

rapporterte foreløpige regnskapstall for 2020 innen fristen for publisering.  

Lands- og fylkesgjennomsnitt er basert på anslag der det beregnes tall for de 

kommunene som mangler.  

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

svakeste verdiene. 

 

 
1 Konsernregnskap består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider 

og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens  
konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i 
Brønnøysund 
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2. Utvikling i sentrale nøkkeltall i Troms og Finnmark 

 

 

2.1 Netto driftsresultat 

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

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

utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor 

mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og 

er dermed et utrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet.  

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

driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet (alle 

kommunene i Norge). Hva som vil være et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan 

variere fra kommune til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, 

fremtidig investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond.  
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Netto driftsresultat (i prosent 
av brutto driftsinntekter) 2018 2019 2020 

Karlsøy 13,6 -1,2 10,4 

Gratangen 2,8 -4,8 10,2 

Kvænangen 12,5 -2,7 9,5 

Lebesby 8,5 4,8 9,4 

Vardø 2,9 -0,8 9,0 

Måsøy 12,2 5,8 8,6 

Loppa 18,2 -2,6 7,8 

Ibestad 14,4 -13,0 7,3 

Kvæfjord 5,2 1,3 6,6 

Kautokeino 6,1 5,6 6,4 

Salangen 4,5 0,4 5,6 

Berlevåg 1,3 -0,7 5,4 

Nordkapp 7,0 3,0 5,2 

Skjervøy 8,3 -1,0 4,8 

Nesseby 5,9 3,1 4,7 

Balsfjord 3,1 -1,0 4,3 

Karasjok -3,3 -1,3 3,3 

Båtsfjord 1,2 2,0 2,8 

Tromsø -1,1 -2,3 1,7 

Harstad 4,1 0,2 1,3 

Dyrøy 6,9 -5,2 1,2 

Nordreisa  1,8 -3,6 1,0 

Hasvik 6,1 -1,1 0,9 

Hammerfest (ny fom. 2020)     0,6 

Vadsø 1,0 -0,2 0,5 

Kåfjord 2,3 -4,2 0,4 

Målselv -0,2 1,5 0,3 

Sør-Varanger 2,5 1,8 0,3 

Alta 1,4 0,0 0,0 

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

Lavangen 3,7 -6,0 -0,5 

Storfjord 1,2 -5,5 -0,8 

Sørreisa -1,0 -3,5 -1,2 

Lyngen 2,1 0,5 -3,2 

Tjeldsund (ny fom. 2020)     Tall etter fristen 

Senja (ny fom. 2020)     Tall etter fristen 

Porsanger -5,4 -0,1 Tall etter fristen 

Gamvik 0,0 -1,9 Tall etter fristen 

Tana -1,3 0,2 Tall etter fristen 

Troms og Finnmark 2,3 -1 1,6 

Troms og Finnmark u/Tromsø 3,4 -0,6 1,5 

Landet uten Oslo 2,2 1,5 2,4 
 

Foreløpige KOSTRA-tall for 

2020 viste at netto 

driftsresultat for fylket 

samlet bedret seg i 

forhold til året før, fra -1,0 

% i 2019 til 1,6 % i 2020.  

 

For landet u/Oslo endte 

resultatet i 2020 på 2,4 %, 

en vekst på 0,9 

prosentpoeng fra 2019. 

   

Hele 18 kommuner i 

Troms og Finnmark hadde 

et netto driftsresultat over 

det anbefalte nivået på 

1,75 % i 2020. 

 

Fem av de kommunene 

som har levert 

regnskapstall har negative 

netto driftsresultater. I en 

slik situasjon er en 

avhengig av oppsparte 

midler fra tidligere år for å 

unngå regnskapsmessig 

merforbruk. 
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2.2 Merforbruk i driftsregnskapet 

Alle kommunene i fylket som hadde underskudd fra 2019 har dekket dette inn i 2020, 

med unntak av Kåfjord kommune. De hadde et underskudd i 2019 på ca. 8,6 mill. kr., 

hvorav kun ca. 0,9 mill. kr. er dekket i 2020. Gjenstående er pr. 31.12.2020 ca. 7,7 mill. kr. 

og utgjør 2,96 % av brutto driftsinntekter. Kommuner som har samlet underskudd 

større enn 3 % meldes direkte inn i ROBEK.  

Kun Gamvik av kommunene har pådratt seg nytt merforbruk i kommuneregnskapet i 

2020. Gamvik hadde et merforbruk i 2020 på ca. 0,5 mill. kr. Flere av kommunene har 

imidlertid måtte bruke av fondsmidlene for å gå i balanse siste år. I henhold til ROBEK-

reglene er det merforbruk i kommuneregnskapet (kommuneregnskap eksklusive KF og IKS) 

som danner grunnlag for eventuelle innmeldinger i ROBEK. 

Vi gjør oppmerksom på i forbindelse med ny kommunelov ble regnskapsføringen til 

kommunene lagt om. Fra regnskapsåret 2020 vil et merforbruk i driftsregnskapet måtte 

dekkes samme regnskapsår av kommunens disposisjonsfond.  Dette betyr at hvis 

kommunen har et merforbruk, så vil dette først søkes dekket ved å stryke avsetninger til 

investering og dekning av tidligere års underskudd. Hvis dette ikke er tilstrekkelig må 

merforbruket så langt som mulig dekkes av de midlene som er tilgjengelig på 

kommunens disposisjonsfond.   

Status ROBEK- kommuner. 

• Porsanger klarte ikke å dekke mer enn ca. 1 mill. kr. av tidligere års underskudd i 

2020, dette var 3,7 mill. kr. lavere enn budsjettert. Gjenstående underskudd 

utgjør pr. 31.12. 2020 ca. 20 mill. kr. 

• Karasjok klarte inndekning av underskudd som planlagt i 2020. Gjenstående 

underskudd pr. 31.12.2020 er ca. 5,6 mill. kr. 
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2.3 Utbetalinger fra Havbruksfondet 

Utbetalingene fra Havbruksfonden de siste årene har hatt betydning for de gode 

resultatene i fylket, spesielt i 2018 og 2020 hvor det har vært betydelige utbetalinger. 

Under følger en oversikt over utbetalinger fra Havbruksfondet til kommunene i Troms 

og Finnmark i 2018, 2019 og 2020. Oversikten viser også hvor mye dette samlet har 

utgjort i prosent av kommunenes brutto driftsinntekter i 2020.  

   

 

 

 

 

 

Kommune

Utbetalinger 

2018

Utbetalinger 

2019

Utbetalinger 

2020 Sum 2018-2020

Samlet utbetaling 

2018-2020 i 

prosent av brutto 

driftsinntekter 

2020

(i kroner) (i kroner) (i kroner) (i kroner) (i prosent)

TROMSØ 30 753 444          2 367 279              28 905 279,39 62 026 002           0,9 %

HARSTAD 39 252 693          8 247 578              32 214 761,57 79 715 032           3,4 %

KVÆFJORD 14 127 307          1 088 359              11 158 822,02 26 374 488           6,1 %

TJELDSUND* 14 510 888          4 479 141              13 237 928,72 32 227 958           7,0 %

IBESTAD 28 077 061          2 161 163              22 158 150,92 52 396 375           27,2 %

GRATANGEN 11 063 976          5 852 243              8 737 944,35 25 654 163           15,7 %

LAVANGEN 6 490 340            500 012                  5 126 564,48 12 116 917           8,3 %

SALANGEN 6 923 029            533 346                  5 468 335,44 12 924 711           3,8 %

SØRREISA 2 596 569            200 005                  2 050 625,79 4 847 200             1,5 %

DYRØY 16 005 999          1 233 085              12 642 677,62 29 881 762           19,1 %

SENJA* 73 684 075          18 218 020            67 664 954,94 159 567 050         9,0 %

KARLSØY 35 952 752          2 765 066              29 375 214,47 68 093 032           22,0 %

LYNGEN 3 894 204            300 007                  3 075 938,69 7 270 150             2,1 %

KÅFJORD 2 596 136            200 005                  2 050 625,79 4 846 767             1,9 %

SKJERVØY 38 752 109          2 831 735              29 033 443,50 70 617 287           18,9 %

NORDREISA 7 715 783            477 789                  6 094 915,55 14 288 487           2,8 %

KVÆNANGEN 19 835 075          1 377 255              15 658 806,39 36 871 136           17,1 %

HAMMERFEST* 50 310 630          14 285 103            59 799 096,18 124 394 829         7,9 %

ALTA 46 448 489          7 158 512              38 874 168,83 92 481 169           4,2 %

LOPPA 22 628 165          1 743 320              20 129 740,24 44 501 225           26,8 %

HASVIK 7 246 495            557 513                  5 716 119,39 13 520 128           8,6 %

MÅSØY 17 178 055          4 435 509              20 451 574,56 42 065 139           20,6 %

NORDKAPP 13 842 886          6 696 430              17 393 294,04 37 932 610           10,8 %

LEBESBY 13 142 428          5 532 487              11 406 605,97 30 081 521           13,2 %

NESSEBY 7 614 345            586 681                  6 015 168,99 14 216 195           8,7 %

BÅTSFJORD 2 596 136            4 178 124              3 360 747,83 10 135 008           3,8 %

SØR-VARANGER 12 937 411          996 691                  10 218 951,86 24 153 054           2,3 %

Sum Troms og Finnmark 546 176 479       99 002 457            488 020 458         1 133 199 393     5,3 %

* For Tjeldsund, Senja  og Hammerfest som er nye kommuner fra  2020, er ta l lene for 2018 og 2019 summen av de gamle kommunene
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2.4 Netto lånegjeld  

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

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

formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

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

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

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

budsjettbalansen i kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til 

selvkostområdene (vann, avløp og renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra 

innbyggerne, og gjeld med rentekompensasjonsordninger. 
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Netto lånegjeld (i prosent av 
brutto driftsinntekter) 2018 2019 2020 

Berlevåg 141,5 164,7 202,5 

Vadsø 151,9 158,8 169,2 

Ibestad 88,5 121,7 149,2 

Sør-Varanger 124,4 135,6 136,2 

Båtsfjord 85,6 92,9 132,5 

Storfjord  90,1 119,9 131,0 

Tromsø 122,7 123,8 124,0 

Lyngen 157,7 162,0 123,8 

Vardø 135,2 123,2 121,0 

Harstad 118,5 119,4 117,8 

Alta 93,1 104,7 109,5 

Bardu 84,3 78,4 109,0 

Kåfjord 143,0 121,9 108,9 

Dyrøy 74,7 89,6 107,7 

Nordkapp 89,0 99,6 105,0 

Kvænangen 79,2 113,3 102,8 

Målselv 86,7 100,6 95,7 

Skjervøy 80,3 97,4 91,8 

Sørreisa 84,0 88,3 91,7 

Nordreisa  82,6 83,9 89,1 

Lebesby 92,2 90,0 89,0 

Salangen 81,6 81,6 79,1 

Balsfjord 88,7 83,3 78,5 

Nesseby 74,5 72,7 76,0 

Lavangen 59,5 74,7 74,7 

Karlsøy 82,1 81,2 74,3 

Gratangen 63,3 66,8 68,7 

Måsøy 70,3 70,8 61,5 

Kvæfjord 40,6 53,7 58,6 

Karasjok 51,0 55,3 58,6 

Kautokeino 54,0 62,8 53,0 

Hasvik 39,7 42,7 37,0 

Loppa 16,2 17,3 11,9 

Tjeldsund (ny fom. 2020)     Tall etter fristen 

Senja (ny fom. 2020)     Tall etter fristen 

Porsanger 62,8 61,1 Tall etter fristen 

Gamvik 88,8 81,9 Tall etter fristen 

Tana 127,7 126,7 Tall etter fristen 

Hammerfest (ny fom. 2020)     Feilregistrert 

Troms og Finnmark 105,1 110,4 111,5 

Troms og Finnmark u/Tromsø 99,4 105,8 107,0 

Landet uten Oslo 87,5 91,2 94,5 
 

Det har siste år vært en 

svak økning i netto 

lånegjeld i fylket fra 110,4 

% i 2019 til 111,5 % i 2020.  

 

Tallene påvirkes noe av 

høy netto lånegjeld i 

Tromsø kommune, og 

uten Tromsø har fylket 

samlet en netto lånegjeld 

på 107,0 %. 

 

For landet som helhet økte 

netto lånegjeld fra 91,2 % i 

2019 til 94,5 % i 2020.  

 

17 av kommunene i Troms 

og Finnmark har høyere 

gjeldsnivå enn 

landsgjennomsnittet pr. 

2020. 

 

Det er stor variasjon i 

gjeldsnivået i fylket.  

 

Flere kommuner i fylket 

har svært høy 

nettolånegjeld, og 

Berlevåg og Vadsø har et 

gjeldsnivå som er blandt 

de høyeste i landet.   

 

Om lag halvparten av 

kommunene i fylket økte 

lånegjelden siste år.     
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2.5 Disposisjonsfond 

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

og investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 

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

i disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  
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Disposisjonsfond (i prosent av 
brutto driftsinntekter) 2018 2019 2020 

Måsøy 20,5 24,7 30,0 

Lebesby 16,7 19,9 29,6 

Vardø 24,0 21,5 27,4 

Karlsøy 19,5 20,4 27,4 

Hasvik 20,9 26,2 24,9 

Loppa 27,5 22,2 23,2 

Berlevåg 19,2 19,3 20,8 

Kvæfjord 10,0 11,2 19,2 

Nordkapp 6,1 12,2 18,4 

Skjervøy 17,1 16,8 17,9 

Nesseby 15,2 16,5 16,7 

Båtsfjord 11,2 12,9 15,5 

Kautokeino 5,9 8,1 14,5 

Gratangen 8,9 6,2 14,4 

Kvænangen 13,5 12,4 14,4 

Salangen 7,1 8,8 13,9 

Harstad 11,4 11,0 13,4 

Ibestad 15,3 4,0 11,5 

Lavangen 18,9 11,9 10,5 

Hammerfest (ny fom. 2020)     9,4 

Balsfjord 6,9 6,0 7,3 

Vadsø 5,8 5,5 7,1 

Lyngen 7,9 7,7 6,9 

Sør-Varanger 4,1 5,8 5,7 

Nordreisa  6,1 4,0 4,5 

Målselv 2,2 3,4 3,8 

Bardu 6,0 3,6 3,5 

Alta 4,1 3,9 2,6 

Storfjord 7,9 4,3 2,1 

Tromsø 3,6 1,7 1,9 

Dyrøy 10,3 6,0 1,5 

Sørreisa 4,1 3,1 1,0 

Karasjok 0,2 0,2 0,2 

Kåfjord 0,6 0,7 0,1 

Tjeldsund (ny fom. 2020)     Tall etter fristen 

Senja (ny fom. 2020)     Tall etter fristen 

Porsanger 1,8 0,5 Tall etter fristen 

Gamvik 3,1 0,5 Tall etter fristen 

Tana 1,4 1,4 Tall etter fristen 

Troms og Finnmark 7 6,2 7,2 

Troms og Finnmark u/Tromsø 8,1 7,7 9,1 

Landet uten Oslo 11,1 11,0 11,8 
 

22 kommuner i fylket 

har funnet rom til å 

øke 

disposisjonsfondene i 

2020, og samlet har 

nivået for fylket økt fra 

6,2 % i 2019 til 7,2 % i 

2020.  

 

Hvis vi holder utenom 

Tromsø kommune 

som har et meget lavt 

nivå på sitt 

disposisjonsfond, så 

øker nivået for fylket 

til 9,1 %  

 

Økningen i 

disposisjonsfondene i 

2020 må også sees i 

sammenheng med 

store utbetalinger fra 

Havbruksfondet.  

 

 

På landsbasis er 

disposisjonsfondene 

økt noe siste år, fra 

11,0 % i 2019 til 11,8 % 

i 2020.     

 

17 kommuner i fylket 

har pr. i dag 

disposisjonsfond over 

landsgjennomsnittet 

på 11,8 %.  
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3. Sammenlikning med andre fylker - sentrale nøkkeltall 

 

 

 

I 2020 var det Møre og Romsdal (0,8 %) og Innlandet (1,3 %) de to fylkene som hadde de 

svakeste netto driftsresultater. Vårt fylke hadde 3. lavest resultat med 1,6 %, men dette 

var en klar forbedring fra året før hvor resultatet for fylket var negativt (-1,0 %).  

Troms og Finnmark hadde i 2020 høyest netto lånegjeld og lavest disposisjonsfond, 

dette var samme plassering i forhold til de andre fylkene som året før. Nivået på 

disposisjonsfondene i fylket har imidlertid bedret seg de siste årene, og hvis Tromsø 

holdes utenom er nivået i Troms og Finnmark i 2020 kun 2,3 prosentpoeng lavere enn 

landsgjennomsnittet. Når det gjelder netto lånegjeld er situasjonen mer bekymringsfull, 

her ligger vårt fylke sammen med Møre og Romsdal over 20 prosentpoeng over 

landsgjennomsnittet på 87,5 %. 

 

4. Avsluttende merknader 

Statsforvalteren vil utarbeide en utfyllende rapport om utviklingen i 

kommuneøkonomien i fylket når de endelige (reviderte) KOSTRA-tallene publiseres 15. 

juni 2021. 

 

 

Netto driftsresultat Disposisjonsfond Netto lånegjeld

( i % av brutto 

driftsinntekter, 2020)

( i % av brutto 

driftsinntekter, 2020)

( i % av brutto 

driftsinntekter, 2020)

Viken 3,0 14,0 98,1

Oslo 3,5 9,3 48,7

Innlandet 1,3 12,9 88,2

Vestfold og Telemark 1,9 11,0 87,6

Agder 2,3 13,3 92,7

 Rogaland 3,8 13,6 81,3

Vestland 1,7 10,3 87,1

Møre og Romsdal 0,8 7,7 109,6

Trøndelag 3,7 12,2 104,4

Nordland 1,8 9,4 90,2

Troms og Finnmark 1,6 7,2 111,5

EAK Landet 2,6 11,4 87,5
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Kommunene i Troms og Finnmark 
 
  
 
 

  

 

Orientering om RNB 2021 og kommuneproposisjonen for 2022 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til Prop. 192 S (2020–2021), Kommuneproposisjonen 2022 
og Meld. St. 2 (2020–2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021 lagt frem 11. mai 2021. Vi ønsker med dette 
å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene 
for 2021 og 2022.  
 
Sammendrag: 

 Budsjettopplegget for 2021 er som i 2020, sterkt preget av pandemien og regjeringen 
foreslår i revidert nasjonalbudsjett en ytterligere økning på 7,2 mrd. kr. til 
kommunesektoren for å håndtere konsekvensene av pandemien i 2. halvår.  

 
 For 2022 legges det opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1,6 og 2,0 mrd. kr. for 

kommunene.  
 

 Veksten må dekke økte demografikostnader på 0,6 mrd. kroner og økte 
pensjonskostnader på 0,5 mrd. Kroner i 2022.  

1. Revidert nasjonalbudsjett 2021 

Regjeringen skriver følgende i Revidert nasjonalbudsjett 2021 om kommuneøkonomi og korona-
situasjonen: 
 

«En god og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyggerne 
og viktig for å møte et økt behandlingsbehov i helsetjenestene som følge av pandemien. 
Koronapandemien har betydelig innvirkning på kommunesektorens inntekter og utgifter i både 2020 
og 2021. Regjeringen har hatt tett dialog med partene i Kommune-Norge, og har bevilget betydelige 
ekstra midler for å kompensere sektoren for de økonomiske virkningene av pandemien. Basert på 
anslag fra arbeidsgruppen som har kartlagt økonomiske konsekvenser av covid-19- situasjonen for 
kommunesektoren, samt oppdaterte anslag for skatteinntekter og utgiftsdeflator, anslås det nå at 
kommunesektoren er kompensert med om lag 2 mrd. kroner utover de anslåtte virkningene av 
pandemien i 2020. For 2021 er det bevilget og foreslått 16 mrd. kroner for å kompensere 
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kommunesektoren for merutgifter og mindreinntekter, inkludert forslagene regjeringen nå 
fremmer.» 

 
Revidert nasjonalbudsjett 2021 – koronapandemien:  

- 1 mrd. kr. er foreslått i økt innbyggertilskudd for å kompensere for merutgifter og 
mindreinntekter som følge av pandemien for 2. halvår 2021.  
 

- 1,5 mrd. kr. foreslås til økning av skjønnstilskuddet for å kompensere for merutgifter og 
mindreinntekter som følge av pandemien for 2. halvår 2021.  
 

- Videre foreslås det 757 mill. kr. til vaksinasjon mot covid-19. Bevilgningen kommer i tillegg til 
økningen av rammetilskuddet på 500 mill. kr. ved behandlingen av Prop. 79 S (2020-2021). 
 

- 100 mill. kr. til dekning av personellkostnader i relevante kommuner i forbindelse med 
massetesting for covid-19. Helsedirektoratet får ansvaret for et nasjonalt system for 
massetesting som blant annet vil innebære å prioritere hvor massetesting bør gjennomføres.  

 
- Kommunene får også 1,2 mrd. kr. i refusjon for karantenehotell.  

 
- Videre styrkes den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter med 1 mrd. kr. 

Midlene skal komme næringslivet i hardt rammede kommuner til gode. Av disse foreslås 500 
mill. kr. fordelt til kommunene nå, mens 500 mill. kr. kan utbetales hvis det er behov til høsten.  
 

- 79 mill. kr. foreslås bevilget til arbeidet med sårbare grupper, psykisk helse og rus. Dette er 
øremerkede midler til dels under Helse- og omsorgsdepartementet, dels under Barne- og 
familiedepartementet.  
 

Arbeidsgruppen som er nedsatt til å vurdere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet for 
kommunesektoren skal jobbe videre frem til august 2021 og vil i neste rapport anslå merutgifter og 
mindreinntekter for 1. halvår 2021 basert på foreløpige regnskapstall, og det tas også sikte på å gi 
anslag for 2. halvår 2021. Regjeringen vil komme tilbake med en ny vurdering av merutgifter og 
mindreinntekter i kommunesektoren i 2021 på bakgrunn av arbeidsgruppens augustrapport. 
 
Kommunesektorens inntekter  
Ved inngangen til 2020 var kommuneøkonomien solid etter flere år med god vekst i 
kommunesektorens frie inntekter. Foreløpige regnskapstall viser et sterkt netto driftsresultat for 
kommunesektoren i 2020, og antall kommuner i ROBEK-registeret har holdt seg lavt. Korrigert for 
midlertidige tiltak, herunder koronatiltakene, anslås både samlede inntekter og frie inntekter i 2020 å 
ha økt betydelig sterkere enn det ble lagt opp til høsten 2019, og anslagene er også oppjustert siden 
Nasjonalbudsjettet 2021.  
 
Kommunesektorens samlede inntekter anslås til å øke reelt med 9,0 mrd. kr. fra 2020 til 2021, noe 
som tilsvarer en økning på 1,6 prosent. I saldert budsjett for 2021 var det anslått en økning på 1,7 mrd. 
kr, som tilsvarer 1,4 prosent.  
 
For de frie inntektene anslås det en reell økning på 5,9 mrd. kroner fra 2020 til 2021, noe som er en 
oppjustering på 4,1 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett. Oppjusteringen av veksten må 
ses i sammenheng med økt anslag på skatteinngangen i 2021, kombinert med lavere skatteinngang 
og lavere bruk av øremerkede tilskudd i 2020.  
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Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2021 er oppjustert med 3,2 mrd. kr. sammenliknet 
med saldert budsjett, blant annet som følge av høyere anslag for lønnsvekst og ny informasjon om 
skatteinngangen så langt i år. Fordelingen er 2,7 mrd. til kommunene og 0,5 mrd. kr. til 
fylkeskommunene. Disse ekstrainntektene tar kommunene med seg til 2022, og innebærer dermed 
en varig styrking av kommuneøkonomien.  
 
Regjeringen skriver at de økte skatteinntektene må ses i sammenheng med oppjustering av anslagene 
for lønns- og sysselsettingsvekst. Dette er en god indikasjon på at det går bedre i norsk økonomi. 
Prognosene er imidlertid usikker blant annet på grunn av usikkerheten knyttet til hvordan den 
økonomiske utviklingen, herunder utviklingen i arbeidsmarkedet, blir i budsjettåret. I tillegg er det 
usikkerhet knyttet til avkastningen i kapitalmarkedet, samt størrelsen på den underliggende 
skatteveksten i økonomien.  
 
Kommunal deflator 2021 
Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2021 (deflator) anslås nå til 2,7 prosent. Anslaget er uendret 
fra saldert budsjett. Anslaget bygger på økning av lønnsvekstanslaget fra 2,2 til 2,7 prosent, og en 
nedjustering av prisveksten for varer og tjenester fra 3,5 prosent til 2,8 prosent.  
 
 Kommunal 

deflator 
Lønn Pris 

Statsbudsjettet 2021 2,7 2,2 3,5 
RNB 2021 2,7 2,7 2,8 

Endring 0 -0,5 0,7 
 
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 2021: 
 
Tiltak for faglig støtte og for å ta igjen tapt læring som følge av langvarige smitteverntiltak 
I 2020 ble det etablert et tilskudd for å ta igjen tapt progresjon for sårbare elever. Midlene ble tildelt 
kommuner, fylkeskommuner og friskoler. Det ble gjort lokale vurderinger av hvordan midlene best 
kunne benyttes for å følge opp elevene i målgruppen. Regjeringen foreslår å utvide tilskuddet med 
250 mill. kroner. Regjeringen foreslår i tillegg 10 mill. kroner til tiltak for å ta igjen tapt læring og tidlig 
innsats som fordeles særskilt til levekårsutsatte byområder som omfattes av regjeringens 
områdesatsing. Utdanningsdirektoratet.  
 
Psykisk helse i skolen 
Under koronapandemien er det ifølge Folkehelseinstituttet flere som sliter med ensomhet og psykiske 
plager, og unge og aleneboende sliter mest. Regjeringen foreslår derfor tiltak for økt kompetanse om 
psykisk helse i grunnskolen og videregående skole. Tiltakene skal bidra til at skolene kan jobbe 
forebyggende mot psykisk uhelse og tilpasse opplæringsløp til elever som opplever psykiske plager 
eller lidelser. Det foreslås 30 mill. kroner til utvikling av kompetansetilbud om psykisk helse, som 
kommuner og fylkeskommuner kan benytte. 
 
Tiltak for livslang læring 
Regjeringen har som målsetting at voksne skal få bedre muligheter til å styrke sin kompetanse. 
Regjeringen foreslår derfor 30 mill. kroner til en søkbar tilskuddsordning. Tilskuddet skal gå til to typer 
tiltak: 

- Tilbud lokalt eller regionalt om forsterket opplæring eller opphentings-/intensivkurs 
innenfor rammene av det planlagte skoleåret. 
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- Midler til kommuner for innkjøp av digitalt utstyr (bærbar PC og nettbrett) slik at de 
kan etablere utlånsordninger for deltakere som ikke har tilgang på slikt utstyr og dermed ikke 
kan delta i den digitale opplæringen kommunen kan tilby. 

 
Den primære målgruppen er kommuner og fylkeskommuner som deltar i forsøket med modulisert 
opplæring, og særlig forsøkene med opplæring på nivået under videregående (forberedende 
voksenopplæring). 
 

2. Det økonomiske opplegget for 2022 

Inntektsrammene for 2022 
Det legges opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner i kommunesektoren 
(kommuner og fylkeskommuner) i 2022. For kommunene er veksten anslått til mellom 1,6 og 2 mrd. 
kroner. Veksten er beregnet fra antatt inntektsnivå i RNB.  
 
Kommunesektorens demografikostnader anslås å øke med 1.2 mrd. kroner hvorav 0,9 mrd. Kroner 
må dekkes av frie inntekter. I underkant av 0,6 mrd. kroner av dette gjelder kommunene.  
 
Det anslås at pensjonskostnadene øker med 0,6 mrd. kroner. Dette er ikke fordelt på kommuner og 
fylkeskommuner, men kommunene har ca 8 ganger så mange årsverk som fylkeskommunene så vi 
antar at 0,54 mrd. kroner gjelder kommunene og 0,06 mrd. kroner gjelder fylkeskommunene.  
 
Veksten i frie inntekter for kommunene i 2022 utover demografi- og pensjonskostnader blir da mellom 
0,46 og 0,86 mrd. For sektoren som helhet blir veksten i frie inntekter mellom 0,11 og 0,23%.  
 

(tall i mrd. kroner) Kommunene 
Fylkes- 

kommunene 
Kommune- 

sektoren 
Vekst i frie inntekter 1,6-2,0 0,4 2,0-2,4 
Økt demografikostnad 0,6 0,4 0,9 
Økt pensjonskostnad 0,54 0,06 0,6 
Realvekst 0,46-0,86 -0,06 0,4-0,8 

 
Inntektsveksten som varsles i Kommuneproposisjonen er regnet ut fra anslått inntektsnivå i revidert 
nasjonalbudsjett for 2021 og korrigert for virkningen av virusutbruddet. Det betyr at forventet økt 
handlingsrom i 2021 sammenlignet med saldert budsjett også medfører en styrking av 
handlingsrommet i 2022 og framover.  
 
Barnevernsreform 
Barnevernsreformen medfører økt finansieringsansvar til kommunene som skal gi kommunene 
insentiver til å drive økt forebygging.  
 

 Det blir lagt inn 1,6 mrd. kroner i rammetilskuddet fra 2022 
 For å dempe overgangen for kommuner med høye utgifter i dag fordeles halvparten av 

kompensasjonen særskilt i to år 
 Det blir også innlemming av tilskudd til stillinger i barnevernet 
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Ressurskrevende tjenester 
Det ble innført en tilleggskompensasjon i 2021 for ressurskrevende tjenester for kommuner under 
3200 innbyggere med ekstra store egenandeler. Denne er finansiert med skjønnsmidler i 2021, men 
det blir erstattet med en tilleggskompensasjon. Kommuner blir kompensert 80 pst. av egenandeler 
over en terskelverdi. Terskelverdi fastsettes for å tilpasse rammen for tilskuddet. Departementet vil i 
statsbudsjettet gi en antydning på hvor terskelverdien vil ligge. 
 
Skjønnstilskudd  
Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsramme for 2022 på 1 372 mill. kr. Av denne rammen 
fordeles 990 mill. kr. til kommunene.   
 
Skjønnsrammen for 2022 1 372 mill. kr 
Fylkeskommuner 382 mill. kr 
Kommuner 990 mill. kr 
•        Basisramme 850 mill. kr 
•        Prosjektskjønn 20 mill. kr 
•        Reservepott 120 mill. kr 

 
Dette betyr at skjønnsrammen til kommunene for 2022 blir 990 mill. kr. Det er en reduksjon på 5 mill. 
kr. fra 2021. Det er fortsatt usikkerhet over pandemien og eventuelle konsekvenser i 2021 og 2022. 
Regjeringen har derfor foreslått at basisrammen til kommunene settes på sammen nivå som i 2021, 
altså 850 mill.  
 
Til sammen 140 mill. kr. av det samlede skjønnstilskuddet til kommunene holdes tilbake til 
departementets reservepott/prosjektskjønnspott. Eventuelle ekstra skjønnsmidler grunnet 
pandemien går gjennom eget løp.  
 
Retningslinjer for skjønnstildeling for 2022, og fordelingen av basisskjønn pr. kommune, vil bli 
offentliggjort i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2022 (oktober 2021). 
 

------------------------------------- 
 
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det 
økonomiske opplegget for 2021 og 2022. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Espen Larsen 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Strategi for tilskuddsordningen 2021 for anvendelse av årlig 

driftsoverskudd i Troms Holding AS 
 

Formål 
Eiermøtet i Troms Holding AS inviteres til å diskutere strategi for tilskuddsordningen for anvendelse 

av årlig overskudd i Troms Holding AS som ble vedtatt i styremøtet i Troms Holding 16. april 2021.  

Bakgrunn 
Aksjonæravtalen mellom eierne viser til et årlig eiermøtet mellom Partene i Troms Holding AS som 

skal utforme en strategi for tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- 

eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av den søkbare tilskuddsordningen, og styret skal 

legge strategien til grunn for fordelingen av årlig tilskudd.  

Selskapets vedtekter legger rammene for den søkbare tilskuddsordningen: 

«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling 

hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 

1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan gis til 

selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for 

at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for 

at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er 

hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Det kan ikke gis tilskudd til ordinær drift i 

kommuner, fylkeskommuner, selskaper eller organisasjoner.  Statlige organer eller foretak kontrollert 

av Staten kan ikke gis tilskudd.» 

 

Styrets innstilling til strategi for tilskuddsordningen 2021 
Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller 

utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen 

Troms.  

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt 

aktivitet og varige ringvirkninger.  

Målgruppe for utlysningen er selskaper som kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal 

gjennomføre tilretteleggende tiltak.     

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av 

prioriteringene i strategien. Prosjekter som bidrar til det grønne skiftet vil bli vektlagt.  

                                                                             

For tilskudd i 2021 vil prosjekter med følgende formål prioriteres:  

 Tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling  

o Rekrutteringsordning for unge i primærnæringene i Troms 
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o Prosjekter som tilrettelegger for, og/eller gir ny kunnskap om, regional nærings- og 

samfunnsutvikling og demografiske utfordringer- Prosjektene bør ha regional, 

nasjonal og/eller internasjonal relevans.  

 Kommunal og fylkeskommunal infrastruktur 

o Tilretteleggende infrastrukturprosjekter som vil fjerne flaskehalser og bidra til et 

bedre tilbud til innbyggere og næringsliv 

o Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av nærings- og industriområder 

o Utviklingsprosjekter som fremmer innflytting og nyetablering  

o Infrastrukturtiltak knyttet til bærekraftig og/eller naturbasert reiseliv 

 Lokal stedsutvikling og identitetsbygging 

o Felles prosjekt mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til 

identitetsbygging.  

o Erfaringer fra første utlysningsrunde viste at det er et behov for finansiering av 

mindre tiltak som har som mål å øke bo- og blilyst lokalt. Det settes derfor av midler 

til dette med følgende kriterier: 

 Forutsetter bekreftet kommunal medfinansiering på større prosjekt  

 Forenklet søknadsprosess og oppfølging 
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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: 

  25.04.2021  2021/1758 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  30.03.2021  Ann-Mari R. Evanger 
og Eilin E. Storaas 

   
 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mari Tande Aronsen, 77642156 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 

  

Svar på søknad om tilskudd – tiltakspakke for sårbare eldre 

Aktivitetstilbud og besøksvert 

 
Vi viser til deres søknader mottatt den 30.03.2021 og 16.04.2021 om tilskudd under 
tilskuddsordningen aktivitetstilbud og besøksvert – tiltakspakke for sårbare eldre. 
 
Tildelingskriterier 
Statsforvalteren har fordelt tilskuddet ut fra kvantifiserbare tildelingskriterier og en skjønnsmessig 
vurdering, jf regelverket for ordningen punkt 4. 
 
Ramme til fordeling i Troms og Finnmark 
Helsedirektoratet har gitt Statsforvalteren en ramme på kr 9 878 000, - til fordeling i Troms og 
Finnmark fylke. Det er kommet inn søknader som langt overstiger rammen. Søknadene utgjør 
nesten 17 millioner kroner. Med bakgrunn i de begrensede midlene som Statsforvalteren har til 
fordeling, er det foretatt en streng prioritering i samsvar med de føringer vi har fått fra 
Helsedirektoratet. 
 
Vilkår for tilskuddet 
Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial 
kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og 
sosial kontakt med sine nærmeste. 
 
Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for eventuelt i 
samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og 
smittesikker måte. 
 
Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med 
heldøgns bemanning. 
 
Tilskuddet er en engangsbevilgning. 
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Tilsagn 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark innvilger samlet tilskudd på kr 950 000,- til Nordreisa 
kommune for bruk i 2021. 
 
I vurderingen har vi lagt vekt på at tilskuddet skal bidra til å raskt kunne tilrettelegge for seniorer og 
eldre som bor i sykehjem eller omsorgsbolig i den pågående koronasituasjonen. 
 
Vi har prioritert å innvilge flest mulige søknader innenfor et begrenset budsjett. Derfor er flere 
søknader delvis innvilget. 
 
Statsforvalteren forutsetter at tiltakene utføres i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer 
knyttet til smittevern/covid-19. 
 
Navn på prosjektet/tiltaket: Aktivitetstilbud og besøksvert – Sonjatun sykehjem 
 

Tiltak Søknadssum Innvilget  
Lønn besøksvert 300 000 300 000 
Innkjøp av KOMP  100 000 50 000 
Ungdommer i sommerjobb 300 000 300 000 
Totalt: 700 000 650 000 

 
 
Navn på prosjektet/tiltaket: Aktivitetstilbud og besøksvert – Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun 
bo- og kultursenter 
 

Tiltak Søknadssum Innvilget  
Lønn aktivitør 400 000 300 000 
Totalt: 400 000 300 000 

 
Klageadgang 
Ifølge Helsedirektoratets regelverk er tildeling eller avslag på tilskudd under denne 
tilskuddsordningen ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det derfor ikke 
klagerett. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Statsforvalteren vil anvise beløpet kort tid etter at kommunen har underskrevet og returnert 
vedlagte bekreftelse på at tilskuddsmottaker aksepterer vilkårene. 
 
Tilskuddsmottaker må varsle Statsforvalteren i Troms og Finnmark dersom adresse, 
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Departementet, Statsforvalteren og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes til 
formålet, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10. 
 
Ubrukt tilskudd 
Tilskuddet skal benyttes innen den 31.12. 2021. Dersom midlene ikke kan brukes etter  
forutsetningene, skal de betales tilbake til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Eventuelt feil bruk 
og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt rettslige forføyninger. 
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Rapportering 
Det skal rapporteres for bruk av tilskuddet til Statsforvalteren innen 01.03.2022. Fylkesmannen lager 
en samlet rapportering som fra kommunene som sendes Helsedirektoratet innen 01.04.2022. 
 
Det skal rapporteres slik: 

 en kort beskrivelse/vurdering av tilbudet/tilbudene tilskuddsmidlene brukes/ble brukt til 
 Antall som nyttiggjør/gjorde seg tilbudet/tilbudene 
 Kortfattet vurdering av prosjektet og tiltaket, og det har bidratt til å nå målene 
 Hvordan er det jobbet for å nå målene 

 
Det bes også om en kort aktivitetsrapport på prosjektet per 31.05 2021 innen 10.06.2021 til 
Statsforvalteren, slik at det kan vurderes om tilskuddet fungerer etter hensikten. 
 
Rapport skal sendes til: Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø, eller 
sftfpost@statsforvalteren.no 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskuddet er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger som 
samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskuddsbeløp mindre 
enn 200 000 kroner. 
 
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige 
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal 
kunne sammenlignes på samme nivå. 
 
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap 
for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 
 
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til 
dette tilskuddet. 
 
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 - «Særlig 
hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling.» 
 
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette tilskuddet, er 
kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal ta ansvar for gjennomføring og 
rapportering. 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 21/1758. 
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Planting Mølmann (e.f.) 
assisterende helse- og sosialdirektør 

  
 
Lena Nordås 
seksjonsleder fagutvikling,  
helse- og sosialavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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TILSKUDD FRA STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK – 

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

 
Vår referanse: 21/1758 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT 
Att: Ann-Mari R. Evanger og Eilin Johanne Evensen Storaas 
 
Organisasjonsnummer 
 

Kontonummer 
 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 68 på revidert statsbudsjettet for 
2021, «Aktivitetstilbud og besøksvert». Tilsagnet er på kr 950 000,-. 
 
 
 
 

Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
sftfpost@statsforvalteren.no 
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Tiltak Til utbetaling 
Sonjatun sykehjem 650 000 
Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun 
bo- og kultursenter 

300 000 

Sum 950 000 
 
 
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 21/1758. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Statsforvalteren varsles ved endringer. 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2021 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 
 
  
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
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Fra: ikke-svar@miljodir.no
Sendt: 15.02.2021 13:08:41
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Kopi av levert søknad
Vedlegg: Soknad 21S78184.pdf
Kopi av innsendt søknad via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: Klimasats - støtte til klimasatsing i
kommuner og fylkeskommuner - 2021

Søknaden ligger som vedlegg.

Sendt av: Dag Funderud [dag.funderud@nordreisa.kommune.no]
Dato: 15.02.2021 13:08

Referansenummer (i søknadssenter): 21S78184

Med vennlig hilsen
Miljødirektoratet

NB: Ikke svar på denne e-posten.
Dette er en automatisk generert utsending og svar på denne vil ikke bli lest.

30



REFERANSENR.: 21S78184

KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2021

Organisasjonsnummer: 943350833
Foretaksnavn NORDREISA KOMMUNE 
Kontonummer: 4740 05 03954   verifisert

Adresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT
E‐postadresse: postmottak@nordreisa.kommune.no

Kontaktperson
Navn: Dag Funderud
Telefonnummer: 97630272
E‐postadresse: dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Utfyller
Navn: Dag Funderud

Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

SØKNAD

Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa
Hva slags type tiltak søker dere om? Klimavennlige bygg og anlegg

Om tiltaket

I hvilket fylke skal tiltaket gjennomføres? Troms og Finnmark

Nærmere beskrivelse

Beskriv tiltaket med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Nordreisa kommune planlegger for en utbygging og ombygging av Moan skole. Moan skole er en 1‐4 skole
som ligger i Storslett sentrum. Planene er å bygge ut skolen til en 1‐7 skole med et tilbygg på 2400 m2 samt
en renovering av eksisterende bygg på 1500 m2.
Prosjektet har vært i gjennom en romprogrammering, forstudie og forprosjekt i løpet av 2020. I
forprosjektet er det planlagt for at utbyggingen skal skje ved bruk av massivtre. Kommunestyret vedtok
rammene for utbyggingen 15.desember 2020 og at det skulle bygges ut i massivtre. 
Det jobbes nå med entreprisegrunnlag for en totalentreprise. 

Det søkes om støtte til å delvis dekke merkostnader for lavutslippsmateriale.
Prosjektet har en kalkulert kostnadsramme på 110 mill kr eks. mva. 

Hva er klimaeffekten av anskaffelsen, sammenlignet med det som vil bli anskaffet uten støtte?

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner ‐ 2021 | Utbygging og ombygging av Moan
skole i Nordreisa
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CO2 – regnskapet for livsløpet til bygninger i massivtre sammenlignet med standard TEK17 viser en
reduksjon på over 40 %. Prosjektet vil fortrinnsvis bruke massivtre produsert i Norge eller Sverige for å
redusere utslippene knyttet til transport.
Behovet for byggtørking til massivtre er betydelig mindre eller helt borte. Dette er en aktivitet som det er
tradisjonelt knyttet store utslipp til.

Å bygge i massivtre gir mindre avfall på byggeplass, elementene blir tilpasset på fabrikk. Dette gir en ryddig
byggeplass og gjør det enklere å ha en høy kildesorteringsgrad. Massivtre gir en kortere byggetid, samt
godt arbeidsmiljø for arbeiderne. Mindre støv og støy er til glede for arbeidere og naboer.
Massivtre gjør bygget fleksibelt. Montering av hjelpemidler som for eksempel håndtak og takskinner kan
gjøres ved endret behov. Brukergruppen har differensierte behov som tilpasses.
Ved å etterspørre klimavennlige løsninger bidrar en til at markedet omstiller seg til lavutslippssamfunnet.

Prosjektet vil i konkurransegrunnlaget fokusere på gjenbruk av materialer fra den gamle delen av skolen.
Det er et mål at det som kan gjenbrukes skal tas vare på og brukes på nytt. 

Det vil bli stilt krav i konkurransegrunnlaget om at minimum 30 % innblanding av gjenbruksasfalt for
asfaltering av uteområdene.

Bygget skal bruke energismarte løsninger som går utover dagens standard. Balansert ventilasjon 
i samspill med bioenergi‐oppvarming gir et sunt bygg med lite behov for tilført energi. 
Skolebygg i massivtre vil vise at det offentlige går foran og tar i bruk klimavennlig tiltak. Prosjektet 
blir et viktig symboltiltak som viser at overgangen til lavutslippssamfunnet starter nå. 

Endelige målsetninger med hensyn til bl.a. klima, miljø og energi skal defineres i konkurransegrunnlaget for
totalentreprise. Som et utgangspunkt for målsetningen vil det i konkurransen bli beskrevet at det skal
være sertifiserbar i hht feks BREEAM‐NOR nivå «Very good».

Hvilke registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Det planlegges å stille krav om at entreprenør utarbeider et klimagassregnskap for gjennomføringen av
byggeprosjektet etter NS 3720.

Hva er merkostnaden for det klimavennlige alternativet, sammenlignet med det som ellers vil anskaffes
uten støtte?
Prosjektet har en kalkulert kostnadsramme på 110 mill kr eks. mva. I budsjettet er det lagt inn en
erfaringsbasert merkostnad på 3 %. Det bygger på tall innhentet fra tilsvarende bygg andre steder i landet
som de siste åra er satt om med massivtre. 

Har dere sjekket at investeringen faller utenfor Enovas ordning? Ja
Kommentar til dette:
Ikke utfylt

Hvordan er den klimavennlige anskaffelsen innovativ?
Dette er det første større massivtrebygget i Nordreisa. Det vil bli utfordrende i forhold det lokale klima i
området med tanke på kulde, vind og snømengder. Kommunen ønsker å løse denne utfordringen med
denne byggemetoden og andre klimavennlige løsninger. Det planlegges videre for å kople den nye skolen til
det lokale bioenergianlegget på Storslett.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
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Det er forventet en merkostnad på 3 % ved bygging av skolen med massivtre. Dette gjør at det blir viktig å
innhente tilskudd for å være med å dekke denne økte kostnaden. Kommunens økonomi er stram og da er
det viktig å hente inn tilskudd der det er mulig. 

Gjennomføring

Varighet: 01.09.2021 ‐ 31.01.2023
Tidsplan for anskaffelsen:
Prosjektet planlegges lagt ut på anbud i vår med byggestart til høsten 2021. Merkostnadene vil da påløpe i
løpet av byggeperioden fram til høsten 2022.

Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Det skal eies og driftes av Nordreisa kommune. Kommunen har egen virksomhet med ansvar for alle
kommunale bygninger.

Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Det planlegges for vanlig forvaltning, drift og vedlikehold FDV, i forhold til de krav som bygget stiller. 
Driftsbudsjettet er beregnet til ca 1,1 millioner.

Hvordan er klimaambisjonen i anskaffelsen politisk forankret?
Forprosjektet ble behandlet i kommunestyret 15.12.2020. Der ble det gjort vedtak om at utbyggingen
skulle skje ved bruk av massivtre og at det skulle søkes om eksterne midler.

Hvor integrert er klimagassreduksjon i kommunens arbeid i dag? Delvis integrert
Vil tiltaket bidra til at klimagassreduksjon blir mer integrert i kommunens arbeid? Hvordan?
Dette er det første store bygget i kommunal eie som bygges i massivtre. Det vil være en milepel og gi
grunnlag for at nye bygg seinere også blir satt opp i massivtre. Kommunen planlegger at det skal utarbeides
et klimabudsjett i forbindelse med budsjett for 2022. 
Nordreisa kommune har tidligere søkt Klimaløft og fått tilskudd til innkjøp av to EL varebiler og fire EL
sykler.

Skal kommunen(e) finansiere og gjennomføre klimatiltaket med betydelig innsats fra næringsliv,
innbyggere eller organisasjoner? Nei

Omstillingseffekt

Hvilke aktører skal være vesentlig involvert i prosjektet?
Kommunesamfunnet: Prosjektet involverer også eksterne aktører i kommunen, for eksempel innbyggere,
lokalt næringsliv og lokale organisasjoner.

Kommentar til dette?
Dette er den største barneskolen i kommunen og et slikt nybygg i massivtre vil være både et miljøvennlig
bygg, men det er også store forventninger til at inneklima for skoleelevene og lærere vil bli bedre og
derved skape et sundt og godt læringsmiljø for alle.

Hvordan kan tiltaket bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet?
I planleggingen av utbyggingen er det lagt vekt på tilrettelegging for at både barn og voksne skal sykle til
skolen og at det skal være gode og hensiktsmessige sykkelparkeringer. Utbyggingen skjer ved gjenbruk av
den gamle delen og tilbygg i massivtre. Det er et utbygd bioenergianlegg på Storslett som forsyner flere

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner ‐ 2021 | Utbygging og ombygging av Moan
skole i Nordreisa

Side 3 av 5  

33



bygninger i dag og etter planen skal hele skolen nå gå over til oppvarming via bioenergi. (den gamle delen
av skolen har tidligere vært oppvarmet med panelovner med strøm)

Budsjett

Kostnader Beløp

Merkostnader klimavennlige materialer 3 300 000

Merkostnader prosjektering 395 000

Merkostnader oppfølging og rapportering 150 000

Klimagassregnskap 90 000

Sum kostnader 3 935 000

Finansiering Beløp

Samlet kostnad 3 935 000

    ‐ Egne midler 985 000

    ‐ Andre offentlige midler / annen finansiering 0

Omsøkt tilskudd 2 950 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Kravet til klimagassutslipp i prosjektet kan bli redusert.

Minstesum for gjennomføring: 2 500 000

Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Utdyping finansiering

Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg

Særutskift utbygging av Moan skole.pdf (Økonomi/Finansiering)
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 Dag Funderud for NORDREISA KOMMUNE

Levert 15.02.2021
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Fra: Dag Funderud (Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 15.04.2021 12.37.26
Til: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Kopi: 

Emne: Søknad tilskudd til tømmerkai
Vedlegg: Skissesøknad tømmerkai Sørkjosen 15-04.2021.pdf;Uttalese fra Skogbrukssjefen i Nord Troms vedrørende
tømmerkai.pdf;Tømmerkai Nordreisa fra Allskog.pdf
 
 
Hei
Det vises til Landbruksdirektoratets utlysning av midler til tømmerkaier 2021.
 
Vedlagt ligger skissesøknad om midler til tømmerkai fra Nordreisa kommune, Uttalelse fra Skogbrukssjefen i Nord Troms og
Uttalelse fra Allskog.
 
Vi håper å komme med blant de som får sende inn fullstendig søknad 15.august 2021.
 
Vennlig hilsen

Dag Funderud
Kommunalsjef drift og utvikling

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 41
Mobil  976 30272

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 B nr: 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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Skissesøknad for kai- og tømmerterminal i 
Sørkjosen 

Nordreisa kommune 
Troms og Finnmark 2021 

 

 

I forbindelse med tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2021, søker Nordreisa kommune om 

tilskudd til utbedring av kai- og tømmerterminal i Sørkjosen, Nordreisa kommune.  
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Bakgrunn. 
Melding om kystskogbruket 2008 la grunnlag for et bredt samarbeid i verdikjeden. Meldingen 

tydeliggjorde også at det store potensialet i kystskogbruket ikke ble hentet ut, samtidig som 

industrien manglet råstoff. Melding om kystskogbruket 2015 har mål om en firedobling av 

verdiskapinga i kystskogbruket fram til 2045. Kystskogens karbonlager skal økes og trevirke skal i 

økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer og energikilder.  

For å nå målene i både Kystskogmeldingen og Skog 22 må blant annet god infrastruktur være på 

plass. Dette er også forankret i Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst. 

I SINTEF rapport om transport av skogsvirke i kyststrøk ble Kåfjord kommune utpekt som mest 

aktuelt sted for lokalisering av tømmerkai for Nord-Troms regionen. Med tanke på lokaliseringen av 

skogressursene så er ei tømmerkai i Nordreisa en bedre plassering.  

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog og Kåfjord 

90.000 daa (begge sør for Nordreisa). I Nordreisa kommune er det 250 000 daa produktiv skog, og 

Kvænangen kommune, nord for Nordreisa, med 165 000 daa produktiv skog.  

Det er tidligere søkt om tilskudd til ei flerbrukskai på Hjellnes i Nordreisa i 2014. Dette prosjektet er 

pr nå lagt på is. Flerbrukskaia viste seg å være et prosjekt som vanskelig lot seg realisere av flere 

årsaker. Flerbrukskaia var knyttet til et tiltenkt industriområde som skulle dekke satsing tilknytta olje- 

og laksenæringen. Utbygging for laksenæringa har store begrensninger siden Reisafjorden er en 

nasjonal laksefjord. Oljenæringa har valgt sjøbaserte løsninger, noe som gjør at behovet for 

landbaserte løsninger ble borte. Det tiltenkte industriområdet ble heller ikke godt mottatt av 

grunneierne på Hjellnes. De økonomiske investeringene som krevdes til et slikt prosjekt var også 

medvirkende årsak.  

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for økt næringsaktivitet i skogen, og tømmertransport via 

sjøveien. Kaianlegget i Sørkjosen har tidligere vært brukt til tømmertransport, men tilfredsstiller ikke 

dagens krav. Kaifronten er for kort til å lagre tømmer på, og dybdeforholdene er noe grunne. I dag 

går det annet gods over kaia, og ved en utbedring vil det også være plass til tømmertransport i 
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Sørkjosen. Nordreisa kommune og skognæringa i regionen ser utbedring av Sørkjosen kai som eneste 

realistiske prosjekt. 

Nordreisa kommune søkte om midler i 2020, men nådde ikke opp. Denne søknaden er oppgradert og 

justert i forhold til innspill. 

 

Bildet viser plassering av omsøkt kai Sørkjosen (1) i forhold til beliggenhet til tidligere omsøkt 

flerbrukskai og Hjellnes (2). 

Eierforhold og samarbeid. 
Sørkjosen kai ligger rett ved E6 i Sørkjosen og eies av Nordreisa kommune. Nordreisa kommune eier 

også molo vest for kaianlegget. Ved en utbedring av kaia vil Nordreisa kommune fortsatt eie hele 

kaianlegget (gårds- og bruksnummer 47/137), med areal for baklager/tømmerterminal inkludert (se 

figur 2). 

Felleskjøpet og Nordreisa kommune har en avtale om at det er Felleskjøpet som tar seg av logistikk 

og gods over kaia. Felleskjøpet har kontakt med alle innkomne båter og gjør registreringer av 

lasting/lossing av gods, skriver fakturagrunnlag til kommunen, som fakturerer transportør for den 

mengden som føres over kai. Dette er en tidsbegrenset avtale som kan sies opp hvis kommunen 

ønsker å gjøre dette i egen regi. Avtalen er ikke tinglyst. Ved etablering av tømmerkai, vil skogeiere få 

tinglyst prioritert bruksrett. 

 

Ved en forbedring og utvidelse av dagens kai blir det også plass til lagring og skiping av tømmer. 

Lokale bedrifter som i dag bruker Sørkjosen kai, og som har behov for en større kaifront, for periodisk 

lagring, utskiping og i landførsel av gods er: 

• Felleskjøpet (lokalisert med et næringsbygg ved kaia): varer og materiell.  

• Skog- og jordbruksnæringa: tømmer, varer og gods. 
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• NTS Shipping AS (lokalisert med to næringsbygg ved kaia): forsyning til havbruk og 

mellomlager for videre transport, samt annet gods. Sekk og paller.  

• Avinor - Sørkjosen flyplass: strøsand og grus. 

• Bedrifter innen anleggsarbeid: asfalt og grus til veiprosjekter og materiell til 

linjebygging/annet anlegg. 

• Flere rederi og aktører langs kysten kan ikke bruke Sørkjosen i dag siden det er for grunt ved 

kaia. Ved en utbedring av kaiareal og mudring kan man regne med flere anløp til kai, og mer 

transport over fra vei til kjøl, enn det vi har i dag. 

 

Nordreisa kommune eier i dag kaianlegg og molo, samt baklager. Nordreisa kommune (gårds- og 

bruks nr. 47/137) vil også stå som eier etter en utvidelse og forbedring av anlegget. 

 

Tømmervolumene 
Nedslagsfeltet til Sørkjosen kai vil være nabokommunene til Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord, samt 

Storfjord kommune.  

Skogområdene i Nord-Troms består hovedsakelig av lettdrevne furumoer og tilgjengelige lier, med 

lauv og blandingsskog. I liene er det også plantet noe gran. Hva som er økonomisk drivbart av det 

produktive skogarealet, varierer noe mellom kommunene i regionen, men i snitt ligger det på rundt 

50 prosent.  

Det er beregnet et volum på 200 - 250 000 m3 i nærmeste 25-årsperiode der nesten halvparten er 

tynningsvirke. De store flatehogstene av furuskog under krigen påvirker fortsatt skogbildet i Nord 

Troms. Store området Skibotndalen, Reisadalen og i Kvænangsbotn består av sammenhengende 

furuskogområder med hogstklasse III-IV.  
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Grana fra skogreisingsperioden har også tynningspotensiale i årene som kommer. I Perioden 1950 -

1990 er tilplantet ca 32.000 dekar. Vi anslår at ca halvparten kan tynnes i løpet av de neste 25 år. 

Med et uttak på 3 m3 pr dekar blir det ca 50 000 m3. 

Statskog SF som eier de største furuskogsområdene planlegger årlig uttak ca 8-10 000 m3 med 

tynningsvirke og etter hvert sluttavvirkning furu. 

Massevirke er etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og biovarmekunder (Forsvarsbygg i Indre 

Troms). Virke til industriflis er også aktuelt og levere til Salten verk i Sørfold. Transport av virke på bil 

sørover stopper seg selv i Storfjord. Der går en «økonomisk smertegrense». For lengre avstander enn 

det, lønner det seg å frakte tømmer på båt.  

Se vedlegg fra Skogbrukssjefen i Nord Troms om skogressurser, driftsforhold og avsetning. 

 

Bildet viser kjøreavstander fra skogområdene i de fire kommunene som sokner til kaia i Sørkjosen. 

 

Tømmertransport og veistandard 
Ferdselsåren inn til Sørkjosen kai er E6. Fra E6 og 220 meter inn til kaiområdet er det en kommunal 

vei på BkT 8 og 32 t. Denne strekningen ble oppgradert i 2015 i forbindelse med at Staten vegvesen 

leide areal på havna til mellomlagring av steinmasser fra Sørkjostunellen. Det foreligger ikke 
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dokumentasjon etter oppgraderingen, men dette er nå bestilt og vil bli utført i juni/juli 2021. Målet 

er at veien skal oppgraderes til bæreevne BkT 10 og 60 t. Dette gjelder også flere andre kommunale 

veier i kommunen. For tilkomst nordfra er brua på E6 over Reisaelva en flaskehals. E6 nord og sør for 

brua har 60 t totalvekt, men brua har 50 t. Statens vegvesen fikk en startbevilgning i Statsbudsjettet 

for 2021 og har startet prosjekteringsarbeidet med å skifte ut brua. De planlegger oppstart i 4.kvartal 

2021 og forventer ferdigstillelse tidlig 2022. Ny reguleringsplan for området ble godkjent i 2019. 

Fylkesveiene i Nord-Troms som sokner til E6, har for det meste BkT 10 og 50 t som standard. Noen 
veier har 60 t, mot BkT 8 32 t i andre enden av skalaen. I de mest skogrike områdene er det i 
hovedsak 50 t som gjelder. Troms og Finnmark fylkeskommune er i gang med utskifting av ei bru på 
Fv 8650 i Reisadalen. Arbeidet forventes ferdig til sommeren/høsten i år. Videre planlegges oppstart 
av utskifting av to bruer til langs samme vei høsten 2021. En stor andel av furuskogen i Reisadalen 
kan tas rett ut til denne fylkesveien.  
 
Status for det kommunale veinettet er ikke fullstendig kartlagt, men her er det flaskehalser som 
ellers langs kysten. Dette er en jobb som kan gjøres etter mal fra Sogn og Fjordane "Flaskehalser for 
tømmertransport på kommunale veier" (2019), et prosjekt i regi av Kystskogbruket. Region Nord-
Troms vil dra nytte av erfaringer, arbeidsmetodikk og prioritering i arbeidet framover. Det planlegges 
å ta initiativ til et lignende prosjekt for kommunale- og fylkeskommunale flaskehalser i 2021/22. 
 
Skogsveinettet er i flere områder ferdig utbygd. I områdene der det er bygd skogsvei på furumoene 
er det i hovedsak skogsbilveiklasse 3. Noen dalfører har en del traktorveier som kan oppgraderes til 
bilvei, samt behov for nybygging av lastelommer langs fylkesvei og nybygging av skogsbilveier. 
Hovedplan for vei viser et behov for om lag 130 km med skogsvei. Dette kan løse ut nye 150-200 000 
fm3.  
 
Forholdene for terrengtransport er gunstige. Lite bratt terreng og gode grunnforhold. I eldre furu -og 
lauvdominert skog er hellingsprosenten 18 og 27, for tynningsklar furuskog er hellingsprosenten 12, 
viser tall fra Landskogtakseringen. I regionen kan man enda regne med gode vinterforhold med tanke 
på driftsplanlegging. 
 

Adkomsten og lagermulighetene på kaien  
Dagens kai er en betongkai med 30 meters kaifront. Den har ikke tømmerstaker og nok 

lagringskapasitet på kaifront. Det er behov for en forlenging av kaifront og mudring for at kaia også 

skal fungere til tømmertransport. 

Planlagt ny kai vil komme i forlengelse av dagens kai nordover. Planlagt forlengelse er på 40 meter. 

Den nye kaia vil få en kaifront på 70 meter. Dybdenivået ved kaifront er på 5 meter i dag. Det er 

behov for å mudre også der nytt kaiareal er tiltenkt. Kommunen fikk utarbeidet et kostnadsoverslag 

for å mudre i 2019. 

Ved det nye kaiarealet står et næringsbygg som tidligere ble benyttes av Felleskjøpet. Felleskjøpet 

flyttet butikken inn i ett annet næringsbygg de eier våren 2020. Riving av deler av den gamle 

Felleskjøpbutikken vil derfor frigjøre areal til logistikk og lagring av tømmer på det nye kaiarealet. 

Det nye kaiarealet planlegges som en flerbrukskai, med 70 meters kaifront. Etter mudring vil det 

være 8 meters dybde, ved lav vannstand, og kaia vil ha anlegg for fleksible tømmerstaker. Ved å 

bruke dagens -og den planlagte kaifronten til tømmerlagring, vil det være plass til ca. 600 fm3, 
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samtidig som det ikke stenger for annen lasting og lossing over kaia. Med en 10 m bred "passasje" til 

annet gods, er det ingen tidsbegrensing på hvor lenge tømmeret kan ligge på kaifront.  

Tilkomst fra E6 er på kommunal vei og inn til kaiareal, med god plass til å snu tømmerbil og legge opp 

tømmer i lunner. Båtene som går langs kysten i dag tar fra 1 100 fm3 til 4 000 fm3. I tida båten ligger 

til kai må det kippes (95 m) fram til kaifront med tømmerbil og hjullaster med tømmerklo (3-5 

fm3/tur). De største båtene har så lang rekkevidde på krana at en kan legge to lunner på kaifront. 

Det tiltenkte kaiarealet ligger inne i kommunal arealplan og er i henhold til formålet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser dagens situasjonskart, med inntegna nytt kaiareal, veitilkomst, snuplass og 

baklager/tømmertermial. Nr. 1 på bildet viser næringsbygg som skal rives for å gi bedre plass på 

kaiareal. Bildet er tatt under anleggsperioden for tunellarbeidet. Overskuddsmasser er kjørt bort og 

området er i dag planert. 

 

Dybdeforhold og tekniske krav  
Dagens kaianlegg består av ei betongkai, 30 meter kaifront, og ei trekai på 30 meter for 

fiskerimottak. Dybdeforholdene er på 5 meter. Vest for kaia er det bygd en molo på ca. 200 meter og 

tilrettelagt for småbåthavn.  

Eksisterende betongkai ble bygd samtidig med resten av kaiområdet på slutten av 70-tallet. Den er 

jevnlig renovert og har status som godkjent ISPS havn. Betongkaia er fendret med lastebildekk og har 

fire pullerter, i tillegg en pullert sør for trekaia, og en nord for betongkaia. 

Forlengelse med 40 m av dagens betongkai vil bygges etter krav til industrikai. Bæreevne på 40 

kN/m2 og 700 kN over en flate på 1 x 1 m. Tømmerkaia vil ha endestaker- og fleksible tømmerstaker. 

Kaia vil utstyres med fenderverk, pullerter, og stige. Det er behov for framføring av strøm til lyspunkt. 

Tiltenkt kai vil ha betongdekke og en dybde etter mudring på 8 meter.  

Grunnundersøkelser i området for ny kai ble utført i etter raset i mai 2015, da deler av moloen og E6 i 

Sørkjosen havn raste ut. Undersøkelsene viste at arealet nord for eksisterende kai ble funnet trygt, 

med stabil sandbunn.  
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Med eksisterende kai på 30 m, og tiltenkt ny kaifront på 40 m, vil en få ei funksjonell flerbrukskai. 

Endestaker og fleksible tømmerstaker gjør at annet gods kan lastes og losses, selv om det ligger 

tømmer på kaifront. Bæreevne og punktbelastning på eksisterende kai må undersøkes grundigere. En 

løsning er å ha kortere tømmerstaker for redusert vekt på den delen av kaifront. Mudring vil skje ved 

eksisterende og tiltenkt kai. 

Sørkjosen havn ligger rett ved elvedelta til Reisaelva. Gjennom årenes løp har løsmasser fra elva, 

sammen med strøm fra sjøen, kommet inn i havnebassenget. Det jobbes med en vurdering av tiltak 

for å redusere sandvandringen inn i havnebassenget. Kostnadene med en sandfangermolo må ses 

opp mot alternativet som er vedlikeholds mudring og hva som vil være mest regningssvarende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser området for utbygging og ny kai (blå), området som skal mudres (rød) og vurdering av 

tiltak for å hindre sandvandring (gul pil). Kart med dybdepunkt og dybdekontur fra Kystinfo.no. 

 

Kostnadsanslag 
Kostnadsanslaget er jobbet fram ut fra kjent informasjon. Noen nærmere undersøkelser må til for en 

bedre nøyaktighet på kostnader for mudring, dersom noe av massene er forurenset og trenger 

spesialbehandling. Bæreevne på dagens kai må også vurderes nærmere. Dersom utfylling av nytt 

kaiareal, sammen med mudring, viser at det er behov for lengre peler, vil det fordyre kostnadene til 

forlengelse av kaia. Noe av denne usikkerheten er tatt med i kostnadsanslaget.  

Sørkjosen kai ligger tett på utløpet til Reisaelva. Løsmasser fra elva, sammen med bølge- og sjøstrøm, 

er årsak til mudringsbehov. Det er lagt inn i kostnadsanslaget en vurdering av tiltak som kan hindre 

sandvandring. Kostnader til sandfangermolo må så settes opp mot kostnader til vedlikeholds 
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mudring. Det er ikke mudret i havnebassenget siden bygging av kaianlegget for om lag 40 år siden, 

men tiltaket bør vurderes sammen med utvidelse og forbedring av kaia. Det vil også være kostnader 

knyttet til prosjektering, anbudsprosess og prosjektoppfølging. 

 

 Kostnadsoverslag 40 meter kaifront Beregnet 
kostnad kr 

Skogbruks-
andel kr 

 Grunnarbeid   

1 Utfylling og plastring 350 000 350 000 

2 Mudring 5 750 000 2 300 000 

    

 Kaianlegg   

3 Rigg og drift 1 300 000 1 100 000 

4 Graving og forankringskontruksjon 470 000 470 000 

5  Pelearbeid 2 300 000 2 000 000 

6 Betongarbeid 4 700 000 4 400 000 

7 Pullere/fendring 550 000 520 000 

8 Redningsutsyr/lys 120 000 120 000 

    

9 Vurdering av behovet for 
kofferdam/sandfangermolo 

80 000 40 000 

    

10  Kostnadsreserve 10 % 1700 000 1700 000 

11 Planlegging, prosjektering, søknad, 
konkurransegrunnlag og geoteknikk 

1 400 000 1 400 000 

12 Rivning av næringsbygg 480 000 0 

 Sum kostnadsoverslag kai 19 200 000 14 400 000 

Skogbrukets andel av prosjekt flerbrukskai i Sørkjosen vil være knyttet til postene (1), (2) mudring 40 

%, kaianlegg (3-8), vurdering av sandfangermolo (9) 50 %, (10) og (11). 

 

Finansieringsplan  
Sørkjosen kai vil fortsatt driftes av Nordreisa kommune etter en mudring og utbygging. Dagens 

aktører og nye aktører, som frakter gods over kai, vil bidra med årlige inntekter til kommunen. 

Tilskudd, egenandel og årlige inntekter vil dekke kostnadene. 

Beregnede kostnader 19 200 000 

Skogandel 75 % 14 400 000 

  

Tilskudd fra Landbruksdirektoratet 80 % av skogandelen 11 520 000 

Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 5 000 000 

Nordreisa kommune, egenandel 2 680 000 

Sum finansiering 19 200 000 
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Drift- og vedlikeholdsansvaret  
Nordreisa kommune, og/eller den de har avtale med, vil ha ansvaret for drift og vedlikehold av 

kaianlegget. Drift og vedlikehold av tømmerkai ses i sammenheng med drift av dagens kai. Ny 

tømmerkai kan betjenes innenfor eksisterende avtale og bemanning, samt eksisterende maskinelt 

utstyr.  

Rettigheter  
Det er utarbeidet et utkast til avtale om bruksrett for skogbruket. Dersom det blir utbedring av 

Sørkjosen kai vil skogeiernes bruksrett tinglyses så snart den er signert av partene. 

Avtalen vil inneholde følgende: 

- Nordreisa kommune erklærer at skogeierne i kommunene, på tinglysingspunktet, Storfjord, 

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen sikres en langsiktig og prioritert bruksrett til lagerareal og 

kaifront i Sørkjosen  

- Med prioritert bruksrett er ment en varighet på minimum 25 år. Avtalen kan deretter 

reforhandles. 

- Kaieier, eller den som styrer logistikk over kai, skal koordinere bruken av 

virkesterminal/baklager og kaianlegg mellom skogeiere og andre brukere. Skogeiere vil som 

regel engasjere tømmerkjøpere i regionen til omsetning og transport av virke. 

- Nordreisa kommune har ansvar for forsikring, drift og vedlikehold av Sørkjosen kai, inkludert 

tilkomst på kommunal vei. 

- Behov for bruk av baklager/tømmerterminal og kai må meldes inn med en måneds varsel til 

Nordreisa kommune, eller den som styrer logistikken over kai. Baklager/tømmerterminal kan 

også brukes til andre formål etter nærmere avtale med kommunen. 

- Dersom det oppstår en prioritetskonflikt vil kommunen søke løsninger som ikke fører til 

forfordeling. 

- Tilrettelegging og opprydding før og etter utskiping av skogsvirke, eventuelt flis, foretas av 

det selskap som til enhver tid nytter baklager/tømmerterminal og kai. 

- Kostnad med bruken av kai og baklager/tømmerterminal av skogeiere, men sine 

tømmerkjøpere/-selgere av skogsvirke, vil betegnes etter "lav sats". Med lav sats menes en 

sats som tar hensyn til at det er bevilget offentlige midler til tømmerkai i Sørkjosen. 
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        Skogbrukssjefen i Nord Troms  

          

 

Tømmerkai i Sørkjosen-Nordreisa kommune 

Oversikt over skogressurser og skogvegnettet for Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord 

kommune. 

 

Region Nord Troms består av flere kommuner, men her beskrives de kommunene som regnes inn i 

dekningsområde for ei framtidig tømmerkai i Sørkjosen. 

Skogressursene 

Det beste tallgrunnlaget vi har for fylket i sin helhet er tallene fra Landskogtakseringa. I Nord Troms 

er det ingen kommuner som har heldekkende skogbruksplaner - det er kun enkeltplaner eller 

områdetakster. 

Skogarealet i Nord Troms omfatter ca. 90 % lauvtredominert skog, der 80 % er lauvskog med mer enn 

70 % andel bjørk. Andelen lauvtredominert skog i Nord Troms er tre ganger så høy som 

landsgjennomsnittet, og det er særlig andelen bjørkeskog som er høy. Av bjørkeskogen viser, 

landskogtakseringen til at 80 % er hogstmoden. Lauvskogområdene har i hovedsak middels bonitet. 

Furumoene består for det meste av lave og midlere bonitet, og arealene med granskog er 

hovedsakelig på G14. 

Grandominert skog utgjør 4 % av skogarealet, mens 6 % er furudominert skog. For de fire 

kommunene er arealene for furu og gran i h. kl. 3 og 4 dominerende, hvorav en stor del har 

tynningspotensiale. Jamfør Landskogtakseringsrapporten for Troms 02/2012 finnes det ingen sikre 

tall for sagtømmerandelen for gran -og furuvolumene i Troms. Erfaringsmessig vil en hogstmoden 

skog gi 50 % sagtømmerandel for furu og 65 % for gran. Sagtømmerandelen fra tynninger ligger på 

rundt 10 %. 

Det meste av areal og volum for gran og furu er som tidligere nevnt i hogstklasse 3 og 4. Hoveddelen 

av volumene som kan hentes av gran og furu (jf. balansekvantumsprognoser) vil dermed være fra 

tynninger. Grunnen til at en stor andel furuskog er i samme aldersklasse er mye 2. verdenskrig. 

Behovet for virke under krigen var veldig stort, eksempelvis til brensel til de mange fangeleirene i 

regionen, og tunell over Kvænangsfjellet. Perioden etter krigen med gjenreisinga, gjorde også sitt 

innhogg i dagens hogstklasseinndeling. Betydningen av tynning i denne regionen, sammen med 

Finnmark, er kanskje ekstra viktig. Med tynning kan vi bedre "få tilbake" en normalfordeling av 

hogstklasseinndelingen (fordelt på areal og kubikk) på lengre sikt. Perioden med skogreising i Nord-

Troms gir i løpet av en 25 års periode tynningspotensiale, også i granskogen. 

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog, Kåfjord 

90.000 daa, Nordreisa 250 000 daa, og Kvænangen kommune med 165 000 daa produktiv skog.  
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Tabell 1. viser beregnet volum ut fra produktivt skogareal og beregnet økonomisk drivbart volum. 

Økonomisk drivbar skog i verneområdene er ikke inkludert i tabellen. 

Tab.1 

 

 

Med bakgrunn i tall fra tiltaksplanene, med grunnlag fra landskogtakseringen, og fra 
skogbruksplaner, vurderes potensiale for tynningsuttak til å være på om lag 90 000 fm3 for Nord 
Troms. For volum fra sluttavvirkning viser beregningene 110 000 fm3. Realistisk volum fra tynninger 
og sluttavvirkning, som sokner til kaia i Sørkjosen, er mellom 200 – 250 000 fm3 de neste 25 årene.  
De store ressursene av lauvskog er ikke beregnet med her. Med dagens rammebetingelser er ikke 
massevirke lauv lønnsomt å frakte til kai og videre på båt. Dersom det grønne skiftet også gjør 
lauvskogen i Nord Troms mer aktuell, vil den også finne veien over kai med tiden. 

 

Driftsforhold 

Eldre furu -og furudominert skog har en hellingsprosent på 18 og driftsveilengde 620 m. Furu i h. kl III 

har i snitt en hellingsprosent på 12 og driftsveilengde på 560 m. For lauvskog- og lauvdominert skog 

er hellingsprosenten på 27 og driftsveilengden omlag 1100 m. 

Tabell 2 viser dekningsområde og volum for hovedplan skogsbilveg (Kilden).  

Tab.2 

KOMMUNE Dekning- 

område daa. 

Volum, m3 Skogsbilvei. V. kl 3. 

m 

Traktorvei. V. kl 7-8.  

m 

Storfjord 20 148 71 095 22 779 

 

24 000 

Kåfjord 15 594 59 811 3 407 

 

42 400 

Nordreisa 39 790 130 874 60 963 

 

110 000 

Kvænangen 31 085 52 161  7 838 

 

38 330 

SUM 106 617 313 941 94 987 

 

214 730 

 

Troms er det fylket som totalt sett har størst behov for bygging av nye skogsbilveier, ombygging av 

skogsveier og bygging av nye traktorveier, jf. Melding om Kystskogbruket 2015. Behovet for en bedre 

KOMMUNE Beregna volum 

ift. produktivt 

areal (m/b) 

Økonomisk 

drivbart – m3 

Storfjord 636 000 350 000 

 

Kåfjord 453 000 155 000 

 

Nordreisa 1 260 000 650 000 

 

Kvænangen 830 000 350 000 

 

SUM 3 179 000 1 505 000 

 

48



veidekning gjelder også Nord Troms. Fremtidig behov for vegbygging er i hovedplan vei beregnet til 

125 – 130 km totalt, fordelt på disse fire kommunene. Samlet investeringsbehov vil ligge på rundt 40 

millioner og løse ut 150 - 200 000 fm3. 

 

Avsetning  

Det meste av avsetningen i dag er massevirke til ved, fjernvarme- og industriflis. Det var en del lokale 

sagbruk i drift tidligere, og noen av de drives enda sporadisk.  

Innenfor dekningsområdet for kaia i Sørkjosen, er det et flisfyringsanlegg på Storslett i Nordreisa, 

drevet av Norsk Bioenergi. Det er et behov for 2 500-3 000 fast kubikk i året. Norsk Bioenergi 
har drevet anlegget siden høsten 2018 og leverer varme til kommunale bygg som Sonjatun 
Helsesenter. 

Massevirke er også etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og større biovarmekunder (Forsvarsbygg) 
i Indre Troms. Smelteverket mottar ikke tilstrekkelige mengder lokalt, slik at supplering kommer via 
båttransport. Finnfjord smelteverk melder at de har behov for mer industriflis i årene som kommer. 
Leverandører av flis til fjernvarme har også fått massevirkeleveranse via båt til Finnfjord, som en 
buffer og sikring av nok råstoff.  

Sett nordfra, ang. frakt av tømmer på bil til Smelteverket i Finnfjordbotn, eller til utskiping fra 
tømmerkaia der, går det en «økonomisk smertegrense» ved Storfjord kommune. For lengre 
avstander enn det, lønner det seg å frakte tømmer på båt. Med ei tømmerkai i Nordreisa kommune, 
er regionen sikret avsetning. Nord-Troms vil også blir en del av kai nettverket langs kysten, med 
mulighet for leveranse til industri- og smelteverkflis til Midt-Troms og Sørfold, eventuelt tømmer 
også videre sørover. 

De siste 10-15 årene har skogavvirkningen i Nord Troms vært lav på grunn av flere faktorer: 

- Tilgjengelighet: mye av skogen i Nord Troms står i terreng som krever skogsveg for at hogst 

skal være lønnsomt. De siste fem årene er flere godkjente veganlegg blitt ferdigstilt, spesielt i 

Nordreisa og Kåfjord kommune. Det er i hovedsak traktor veg i v. kl 7 som bygges.  

- Avstand: tradisjonelt i Nord-Troms har avvirkning i de siste årene vært vedproduksjon til eget 

bruk og noe for salg. Etterspørsel på ved varierer fra år til år og transportavstand til kunde 

har betydning for hvor det avvirkes. Sist det ble tynnet og hogd sagtømmer gikk det på båt 

sørover. Avsetning av større omfang finnes i Indre Troms - fjernvarme og industriflis, og 

industriflis til Sørfold i Salten.  

- Generasjonsskifte: nye gårdbrukere har ikke samme kunnskap om skogen, og ser ikke 

potensiale for biinntekt i like stor grad, som forrige generasjon.  

En tømmerkai i Nord Troms vil knytte regionen sammen med resten av skogbruksaktiviteten i Troms 

og Salten, og vil øke aktiviteten i skogen betydelig.  

 

31. mars 2020 

 

Elisabeth Torstad 

Skogbrukssjef 
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Nordreisa Kommune 
 

 3/4/2020 
 

 

    
STØTTE TIL UTBYGGING AV TØMMERKAI I SØRKJOSEN 
 
 
ALLSKOG er kjent med at Nordreisa har planer for utvidelse av sin kai i Sørkjosen, med formål 
om å bruke den som tømmerkai, og at kommunen i denne forbindelse søker 
Landbruksdirektoratet om medfinansiering i form av tømmerkaimidler. 
 
ALLSKOG forsyner i dag Elkem Salten i Sørfold med treflis til silisiumproduksjon. ALLSKOG har 
investert i et stasjonært flisingsanlegg i tilknytning til smelteverket. Vi er avhengige av å 
forsyne flisingsanlegget med over 100.000 fm3 rundvirke for å fylle kontrakten med Elkem. Vi 
er avhengige av forsyning fra alle skogområder nord for Saltfjellet. De geografiske avstandene 
er store, og dette fører til høye transportkostnader. Konsekvensene for skogeierne, 
skognæringa og samfunnet er tap av store verdier om ikke transportkostnadene reduseres.  
 
I dag er nærmeste alternativ for utskiping av tømmer fra Nordreisa i Finnfjordbotn, som ligger 
23 mil unna den prosjekterte kaia i Sørkjosen. Med en rasjonell tømmerkai i Sørkjosen, vil det 
bli mer lønnsomt å transportere tømmervolum ut fra Nordreisa og kommunene som ligger 
inntil. Tenkt nedslagsfelt til kaia er skogkommunene i Nord-Troms, med en maksimal avstand 
til kaia på 11 mil. Kaiprosjektet vil føre til stor reduksjon av biltransport, med de 
lønnsomhetsgevinster og de miljøgevinster dette innebærer. I tillegg vil det åpne for hogst i 
skogområder som fram til nå ikke har vært økonomisk drivbare. 
 
Investeringene som gjøres på ny kai i Sørkjosen vil bidra til en mer kostnadseffektiv 
tømmertransport for aktørene i hele verdikjeden. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Snorre Furberg 
adm direktør 
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Deres ref:   Vår ref:  259608 Arkivnr.: 2020/60632 Arkivkode: 383 Dato: 03.05.2021

 

Nordreisa kommune
Att: VEGARD TVEDT PEDERSEN
 

 

 

Dere har fått innvilget tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å
inkludere barn og unge 2021

Vi viser til søknaden deres om tilskudd til tiltaket "ReisaLAN" gjennom tilskuddsordningen Nasjonal
tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021, søknadsID 259608.

Bufdirs vedtak

Vi har innvilget    i tilskudd til tiltaket i 2021. 140 000 kroner

Dere har oppgitt at aktiviteten skal finne sted i vinterferien 2021 (22-26. februar). Tilskuddsperioden for
denne ordningen er 01.03.2021 - 01.03.2022. Midlene innvilges til aktivitet innenfor denne perioden.

Dere har ført opp 10 000 kr på budsjettposten "lønn og godtgjørelse målgruppen", uten at dette er
beskrevet nærmere i søknaden. Tilskuddsmidlene kan derfor ikke brukes på lønn til deltakerne.

Hva må dere gjøre?

Dere må lese gjennom og ta vare på dette brevet. Send gjerne også brevet til økonomiavdelingen
deres. Brevet inneholder viktig informasjon om deres plikter som tilskuddsmottaker. Vi legger til
grunn at dere setter dere inn i og aksepterer vilkårene i dette brevet og bestemmelsene i regelverket

, og .for tilskuddsordningen veilederen til regelverket
Dere må gjennomføre tiltaket i tråd med smittevernreglene. Hvis tiltaket er påvirket av Covid-19,
les mer om hvilke regler som gjelder for tilskuddet og gjennomføringen av deres tiltak på våre

. Legg merke til at det er ulike regler for offentlige virksomheter og frivillige/ideellenettsider
virksomheter.
Dere må bruke tilskuddet innenfor tilskuddsåret/tilskuddsperioden, som er 1. mars 2021 til 1.mars
2022. Dere må også bruke tilskuddet til målet og aktiviteten som dere beskrev i søknaden, og etter
forutsetningene i dette brevet og i regelverket for tilskuddsordningen.
Dere må føre alle kostnader i tiltaket på eget prosjektnummer eller kostnadssted. Vi kan
underkjenne kostnader som ikke er ført på riktig måte.  
Dere må bruke alle inntekter dere får som følge av dette tiltaket til å finansiere aktiviteten i tiltaket.
Dette kan være deltakeravgifter, kiosksalg, sponsormidler og liknende.
Dere må sende inn rapport og prosjektregnskap, se eget avsnitt lenger ned.
Dere må ha gode rutiner og etiske retningslinjer som sørger for tryggheten til deltagere i tilbudene
deres. Dette kan være opplæringstiltak, referansesjekk, politiattest for personer som jobber med
barn og unge, eller lignende.
Dere må vise at tiltaket er gjennomført med støtte fra Bufdir i presentasjoner og omtaler av
prosjektet. Bufdirs logo finner dere . Vi forutsetter at vi kan publisere resultater og rapporter fraher
tiltaket på våre nettsider.
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Dere må gi oss alle opplysninger som kan ha betydning for tiltaket, enten dere har mottatt tilskuddet
eller ikke, og svare på henvendelser og oppgaver som vi sender dere i Bufdirs søknadsportal for
tilskudd.

Slik har vi behandlet søknadene om tilskudd

Bevilgningen på Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er om lag 371 millioner kroner
i 2021, hvorav 20 millioner kroner er satt av til søknader om utprøving av metoder/arbeidsmodeller
(tiltakstype 1 b) og koordinering av samarbeid mellom tjenester (tiltakstype 1 c). Bufdir har mottatt totalt
1365 søknader om tilskudd på om lag 769 millioner kroner på denne ordningen. Det vil si at den totale
oversøkning er på om lag 396 millioner kroner. Her er en oversikt over antall søknader og søknadsbeløp
på de ulike tiltakstypene: 

Kultur-, ferie- og fritidsaktiviteter, alternative mestringsarenaer (tiltakstype 1 a): 1230 søknader,
totalt søknadsbeløp er 685,6 millioner kroner.
Utprøving av metoder/arbeidsmodeller (tiltakstype 1 b): 75 søknader, totalt søknadsbeløp er 62,7
millioner kroner.
Koordinering av samarbeid mellom tjenester (tiltakstype 1 c): 57 søknader, totalt søknadsbeløp er
20,7 millioner kroner. 

For at mange gode tiltak skal få tilskudd har ikke alle søknader blitt innvilget like mye som de søkte om.
Hvis det ikke står en begrunnelse for hvorfor deres tilskudd eventuelt er redusert under overskriften
"Bufdirs vedtak", er begrunnelsen for redusert tilskuddsbeløp begrensede midler tilgjengelig på
ordningen.

I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltakelse og
medvirkning for målgruppen i ferie-, kultur- og fritidsaktiviteter og deltakelse på alternative
mestringsarenaer. Søknader er vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan de vil bidra
til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og hvilket omfang
tilbudet skal ha og en god plan for å nå tilskuddsordningens målgruppe (rekruttering).

Direktoratet har i 2021 vektlagt følgende i saksbehandlingen jf. regelverket for ordningen:

omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen/bydelen
geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordeling av midlene
den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold

Rapportering

Dere skal sende inn rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. april 2022. Regnskapet skal være
kontrollert av revisor, og revisor må følge Bufdirs kontrollhandlinger. Dere rapporterer i Bufdirs

 og dere får tilsendt rapporteringsoppgaven i god tid før fristen. Dere må sette dere inn i desøknadsportal,
mer detaljerte kravene til rapporteringen som dere finner på .tilskuddsordningens nettsider

Når utbetaler vi tilskuddet?

Vi utbetaler tilskuddet til konto  innen kort tid. Vi ber dere kontrollere at kontonummeret er4740 0503954
riktig. Dersom kontonummeret er feil, eller dere har fått utbetalt feil beløp, må dere ta kontakt med oss så
fort som mulig.

52

https://soknadsportal.bufdir.no/
https://soknadsportal.bufdir.no/
https://bufdir.no/Tilskudd/Rapportere_pa_tilskudd/


Hva skjer hvis dere må gjøre endringer i tiltaket?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til
oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

Hvis dere må endre tiltaket underveis, må dere så snart som mulig søke om  gjennomomdisponering
søknadsportalen. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som er innenfor rammene av den opprinnelige
søknaden.

Hvis dere trenger mer tid til å fullføre tiltaket, kan dere søke om å forlenge tilskuddsperioden og dato for
sluttrapportering. Dette gjør dere ved å søke om  gjennom søknadsportalen innen utsettelse 31. januar

. Denne fristen gjelder ikke dersom deres søknad om utsettelse kun gjelder utsettelse av fristen for å2022
sende inn rapporten. 

Eventuell tilbakebetaling av tilskudd

Bufdir kan kreve at dere betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet hvis

dere ikke gir fullstendige eller korrekte opplysninger til Bufdir
dere ikke bruker tilskuddet på den måten som dere beskrev i søknaden
dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene som står i dette tilskuddsbrevet
dere ikke bruker opp hele tilskuddet
dere ikke gjennomfører tiltaket
dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen
rapport og regnskap ikke blir godkjent av Bufdir
Bufdir ved en feil utbetaler for høyt tilskudd

Bufdir kan kontrollere bruken av midlene

Bufdir og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at dere bruker midlene på riktig måte. Det er
bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd som gir oss rett til å
kontrollere at dere bruker midlene riktig.

Dere kan klage på vedtaket

Dere har rett til å klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere
mottar dette brevet, jf. forvaltningslovens § 29 første ledd og eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd.
Klagen sender dere til Bufdir gjennom . Finn fram riktig søknad under «Mine søknader»,søknadsportalen
velg fanen som heter «Andre valg» og trykk på delprosessen «Klage».

Oppgi søknadsID   når dere tar kontakt med oss om denne saken, og ta godt vare på all259608
informasjonen dere mottar.

Vi ønsker dere lykke til med prosjektet!

 

Med hilsen,

Terje B. Grytten  
avdelingsdirektør Jeanette Lorentzen
  seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Er du interessert i støtte til internasjonale prosjekter for ungdom (13-30 år) eller

jobber du med ungdom? Søk om midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom, et EU-finansiert program

drevet av Bufdir. Du kan få støtte til mobilitetsprosjekter, samarbeidsprosjekter og

politikkutvikling i samarbeid med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

Søknadsfrist er tre ganger i året. Mer informasjon finner du her: www.aktivungdom.eu
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Fra: noreply@imdi.no
Sendt: 18.05.2021 14:51:28
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2021
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_15.05.2021_automatisk_144345166.docx

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Til Nordreisa kommune,

Vedlagt er utbetalingsbrev for norsktilskudd. For mer informasjon om grunnlaget for utbetalingen, logg på IMDinett.

IMDi ber om at mottaker av denne e-post sørger for at den videreformidles til kommunens ansvarlige for

tilskuddsordningen, samt at det sendes en kopi til kommunens økonomienhet.

Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares. Spørsmål vedrørende tilskudd kan meldes til

kontaktsenteret for IMDinett.

Med vennlig hilsen,

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

Nordreisa 5428 
Postboks 174  
9156 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 18.05.2021  Fakturanr.: NORSK150521 Fakturadato: 18.05.2021 

 
STATSBUDSJETTET 2021– KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 473 500 i tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. 
Beløpet er utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket 
Norsktilskudd – Persontilskudd. 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for 
utbetalingen, se IMDinett. 
 

Tilskudd for 1. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 0 
Persontilskudd år 2 2021 2 Kr 138 200 
+ Tillegg for tilflytting 2021 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2021 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 2   Kr 138 200 
Persontilskudd år 3 2021 7 Kr 335 300 
+ Tillegg for tilflytting 2021 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2021 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 3   Kr 335 300 
Sum utbetalt tilskudd   Kr 473 500 

 
Tilskuddets mål  
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en todelt 
tilskuddsordning, og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med persontilskudd er at 
voksne innvandrere gjennomfører til sammen 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
og prøver i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.  
 
Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og 
samfunnslivet. Tilskuddet skal også gå til gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap. 
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Side 2 av 2 

Det skal gjennomføres minst to prøveperioder i året, og inntil fire etter en konkret 
behovsvurdering. 
 
Oppfølging og kontroll  
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av 
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal 
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder. 
 
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen 
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen 
beholde tilskuddet.  
 
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter 
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 
 
Klageregler  
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på 
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig 
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Kolbjørn Karlsen  Chen Shangquan 
økonomi- og tilskuddssjef  seniorrådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/50-7 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 20.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/21 Nordreisa formannskap 27.05.2021 

 

Innspill til strategidokument NPKL 2022-2026 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
2 Strategidokument NPKL 2022-26 - innspillsutkast 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune gir høringsinnspill til ny strategi for Foreningen Norges 
nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) i samsvar med forslaget som er 
beskrevet i saksutredningen. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fra Foreningen Norges nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparklandsbyer (NPKL) mottatt et innspillutkast til ny strategi for perioden 2022-2026. 
Kommunene er invitert til å komme med sine innspill til ny strategi, med høringsfrist 31. mai 
2021. 
 
Nordreisa kommune har allerede bidratt i strategiutviklingen ved at ordfører og næringsutvikler 
deltok på den digitale workshopen som ble gjennomført 8. mars 2021. Innspill som ble gitt her 
ble oppsummert i etterkant, og en del av disse innspillene er blitt del av det strategiutkastet vi nå 
har mottatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling i saken omfatter innspill både fra Nordreisa kommune og fra 
nasjonalparkforvalterne for Reisa nasjonalpark. 
 
I forhold til saksopplysningene har nasjonalparkforvalterne følgende kommentarer: 
 
Vi kan med trygghet si at nasjonalparken over mange år indirekte og direkte har vært en svært 
viktig basis for verdiskapingsinitiativ og satsinger i Nordreisa. De siste årene er betydningen og 
praksis rundt besøksforvaltning også blitt et viktig begrep og satsingsområde. Nordreisa 
kommune er en av «pionerene» i arbeidet med nasjonalparklandsby og -kommune. Som del av 
verdiskapingsprogrammet for naturarven fikk kommunen støtte til å satse på ulike prosjekter 
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som har gitt betydelig verdiskaping. Miljømessig og kulturelt gjennom tilrettelegging og skjøtsel 
på Kvænnes friluftsområde (delvis også Reisautløpet naturreservat og Ramsarområde) og annen 
tilrettelegging i Reisadalen og kommunen for øvrig. Sosialt, kulturelt og økonomisk gjennom 
Landsbymarked og også Landsbyspel – Kylapeli som er initiativ fra private aktører og som har 
gitt grobunn for også andre spennende prosjekter. 
  
Storslett nasjonalparklandsby, Halti besøkssenter og Reisa nasjonalparkstyre har gjennom årene 
etablert samarbeid. Samarbeidet har felles mål knyttet til helhetlig verdiskaping og har etablert 
strukturer og system for vertskapet og formidling som kan være til etterfølgelse for andre. En viktig 
basis er www.reisanasjonalpark.no og forvaltningsknutepunktet på Halti Storslett, hvor også andre 
viktige samarbeidsaktører er samlokalisert som Statskog/Fjelltjenesten, Nord-Troms museum, Nord-
Troms regionråd, Reisa villakssenter (under etablering) og Halti næringshage. Det er etablert blant 
annet gode relasjoner til forskningsmiljøer på Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet. 
  
Vår erfaring er at Halti-miljøet sammen har stort potensiale for å utvikle gode prosjekter og tiltak i tråd 
med merkevaren Norges nasjonalparker. I årene fremover ser vi behov for å styrke de ulike 
verdiskapingsperspektivene ytterligere. Kommunen er gjennom lovverket og forvaltningspraksis gitt 
helt sentrale roller både for utvikling av friluftsliv, planlegging og førstelinjen for næringsutvikling. I små 
kommuner som Nordreisa er det utfordrende å ha tilstrekkelig kapasitet til disse oppgavene. Det er 
derfor av stor betydning av kommunenes funksjoner kan ytterligere styrkes gjennom satsinger som for 
eksempel verdiskapingsprogrammet for naturarven. Verdien av å være assosiert under merkenavnet 
Norges nasjonalparker er kanskje ikke godt nok bevist, og heller ikke kommunisert. 
  
Merkevareforvaltning og nasjonalparkforvaltning er to ulike disipliner. I Norge styres disse to fra samme 
Direktorat. Er det hensiktsmessig at Miljødirektoratet skal ha forvaltningsansvaret for merkevaren? 
Burde det ansvaret vært flyttet til et merkevareråd også på nasjonalt plan hvor aktørene 
Miljødirektoratet, Innovasjon Norge og Norges nasjonalparkkommuner utgjør hovedstammen. Kanskje 
sekretariatet for et slikt råd kan ligge til Norges NP kommuner? På denne måten kan det frigjøres 
kapasitet og at aktørene rendyrker sine roller og kompetansefelt. 

Vurdering 
Vi har fått oss forelagt et innspillutkast som gir mange gode føringer for Norges nasjonalparkkommuner 
i perioden 2022 – 2026. 

Imidlertid er det fra Nordreisa og Reisa nasjonalparks side noen prioriteringer i utkastet som i betydelig 
grad bør forsterkes og noen målsettinger som i betydelig grad bør nedtones. Dette reflekteres i 
kommunedirektørens innstilling. 

 

Forslag til høringsinnspill fra Nordreisa kommune 

Nordreisa kommune ønsker en høyere oppmerksomhet rundt profilen til Norges nasjonalparker, 
og en mer offensiv kommunikasjonsstrategi for denne, som også betyr en betydelig økning av 
kommunikasjonsbudsjettet. Norge har så mange som 47 nasjonalparker i tillegg til et stort antall 
ulike verneområder. Nasjonalparkene skal være de ypperste av våre naturområder, men etter 
Nordreisa kommunes oppfatning fremstår de ikke slik i dag. I innspilldokumentet står det at 
merkevareeier i liten grad har investert i merkevaren, og det må endres dersom de overordnede 
målsettingene med nasjonalparkene skal oppnås. 
 
For at nasjonalparkene skal bli oppfattet med de naturkvaliteter og opplevelsesmuligheter som 
de fortjener, må det satses betydelige statlige midler på profilbygging, tilrettelegging og 
besøksforvaltningstiltak knyttet til disse områdene. Nasjonalparkenes kvaliteter må fremheves i 
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betydelig høyere grad enn i dag. Det vil hjelpe kommunene i deres innsats for å skape grunnlag 
for mer lokal verdiskaping i tilknytning til nasjonalparkene.  
 
Det betyr at det må fokuseres sterkere på de kommunene som i dag er medlemmer, og det de har 
å tilby. Prioriteringen som er gjentatt flere ganger i utkastet om å øke antall medlemmer, blir 
derfor feil. En utvidelse bør komme når dagens nasjonalparker fungerer langt bedre som sådan, 
enn det de gjør i dag. 
 
Nordreisa kommune støtter fullt opp om det foreslåtte initiativet om å tilrettelegge for flere 
arenaer for samarbeid og nettverk, kompetanseformidling og koordinering mellom 
nasjonalparkkommunene. I lys av dette er det viktig å bli bedre kjent med de aktive 
medlemmene som er medlemmer nå, og ikke ha fokus på at antall medlemskommuner bør økes. 
Det vil øke medlemmenes engasjement i organisasjonens arbeid – proaktivt. 
I utkastet påpekes det at natur i mange land er et knapphetsgode, men at det ikke er tilfellet i 
Norge. Derfor må nasjonalparkenes profil/omdømme/anseelse heves med utgangspunkt i deres 
naturkvaliteter og opplevelsesmuligheter, slik at de fremstår som mye mer eksklusive 
naturområder, som forvaltes med stor omhu. Dette er et langsiktig og ressurskrevende arbeid 
som Norge i altfor liten grad har vært villig til å investere i. Kun på den måten kan det bli 
skikkelig kraft bak merkevaren.  
 
Nordreisa har Reisa nasjonalpark som et av kommunens hovedfokusområder. I år skal Nordreisa 
ha på plass en ny strategisk næringsplan, der reiseliv/besøksnæringen er et sentralt 
satsningsområde. Nasjonalparkens kvaliteter skal trekke besøkende til kommunen, og basert på 
det skal det legges til rette for betydelig høyere lokal verdiskaping i nasjonalparkens randsone 
og ikke minst i Storslett nasjonalparklandsby.  
 
Det er viktig å presisere at vi snakker om ulike målsettinger med merkevaren «Norges 
nasjonalparker» og nasjonalparkene som områder. Målene for vernet er at «De store 
verneområdene sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig del av 
arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.» 
  
Verneområde- og nasjonalparkstyrene er forvaltningsmyndighet i de store områdene i landet. 
Styrene er sammensatt av politisk oppnevnte representanter fra fylkeskommune, kommune og 
sametinget. Myndigheten for reiselivsutvikling er tildelt forvaltningsmyndigheten gjennom 
utarbeiding av forvaltningsplan og besøksstrategi. Hvert styre skal forvalte områdene etter 
vedtektene som vedtas av Miljødirektoratet. I vedtektene for Reisa nasjonalparkstyre som er 
myndighet for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde fremgår blant 
annet: 
  
«Styret kan som forvaltningsmyndighet legge til rette for at verneområdets potensial for verdiskapning 
utnyttes innenfor rammen av verneforskriften og naturmangfoldloven. Dette skal skje gjennom konkrete 
forvaltnings- og skjøtselstiltak. Styret skal ikke opptre som næringsaktør, men bør i denne 
sammenhengen innlede et samarbeid med lokalt reiseliv/øvrig reiseliv, samt det autoriserte 
besøkssenter.» 
  
I vårt tilfelle er kontakten mellom styret og reiselivet etablert gjennom rådgivende utvalg og direkte 
med aktører. Muligheten med bruk av det nye kommersielle merket er også kommet der lokale 
bedrifter kan bruke merkevaren. Merket som omtales som opprinnelsesmerke for nasjonalparken kan 
tildeles de som assosieres med: Kommer fra…, Skjer i…, Ligger ved… Nordreisa kommune oppfordrer 
Norges nasjonalparkkommuner til å ta tak i denne forordningen slik at grunnprinsipper for tildeling blir 
lik. Det er viktig at aktørene under merket snakker samme språk. Gjennom et systematisk arbeid kan 
dette gi merket en reel funksjon gjennom kvalitet, og dialog med aktører som er berettiget merket. 
 

60



 

61



Fra: Norges nasjonalparkkommuner (post@npkl.no)
Sendt: 27.04.2021 23:09:50
Til: Bardu kommune (postmottak@bardu.kommune.no); Beiarn kommune (post@beiarn.kommune.no); Dovre
kommune (postmottak@dovre.kommune.no); Engerdal kommune (postmottak@engerdal.kommune.no); Fjord
kommune (post@fjord.kommune.no); Folldal kommune (postmottak@folldal.kommune.no); Færder kommune
(postmottak@faerder.kommune.no); Gausdal kommune (postmottak@gausdal.kommune.no); Grane kommune
(post@grane.kommune.no); Hattfjelldal kommune (post@hattfjelldal.kommune.no); Hol kommune
(postmottak@hol.kommune.no); Lesja kommune (postmottak@lesja.kommune.no); Lierne kommune
(postmottak@lierne.kommune.no); Lom kommune (post@lom.kommune.no); Luster kommune
(postmottak@luster.kommune.no); Meløy kommune (postmottak@meloy.kommune.no); Midtre Gauldal kommune
(postmottak@midtre-gauldal.kommune.no); Målselv kommune (postmottak@malselv.kommune.no); Nordreisa
kommune; Nore og Uvdal kommune (post@nore-og-uvdal.kommune.no); Rana kommune
(postmottak@rana.kommune.no); Rauma kommune (post@rauma.kommune.no); Røyrvik kommune
(postmottak@royrvik.kommune.no); Saltdal kommune (postmottak@saltdal.kommune.no); Sel kommune
(postmottak@sel.kommune.no); Skjåk kommune (post@skjaak.kommune.no); Snåsa kommune
(postmottak@snasa.kommune.no); Sunndal kommune (post@sunndal.kommune.no); Tinn kommune
(postmottak@tinn.kommune.no); Tolga kommune (postmottak@tolga.kommune.no); Ullensvang kommune
(postmottak@ullensvang.kommune.no); Vadsø kommune (postmottak@vadso.kommune.no); Vardø kommune
(postmottak@vardo.kommune.no); Vevelstad kommune (post@vevelstad.kommune.no); Vinje kommune
(postmottak@vinje.kommune.no); Vågå kommune (postmottak@vaga.kommune.no); Øystre Slidre kommune
(post@oystre-slidre.kommune.no); Årdal kommune (postmottak@ardal.kommune.no)
Kopi: 

Emne: Strategidokument NPKL 2022-26 - innspillsutkast. Frist for å gi innspill er 31. mai 2021
Vedlegg: Strategidokument NPKL 2022-26 - innspillsutkast.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Til
Medlemmene i Norges nasjonalparkkommuner

Finn vedlagt:

Strategidokument NPKL 2022‐26 – innspillsutkast

Frist for innspill er 31. mai. Innspill sendes styret i Norges nasjonalparkkommuner til e‐postadresse post@npkl.no

Til orientering er årskonferansen i Valldal 1.‐3 . juni er avlyst jfr. gjeldende smittevernbestemmelser. En forkortet
årskonferanse gjennomføres digitalt 3. juni kl. 09:00 – 16:15 hvor selve årsmøtet gjennomføres kl. 14:00 – 16:00.
Detaljene kommer senere.

Det minnes samtidig om at fristen for forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en
måned før årsmøtet, jfr. vedtektenes § 9 Årsmøte, altså mandag 3. mai.
 

Med vennlig hilsen
Bjørn Åge Jenssen
daglig leder
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Telefon: 61 21 12 00
Mobil: 974 22 461
E‐post: baaj@npkl.no
www.nasjonalparkkommuner.no
 

Fra: Norges nasjonalparkkommuner 
Sendt: fredag 16. april 2021 09:34
Til: Bardu kommune (postmottak@bardu.kommune.no) <postmottak@bardu.kommune.no>; Beiarn kommune
(post@beiarn.kommune.no) <post@beiarn.kommune.no>; Dovre kommune (postmottak@dovre.kommune.no)
<postmottak@dovre.kommune.no>; Engerdal kommune (postmottak@engerdal.kommune.no)
<postmottak@engerdal.kommune.no>; Fjord kommune (post@fjord.kommune.no) <post@fjord.kommune.no>;
Folldal kommune (postmottak@folldal.kommune.no) <postmottak@folldal.kommune.no>; Færder kommune
(postmottak@faerder.kommune.no) <postmottak@faerder.kommune.no>; Gausdal kommune
(postmottak@gausdal.kommune.no) <postmottak@gausdal.kommune.no>; Grane kommune
(post@grane.kommune.no) <post@grane.kommune.no>; Hattfjelldal kommune (post@hattfjelldal.kommune.no)
<post@hattfjelldal.kommune.no>; Hol kommune (postmottak@hol.kommune.no)
<postmottak@hol.kommune.no>; Lesja kommune (postmottak@lesja.kommune.no)
<postmottak@lesja.kommune.no>; Lierne kommune (postmottak@lierne.kommune.no)
<postmottak@lierne.kommune.no>; Lom kommune (post@lom.kommune.no) <post@lom.kommune.no>; Luster
kommune (postmottak@luster.kommune.no) <postmottak@luster.kommune.no>; Meløy kommune
(postmottak@meloy.kommune.no) <postmottak@meloy.kommune.no>; Midtre Gauldal kommune
(postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no) <postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no>; Målselv kommune
(postmottak@malselv.kommune.no) <postmottak@malselv.kommune.no>; Nordreisa kommune
(postmottak@nordreisa.kommune.no) <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Nore og Uvdal kommune
(post@nore‐og‐uvdal.kommune.no) <post@nore‐og‐uvdal.kommune.no>; Rana kommune
(postmottak@rana.kommune.no) <postmottak@rana.kommune.no>; Rauma kommune
(post@rauma.kommune.no) <post@rauma.kommune.no>; Røyrvik kommune (postmottak@royrvik.kommune.no)
<postmottak@royrvik.kommune.no>; Saltdal kommune (postmottak@saltdal.kommune.no)
<postmottak@saltdal.kommune.no>; Sel kommune (postmottak@sel.kommune.no)
<postmottak@sel.kommune.no>; Skjåk kommune (post@skjaak.kommune.no) <post@skjaak.kommune.no>;
Snåsa kommune (postmottak@snasa.kommune.no) <postmottak@snasa.kommune.no>; Sunndal kommune
(post@sunndal.kommune.no) <post@sunndal.kommune.no>; Tinn kommune (postmottak@tinn.kommune.no)
<postmottak@tinn.kommune.no>; Tolga kommune (postmottak@tolga.kommune.no)
<postmottak@tolga.kommune.no>; Ullensvang kommune (postmottak@ullensvang.kommune.no)
<postmottak@ullensvang.kommune.no>; Vadsø kommune (postmottak@vadso.kommune.no)
<postmottak@vadso.kommune.no>; Vardø kommune (postmottak@vardo.kommune.no)
<postmottak@vardo.kommune.no>; Vevelstad kommune (post@vevelstad.kommune.no)
<post@vevelstad.kommune.no>; Vinje kommune (postmottak@vinje.kommune.no)
<postmottak@vinje.kommune.no>; Vågå kommune (postmottak@vaga.kommune.no)
<postmottak@vaga.kommune.no>; Øystre Slidre kommune (post@oystre‐slidre.kommune.no) <post@oystre‐
slidre.kommune.no>; Årdal kommune (postmottak@ardal.kommune.no) <postmottak@ardal.kommune.no>
Emne: Varsel om at innspill til strategidokument 2022‐2026 for Norges nasjonalparkkommuner ønskes
 

Til
Medlemmene i Norges nasjonalparkkommuner

Finn vedlagt:

Varsel om at innspill til strategidokument 2022‐2026 for Norges nasjonalparkkommuner ønskes

 
Med vennlig hilsen
Bjørn Åge Jenssen
daglig leder
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Adresse: Brubakken 2, 2686 LOM
Postadresse: Postboks 5, 2688 LOM
Telefon: 61 21 12 00
Mobil: 974 22 461
E‐post: post@npkl.no
www.nasjonalparkkommuner.no
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(INNSPILLSUTKAST) 

Strategi Norges Nasjonalparkkommuner (NPKL) 

2022 – 2026 
 

Hvordan NPKL kan bli enda viktigere  

for bred verdiskaping i og rundt våre verneområder 

 

 

 

Innfallsport Sjunkhatten nasjonalpark. Foto Jostein Strømsnes 
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Innledning 
Dette dokumentet etterfølger Strategidokument for Norges nasjonalparkkommuner og 

nasjonalparklandsbyer 2017-2021, som ble vedtatt 4. mai 2017. Den forrige strategien hadde 

mange overordna mål, delmål og tiltak. Strategisk ble følgende mål fremhevet: 

• Styrke merkevaren Norges nasjonalparker nasjonalt og internasjonalt  

• Være en synlig aktør under merkevaren Norges nasjonalparker   

• Skape en felles identitet blant medlemmene  

• Bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling i samsvar med verneformålet  

• Tett dialog med strategiske samarbeidspartnere  

• Jobbe for et bærekraftig reiseliv 

Målene var til dels lite målbare, noe som gjør det utfordrende å evaluere måloppnåelsen, men det 

kan se ut til at gjennomføringen har vært størst for tiltakene der ansvaret lå hos daglig leder og 

styret. I årene 2018-2020 har NPKL prioritert besøk og informasjon til eksisterende og potensielt 

nye nasjonalparkkommuner.  

Situasjonsbildet  
Gjennom intervjuer ifm. arbeidet med ny strategiplan med medlemskommuner, forvaltning på 
fylkesnivå, forskning og statlige institusjoner, har følgende bilde avtegnet seg: 
 
• Det er stort sprik blant medlemskommunene både med hensyn til utfordringer, ressurser, 

kapasitet, ambisjoner og engasjement.  
• Kommunen opplever samarbeidet i NPKL som relevant og viktig for egne interesser som 

nasjonalparkkommune, samtidig som flere av medlemskommunene har et svakt engasjement 
og lav bevissthet rundt nytteverdien av medlemskapet. 

• Eksterne aktører og partnere som Innovasjon Norge, KS og Miljødirektoratet ser et stort 
potensial for verdiskaping knyttet til nasjonalparkene. I mange land er natur et 
knapphetsgode, og slike typer opplevelser vil øke i verdi. Natur er også etterspurt av et 
økende segment av folk som flytter dit de kan utøve sine interesser og drive naturbasert 
aktivitet. Det forventes derfor at både natur og lokal kultur vil få økende attraktivitet framover.  

• Kommunen har en rekke lovpålagte oppgaver som må prioriteres, og det kan være krevende 
å prioritere ressurser til ikke-lovpålagte oppgaver. Mange kommuner har utfordrende 
økonomi, mangel på ressurser, kapasitet og kompetanse, i tillegg til utfordringer med 
bosetting og arbeidsplasser. 

• Medlemskommunene har ulike utfordringer og ambisjoner for verdiskaping med grunnlag i 
nasjonalparkene, og utfordringene er komplekse. Utfordringene kan være knyttet til både 
naturforvaltning, besøksforvaltning, allemannsrett kontra kommersiell utnyttelse, regionale 
samarbeid og samarbeid mellom kommune, nasjonalparkstyre og næringsaktører. 

• Merkevareeier har i liten grad investert i merkevaren, og den er fortsatt lite kjent både i Norge 
og internasjonalt. En følge av dette er at potensialet i nasjonalparkkommunestatusen og 
merkevareprogrammet i liten grad er utnyttet av kommunene. 

• Politiske og organisatoriske initiativ i NPKL tas i all hovedsak av styret og daglig leder. 
Kommunen opptrer i stor grad reaktivt. 

 

Hvordan øke nytteverdien av NPKL for medlemmene? 
Nasjonalparkkommunene trenger å bli mer synlige, både for besøkende og mulige nye 

innbyggere. Dersom kommunen kan tilby bærekraftige naturopplevelser styrker det omdømmet 

og bidrar til lokalsamfunn som er gode både å besøke og bo i.  

Gitt de begrensede administrative ressurser og kun én ansatt (daglig leder) som NPKL har 

tilgjengelig i dag, er det avgjørende å skape et større engasjement og deltagelse fra kommunens 

side for å gi kraft til det videre samarbeidet. Samtidig må innsatsområdene spisses slik at det kan 

oppnås resultater på de områdene som er viktige for kommunene.  

Engasjementet må i større grad komme nedenfra, «bottom-up». Ved å utvikle et samarbeid på 
tvers, der kommunene kan drive erfaringsutveksling og kompetanseformidling seg imellom, kan 
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Om NPKL 

Et nettverk av 5 nasjonalparklandsbyer og 24 nasjonalparkkommuner ble etablert i 2008 etter 
initiativ fra det daværende Direktoratet for Naturforvaltning, nå Miljødirektoratet. Foreningen 
Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) ble stiftet 23. januar 2015, 
og skiftet i 2018 navn til Norges nasjonalparkkommuner. Pr. 1.02.21. består NPKL av 38 
medlemskommuner.  

Kommuner med nasjonalparkareal på land større enn 1 km2 kan søke Miljødirektoratet om 
status  som nasjonalparkkommune. Pr. april 2021 gjelder dette 97 kommuner. Kommuner som 
har fått status som nasjonalparkkommune kan søke medlemskap i NPKL.  
 
 
Formål (jfr. Vedtekter §2) 

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med 
grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker. 

Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskaping. 
Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som 
aktører under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og 
muligheter blir oppfylt. 

Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene.  

 
Verdier  

Ekte – Bærekraftig – Verdiskapende 

 
Visjon  

Norges nasjonalparkkommuner – gode å besøke, gode å bo i  

det hentes ut konkrete gevinster av samarbeidet. Her er det mye å hente eksempelvis innenfor 
besøksforvaltning, planfaglige utfordringer og regionalt samarbeid knyttet til nasjonalparkene. Et 
slikt samarbeid kan fasiliteres i form av webinarer, fysiske samlinger, fagnettverk og fagråd.  
 
En forsterket samhandling mellom medlemskommunene, sammen med et mer helhetlig uttrykk 
utad mht. skilting mv., vil styrke samarbeidet og gi en sterkere felles identitet. Ledelsen i NPKL 
kan på denne måten konsentrere mer av sin aktivitet mot fasilitering av det interne samarbeidet 
og dialog med eksterne samarbeidspartnere, nasjonal forvaltning og politikk. Økt samarbeid med 
andre interesseorganisasjoner som jobber som utviklingsaktører innenfor samme felt som NPKL, 
bør utforskes nærmere. Aktuelle her er eksempelvis  «Norske Parker», som både har beslektet 
formål og medlemsgrunnlag. Også samarbeidet med Miljødirektoratet, Distriktssenteret og studie- 
og forskingsmiljøer bør utvikles videre.  

I arbeidet med ny strategi har det ikke blitt lagt til grunn økte ressursbidrag til NPKL fra 

kommunenes side. Skal en lykkes med den nye strategien, bør kommunene imidlertid over i en 

mer proaktiv rolle i samarbeidet. Det forutsetter at kommunene «går om bord» og prioriterer 

arbeidet i egen organisasjon. Dette vil utvilsomt gi større nytteverdi og et sterkere eierskap, som 

også vil styrke merkevaren framover.  

 

Det er et stort potensial for å øke medlemsmassen. Så langt har 97 kommuner mulighet til å søke 

status som nasjonalparkkommune, mens det foreløpig er 38 medlemmer i NPKL. Flere 

medlemmer vil bidra til å øke foreningens gjennomslagskraft. Det vil være behov for å styrke 

foreningens administrative ressurser i tråd med medlemsveksten. 
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Om strategiprosessen 

Rådhuset Vingelen AS ble engasjert som prosessleder i januar 2021. Else Marie Heireth 
Jørgensen (Færder), Dag Høiholt Vågsnes (Gausdal) og Kristian Fiskum Nesser (Lierne) ble 
oppnevnt som arbeidsgruppe. I tillegg har daglig leder i NPKL, Bjørn Åge Jenssen, deltatt i 
arbeidet. 

Det er gjennomført 12 dybdeintervjuer med strategiske samarbeidspartnere, bl.a. 
Miljødirektoratet, Innovasjon Norge, KS, Nordland Fylkeskommune, NMBU og et utvalg 
medlemskommuner. Alle medlemskommunene ble invitert til å delta på digitale workshops, og 
29 av disse deltok. Medlemmene fikk utkast til strategidokument tilsendt 27. april og ble bedt 
om innspill med svarfrist 31. mai. Strategien skal presenteres på årsmøtet 3. juni 2021. 

Hovedmålsetting 
I denne strategien er det, sammenlignet med forrige strategi, gjort forsøk på en sterkere 

prioritering, færre og tydeligere satsingsområder og mulighet for evaluering underveis.  

Som det framgår av formålsparagrafen for NPKL, skal foreningen «stimulere og bidra til lokal 
verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker». Her er det 
naturlig å se på hele kundereisen* til den besøkende. Den begynner gjerne med et digitalt søk og 
avsluttes ved deling av opplevelsen i etterkant, gjerne på sosiale medier. Besøkende i en 
nasjonalparkkommune har forventninger som bør bli innfridd, og gjerne overgått. Dette krever 
bl.a. god besøkshåndtering og godt samarbeid med lokale næringsaktører. NPKL har et stort 
potensiale for å utveksle erfaring og «beste praksis» internt mellom medlemmene, ved å skape 
arenaer for samarbeid og nettverk, kompetanseformidling og koordinering. Samtidig er det viktig 
at foreningen fortsatt har et eksternt fokus, hvor en skal representere nasjonalparkkommunens 
interesser overfor sentrale myndigheter og aktører.  

 
*Kundereisen defineres fra behov eller ønske om reise/avkobling oppstår, innhenting av informasjon, beslutning 

om kjøp, gjennomføring av selve opplevelsen, gjerne med overnatting og besøk hos ulike aktører underveis, til 

hjemreise og deling av opplevelser i etterkant. 

 

Hovedmål: Bidra til at Norges nasjonalparkkommuner skaper verdier for lokalsamfunn og 

næringsliv med utgangspunkt i nasjonalparkene  

 

▪ Legge til rette for kompetanseutveksling og deling («beste praksis») mellom 

nasjonalparkkommunene 

▪ Posisjonere nasjonalparkkommunene som premissleverandør nasjonalt (inn mot nasjonale 

myndigheter og virkemiddelapparat) 

▪ Bedre profesjonalitet mht kundereisen 

 

Trolltindane 2 i ytterkanten av Reinheimen nasjonalpark.    Viewpoint Snøhetta. Foto Jo Skorem (villrein.no)  

Foto Jan Petter Vad  
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Strategiske satsingsområder 
 

Satsingsområder Hva gjør NPKL? Målgruppe Delmål Måleparameter 

Legge til rette for 
kompetanse-
utveksling og 
deling («beste 
praksis») mellom 
nasjonalpark-
kommunene 

▪ Vi gjør kommunene mer 
kompetente som NP-kommuner 
 

▪ Pådriver for god 
besøksforvaltning og bærekraftig 
reiseliv som skaper lokal stolthet 
og bolyst 

NP-
kommuner 
(intern) 

▪ Skape samarbeidsplattformer for dialog, 
kompetanseutveksling og erfaringsdeling 
 

▪ Fungere som kompetansebank bl.a. mht 
næringsutvikling og regionalt samarbeid 
  

▪ Implementering av merkevaren (eks felles 
skilting, felles profil utad) 
 

▪ Antall webinarer/år 
 
▪ Antall deltakere fra 

medlems-
kommunene på 
samarbeids-
plattformer  

Posisjonere 
nasjonalpark-
kommunene som 
premissleverandør 
nasjonalt (inn mot 
nasjonale 
myndigheter og 
virkemiddel-
apparat) 
 

▪ Bidrar til å styrke og utvikle 
innholdet i merkevaren 
 

▪ Én part å forholde seg til 
 

▪ Brobygger mellom kommunene, 
forvaltning og reiseliv  
 

▪ Talerør for NP-kommunene 
ovenfor offentlige myndigheter 
 

▪ Bidrar til økt synlighet av 
nasjonalparkkommunene 
 

Myndigheter, 
premiss-
leverandører; 
Miljø-
direktoratet, 
KMD, KLD 
m.fl. (ekstern) 

▪ Øke antallet medlemmer  
 

▪ Definere og kartlegge eksisterende og 
mulige samarbeidspartnere og 
nøkkelaktører 
 

▪ Bli en (be)tydelig aktør i det grønne skiftet 
mot en bærekraftig samfunnsutvikling 
både nasjonalt og lokalt 
 
 

▪ Økte bevilgninger 
over statsbudsjettet 

 
▪ Tydeliggjøring av 

NPKL i nasjonale 
politiske strategier 
 

▪ Antall medlemmer 
 

▪ Innspill fra NPKL tas 
til følge der de har 
betydning og fører til 
endring 

 

Bedre 
profesjonalitet  
mht kundereisen 

▪ Bistå kommunene i deres dialog 
med NP-styret, besøkssentre 
nasjonalpark, lokale 
næringsaktører og andre 
relevante ressurser 

De som tar 
imot 
besøkende  
(næringsliv, 
besøkssenter 
mv.) 

▪ Bedre kommunikasjon og koordinering 
med NP-styrene mht utvikling av 
besøksstrategier 
 

▪ Invitere destinasjonsselskapene på 
overordnet nivå inn i fagråd for bedre 
samarbeid mellom kommune og reiseliv  

 

▪ Nyetablerte 
samarbeidsfora/nytt 
liv i eksisterende 
 

▪ Skriftlige avtaler 
partene imellom 
 

▪ Inntatt i planverk 
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Forslag til handlingsplan - tiltaksområder (ikke ferdig) 
 

Vi foreslår at det utarbeides rullerende årlig handlingsplan i dialog med medlemmene og styret, som vedtas på årsmøtet.  

Vi venter med å ferdigstille handlingsplanen til nærmere årsmøtet.  

 

Delmål 2022 2023 2024 2025 2026 

▪ Skape samarbeidsplattformer for dialog, 
kompetanseutveksling og erfaringsdeling 
 

▪ Fungere som kompetansebank bl.a. mht 
næringsutvikling og regionalt samarbeid 
  

▪ Implementering av merkevaren (eks 
felles skilting, felles profil utad) 

 

▪ Tilby kurs (eks. besøksforvaltning og 
vertskap)  
 

    

▪ Øke antallet medlemmer  
 

▪ Definere og kartlegge eksisterende og 
mulige samarbeidspartnere og 
nøkkelaktører 
 

▪ Bli en (be)tydelig aktør i det grønne 
skiftet mot en bærekraftig 
samfunnsutvikling både nasjonalt og 
lokalt 

 

     

▪ Bedre kommunikasjon og koordinering 
med NP-styrene mht utvikling av 
besøksstrategier 
 

▪ Invitere destinasjonsselskapene på 
overordnet nivå inn i fagråd for bedre 
samarbeid mellom kommune og reiseliv  

 

▪ Felles informasjon om forvaltning og hva 
som er tillatt, bl.a. mht søppelhåndtering, 
trehogging etc, i områder med mye besøk 
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