
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 04.11.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail til 
postmottak@nordreisa.kommune.no.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Orienteringer:
 Barnevernet holder innlegg i forhold til status
 NAV holder innlegg om økning sosiale bidrag

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 36/14 Referatsaker

RS 52/14 Referater til kommunestyret 23.10.14 2012/263

RS 53/14 Særutskrift vedtekter Nord-Troms næringsutvalg 2014/2193

RS 54/14 Særutskrift friluftsråd Nord-Troms 2014/1878

RS 55/14 Tildeling kommunale næringsfond 2014 -
Nordreisa kommune

2014/2050

RS 56/14 Særutskrift regional vannforvaltningsplan 2011/1365

RS 57/14 Møte i styret for Johannes Holmboe Giæver og 
hustrus legat 19.03.13

2009/4744

RS 58/14 Revisorsberetninger 2013 og 2014 og 
revisorbekreftelse- Legatregnskap

2009/4744

RS 59/14 Årsmelding 2013 for Johannes Holmboe Giæver 
og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat

2009/4744

RS 60/14 Årsmelding 2014 for Johannes Holmboe Giæver 
og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat

2009/4744

RS 61/14 Møte i avviklingsstyret for Johannes Holmboe 
Giæver og hustrus legat 27.05.14

2009/4744

RS 62/14 Vedtak om sletting av stiftelse fra 
Stiftelsesregisteret - Johannes Holmboe Giæver 
og Hustrus legat - organisasjonsnummer 997 147 
840

2009/4744

RS 63/14 Protokoll fra generalforsamling i KomOpp 2012/263

RS 64/14 Referat fra årsmøte i Interkommunalt arkiv  
Troms

2012/263

RS 65/14 Utskrift fra møte i regionrådet 19. juni 2014 2012/263

RS 66/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd 
DA 02.09.14

2012/263

RS 67/14 Protokoll fra generalforsamling i bredbåndsfylket 
19.06.2014

2012/263

RS 68/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
AS TIRB den 01.09.14

2012/263

RS 69/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
AS TIRB 12.09.14

2012/263

Side 3



RS 70/14 Protokoll for årsmøte i biblioteksentralen SA 2012/263

RS 71/14 Referat fra generalforsamling Nordtro As 2014 2012/263

RS 72/14 Tilbakeføring av overskudd  for 2013 - KLP 2009/6441

RS 73/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger-
underskrevet avtale

2012/92

RS 74/14 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester 2015 - foreløpig orientering

2014/1010

RS 75/14 Svar - Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 
år

2009/3877

RS 76/14 Høringsutkast - Lokal forskrift for inntak og 
formidling i Troms - videregående opplæring og 
formidling av læreplass

2014/3268

RS 77/14 Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa 
kommune over statsbudsjettets kapittel 0621.63 
for 2014

2014/807

RS 78/14 Lokale markeringer av barnekonvesjonens 25 års 
jubileum i Troms og på Svalbard

2012/263

RS 79/14 Tilsyn med nasjonale prøver avsluttes 2014/901

RS 80/14 Svar på søknad om godkjenning av stedfortreder 
for skjenking av alkoholholdig drikk - På Taket 
kafe AS

2014/644

RS 81/14 Plassering av alkoholdig vare i butikk 2012/1169

RS 82/14 Årsrapport fra Ymber 2013 2012/263

RS 83/14 Utbytte for 2013 fra Ymber AS 2012/232

RS 84/14 Oppsummering Nordreisa kommunes årsregnskap 
2013 fra KomRev Nord

2014/2135

RS 85/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 
2013/2014

2012/232

RS 86/14 Presentasjoner fra møtet 18. juni 2014 om 
kommunereformen

2012/263

PS 37/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 2013/1635

PS 38/14 Hovedplan avløp 2015 - 2021 - sluttbehandling 2012/4399

PS 39/14 Revidering - Vedtekter for de kommunale 
barnehagene i Nordreisa kommune

2013/430

PS 40/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3182

PS 41/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms mellom 
Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa

2014/3173

PS 42/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa 
kommune 2014-2026: Løsning av innsigelse fra 
Kystverket

2010/1848
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PS 43/14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Nordreisa kommune

2014/2869

PS 44/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms 2014/1878

PS 45/14 Høring - strategisk utviklingsplan UNN HF 2014/3248

PS 46/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC) 2012/1388

PS 47/14 Oppstartsvedtak Guleng III 2010/2526

PS 48/14 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling og 
søknad om skjenking i lavooene på Høeghvollen -
Kronebutikken Butikkdrift AS

2014/1574

PS 49/14 Reglement for klagenemnda i Nordreisa 
kommune

2011/3956

PS 50/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 -
fastsetting av valgdag

2014/2028

PS 51/14 Revisjon av anskaffelsesreglementet for Nord-
Troms kommunene

2014/3421
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PS 36/14 Referatsaker



Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Kommunestyret

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/263-107 37311/2014 033 29.09.2014

Referater til kommunestyret 04.11.14

1. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.05.14
SAK:
9/14 Referater
10/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune
11/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024
12/14 Utbyggingsavtaler 
13/14 Salg av telt/lavvoer ved Storslett skole 
14/14 Søknader om økonomisk støtte 
15/14 Søknad om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i 

valgåret ved kommunestyrevalget 2015
16/14 Revidert årsregnskap 2013 - Nordreisa kommune 
17/14 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 
18/14 Revidering av budsjett 2014 
19/14 Utbygging av fiber Hamneidet, Stornes-Storberget, Flatvoll-Tangen

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 27.06.14
SAK:
20/14 Referatsaker
21/14 Fastsetting av priser vedr. utleie av kommunal grunn
22/14 Utleie av Sørkjosen skole 
23/14 Søknad om skjenkebevilling - Storslett hotelldrift AS 
24/14 Søknad om leie av Sonjatun kjøkken til Reisa AS
25/14 Utvidelse av tilbudet til personer som får kreftbehandling
26/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 1. og 2. august 2014 –

Oksfjord og Straumfjord il

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.09.14
SAK:
27/14 Referatsaker
28/14 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 
29/14 Småbåthavn Sørkjosen - finansiering 
30/14 Høring - Omklassifisering fylkesveg 357 på Uløya
31/14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa kommune
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32/14 Økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2014 
33/14 Søknad om tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for 2015

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.10.2014
SAK:
34/14 Referatsaker
35/14 Søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdig drikk – På Taket 

Kafe AS
36/14 Kommunal garanti Den Norske Kirke – Nordreisa menighetsråd
37/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms
38/14 Vedrørende innløsning friområde Saga gnr 1942/42/1

2. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 03.06.2014
SAK:
21/14 Referater
22/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-2024
23/14 Reguleringsplan for småbåthavn i Sørkjosen 
24/14 Regulering av Hjellnes Industripark og havn 
25/14 Regulering Betesta boligområde 
26/14 Dispensasjonssøknad om uttak av fyllmasser i Oksfjorddalen på gbr. 61/3
27/14 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2014 
28/14 Søknad om deling gnr 1942/44/2 
29/14 Søknad om deling gnr 1942/29/97 
30/14 Søknad om deling gnr 1942/25/2 
31/14 Nytt vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1 
32/14 Søknad om deling gnr 1942/78/5 m.fl. 
33/14 Prioritering av tiltak /investeringer 
34/14 Klage vedr. renovasjon og slamtømming for eiendommen 1942/15/90
35/14 Vedlikehold og miljøtilpasning av sikringsanlegg Reisaelva ved Elvenes

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 30.06.2014
SAK:
36/14 Referater
38/14 Søknad om deling gnr 1942/83/5 
39/14 Høringsinnspill. Regional plan for landbruk i Troms 2014 -2025
40/14 Områderegulering Lunde 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 09.09.2014
SAK:
41/14 Referatsak
42/14 Hovedplan avløp 2015-2021 
43/14 Høring- endring av motorferdselsloven 
44/14 Brøyting av Moskodalen boligfelt. 
45/14 Oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC) 
46/14 Etablering av friluftsråd i Nord Troms 
47/14 Dispensasjonssøknad fra reguleringsplan- Boligområdet Høgegga.
48/14 Dispensasjonssøknad- gbr 1942/79/6. 
49/14 Søknad om deling gnr 1942/44/2 
50/14 Søknad om deling gnr 1942/51/4 
51/14 Søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av garasje på gbr. 1942/52/4.

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 07.10.2014
SAK:
52/14 Referater
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53/14 Brannvernsamarbeid i Nord-Troms mellom Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa
54/14 Dispensasjonssøknad fra bestemmelsene i arealplan
55/14 Hovedplan for avløp 2015-2021 – sluttbehandling
56/14 Dispensasjonssøknad. Omdisponering av areal i kjeller på Sentrum 6
57/14 Byggesøknad på gbr. 1942/52/7
58/14 Søknad om midlertidig brukstillatelse på gbr. 1942/52/7
59/14 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. Løsning av innsigelse fra 

Kystverket

3. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE NÆRINGS- OG KULTURUTVALGET DEN 16.09.2014.
SAK:
12/14 Referatsaker
13/14 Revidering av "Plan for Kommunalt utviklingsfond"
15/14 Klagebehandling Filmproduksjon 
16/14 Klagebehandling - produksjon av turbok for Nord-Troms – Unntatt offentlighet

4. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 12.09.14
SAK:
10/14 Referater
11/14 Nordreisa Frivillighetssentral - endring av egenandeler
12/14 Behandling av årsmøtesaker i Nordreisa frivillighetssentral
13/14 Behov for sykehjems- og avlastningsplasser, samt heldøgns omsorgsboliger
14/14 Søknad om utvidelse av avtalehjemmel i fysioterapi 
15/14 Orienteringer – Helse- og omsorgsutvalget den 12.9.14

5. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I OPPVEKSTUTVALGET DEN 18.09.14
SAK:
9/14 Referater
10/14 Revidering - Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune
11/14 Framtidig bruk av Sørkjosen skole

6. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 04.06.14
SAK:
2/14 Referater
3/14 Retningslinjer for omstilling i Nordreisa kommune
4/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune
5/14 Sykefraværet 4. kvartal 2013

7. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE DEN 14.05.14
SAK:
1/14 Søknad om BUK-midler til åpning av minirampen
2/14 Sak til Barn og unges kommunestyremøte i Nordreisa - Paint ball
3/14 Sak til Barn og unges kommunestyremøte i Nordreisa - Trafikk
4/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 
5/14 Brannøvelse for de som har buss som skoleskyss
6/14 Gatelys på skolevei

8. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I KLAGENEMNDA DEN 13.02.2014
SAK:
1/14 Klage på vedtak på registering som særskilt brannobjekt, fredet bebyggelse på Havnnes
2/14 Klage på faktura for utført arbeid på stikkledning vann - Eiend 1942/55/14
3/14 Klage på delegert vedtak kommunestyret nr 45/13 - Avslag på søknad om lån til utbedring

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I KLAGENEMNDA DEN 06.10.2014
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SAK:
4/14 Klage på søknad om fritak for renovasjon på eiendommen 1942/48/24

9. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I KLAGENEMNDA FOR EIENDOMSSKATT DEN 
18.06.2014.
SAK:
1/14 Klage på eiendomsskatt gnr 1942/22/45 – Unntatt offentlighet
2/14 Klage på eiendomsskatt 1942/15/51/11 - Unntatt offentlighet
3/14 Klage på eiendomsskatt 1942/13/142 - Unntatt offentlighet
4/14 Klage på eiendomsskatt 1942/83/74 - Unntatt offentlighet

10. HOVEDUTSKRIFR FRA MØTE I VALGSTYRE DEN 27.06.2014
SAK
1/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag
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Næringsutvalget i 

 Nord-Troms 
vedtekter 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vedtatt i møte 19. juni 2014. 
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1. Medlemmer 

Næringsutvalget i Nord-Troms er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd, som 

består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra hver kommune, 

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

Disse vedtektene er forankret i SELSKAPSAVTALE NORD-TROMS REGIONRÅD 

DA (ajourført 29.04.2008). 

 

2. Formål 

Næringsutvalget i Nord-Troms skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og 

ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. 

Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og skal 

fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

 

3. Organisering 

Leder og nestleder, velges av Næringsutvalget i Nord-Troms, og gjelder i 2 år. 

Møtefrekvensen er seks møter i året, og det lages en møteplan for kommende år. Leder 

innkaller til møte. 

Møter/ reiser i Næringsutvalget i Nord-Troms regnes som kommunenes egeninnsats.  

 

4. Mandat 

Næringsutvalget i Nord-Troms skal arbeide med: 

I. Strategisk planlegging og samhandling for regionen. 

II. Rådgivende organ/ høringsorgan for Regionrådet. 

Næringsutvalget i Nord-Troms utarbeider handlingsplan som skal behandles i Nord-

Troms Regionråd, og forankres i Regionrådets styringsdokumenter. 

Næringsutvalget i Nord-Troms rapporterer årlig til Nord-Troms Regionråd. 

Næringsutvalget i Nord-Troms skal ikke drive bedriftsrådgivning, tilskuddsfordeling 

fra næringsfond eller andre bedriftsrettede tjenester.  
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TROMS fylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan
Næringsetaten

MnPnREI", 


-co+, foruz,L3
13 JUN2014

Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
14/1826-19 ToreØstgård 242 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
20692/14 77 78 83 86 10.06.2014

TILDELING KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2014 - NORDREISA KOMMUNE

Fylkesrådet i Troms har i møte 19.05.13 vedtatt å bevilge totalt kr 1 200 000 til Nordreisa
kommune over kap. 551.60 og 551.61. Midlene er fordelt på følgende måte:

Kommunalt næringsfond 2014: kr. 1 000 000,-
Regional satsing 2014: kr. 200 000,-

Bevilgningen blir overført til deres konto nr: 4740.05.03954 i løpet av 10 virkedager. Vennligst
kontroller at kontonummer er korrekt.

Vilkårtilknyttetbrukenav virkemidlene

Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet,
ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll.
Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts og- regionalpolitiske
virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende
lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk
for offentlige anskaffelser.
Regional satsing: Midlene til regional satsing skal benyttes til tiltak der to eller flere
kommuner samarbeider om gjennomføring og fmansiering av prosjekter.
Omstilling: Enkelte kommuner får tildelt omstillingsmidler, disse er øremerket
fmansiering av omstillingstiltak og skal være i tråd med godkjenning/vedtak i
styringsgruppen for omstilling. Ordinære beslutnings-, saksbehandlings- og
rapporteringsrutiner for næringsfondet skal følges.
Kunngjøring: Kommunene skal kunngj øre tilskuddsordningene gjennom
regionalforvaltning.no og på en slik måte at målgruppen nås.
Administrasjonskostnader: Inntil 5 % av bevilgningen kan benyttes til administrasjon
og/eller evaluering av tilskuddsordningen. Dersom kommunen velger å benytte seg av
dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og midlene må forvaltes som
et hvert annet prosjekt som oppnår fmansiering fra næringsfondet. Bruk "Administrasjon"
og kommunens navn som prosjektnavn. Administrasjonskostnader skal være tilknyttet de
ansatte i kommunen som utfører følgende oppgaver:

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Forvaltning av tilskuddsordningen, herunder kunngjøring, registrering av faste
data, søknadsbehandling, registrering av gitte tilsagn, utbetalinger, registrering i
regnskapet, behandling av dokumentasjon, veiledning, prosjektoppfølging,
rapportering, kontroll og eventuell klagebehandling.
Administrasjons og gjennomføringskostnader er følgende:
Personalkostnader:Lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og liknende.
Overhead: Indirekte kostnader tilknyttet medarbeidere, IT, kontorutgifter og
tilhørende administrative tjenester.

Tilskuddsforvaltningen kan ikke delegeres videre til andre.
Riksrevisjonen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller fylkeskommunen kan
føre kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter angitte forutsetninger.

Rapportering
Kommunen skal rapportere, via regionalforvaltning.no, på bruken av kommunale
næringsfond, midler til regional satsing og evt. omstillingsmidler innen 1.2.2015.
Kommunen skal levere en skriftlig rapport som beskriver i hvilken grad midler til regional
satsing har bidratt til økt samarbeid mellom kommunene i Troms. Rapporten sendes
næringsetaten innen 1.2.2015.

Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering
Ved manglende rapportering, feil forvaltning og/eller bruk av midlene kan tilskuddet
påfølgende år reduseres eller bortfalle.

Generell informasjon: 


Prioriterte innsatsområder for næringsfondet
Regjeringen forutsetter at kommunene i forvaltningen av kap. 551, post 60 prioriterer
bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser og å bidra til verdiskaping i
fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap, innovasjon og tiltak rettet mot
næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer.
Kommunene skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best
resultater. Prioriteringen gjelder midlene til kommunale næringsfond, midlene til regional
satsing er fmansiert over kap 551. 61 og er derfor ikke omfattet.

Bagatellmessig støtte
Det er viktig å merke seg at tilskudd til bedrifter skal gis som bagatellmessig støtte etter
statsstøttereglementet. Dette må fremgå av tilskuddsbrevet. Tilskuddsmottaker må, før
tilskuddet utbetales, skriftlig bekrefte hvor mye bagatellmessig støtte er mottatt de 3 siste
kalenderår.

Hva kan ikke støttes? (se retningslinjer og vilkår i vedlegg for utfyllende informasjon)
Det presiseres særskilt at det ikke er anledning til å fmansiere følgende med midler fra
kommunalt næringsfond (listen er ikke uttømmende);

Lønn til personell fast ansatt i kommunen

Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som
kommunen erfast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre
samarbeidsselskap

Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i
eller eneeier av
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Tromskonferansen
Under tromskonferansen som avholdes 23-24 oktober 2014, vil fylkesråd for næring, kultur
og helse tildele Troms fylkeskommunes næringspris. Kommunene oppfordres til å komme
med begrunnede innspill til hvem som bør tildeles årets utmerkelse, gjerne på epost til
tore.o stgard@tromsfylke.no .

Vedtaki fylkesrådet:


1. Årets bevilgning for 2014 av ramme til kommunale næringsfond fordeles på fylkets 24 kommuner
ut fra følgende modell:

70 % av totalfondet fordeles som grunntilskudd jevnt til alle 24 kommuner. Kommuner som
får mer enn. kr. 300 000,- i kraftkonsesjonsavgifter tildeles halvt grunntilskudd.
15 % av totalfondet tildeles til de 10 kommunene med størst prosentvis befolkningsnedgang
de siste 10 år.
10 % av totalfondet tildeles de 10 kommuner med størst prosentvis arbeidsledige ved utgangen
av 2013.
5 % av totalfondet tildeles med likt beløp til de 8 kommunene med definerte regionfunksjoner
i henhold til Fylkesplanen.
Ingen kommune tildeles høyere beløp enn kr. 1 000 000,- (omstillingsstillingsbevilgninger og
bevilgninger til regional satsing holdes utenom).
Beløpene er skjønnsmessig justert og avrundet etter at de objektive kriteriene er lagt til grunn.

Kommuner med omstillingsstatus tildeles ekstrabevilgning til kommunale næringsfond i tråd med
Fylkesrådssak 1/10. Dette gjelder kommunene Torsken, Ibestad, Gratangen og Karlsøy som tildeles
kr. 300 000,-, i midler øremerket omstillingsarbeid. Midlene bevilges over rammen for regionale
utviklingsmidler (RUP) og budsjettområde for omstilling.
Øremerkede midler til regionalt samarbeid fordeles flatt med kr 200 000,- til hver kommune.
Midlene bevilges over rammen for næringsrettede utviklingsmidler (RDA).
Kommuner som ikke har rapportert på bruken av kommunalt næringsfond for 2013, vil ikke få
tildelt midler i 2014. Det gis frist til 30.6.14 for å fremskaffe rapport som er godkjent av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ved overholdelse av fristen vil kommunene få
tildelingsbrev i 2014.

6. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av ramme på kr. 2 2610 000,- til kommunale næringsfond
med tillegg av kr. 5 000 000 til regional satsing og kr 1 200 000,- i omstillingsbevilgning.
Restmidler kr. 570.000,- tilbakeføres.
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800 000 kr 200 000





kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr -
Bardu kr




600 000 kr 200 000





kr




800 000 kr 800 000 kr -
Berg kr 1 000 000 kr 200 000





kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr -
Dyrøy kr 1 000 000 kr 200 000





kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr -
Gratangen kr 1 000 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr -
Harstad kr 1 000 000 kr 200 000





kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr -
Ibestad kr 1 000 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr -
Karlsøy kr 1 000 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 1 500 000 kr 1 300 000 kr 200 000
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Kvænangen kr 1 000 000 kr 200 000





kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr -
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900 000 kr 900 000 kr -
Sørreisa kr




800 000 kr 200 000
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Torsken kr 1 000 000 kr 200 000 kr 300 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr -
Tranøy kr 1 000 000 kr 200 000





kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr -
Tromsø kr




900 000 kr _ 200 000





kr 1 100 000 kr 1 100 000 kr -
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Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Innledning

Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det
årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene regulerer forvaltningen og bruken av
Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KIVID)kapittel 551:

Post 60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling
Post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt
arbeidsgiveravgift.

Det årlige statsbudsjettet og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene setter de
overordnede politiske føringer og rammer for bruken av virkemidlene.
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler regulerer forholdet mellom
forvalter og søker. Forskriften fastsetter hovedsakelig søkers rettigheter og plikter.
Retningslinjene retter seg mot forvalterne og fastsetter bestemmelser for forvaltningen
og bruken av midlene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler øremerket ramme til
fylkeskommunene gjennom årlig oppdragsbrev. Fylkeskommunen skal påse at
forvaltningen organiseres på en effektiv, forsvarlig og hensiktsmessig måte.

Fylkeskommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet
for at midlene forvaltes og brukes i tråd med de overnevnte regelverkene og under
enhver tid gjeldende lover og regler.

Retningslinjene er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og trer i
kraft 1.1.2014.

Side 1

Side 22



Innholdsfortegnelse
Innledende bestemmelser 4
1.1 Formål 4
1.2 Geografisk virkeområde 4
1.3 Regionalt samarbeid og partnerskap 4
1.4 Fylkeskommunene 4
1.5 Konsekvenser ved feil bruk av midlene 5
Bruk av midlene 5
2.1 Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver 5
2.1.1 Innovasjon Norge 6
2.1.2 Ungt entreprenørskap 6
2.2 Hvem som kan motta midler og hva de kan brukes til 6
2.3 Avgrensning av virkemiddelbruken 7
2.4 Skatteplikt- og fritak 8
Delegasjon av forvaltningen 8
3.1 Delegering av forvaltningsoppgaver 8
3.2 Stadfestelse av delegasjon 9
Etablering av tilskuddsordninger 9
4.1 Kunngjøring 10
4.2 Søknadsbehandling 10
4.2.1 Veiledningsplikt 10
4.2.2 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 10
4.2.3 Habilitet 10
4.2.4 Vedtak om avslag 10
4.2.5 Vedtak om tildeling 11
4.2.6 Registrering av tilsagn 11
4.2.7 Utbetaling 11
4.2.8 Innsyn 12
4.2.9 Klage 12
4.3 Oppfølging, kontroll og evaluering 12
4.3.1 Oppfølging og kontroll 12
4.3.2 Evaluering av tilskuddsordningene 12
Innovasjon Norge 13
5.1.1 Risikolån 13
5.1.2 Garantier 13
5.1.3 Tapsfond 13
Krav til internkontroll 13
Tilskudd etter EØS-avtalen 14
7.1 Generelt 14
7.2 Får reglene om offentlig støtte anvendelse? 15
7.3 Foretaksbegrepet —økonomisk aktivitet 15
7.4 Statsstøtteregelverket får anvendelse 16
7.4.1 Bagatellmessig støtte 16
7.4.2 Beregning av beløpsgrense 16
7.4.3 Lån som bagatellmessig støtte 16

Side2 DOKUMENT1

Side 23



7.4.4 Prosedyrer ved tildeling av bagatellmessig støtte 17
7.5 Gruppeunntak 17
7.5.1 De ulike gruppeunntakene 17
7.5.2 Forenklet meldeplikt ved bruk av gruppeunntak 17
7.6 Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning 18
7.6.1 Kompensasjonsberegninger og overkompensasjon 19
7.7 Notifiserte ordninger 19

Side3 DOKUMENT1

Side 24



1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1.1 Formål

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene skal bidra til å realisere nasjonale og
fylkeskommunale mål for regional utvikling tilpasset regionale forutsetninger.

1.2 Geografisk virkeområde

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over post 60 skal hovedsaklig brukes
innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.1 Midlene over post 61 skal hovedsakelig
brukes innenfor de områdene som ikke fikk gjeninnført den differensierte
arbeidsgiveravgiften, eller gjeninnført ordningen med en høyere sats enn i 2003.
En del av midlene kan brukes utenfor virkeområdet for å skape verdier og utvikle
attraktive regioner for befolkning og næringsliv i alle deler av landet. Dette gjelder for
blant annet etablerertilskudd, støtte til Interreg-prosjekter og omstilling.

1.3 Regionalt samarbeid og partnerskap

Fylkeskommunene tar som folkevalgt organ den endelige avgjørelsen om
prioriteringen av virkemidlene. Fylkeskommunene skal legge til rette for prosesser
som sikrer god dialog med regionale og lokale aktører om mål, utfordringer og
strategier som bidrar til samarbeid om tiltak og bruk av ressurser og legge vekt på
virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat. Det skal sikres god forankring av
fylkeskommunenes prioriteringer i regionale partnerskap hvor kommuner, næringsliv,
virkemiddelaktører, private organisasjoner, FoU- og utdanningsinstitusjoner,
Sametinget og samiske næringsorganisasjoner samt eventuelt andre aktører der dette
er formålstjenlig, er representert. Roller og mandat innenfor de enkelte
samarbeidsforumene må avklares, inkludert forståelsen av partnerskapsbegrepet i de
konkrete situasjonene. Fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge må
avklare en passende ansvarsfordeling og samordning i de tilfeller flere kan støtte
samme tiltak i tråd med gjeldende regelverk.

1.4 Fylkeskommunene

Fylkeskommunen har fullmakt til å:
Bestemme i hvilket år tilsagnet skal gis.
Avgjøre hvor lenge tilsagnet skal gjelde.
Behandle søknader om forlengelse.
Bevilge ubenyttede midler til nye tiltak i tråd med de målene som er satt for
bevilgningene.

' Forskrift av 15. desember 2006, nr. 1455, om geografisk virkeområde og bruk av dei regional- og
distriktspolitiske verkemidla.
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Fylkeskommunene kan gjøre følgende med midlene:
Forvalte midlene selv ved å utarbeide tilskuddsordninger.2 Unntaksvis kan
fylkeskommunen tildele enkelttilskudd ved særskilt å navngi mottakeren i
budsjettvedtak fattet av fylkestinget.
Delegere forvaltningen til kommuner, regionråd, Innovasjon Norge, SIVA,
Forskningsrådet, andre offentlige forvaltere og unntaksvis til ikke offentlig
heleide aktører.3
Finansiere utviklingsprosjekter/programmer i regi av fylkeskommunen.
Medfinansiere nasjonale programmer og satsinger.
Renteinntekter skal ikke brukes til andre formål.

1.5 Konsekvenser ved feil bruk av midlene

Dersom departementet oppdager feil forvaltning eller bruk av midlene vil
fylkeskommunen dette gjelder bli varslet i eget brev. Fylkeskommunen har mulighet til
å komme med sin vurdering av saken før departementet konkluderer.
Gjentatt feilbruk kan medføre krav om tilbakebetaling ved en reduksjon av
bevilgningen på tilsvarende beløp det påfølgende budsjettår.
Alle fylkeskommunene vil bli varslet ved feil bruk av midlene i andre fylkeskommuner,
slik at de kan korrigere tilsvarende bruk av midler.

Dersom departementet eller fylkeskommunene oppdager gal forvaltning eller feil bruk
av midlene hos andre forvaltere gjelder punkt. 3.2 nr. 6 i retningslinjene eller
bestemmelser fastsatt i kontrakten som regulerer delegasjonen.

2. BRUK AV MIDLENE

2.1 Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver

Alle4forvaltere kan bruke inntil fem prosent av midlene de forvalter til å dekke
administrasjons- og gjennomføringskostnader.5
For Technical Assistance i gjennomføringen av Interreg VAkan inntil seks prosent av
administrasjons- og gjennomføringskostnadene dekkes. I tillegg kan midlene dekke
kostnader ved eventuell evaluering av forvaltningen og tilskuddsordningene.

2 Se punkt 4 for etablering av tilskuddsordninger.
Se punkt 3 for delegasjon av forvaltningen.

4 Dette gjelder ikke for de nasjonale virkemiddelaktørene, Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.
Egenregi er tilfellene der for eksempel en fylkeskommune eller kommune selv er tilskuddsforvalter. I et slikt
tilfelle foreligger det ingen anskaffelse, og regelverket kommer dermed heller ikke til anvendelse. Utvidet
egenregi er tilfeller der et offentlig organ tildeler oppdrag til en enhet som ikke tilhører samme rettssubjekt, men
der den enheten som tildeles oppdraget har så nær tilknytning til det offentlige organet, at det er naturlig å
likestille det med egenregitildeling.
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Administrasjons- og gjennomføringskostnadene skal være tilknyttet de ansatte hos
tilskuddsforvalteren som utfører følgende oppgaver:

Fordeling av midler til innsatsområder, herunder tildeling og oppfølging av
rammer til Innovasjon Norge, kommuner og regioner med videre rapportering.
Forvaltning av tilskuddsordninger, herunder kunngjøring, registrering av faste
data, søknadsbehandling, registrering av gitte tilsagn, utbetalinger, registrering i
regnskapet, behandling av dokumentasjon, veiledning, prosjektoppfølgning,
rapportering, kontroll og eventuell klagebehandling.

Administrasjons- og gjennomføringskostnader er følgende:

Personalkostnader:
Overhead: 


Lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og lignende.
Indirekte kostnader tilknyttet medarbeidere, IT,
kontorutgifter og tilhørende administrative tjenester.
Midlene kan brukes til å kompensere for utgifter hos aktører fra
næringslivet, herunder tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse
og reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i partnerskapsarbeid
ved forvaltningen av midlene, innenfor statens reiseregulativ.6

Reisekostnader: 


2.1.1 Innovasjon Norge

Fylkeskommunene skal dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader for
oppdrag de gir Innovasjon Norge og som blir finansiert over postene 60 og 61, dersom
disse ikke er dekket av departementet.

2.1.2 Ungt entreprenørskap

For Ungt Entreprenørskap i hvert fylke kan fylkeskommunen dekke samtlige
kostnader tilknyttet drift og aktiviteter i programperioden.

2.2 Hvem som kan motta midler og hva de kan brukes til

Fylkeskommunene og kommunene kan tildele tilskudd til prosjekt/tiltak med hjemmel
i forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. Tilskuddet skal ha utløsende
effekt.

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak:
Prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan
styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet.
Prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo
i og flytte til.

6 Godtgjørelsen kan også dekke utgifter hos aktører fra næringslivet innenfor rammene statens reiseregulativ

fastsetter, se: Statens reiseregulativ 
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Tilskudd under a) og b) over kan også tildeles til virksomheter, så framt tilskuddet er
innenfor gruppeunntakene i lov om offentlig støtte og tjenestene ikke blir tilbudt av
Innovasjon Norge.

Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som:
Er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger
varighet.
Har fokus på utprøving, initiering og oppstart.
Har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet
prosjektets/tiltakets formål
Skal lede frem til et bestemt resultat.

Tilskudd til nasjonale program for nærings- og samfunnsutvikling, som for eksempel
NCE, ARENA,Næringshageprogrammet, VRI og Inkubatorprogrammet kan tildeles på
de samme vilkårene som de notifiserte ordningene, og gå utover tidsbegrensingen på
fem år.

Fylkeskommunene skal ikke gi støtte til investerings- og utviklingsprosjekt i
enkeltbedrifter eller til etablerere, men har et strategisk ansvar for bruk av midlene til
dette formål. Fylkeskommunene skal bruke Innovasjon Norge som operatør.
Kommunene kan med de kommunale og regionale næringsfondene gi tilskudd til
bedrifter, næringshager og inkubatorer.
Samtlige tilskudd/støtte må tildeles i samsvar med ECiS-avtalen.[1]

Relevante lenker:
Skjemaer for notifikasjon, forenklet melding og klager 

Reglene om støtte til tjenester av allmennøkonomisk betydning (SGE1)

Reglene om bagatellmessig støtte 
Regelen om gruppeunntak

Innovasjon Norge forvalter følgende bedriftsrettede tilskudd:
Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og
til etablerere
Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån
Garantier for investeringslån og driftskreditter

2.3 Avgrensning av virkemiddelbruken

Fylkeskommunen eller andre forvaltere skal ikke bruke midlene til eller tildele midler
til følgende:

Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
Kausjon eller annen økonomisk garanti.
Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

[I] Jf. kap. 6.
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Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte
oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og
regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter,
herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte
eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

Punkt 1, 2 og 3 gjelder ikke for Innovasjon Norge.

2.4 Skatteplikt- og fritak

Enkelte former for bedriftsstøtte er skattepliktige, jf. skatteloven § 5-30.
Dette gjelder blant annet for transportstøtte, opplæringstilskudd og andre tilskudd som
reduserer driftskostnadene. Investeringstilskudd som er gitt i tråd med forskrift om
geografisk virkeområde og bruk av de regional- og distriktspolitiske virkemidlene, er
ikke skattepliktige i det distriktspolitiske virkeområdet. Skattefritaket gjelder også for
investeringstilskudd gitt gjennom kommunale og regionale næringsfond. Dersom en
bedrift har mottatt investeringstilskudd og fått skattemessige fordeler av dette, og
driftsmiddelet selges innen fem år, skal bedriften betale skatt av tilskuddet.

3. DELEGASJON AV FORVALTNINGEN

3.1 Delegering av forvaltningsoppgaver

Fylkeskommunen er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet
for de midlene som er delegert til andre forvaltere og at forvaltningen skjer i henhold til
forskrift for distrikts- og regionalpolitiske og disse retningslinjene.
Fylkeskommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til:

Kommunene, regionråd og Innovasjon Norge.
Andre offentlig heleide forvaltere.7
Unntaksvis til ikke offentlig heleide forvaltere. 8Det skal gis skriftlig beskjed
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om slik delegasjon.9
Delegasjonen skal skje i samsvar med reglene om offentlig anskaffelser.

Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver jf. punkt 2.1.

7 Ved delegasjon til offentlig heleide virksomheter skal fylkeskommunen og/eller kommunen å vurdere om
tilskuddsforvaltningen kan delegeres direkte etter regelen om utvidet egenregi eller om delegasjonen er å anse
som en anskaffelse.
8 Eksempelvis aksjeselskap, stiftelser, privat virksomhet, selvstendige rettssubjekt som staten eier delvis, mv.
9 Når det ikke er aktuelle offentlige instanser å overlate forvaltningsansvaret til kan fylkeskommunene og
kommunene unntaksvis delegere hele eller deler av forvaltningen til ikke offentlig heleide forvaltere., jf.
Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.2.2.4.
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3.2 Stadfestelse av delegasjon

Delegasjon skal fastsettes i oppdragsbrev eller kontrakt som:

Fastsetter hvilke forvaltningsoppgaver som er delegert. Det er viktig at det
fremgår tydelig hvem som har bevilgningsmyndighet, ansvar for kunngjøring,
saksbehandling, oppfølging og kontroll.
Fastsetter hvilken del av midlene som skal dekke kostnader tilknyttet
tilskuddsforvaltningen og hvilken del av midlene som det skal lages
tilskuddsordning for.
Gir vilkår om at midlene skal forvaltes i samsvar med disse retningslinjene,
forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende
lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og
regelverk for offentlig anskaffelser.
Informerer om at Riksrevisjonen, Kommunal- og regionaldepartementet,
fylkeskommunen eller kommunen kan føre kontroll med at midlene blir forvaltet
og brukt etter angitte forutsetninger.
Vilkår om at tilskuddsforvaltningen ikke kan videredelegeres til andre.10
Fastsetter reaksjoner for feil forvaltning og/eller bruk av midlene.

Retningslinjene og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler skal legges
ved oppdragsbrevet eller kontrakten.

Relevante lenker:
- Veileder til reglene om offentlig anskaffelser
- Forskrift om offentlig anskaffelser 

- Håndhevelse av offentlig_anskaffelser


4. ETABLERING AV TILSKUDDSORDNINGER

Tilskuddsforvalterens oppgave er å ivareta formålet med tilskuddsordningen og å sørge
for å følge opp at de konkrete mål som er fastsatt oppnås.
Den som har forvaltningsansvaret for midler gitt over post 60 og 61 skal som
hovedregel etablere tilskuddsordninger med hjemmel i forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske virkemidler. Et regelverk for tilskuddsordning skal inneholde
følgende hovedelementer:

Mål for ordningen
Kriterier for måloppnåelse
Tildelingskriterier, herunder beregningsregler
Oppfølging og kontroll
Evaluering

1°Dette punktet gjelder ikke for kommunene.
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Punkt 1-3skal uformes i samsvar med retningslinjene 2.2 og 2.3 og forskriftens §§ 6-9.

Relevante lenker:
Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten

Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten", veileder utarbeidet av
Direktoratet for Økonomistyring 

Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen 


4.1 Kunngjøring

Alle tilskuddsordninger skal være søknadsbaserte og kunngjøres på
regionalforvaltning.no," forvalterens nettside og på en slik måte at hele målgruppen
nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier,
alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell
søknadsfrist.

4.2 Søknadsbehandling

4.2.1 Veiledningsplikt

Tilskuddsforvalterne har alminnelig veiledningsplikt ovenfor alle som ønsker å søke om
tilskudd.12

4.2.2 Saksbehandlingstid og foreløpig svar

Forvalteren skal forbrede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal gis
foreløpig svar dersom en søknad ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er
mottatt.13

4.2.3 Habilitet

I behandlingen av enkeltsøknader skal beslutningstakere og saksbehandlere vurdere
sin habilitet.14

4.2.4 Vedtak om avslag

Vedtak om tildeling eller avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde følgende:15
En begrunnelse for vedtaket med en henvisning til hjemmelsgrunnlaget
vedtaket bygger på.
Informasjon om søkerens rettigheter:

rett til innsyn i sakens dokumenter
klageadgang, hvor klagen skal sendes og klagefrist

11 Dette gjelder ikke for tilskuddsordninger som forvaltes av de nasjonale virkemiddelaktørene.
12 J• forvaltningsloven kap. III § 11 og forvaltningsforskriften av 15.12.2006 kap. 2.
13 J• forvaltningsloven § 11 a.
14 Jf forvaltningsloven kap. II, etiske retningslinjer i staten og Bestemmelser for økonomistyring i staten punkt
6.3.3 tredje ledd.
15 Jf forvaltningsloven kap. V, gir utfyllende informasjon om krav til vedtakets innhold.
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4.2.5 Vedtak om tildeling

Vedtak om innvilgelse av tilskudd skal stadfestes med et tilskuddsbrev.
Tilskuddsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker, eller den instans som er legitimert
til å formidle opplysninger om tilsagn videre.
Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal inneholde:

Formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke.
Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan.
Eventuelt andre vilkår for bruken av midlene
Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene.
Krav til rapportering
Informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt, med henvisning til
bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske virkemidler § 14.
Mulighet om krav om tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker tilskuddet
i samsvar med angitte forutsetninger.

Tilskuddsbrev skal undertegnes av en person med budsjettdisponeringsmyndighet
eller bemyndiget medarbeider for den aktuelle tilskuddsbevilgningen.16

Alle anmodninger om utbetalinger skal være attestert før utbetaling kan skje. Den som
attesterer skal kontrollere at utbetalingsforslaget er i samsvar med vedtaket om
tilskuddet17 og at tilskuddsmottaker har sendt inn dokumentasjon som fastsatt i
tilskuddsbrevet.

For tilskuddsordninger der det inngås kontrakt med den enkelte tilskuddsmottaker,
kan hele eller deler av innholdet i et tilskuddsbrev omtalt ovenfor, i stedet tas inn i
kontrakten.

4.2.6 Registrering av tilsagn

Tilsagn om Tilskuddsbeløp skal registreres elektronisk slik at tilskuddsforvalteren til
enhver tid har oversikt over alle inngåtte forpliktelser.

4.2.7 Utbetaling

Utbetalingen skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis.18
Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og
tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i
regionalforvaltning.no og /eller rapport.

Relevant lenke:
Reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten
Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

16 Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.3 andre avsnitt.
17 Tilskuddsbrevet.
18 Jf. Bestemmelser for økonomistyring i staten punkt 6.3.5.
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4.2.8 Innsyn

Tilskuddsforvalteren skal praktisere partsinnsyn19 og stor grad av åpenhet.
Reglene om innsynsrett gjelder for alle saksbehandlingens faser, også i oppfølging.

Relevant lenke:
Rettleier til offentlighetlova (2010)


4.2.9 Klage

Tilskuddsforvalteren skal etablere rutiner for klagebehandling. Det skal gis klar og
oppdatert informasjon om klageadgang- og behandling. Dette omfatter hvordan klagen
skal leveres, hvilke opplysninger klager må gi og kontaktinformasjon til riktig
klageorgan som klagen skal sendes til.
Klager skal også få informasjon om forventet behandlingstid holdes informert om den
videre behandlingen av klagen. Forvalteren må svare klager uten unødig opphold og
redegjøre for avgjørelsen. Avgjørelsen må være skriftlig.

Punkt 4.1.7 gjelder ikke for Innovasjon Norge.

4.3 Oppfølging, kontroll og evaluering

4.3.1 Oppfølging og kontroll

Oppfølging og kontroll av alle tilskuddsordningene skal skje i samsvar med
Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementet kan eventuelt fastsette
ytterligere krav i tildelingsbrevet til fylkeskommunene, til forhåndsvurderinger og
oppfølgings- og kontrollaktiviteter dersom departementet anser behov for dette.

Den som har budsjettdisponeringsfullmakt er ansvarlig for at vurderinger knyttet til
tilskuddets risiko og vesentlighet er dokumentert forut for beslutning og lagt til grunn
for valg av oppfølgings- og kontrollaktiviteter for det enkelte tilskudd, samt at
nødvendig kvalitetssikring er foretatt.

Relevant lenke:

- Veileder; "Om etablering og forvaltning av tilskuddordninger i staten"

4.3.2 Evaluering av tilskuddsordningene

Departementet, fylkeskommunene og kommunene skal med visse mellomrom evaluere
tilskuddsordningene de forvalter og/eller andre forvalter på vegne av det offentlige.

Relevant lenke:

- Veileder; Evaluering av statlige tilskuddsordninger

19 Jf. forvaltningsloven kap. IV §§ 18 og 19, Offentlighetsloven.
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INNOVASJON NORGE

5.1.1 Risikolån

Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, kan gis på vilkår. For
risikolån kan det avtales rett til konvertering til aksjekapital. Renten på nye risikolån
skal settes høyere enn renten på nye lavrisikolån med tilsvarende
rentebindingsperiode. Tilsvarende gjelder renteregulering av allerede opprettede
risikolån. Nye pantelån kan sikres med prioritet etter langsiktige pantelån fra andre
kredittinstitusjoner. Rentemarginen på risikolånene skal dekke
administrasjonskostnadene for forvaltningen. Det eventuelle gjenværende nettobeløpet
skal tilbakeføres til fylkeskommunene. Det eventuelle negative nettobeløpet skal
dekkes av tilsagnet fra fylkeskommunene eller ved overføring fra fylkeskommunene.

5.1.2 Garantier

Garantiordningen skal sikre finansiering av prosjekt med høy risiko, med realistisk mål
for å kunne oppnå lønnsomhet. Garanti stilles som simpel tapsgaranti der Innovasjon
Norge og andre finansieringsinstitusjoner deler risikoen.

5.1.3 Tapsfond

Innovasjon Norge skal opprette og forvalte et felles tapsfond for distriktsrettede
risikolån og garantier for alle årganger innenfor tilskuddsordningen.
Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet med midler fra
fylkeskommunene. Tapsfondet skal reflektere den reelle risikoen for utlånsporteføljen
til tilskuddsmottakeren og de samlede tapene som kan oppstå, ved at det blir satt av
midler til forventede fremtidige tap. Midler som blir avsatt til tapsfond skal normalt
svare til vurdert risiko i hver enkelt låne- og garantiordning. Innovasjon Norge skal årlig
vurdere størrelsen på tapsfondet mot vurdert risiko i låne- og garantiporteføljen.
Dersom det er et negativt avvik på 5 %skal fylkeskommunen og departementet varsles.
Dersom det er et negativt avvik på over 10%fra porteføljerisikoen skal tapsfondet
etterfylles. Dette skal skje etter en fordelingsnøkkel der den delen fylkeskommunene
har av risikolån og garantiporteføljen per 1.januar skal legges til grunn, uavhengig av
hvor tapet har oppstått.

KRAVTIL INTERNKONTROLL20

Alle forvaltere skal etablere internkontroll. For å sikre korrekt saksbehandling ved
tildeling og utbetaling av tilskudd, skal alle tilskuddsforvaltere etablere systemer,
rutiner og tiltak som blant annet har som formål å forebygge, avdekke og korrigere feil
og mangler. Tilskuddsforvalterens ledelse bør tilpasse internkontrollen til lokale
forhold, virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen
skal dokumenteres. Dokumentasjonskrav bør ikke føre til unødig byråkratisering.

Den interne kontrollen har til formål å forhindre styringssvikt, feil og mangler slik at:

20 Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.8.1 og punkt 2.4.
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Beløpsmessige rammer ikke overskrides
Måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og
resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og
korrigeres i nødvendig utstrekning
Ressursbruken er effektiv
Regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig
At midlene forvaltes på en forsvarlig måte
Økonomistyringen er organisert forsvarlig og utføres i samsvar med gjeldende
lover og regler
Misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes

Tiltakene skal bidra til å sikre korrekt:
Registrering av faste data
Søknadsbehandling
Registrering av gitte tilsagn om tilskudd
Utbetaling av tilskudd til rett mottaker til rett tid
Registrering i regnskapet.
Behandling av dokumentasjon fra tilskuddsmottaker

For å kunne utøve den nødvendige internkontrollen skal det rettes fokus mot følgende:
Ledelsens og tilsattes kompetanse og holdninger til resultatoppfølgning og
kontroll
Identifisering av risikofaktorer som kan medvirke til at virkemidlenes mål ikke
nås, og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten
for manglende måloppnåelse.
Sikring av kvaliteten av den interne styringen, herunder forsvarlig arbeidsdeling
og effektivitet i arbeidsprosessene.
Informasjonsrutiner som sikrer at relevant informasjon av betydning for
måloppnåelse kommuniseres på en effektiv måte.
Rutiner for behandling og lagring av vesentlig informasjon som sikrer
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Relevant veiledning/lenke:
Reglementet og bestemmelser for økonomistyring i Staten
Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i staten 

Regionalforvaltning


7. TILSKUDD ETTER EØS-AVIALEN

7.1 Generelt

Alle tilskuddsforvaltere må vurdere konkret om reglene om offentlig støtte får
anvendelse på tilskuddet før det fattes vedtak om tildeling. Offentlige foretak som driver
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økonomiskaktivitetkani utgangspunktetikkemottastøttei størreutstrekning,ellerpå
andrevilkår,ennprivate.

Relevantelenker:
Veileder; EØS-avtalens regler om offentlig støtte
EØS-avtalen artikkel 61

FADs nettside; Forbudet mot offentlig støtte


7.2 Får reglene om offentlig støtte anvendelse?

Deter seksvilkårsommåværeoppfyltforat forbudetmotoffentligstøtteiEØS-avtalen
artikkel61 (1)fåranvendelse.

Støttenå innebæreen økonomiskfordelformottakeren21
Støttenmåværegittavstatenelleravoffentligemidler22
Støttenmåbegunstigeenkelteforetakellerproduksjonenavenkeltevarereller
tjenester(selektivitet)
Støttemottakermåværeet foretak.
Støttenmåvrikonkurransenellertruemedåvrikonkurransen
Støttenmåværeegnettilå påvirkesamhandelenmellomEØS-landene

7.3 Foretaksbegrepet —økonomisk aktivitet

Forat regelverketkommertilanvendelse,måmottakerenavdenoffentligestøttenvære
et foretak.23Foretaksbegrepeter ikkelegaldefinerti EØS-avtalen,mener utviklet
gjennomrettspraksis.
Vurderingenavforetaksbegrepeter uavhengigavomdenaktuelleenhetener offentlig
ellerprivatogavhvilkenjuridiskstatusdenhar.Deter viktigå presisereat det
offentligeforetaker underlagtregleneomoffentligstøttepåliklinjemedprivate
foretak.Detavgjørendeforvurderingener hvorvidtvirksomhetendriverøkonomisk
aktivitet.24Medøkonomiskaktivitetmenesenvirksomhetsombeståri å tilbyvarerog
tjenesteri et marked.
Foreksempelvilstøttetildet lokalenæringslivetklartansessomstøttetilforetakog
regleneomoffentligstøttevili utgangspunktetkommetilanvendelse.

Grensedragningenmellomøkonomiskogikke-økonomiskaktivitetkanvære

21  Tilskudder offentlig støtte og omfatter en hver økonomisk fordel og/eller fritak for økonomisk byrde, som

begunstiger bestemte foretak eller bransjer. Også ytelser på vanlige kommersielle vilkår kan omfattes, f.eks. lån
til markedsrente, dersom mottakeren har en så svak økonomisk stilling at han ikke ville oppnådd en slik ytelse i
det vanlige markedet.
22

Enhver støtte som tildeles i henhold til retningslinjene er å anse som "offentlige midler". Uavhengig av om
støtten tildeles av kommuner, fylkeskommuner, de nasjonale virkemiddelaktørene eller via ikke-offentlig heleide
virksomheter. Det avgjørende er om støtten fra de offentlige midler er mottatt som resultat av en adferd som kan
tilskrives det offentlige, jf sak C-305/89, Italia mot Kommisjonen,
23 Foretakstbegrepet i stasstøtteretten har det samme innholdet som foretaktbegrepet under konkurransereglene.
24 Forbudet mot offentlig støtte retter seg ikke mot støtte som gis til for eksempel privatpersoner, til offentlige
instanser som driver myndighetsutøvelse eller til offentlig administrasjon med mindre de opptrer som foretak.
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vanskelig. Det er i denne forbindelse viktig å huske på at markedsforholdene og
gjeldende rett kan endre seg.

7.4 Statsstøtteregelverket får anvendelse

Dersom statsstøtteregelverket får anvendelse må den ansvarlige tilskuddsforvalter
vurdere konkret om støtten kan tildeles i medhold av unntaksreglene EØS-avtalen
fastsetter.25 Det blir redegjort for de mest relevante unntakene i det følgende.

7.4.1 Bagatellmessig støtte26

Bagatellmessig støtte kan tildeles hvert enkelt foretak med inntil 200 000 euro over en
periode på tre regnskapsår.27 Det kan bare gis bagatellmessig støtte dersom det er
mulig å omregne støtten til brutto tilskuddsekvivalent.28
Det er ikke adgang til å tildele bagatellmessig støtte utover de maksimalsatsene som
følger av enten øvrige gruppeunntak eller andre godkjennelsesvedtak fra ESA.
Dersom den maksimale støtteintensiteten ikke er utnyttet, kan det tildeles støtte inntil
taket i gruppeunntaket eller ESAs vedtak er oppnådd. Støtte som er gitt under
godkjente ordninger eller andre gruppeunntak skal ikke tas med i beregningen av om
taket i reglene om bagatellmessig støtte er nådd.

7.4.2 Beregning av beløpsgrense

Ved beregningen av beløpsgrensen er det bruttotall29som skal legges til grunn.
Dersom støtten gis på en annen måte enn ved kontanttilskudd skal støttens verdi
omregnes til verdien i brutto kontanttilskudd.
Dersom støtten utbetales i flere rater, skal støtten diskonteres39 til sin verdi på det
tidspunktet støtten blir gitt. Det er ESAs referanserente som skal benyttes ved
diskontering.

Lenke til:
- ESAs referanserente

7.4.3 Lån som bagatellmessig støtte

Lån kan gis som bagatellmessig støtte dersom tilskuddsekvivalenten er beregnet med
grunnlag i gjeldende markedsrente på det tidspunktet støtten tildeles. Avviket fra
markedsrenten utgjør støtteelementet.

25 jf• EØS-avtalen artikkel 61 (1) første setning.
26 Bagatellmessig støtte anses ikke å påvirke ikke samhandelen og/eller truer med å vri konkurransen og er
følgelig ikke å anse som statsstøtte.
27 Den relevante treårsperioden er "flytende". Det innebærer at for hver tildeling av bagatellmessig støtte må det
tas hensyn til støtte tildelt i de to foregående kalenderårene samt inneværende år.
28 Kompliserte støtteordninger hvor det ikke er mulig å beregne støttebeløpet på forhånd kan ikke gis som
bagatellmessig støtte.
29 Det vil si før beregning av skatter og avgifter.
30Å diskontere menes her å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn
betalingstidspunktet, for å beregne nåverdien av støttenitilskuddet.
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7.4.4 Prosedyrer ved tildeling av bagatellmessig støtte

Ved tildeling av tilskudd som utgjør bagatellmessig støtte, må tilskuddsforvalteren
skriftlig 1tildelingsbrevet:

Informere mottakeren om det planlagte støttebeløpet
Opplyse om at det utgjør bagatellmessigstøtte med henvisning til forordningen
for bagatellmessig støtte, med full referanse til forordningens tittel og
publiseringsdato i EU-tidende.31
Be om en skriftlig erklæring fra støttemottaker om all annen bagatellmessig
støtte foretaket har mottatt inneværende året og de to foregående regnskapsår.

Før støtten utbetales skal forvalteren beregne at støtten ikke vil medføre at den
samlede mottatte bagatellmessige støtten siste året samt de to foregående år
overskrider beløpsgrensen for bagatellmessig støtte.

Tilskuddsforvalteren skal lagre denne informasjonen i ti år og ved anmodning kunne gi
den nødvendige informasjonen til ESA innen 20 arbeidsdager.
Tilskudd som gis som bagatellmessig støtte skal ikke meldes til ESA.

7.5 Gruppeunntak

Bestemte typer støtte anses for å være forenlig med EØS-avtalen dersom fastsatte vilkår
er oppfylt, dette kalles gruppeunntak. Dersom det skal tildeles støtte etter
gruppeunntak må alle vilkårene som følger av det aktuelle gruppeunntaket være
oppfylt. Støtten er underlagt forenklet meldeplikt, men unntatt fra reglene om
forhåndsmelding og forhåndsgodkjenning.

7.5.1 De ulike gruppeunntakene

støtte til forskning, utvikling og innovasjon (FoU)
miljøstøtte
investeringsstøtte og utvildingsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB)

støtte i form av risikokapital
støtte til opplæring
støtte til sysselsetting
støtte til regionale investeringer
støtte til kvinnelige entreprenører

7.5.2 Forenklet meldeplikt ved bruk av gruppeunntak

Støtten som oppfyller vilkårene gruppeunntaket fastsetter skal meldes til EFTAs
Overvåkingsorgan (ESA) senest 20 dager etter at støtten er tildelt. Forvalteren som

31 Reglene om bagatellmessigstøtte følger av Kommisjonensforordningnr. 1998/2006av 15.desember2006
tatt inn i forskrift av 5.12. 2003 nr. 1429 § 2.
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tildeler støtten har ansvar32for at støtten meldes. Dette gjøres ved å innsende et
elektronisk skjema til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Departementet vil
foreta den direkte meldingen til ESA.33

Relevante lenker:

Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213om unntak fra notifikasjonsplikt for
offentlig støtte. 

Kommisjonsforordningen (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008.

Skjema for forenklet melding av gruppeunntak
En uoffisiell oversettelse av gruppeunntakene 


7.6 Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning

Tjenester av allmenn økonomisk34 (SGEI)35betydning omfatter visse økonomiske
tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil
bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene. For å kunne tilby slike
tjenester, kan myndighetene nålegge foretak visse forpliktelser mot økonomisk
kompensasjon.

Følgende vilkår må være oppfylt:

Tjenesten kan ikke leveres av markedet.
Det er ikke vedtatt sekundærlovgivning på området som begrenser skjønnet.
Virksomheten må være gitt oppdraget og forpliktelsene må være tydelig
definert.
Beregningen av kompensasjonen må være fastsatt på forhånd på en objektiv og
åpen måte.
Kompensasjonen kan ikke overstige det nødvendige for å dekke alle eller deler
av kostnadene ved utførelsen av tjenesten.
Virksomheten må enten være valgt etter en offentlig anbudskonkurranse eller at
kompensasjonen er beregnet etter en analyse av kostnadene som et typisk
foretak ville ha hatt ved utførelsen av tjenesten.

52 EFTAs overvåkingsorgan foretar ingen kontroll av om den aktuelle støtten oppfyller vilkårene i
gruppeunntaket. Det er derfor viktig at støttegiver sjekker at et støttetiltak i realiteten faller inn under et aktuelt
gruppeunntak og at skjemaet er korrekt utfylt.
53 Et sammendrag av støtteordningen vil bli publisert i EØS-tillegget til EF-Tidende. I tillegg skal Fornyings- og
administrasjonsdepartementet basert på informasjon fra støttegiver, rapportere årlig om bruken av
gruppeunntakene.
34 Definisjonen av tjenester av allmenn økonomisk betydning er både uklar og dynamisk. Årsaken til at det ikke
er oppstilt en legaldefinisjon er at det i utgangspunktet er opptil EØS-statene selv å definere hva en slik tjeneste
er. Medlemslandene har en vesentlig skjønnsfrihet. ESA og EFTA-domstolen vil kun gripe inn dersom EFTA-
statene foretar en åpenbar feiltolkning eller misbruker begrepet.
35 Services of General Economic Interest.
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Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning skal ikke meldes til ESA. Den
årlige kompensasjonen kan ikke overstige 15 millioner euro. Det finnes imidlertid en
mulighet til å overstige denne beløpsgrensen for visse typer tjenester.

Relevant lenke:

Kommisjonsbeslutning 2012/21/EU av 20. desember 2011

7.6.1 Kompensasjonsberegninger og overkompensasjon

Kompensasjonen kan ikke overstige det som er nødvendig for å dekke kostnaden i
forbindelse med forpliktelsen til å yte tjenesten av allmenn økonomisk betydning.36
Det må tas hensyn til følgende:

En rimelig avkastning på utførelsen av tjenesten, som ikke overstiger den
gjennomsnittlige.
Alle omkostninger ved utførelsen av tjenesten.
Hvis foretaket utøver andre aktiviteter kan bare kostnader som kan tilknyttes
tjenesten kompenseres. Følgelig må faste kostnader deles forholdsmessig
mellom den kommersielle driften og utøvelsen av tjenesten av allmenn
økon omisk betydning.
Eventuelt overskudd/fordeler skal komme til fradrag.

7.7 Notifiserte ordninger

Virkeområde for distriktsrettet investeringstilskudd
Transportstøtte
Distriktsrettede risikolån
NyVekst
NCE og Arena
VRI—bedriftsrettede prosjekter

36 All informasjon om støtten må lagres i ti år og ESA kan be om å få utlevert informasjonen.
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Kapittel I. Innledende bestemmelser

FORMAL

Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og
regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets kapittel 551, post 60 Tilskudd til
fylkeskommuner for regional utvikling og post 61 Næringsrettede midler,
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Midlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets budsjettvedtak, denne
forskriften med retningslinjer og oppdragsbrevet fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Forskriften regulerer forholdet mellom tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker og får
anvendelse for alle tilskuddsforvaltere som forvalter midler over kapittel 551, postene
60 og 61.

GEOGRAFISK VIRKEOMRADE

Midler til regional utvikling skal i hovedsak brukes innenfor det distriktspolitiske
virkeområdet. Det vises for øvrig til enhver tid gjeldende virkeområder.

Noen av midlene kan brukes utenfor virkeområdet for å utløse det regionale
verdiskapingspotensialet og for å utvikle attraktive regioner og senter for folk og
næringsliv i alle deler av landet.

DEFINISJONER

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften:

Kunngjøring1 : En offentliggjøring av hovedelementene i en tilskuddsordning.

Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges
Forskningsråd.

Tilskudd: Er offentlig2 og omfatter enhver fordel som har de samme
økonomiske virkningene som rene pengeoverføringer.

Tilskuddsbrev: Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad skal
bekreftes med et tilskuddsbrev.3
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Tilskuddsforvalter Den som forvalter tilskudd i henhold til denne forskriften.

Tilskuddsordning4: Administrativt system der tilskudd kan tildeles et bestemt
formål og som inneholder følgende hovedelementer:
Målet med ordningen
Kriterier for måloppnåelse
Tildelingskriterier, herunder støtteandel og beregningsregler

Oppfølging og kontroll
Evaluering

Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 18. september
2013,punkt 6.3.2. 2 Jf. lov 27. november 1992 nr 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde (E0S-loven), kapittel 2 Statsstøtte. 3 Jf. Bestemmelser om økonomistyring i
staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 18. september 2013, punkt 6.3.3. 4 Jf. Bestemmelser om
økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 18. september 2013, 6.2.1.1.

Kapittel Il Forvaltningsstruktur

FORVALTERE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir øremerkede rammer til
fylkeskommunene gjennom årlige oppdragsbrev.

Fylkeskommunene kan videredelegerel hele eller deler av forvaltningen til
kommuner, regionråd, de nasjonale virkemiddelaktørene og unntaksvis til andre
rettssubjekter2.

Alle forvaltere skal kunngjøre tilskuddsordningene gjennom (det til enhver tid
gjeldende systemet departementet bestemmer) www.regionalforvaltning.no og på en
slik måte at målgruppen nås.3

De nasjonale virkemiddelaktørene er ikke pålagt å bruke departementets
forvaltningsportal.

Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 18. september 2013,
punkt 6.2.2.4. 2 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 1. siste setning. 3
Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 18. september 2013,
punkt 6.3.2.

FORVALTNING AV BEDRIFTSRETTEDE VIRKEMIDLER

Innovasjon Norgel forvalter følgende bedriftsrettede midler:
Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og
til etablerere.
Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån,
garantier for investeringslån og driftskreditter.

Fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere skal ikke gi støtte til tiltakene over.
Kommuner og regionråd kan gjennom kommunale og regionale næringsfond gi
tilskudd i henhold til bokstav a.

Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, kapittel 3. Selskapets virksomhet.

Kapittel III. Om tildeling av tilskudd
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§ 6. HVEM KAN SØKE

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan
søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.

§ 7. OVERORDNEDE TILDELINGSKRITERIER

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter/tiltak som oppfyller følgende kriterier:
Er i tråd med fylkeskommunens mål og strategier for distrikts- og
regionalpolitikk.
Kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning.
Har god kvalitet og hvor søker har god gjennomføringsevne
Tilskuddet har utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker
til å opprettholde et tilbud.

Fylkeskommunen og andre forvaltere er ansvarlig for at det fastsettes ytterligere
tildelingskriterier i relevant omfang når det etableres konkrete tilskuddsordninger.

§ 8. HVILKE KOSTNADER KAN TILSKUDDET DEKKE

Tilskuddet kan dekke de deler av kostnadene som er direkte tilknyttet realiseringen
av prosjektet/tiltaket.

Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har en lenger
varighet. Unntak er tilskudd under programmer eller ordninger i regi av de nasjonale
virkemiddelaktørene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ungt
Entreprenørskap og Merkur der støtte kan gis i tråd med programmenes/tiltakenes
varighet.

§ 9. HVILKE KOSTNADER KAN TILSKUDDET IKKE DEKKE

Tilskuddet kan ikke dekke:
Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
Kausjon eller annen økonomisk garanti.
Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale
lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og
regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter,
herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og
lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

Bokstav a, b og c gjelder ikke for tilskudd Innovasjon Norge tildeler.
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§ 10. KRAV TIL SØKNADEN

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltninq.no.
Dette gjelder ikke søknader til de nasjonale virkemiddelaktørene.

Søknaden skal inneholde:
En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for
tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og
samarbeidspartnere.
Forventede resultater.
Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
Søknadssum.
Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre
opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte
og eventuelt etter hvilken bestmmelse, det inneværende året og de to siste
regnskapsårene.

§ 11. VEDTAK

Vedtak1 om tildeling av tilskudd eller avslag er et enkeltvedtak etter
forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b. Unntaket er enkeltvedtak truffet av
innovasjon Norge2. Melding om vedtak skal være skriftlig begrunnet og gis innen
rimelig tid. Vedtak om tilskudd gis i et tilskuddsbrev3. Vedtak om avslag på søknaden
gis i et avslagsbrev.

Avslag på søknaden gis dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:
Søknaden tilfredsstiller ikke tildelingskriteriene eller formålet faller utenfor
ordningen.
Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysningene etter anmodning.
Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra tildelingskriteriene sett i forhold til
andre søknader.
Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene.

Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel IV.
2 Forvaltningsloven gjelder ikke for selskapet, heller ikke når det treffer enkeltvedtak på vegne av staten. Jf. lov 10.
desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.
3 Jf. definisjonen § 5 (4), Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest
18. september 2013, punkt 6.3.3.

§ 12. AKSEPT AV VILKARENE FOR TILSKUDDET

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet er akseptert på de
vilkår tilskuddsbrevet angir.

Kapittel IV. Om oppfølging og kontroll av tilskuddet

Side 44



§ 13. VILKAR FOR TILSKUDDET

Tilskuddsmottakeren er ansvarlig ovenfor tilskuddsforvalteren og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for at følgende vilkår for tilskuddet overholdes:1

Tilskuddsmottaker skal føre separat prosjektregnskap for bruken av midlene.
Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med
budsjettet og inneholde en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til
prosjektet.

Tilskuddsmottakeren skal gi tilskuddsforvalteren melding dersom det inntrer forhold
som innebærer endringer i forhold til de forutsetninger som fremgår av søknaden.

Tilskuddsmottakeren kan bli gjort kjent med andre særskilte vilkår i forbindelse med
kunngjøringen av midlene eller i tilskuddsbrevet.

Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 18. september 2013,
punkt 6.3.8.2

§ 14. OPPFØLGING OG KONTROLL

Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene
brukes etter forutsetningene1.

Tilskuddsmottaker og tilskuddsforvalter plikter å medvirke i kontrollen.
Jf. Stortingets vedtak av 19. november 1959 (Stortingets bevilgningsreglement) § 10 (2) og lov av 7. mai 2004 nr. 21

Riksrevisjonsloven § 12 (3) og Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer
senest 18. september 2013 punkt 6.3.8.2.

§ 15. UTBETALING

Tilskuddsbeløpet utbetales i hovedsak etterskuddsvis.
Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet

og tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i
regionalforvaltning.no og /eller rapport.1

For tilskudd over kr 100 000 skal det i tillegg sendes inn revidert prosjektregnskap
som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten
ikke er revisjonspliktig.
1Jf.Bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 18. september 2013
punkt 6.3.5.

§ 16. OMGJØRING OG KRAV OM TILBAKEBETALING

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom:
Det fremkommer at tilskuddsmottaker har påbegynt arbeidet tilskuddet er
ment å dekke før tilsagnet er innvilget.
Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for
innvilgelsen ikke lenger er til stede.
Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet.
Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker
Tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering.
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Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
Prosjektet/tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt i
budsjettet tildelingen bygger på.
Departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at
tilskuddet er i strid med E0S-avtalen.1
Ved tilbakebetaling etter disse reglene skal det legges til renter og renters
renter fastsatt av ESA, gjeldene fra den dagen støtten ble mottatt til
tidspunktet for tilbakebetalingen.

Den enkelte tilskuddsforvalter kan fastsette egne vilkår utover de overnevnte.

Omgjøring av vedtak om tilskudd kan skje ved at tilskudd helt eller delvis ikke
utbetales eller ved krav om tilbakebetaling.

Jf. forskrift 4. desember 1992 nr. 904 om offentlig støtte § 5.

Kapittel V. Øvrige Bestemmelser

§ 17. KLAGEADGANG

Vedtak truffet av fylkeskommunen kan påklages til fylkestinget eller den fylkestinget
har gitt fullmakt til.

Vedtak truffet av kommunen kan påklages til kommunestyret eller den
kommunestyret har gitt fullmakt til.

Vedtak truffet av andre tilskuddsforvaltere kan påklages til den som har delegert
tilskuddsforvaltningen til denne1.

Vedtak truffet av Innovasjon Norge i medhold av denne forskriften kan ikke
påklages2.
1 Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Kapittel VI. Om klage og
omgjøring. 2 Jf. lov 10. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.

§ 18. FORHOLDET TIL SKATTELOVEN

Tilskudd gitt til investeringer i distriktene regnes ikke som skattbar inntekt1.
Investeringstilskudd skal ikke trekkes fra kostpris ved beregningen av årlige og
totale avskrivninger2.
Tilskudd som er gitt til investering i distriktene regnes som en del av
vederlaget ved salg av driftsmiddelet før det har gått fem år etter at det ble
ervervet3.

Jf Lov 26. mars 1999 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-31 bokstav a. 2 Jf. skatteloven § 14-42 (2) siste
punktum. 3 Jf. skatteloven § 14-44 (1) andre punktum.

§ 19. DISPENSASJON

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra
denne forskriften1.

Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 40.

§ 20. IKRAFTTREDELSE

Forskriften med tilhørende retningslinjer trer i kraft 1. januar 2014.
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Vedlegg 4e
2014: Forenklet veiledning til statistikkrapportering og kategoriregistrering
for kap. 551, postene 60 og 61. Sist revidert3.11.2011

Kategori Definisjon Skal til-
taket
primært
registre-
res på ån
kommu-
ne

I hvilken
grad er det
relevant
med mål-
grupper/
registre-
ringsgrup-
per?

Når skal kategorien ikke
benyttes?

0110 Nærings-
hager

Fysiske investeringer (eller forprosjek-
tering) i bygninger eller utviklingspro-
sjekter i næringshagen

Ja Liten Når tilskudd går til andre
tiltak enn fysiske investe-
ringer eller utviklingspro-
sjekter i disse

0120 Inkubato-
rer (og distribu-
erte inkubato-
rer)

Fysiske investeringer (eller forprosjek-
tering) i bygninger eller utviklingspro-
sjekter i inkubatoren

Ja Liten Når tilskudd går til andre
tiltak enn fysiske investe-
ringer eller utviklingspro-
sjekter i disse

0130 Industri-
inkubatorer

Fysiske investeringer (eller forprosjek-
tering) i bygninger eller utviklingspro-
sjekter i industriinkubatorer

Ja Liten Når tilskudd går til andre
tiltak enn fysiske investe-
ringer eller utviklingspro-
sjekter i disse

0140 Forsk-
nings- og kunn-
skapsparker

Fysiske investeringer (eller forprosjek-
tering) i bygninger eller utviklingspro-
sjekter i forsknings- og kunnskapspar-
ken

Ja Liten Når tilskudd går til andre
tiltak enn fysiske investe-
ringer eller utviklingspro-
sjekter i disse

0150 Nettverk,
bransje- og
klyngeutvikling

Formaliserte nettverk, seminarer, kon-
feranser, forumsmøter, bransjerettede/
næringsrettede utredninger for ulike
typer sakskomplekser som er viktige
for næringslivet og utvikling av klynger

Nei Middels Når tiltaket er et kompe-
tansehevingstiltak rettet
mot individer eller sam-
funnsliv

0200 Bedrifts-
støtte til bedrif-
ter eldre enn 5
år

Direkte bedriftsstøtte til bedrifter eldre
enn 5 år (primært IN, KNF og RF)

Ja Stor Når det gjelder kjøp av
tjenester

0250 Trans-
portstøtte

Direkte bedriftsstøtte - transportstøtte Ja Liten Når transportstøtten ikke
er notifisert

0300 Etable-
ringsstøtte og
støtte til bedrif-
ter yngre enn 5
år

Direkte bedriftsstøtte til bedrifter yngre
enn 5 år (primært IN, KNF og RF)

Ja Stor Når det er kjøp av tje-
nester

0340 Entrepre-
nørskap i høye-
re utdanning og
forskning

Tilretteleggende tiltak innenfor høyere
utdanning og FoU-miljø

Ja Middels Når tiltaket er rettet mot
grunn - og videregående
skole

0350 Entrepre-
nørskap i
grunn- og vide-
regående skole

Tiltak for entreprenørskap i grunn- og
videregående skole, inkludert skole-
og næringslivssamarbeid. Partner-
skapsavtaler og etablering av elev- og
ungdomsbedrifter

Ja Middels Når tiltaket er rettet mot
høyere utdanning eller
FoU-miljøer

0360 Andre
tiltak for entre-
prenørskap

Etablererskoler, etablererkontor, ny-
skapingspriser, andre tilretteleggende
tiltak

Nei Middels Når tiltaket ikke passer
inn i de andre entrepre-
nørskapskategoriene

0400 Utvikling
av utdannings-

Desentralisert utdanning, utvikling av
ny utdanning og andre kompetanse-

Nei Liten Når tiltaket er et
næringsrettet kornpetan-
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Kategori Definisjon Skal til-
taket
primært
registre-
res på ån
kommu-
ne

I hvilken
grad er det
relevant
med mål-
grupper/
registre-
ringsgrup-
per?

Når skal kategorien ikke
benyttes?

tilbud og kom-
petanseheven-
de tiltak for
befolkning og
samfunnsliv

hevende tiltak for befolkning og sam-
funnsliv: videregående utdanning,
fagopplæring, høgere utdanning, and-
re tiltak som Female Future




sehevingstiltak eller ent-
reprenørskapstiltak

0510 Bred-
bånds-, mobil-
og IKT-tiltak

Bredbåndsprosjekter, mobildeknings-
prosjekter og prosjekter knyttet til økt
bruk av IKT. Investeringer, utredninger
og forprosjekter for dette

Variabelt Liten




0520 Vannfor-
syning

Vannforsyning Ja Liten




0530 Trans-
portinfrastruk-
turtiltak

Tiltak innen veg-, fly-, jernbane- eller
båttransport. Havner for persontrans-
port. Utvikling av rutetilbud. Investe-
ringer, konferanser, utredninger og
forprosjekter for dette

Ja Liten Når havnen primært er til
næringsformål.
Når havnen er en små-
båt- eller gjestehavn

0540 Fysisk
kommunal
næringsrettet
infrastruktur

Kommunale næringsarealer, industri-
kaier/kaier eller havner/havneanlegg/
sjet&moloer til næringsformål med
tilhørende kommunale veganlegg

Ja Liten Når havnen primært er til
persontransport.
Når havnen er en små-
båt- eller gjestehavn

0600 Utvikling
av daglige tje-
nester til lokal-
befolkningen

Daglige tjenester (offentlige og private)
på mindre steder, støtte til utvikling av
dagligvarebutikker, offentlig tjeneste-
produksjon

Ja Liten Når tilbudet er tidsav-
grenset, for eksempel
festivaler

0710 Steds-
utvikling

Sentrumsoppgraderinger, miljøgate-
tiltak, andre fysiske stedsutviklingstil-
tak. I hovedsak fysiske investeringer,
eller utredninger/forprosjekter hvor
fysiske investeringer vurderes, men
også stedsutvikling i bredere forstand

Ja Liten Når tiltaket ikke er en
fysisk investering/ opp-
rustning eller utredning/
forprosjekt om dette eller
stedsutviklingstiltak i
bredere forstand

0720 Profilering
og markeds-
føring

Områdeprofilering og markedsføring
av et område, opplevelsestilbud, festi-
valer, markedsføring overfor turister
og bedrifter, "heimatprosjekt" og "Flytt
hit"-kampanjer. Friluftsaktiviteter, tu-
ristkontorer, reiselivstiltak, kulturbaser-
te stedsutviklingsaktiviteter

Ja Liten Når tiltaket ikke brukes til
profilering og markedsfø-
ring av området eller
tiltak for økt livskvalitet

0800 Administ-
rasjons- og
gjennom-
førings-
kostnader

Kostnader knyttet til forvaltningen av
midlene. Inntil 5 pst. av midlene fyl-
keskommunen selv forvalter, eller
andre aktører forvalter på vegne av
fylkeskommunen i det enkelte bud-
sjettår. Det gjelder egne regler for de
nasjonale virkemiddelaktørenel

Nei Liten For prosjektrelaterte
driftskostnader

0900 Annet Andre prosjekter




Når andre kategorier
ikke er relevante

I Med virkemiddelaktørene mener vi her Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.
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NORDREISAKOr..,,W1UNE

5 JUN2014

Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat

Møte i styret for Johannes Giæver og hustrus legat

19.4.2013

Vedtak:

"Styret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat, har i møte 19.4.2013 på

Storslett, Nordreisa, besluttet å avvikle legatet.

Grunngivelsen for avvikling av legatet er at legatets statutter avspeiler en

forgangen tids sosiale og geografiske forhold, noe som medfører at vedtektene

fra 1922/1942 som ble lagt til grunn for stiftelsen ikke lenger lar seg etterleve

(j.fr. Lov om stiftelser § 46 a).

Legatets styre vedtar at av de midler som legatet disponerer skal 10% nyttes til

et fond for vedlikehold av Giæverfamiliens gravsteder. Den resterende del av

midlene skal deles likt mellom Sonjatun helsesenter og Rotsund kapell."

Styret foreslår at det sittende styre utgjør avviklingsstyre.

Stiftelsen har ingen kreditorer.

,-,2,i,J,',•-r)1\i-e,i,-n-J'ci,vY',;;-.!,

Styreleder Styremedlem Styre edlem
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Post Nordreisa

Fra: Emely Bertelsen [emely.bertelsen©komrevnord.no]
Sendt: 4. juni 2014 10:50
Til: Post Nordreisa; Rita Toresen
Kopi: Doris Gressmyr
Emne: Oversendelse revisjonsberetninger 2013 og 2014 og revisorbekreftelse -

Legatregnskap
Vedlegg: Revisjonsberetning 2013.pdf; Revisjonsberetning 2014.pdf; Revisorbekreftelse til

Lotteri- og stiftelsestilsynet.pdf; Oversendelse beretninger 2013 og 2014 og
revisorbekreftelse avvikling.pdf

Vedlagt oversendes følgende dokumenter vedrørende Johannes Holmboe Giæver og hustru 0. Fredrikke Lyng's legat

for viderebehandling hos dere:

Oversendelsesbrev for revisjonsberetning 2013 og 2014, samt revisorbekreftelse i forbindelse med avvikling av

legatet, Vår ref. 384/EB.

Revisjonsberetning for regnskapet 2013 til styret for legatet

Revisjonsberetning for regnskapet 2014 til styret for legatet

Revisorbekreftelse i forbindelse med avvikling av legatet til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Dokumentene sendes kun pr e-post til dere. Vi ber derfor om en bekreftelse på at e-posten med 4 vedlegg er

mottatt. På forhånd takk.

Med hilsen
Emely Bertelsen
revisor

KomRev NORD IKS

Vestregato 33, 9008 TROMSØ

Tlf.: 77 60 05 06, Mobiltlf.: 41 61 35 76

http://www.komrevnord.no
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Wskapgr frywhet

Til styret for Johannes Holmboe Giæver
og hustru Ovidia Fredrikke Lyngs legat

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Johannes Holmboe Giæver og hustru Ovidia Fredrikke Lyngs legat,
som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 3 885,-,
noteopplysninger og årsmelding for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver ogplikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinforrnasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Johannes Holmboe Giæver og hustru Ovidia Fredrikke Lyngs legat per 31.
desember 2013 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Beseks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:

Sjegt 3 Tromse, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sortland, Stors1ett
www.koinrevnord.no post a komrevnord no
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Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og
er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenldet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon medforbehold om utdelinger ogforvaltning

Fonnålet med stiftelsen er følgende: sitat fra statutter; "..anvendelse til bestefor befolkningenpå Uløy,
Follesøy og indre Rotsund fra Ravelseidet til Spåkenes, så som til hjelpfor verdige trengende som ikke
har offentlig understøttelse, til hjelpfor ungdomfor videre utdannelse, til opprettelse av gamlehjem, til
fremme avjordbruket i ovennevnte distrikt, eller lignende", sitat slutt.

Det har ikke vært utdelinger i perioden 2006 - 2013. Vi tar derfor forbehold om stiftelsen forvaltes i
samsvar med formål og vedtekter.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi, med
unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov,
stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Andreforhold

I legatets årsmelding, 3. avsnitt er det opplyst at legatet avvikles i første halvdel av 2014.

Tromsø, 3. juni 2014.

1:00v,s
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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Til styret i Johannes Holmboe Giæver og hustru 0. Fredrikke
Lyng's legat

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet (avviklingsregnskapet) for Johannes Holmboe Giæver og hustru 0.
Fredrikke Lyng's legat, som består av balanse per 31. mai 2014, resultatregnskap som viser et
underskudd på kr 289 495,83, oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
ennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konldusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Johannes Holmboe Giæver og hustru 0. Fredrikke Lyng's legat per 31.mai
2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no posta koinrevnord.no
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Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdelinger ogforvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stifielsen
er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stifielsens formål og vedtektene for øvrig.

Tromsø, 3. juni 2014.

n ,girti'l~.3

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
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Til
Lotteri- og stiftelsestilsynet

REVISORBEKREFTELSE I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV JOHANNES
HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT, ORG. NR
977 147 840 —DERES REF. 13/06817-2/717.2

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag
er utført i samsvar med ISRS 4400 —Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å
kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av regnskapet.

Gjenstående midler i legatet før utdeling var kr 291 578,12.

Vi har kontrollert at:
det er overført kr 29 157,81 til Familien Giævers gravsteder v/Thor Giæver
det er overført kr 131 210,15 til Sonjatun helsesenter v/Nordreisa kommune og
kr 131 210,15 til Rotsund kapell viNordreisa sokn
gjenstående midler i legatet er utdelt i i tråd med styrets vedtak i møte 19.4.2013og i
samsvar med vedtak gjort av Lotteri- og stiftelsestilsynet i brev av 6.1.2014
balansen er i 0 pr 31.5.2014

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen
ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde
gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne
andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til
deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Uttalelsen er kun ment å skulle
distribueres til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tromsø, 3. juni 2014.

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjegt 3 Ttomse, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sortland, Storsiett
www komrevnord.no posta komrevnord no
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Johannes Holmboe Giæver og hustru 0. Fredrikke Lyng's legat
v/styret
Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
3841EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 3.6.2014

Ernely.bertelsen(a..komrevnord.no

OVERSENDELSE REVISJONSBERETNING 2013 og 2014 OG
REVISORBEKREFTELSE FOR AVVIKLING AV JOHANNES HOLMBOE
GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Vedlagt oversendes revisjonsberetninger for Årsregnskapet 2013 og for avviklingsregnskapet
pr. 31. mai 2014.

Vedlagt sendes også revisorbekreftelse til Lotteri- og stiftelsestilsynet i forbindelse med
avvikling av legatet. Jf. Lotteri- og stiftelsestilsynets brev av 6.1.2014, pkt. 6, 5. avsnitt.

Vi ber om at revisorbekreftelsen vedlegges ved deres oversendelse til Lotteri- og
stiftelsestilsynet.

Med hilsen

or rr.)y)n.A1

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

3 Vedlegg

Besoks- og postadresse:Avdelingskontor:Telefon:
Sjegata3Tromse, Finnsnes,Narvik77 04 1400
9405 HARSTADSortland, Storslett
www.komrevnord.no post,:a komrevnord.no

Organisasjonsnummer:
986 574689
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NORDREISAKOMMUNE

JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE L NG'S
JUN7014

Årsmelding for 2013

Legatet ble opprettet ved gave i 1942 fra Jens Hallen Giæver, Trondheim, på kr 6.000,-.
Legatet skal bære hans foreldres navn —Johannes Holmboe Giæver og Ovidia Fredrikke
Lyng's legat.

Legatet skal anvendes til beste for befolkningen på Uløy, Follesøy og indre Rotsund fra
Ravelseidet til Spåkenes etter styrets bestemmelser så som hjelp for verdige trengende som
ikke har offentlig understøttelse, til hjelp for ungdom for videre utdannelse, til opprettelse av
gamlehjem, til fremme av jordbruket i ovennevnte distrikt eller lignende.

Legatet er besluttet avviklet, og vil bli avviklet i 2014.

Legatet har ingen ansatte.

Legatet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Underskuddet i 2013 tas av legatets forvaltningskapital pr 31.12.

Storslett, 31.mars 2014

ct.
StyreStyreleder Styremedlem

Side 60



JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

2013

Resultatregnskap




Note 2013 2012

Driftsinntekter




Andre driftsinntekter




0,00 0,00
Sum driftsinntekter




0,00 0,00

Driftskostnader





Lønnskostnad i 0,00 0,00
Andre godtgjørelser 2 0,00 0,00
Utdelte midler




0,00 0,00
Andre driftskostnader 3 11 290,00 970,00
Sum driftskostnader




11 290,00 970,00

Renteinntekter




7 405,00 6 798,00

Arsresultat




-3 885,00 5 828,00

Disponerinq resultat





Overført egenkapital




-3 885,00 5 828,00
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

2013

Balanseregnskap




Note




2013




2012

Eiendeler





Anleggsmidler






Varige driftsmidler




0,00




0,00
Finansielle anleggsmidler 4




0,00




0,00
Sum anleggsmidler




0,00




0,00

Omløpsmidler






Bankinnskudd 5 289 495,83 293 380,83
Sum omløpsmidler




289 495,83 293 380,83

Sum eiendeler




289 495,83 293 380,83

Egenkapital og gjeld






Egenkapital






Fri egenkapital




269 495,83 273 380,83
Bundet egenkapital




20 000,00 20 000,00
Sum egenkapital




289 495,83 293 380,83

Gjeld






Kortsiktig gjeld




0,00




0,00
Sum gjeld




0,00




0,00

Sum egenkapital og gjeld




289 495,83 293 380,83

Storslett, 31.03.2014 „v\tiv,Qv,_Styreformann: 	 UG 4_. f 


Side 2 av 3

Side 62



JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

2013

Noter til regnskapet

Note 1:
Legatet har ingen ansatte.

Note 2:
Det er ikke gitt godtgjørelser til daglig leder eller medlemmer av styret.
Regnskapsfører er honorert med kr 0,-.
Revisor er honorert med kr 0,- fordelt med kr 0,- på revisjon og kr 0,- på andre tjenester.

Note 3:
Fra og med 2006 betaler stiftelsen årsavgift på stiftelsesregisteret til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
I 2013 var årsgebyret på kr 970,-. Årsregnskapet til legatet ble i 2013 for sent innsendt til
Brønnøysundregistrene noe som medførte en bot på kr 10.320.

Note 4:
Det er ikke gitt lån til ledende personer.

Note 5
Legatet avvikles i løpet av 2014.
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LNtIAT
JUN2014

' NOF;_r,EISAKOMMUNET

Årsmelding for 2014

Legatet ble opprettet ved gave i 1942 fra Jens Hallen Giæver, Trondheim, på kr 6.000,-.
Legatet skal bære hans foreldres navn —Johannes Holmboe Giæver og Ovidia Fredrikke
Lyng's legat.

Legatet skal anvendes til beste for befolkningen på Uløy, Follesøy og indre Rotsund fra
Ravelseidet til Spåkenes etter styrets bestemmelser så som hjelp for verdige trengende som
ikke har offentlig understøttelse, til hjelp for ungdom for videre utdannelse, til opprettelse av
gamlehjem, til fremme av jordbruket i ovennevnte distrikt eller lignende.

Legatet har ingen ansatte.
Legatet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.
Legatet har ingen kreditorer.

Styret besluttet 19.04.20 13 at legatet skal avvikles. Midlene er vedtatt disponert som følger:
10 % nyttes til et fond for vedlikehold av Giæver familiens gravsteder.
Den resterende delen av midlene skal deles likt mellom Sonjatun helsesenter og
Rotsund kapell.

Avviklingsstyret: Storslett, 31.mai 2014

Styreleder Styremedlem
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Avviklingsregnskap 2014

Resultatregnskap




Note 2014 2013

Driftsinntekter




Andre driftsinntekter




0,00 0,00
Sum driftsinntekter




0,00 0,00

Driftskostnader





Lønnskostnad 1 0,00 0,00
Andre godtgjørelser 2 0,00 0,00
Utdelte midler 5 291 578,12 0,00
Andre driftskostnader 3 860,00 11 290,00
Sum driftskostnader




292 438,12 11 290,00

Renteinntekter




2 942,29 7 405,00

Årsresultat




-289 495,83 -3 885,00

Disponering resultat





Overført egenkapital




-289 495,83 -3 885,00
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Avviklingsregnskap 2014

Balanseregnskap




Note 2014 2013

Eiendeler




Anlecigsmidler





Varige driftsmidler




0,00 0,00
Finansielle anleggsmidler 4 0,00 0,00
Sum anleggsmidler




0,00 0,00

Omløpsmidler





Bankinnskudd 5 0,00 289 495,83
Sum omløpsmidler




0,00 289 495,83

Sum eiendeler




0,00 289 495,83

Egenkapital og gjeld





Egenkapital





Fri egenkapital 5 0,00 269 495,83
Bundet egenkapital




0,00 20 000,00
Sum egenkapital




0,00 289 495,83

Gjeld





Kortsiktig gjeld




0,00 0,00
Sum gjeld




0,00 0,00

Sum egenkapital og gjeld




0,00 289 495,83

Storslett, 31.05.2014 Styreformann: 	 joeLli" 
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Avviklingsregnskap 2014

Noter til regnskapet

Note 1:
Legatet har ingen ansatte.

Note 2:
Det er ikke gitt godtgjørelser til daglig leder eller medlemmer av styret.
Regnskapsfører er honorert med kr 0,-.
Revisor er honorert med kr 0,- fordelt med kr 0,- på revisjon og kr 0,- på andre tjenester.

Note 3:
Fra og med 2006 betaler stiftelsen årsavgift på stiftelsesregisteret til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
I 2014 var årsgebyret på kr 860,-.

Note 4:
Det er ikke gitt lån til ledende personer.

Note 5
Styret har i møtet 19.04.2013 besluttet å avvikle legatet.
Midlene er vedtatt disponert som følger:

10 % nyttes til et fond for vedlikehold av Giæver familiens gravsteder.
Den resterende delen av midlene skal deles likt mellom Sonjatun helsesenter og Rotsund Kapell.
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T.NORDREISAKOWUilE

Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat

5JUN2014

Møte i avviklingsstyret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus

legat 27.05.2014

Vedtak:

Ved avvikling av dette legatet har legatets styre 19.04.2013 bestemt

at av de gjenværende midlene i stiftelsen skal 10% nyttes til et fond

for vedlikehold av Giæverfamiliens gravsteder. Den resterende del av

midlene skal deles likt mellom Sonjatun helsesenter og Rotsund

kapell.

Dette har Stiftelsestilsynet i vedtak 06.01.2014 godkjent og har

vedtatt opphevelse av legatet.

Avviklingsstyret har i møte av 10.03.2014 presisert at legatets midler

må brukes til formål som har varig verdi, og har lagt til rette for dette

gjennom kontakt med mottakerne.

Legatets midler utgjør per 30.05.2014 kr. 291 578,12. Disse midlene

vil bli fordelt til mottakerne som følger:

Gravlegat Giæverfamilien Kr. 29 157,81

Sonjatun sykehjem Kr. 131 210,15

Rotsund kapell Kr.131 210,15

Fordelt Kr.291 578,12

Regnskapet avsluttes 30.05.2014.

Z611-‘1) 1c',-v( 3,m(,1e..\-u-&L

styreleder styremedlem styremedlem

t1r)12
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Lotteri- og
stiftelsestilsynet

Vår saksbehandler
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JOHANNES HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRUS LEGAT
v/Nordreisa kommune
9151 STORSLETT

Vedtak om sletting av stiftelse fra Stiftelsesregisteret —JOHANNES HOLMBOE
GIÆVER OG HUSTRUS LEGAT - ORG. NR. 977 147 840

Vi viser til tidligere korrespondanse.

Stiftelsestilsynet har fattet vedtak om å slette stiftelsen fra Stiftelsesregisteret.

Bakgrunn
Stiftelsen ble vedtatt opphevet i Stiftelsestilsynets vedtak av 06.01.2014. Det er gjemiomført avvikling i
tråd med stiftelsesloven § 52. Stiftelsestilsynet har mottatt den dokumentasjonen som kreves for å slette
stiftelsen fra Stiftelsesregisteret, jf. § 52 femte ledd.

Vedtak
På bakgrunn av dette og med hjemmel i stiftelsesloven § 7, jf. § 48 har Stiftelsestilsynet fattet følgende
vedtak:

Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat, org. nr. 977 147 840, blir slettet fra Stiftelsesregisteret.

Stiftelsestilsynet sender en kopi av dette vedtaket til Brønnøysundregistrene, slik at de kan slette stiftelsen
fra Enhetsregisteret.

Klagerett
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven §§
28 og 29. En eventuell klage fremsettes til Stiftelsestilsynet innen 3 uker fra undelTetning om vedtaket er
mottatt.

Mer informasjon
Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår:
www.stiftelsestilsynet.no.

Med hilsen

Per Ole Sollie
seniolTådgiver Britt Gundersen

førstekonsulent

Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer
Lotteri-og stiftelsestilsynet Storehagen1B 57 82 8000 982391490
Postboks800 6800Førde Telefaks E-post
6805Førde
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Vår referanse
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Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur.

Kopi til:
Brønnøysundregistrene Enhetsregisteret, Postboks 900, 8910 BRØNNØYSUND
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74/KomOpp
Opplæringskontoret for offentlig sektor iTroms

4 jUL.2o-i4

Protokoll fra generalforsamling i KomOpp 27.mai 2014

Tirsdag 27. mai 2013 kl. 11.00 —12.00 ble det avholdt Generalforsamling for
KomOpp på Rica ishavshotell i Tromsø, ble avsluttet med felles lunsj.

Saker ble behandlet på generalforsamlingen:

Sak 1. Åpning ved styreleder John Karlsen

Sak 2. Registrering av representanter
Stemmeberettige tilsted:
Ordfører Torgeir Johnsen fra Skjervøy
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo fra Salangen
Lill Ann Jordan-fra Unn hf
Tor Arne Morskogen fra Troms fylkeskommune
Fullmakter gitt til styreleder John Karlsen, totalt 6 stk.
Lenvik, Lyngen, Nordreisa, Sørreisa, Bjørkli private barnehage, Troms fylkestrafikk

Sak 3. Konstituering
Dirigent: John Karlsen
Sekretær: May-Tove Grytnes

- Signere protokollen: Lill Ann Jordan og Sigrun W. Prestbakmo

Sak 4 Årsmelding for 2013
Vedtak: Årsmelding for 2013 tas til orientering av generalforsamlingen

Sak 5. Årsregnskap for 2013
Vedtak: Årsregnskap for 2013 med et underskudd på kr: 1 474 649,-godkjennes av
generalforsamlingen.

Sak 6. Tilskuddsfordeling for 2014
Vedtak: KomOpp utbetaler for 2014 kr: 2100,- for lærlinger og lærekandidater som
har Basis 1 tilskudd. Det blir ingen endring for lærlinger og lærekandidater som har
Basis 2 tilskudd.

Sak 7. Budsjett for 2014
Vedtak:

Budsjettet for 2014 godkjennes av generalforsamlingen.
KomOpp setter av 500 000,- til bedrifter som tar inn lærekandidater og som

var medlem i 2013.

KomOpp — Opplæringskontoret Org_nr.: 975 683 788 Postboks 6604, Fylkeshuset 9296 Tromsø E-post: post@komopp no
for offentlig sektor i Troms Bankkontonr: 8245 04 22092 Telefon: 77 78 83 50 www komopp no
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Sak 8. Valg
Følgende ble valgt:


Representant fra fylkestinget:

Fra rådmannsutvalget:

Representant fra Unn HF:

Cecile Myrseth
Tone Rasmussen som personligvara for
Cecilie Myrseth
Ellen Beate J. Lundberg som personligvara
for Margrethe Hagerupsen
Lill Ann Jordan som styremedlem

Margrethe Hagerupsen ble valgt som nestleder.

Sak 9. Vedtektsendringer
Vedtak: Styrets forslag til endringer i vedtektene ble godkjent av
generalforsamlingen.

Ref. 30.5.14

May-Tove Grytnes
daglig leder

Signert protokoll:

4J,V,finf. GC-rd
	

Pi(V)/ 


Lill Ann Jordan/ dato Sigrun W. Prestbakmo/ dato

Unn hf Ordfører i Salangen

2
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KomOpp

VEDTEKTER for KomOpp
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms

(revidert 27.mai 2014)

§ 1 FORMAL
Opplæringskontoret har følgende formål:
- Arbeide for å opprette læreplasser i offentlig sektor opprette

lærekontrakter/opplæringskontrakter.
Være bindeledd til utdanningsetaten i Troms, formidle informasjon og drive
kontaktskapende virksomhet.
Følge opp lærlingene og lærekandidatene fram til fagprøve og kompetanseprøve ved
blant annet å påse at de får den nødvendige bredde i sin praktiske opplæring. Sørge for
at opplæringen omfatter minimum de områder som læreplanen dekker.

motivere og hjelpe voksne arbeidstakere til å ta etterutdanning etter
praksiskandidatordninga.

§ 2 MEDLEMMER
Kommunene og fylkeskommunen, statlige virksomheter, samt virksomheter med tilknytning
til offentlig sektor kan etter søknad bli medlemmer av opplæringskontoret.
Utmelding skal skje skriftlig. Oppsigelsesfristen er 6 måneder, men ansvaret i forbindelse
med inngåtte avtaler må oppfylles, eller overføres til andre (etter avtale).
Styret kan bestemme at enkelte arbeidsplasser/virksomheter kan bli medlem av
opplæringskontoret på spesielle vilkår.

§ 3 ØKONOMI
Opplæringskontorets drift finansieres ved at offentlige tilskudd stilles til rådighet for kontoret.
Hvor stor andel av tilskuddene som til enhver tid skal beholdes av opplæringskontoret
fastsettes til en hver tid av opplæringskontorets generalforsamling etter forslag fra styret.
Ved overskudd kan generalforsamlingen tilbakeføre midler til medlemmene, gi godtgjørelse
som kompensasjon for opplæring, eller avsette til fond. Regnskapene revideres av autorisert
revisor.
Virksomhetenes tilskuddsandeler videreføres til medlemmene en gang i året. Dette skjer i 4.
kvartal året etter at det er inntjent.

§ 4 STYRET
Opplæringskontoret ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer
primært en av medlemskommunenes ordførere
primært en av medlemskommunenes rådmenn
en fylkestingspolitiker
en representant for arbeidstakerne i medlemskommunene
en representant for helseforetak i Troms

Valg og valgperiode
Styre med varamedlemmer, styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen.
Hver representant velges for 4 år. Styreleder velges også for 4 år.

Beslutningsmyndighet og sarnmenkalling av styre
Styret har beslutningsmyndighet i alle saker som ikke spesielt er tillagt generalforsamlingen.
Styret sammenkalles av lederen, og avholder møter så ofte som det anses nødvendig. Styret
skal også sammenkalles når 3 eller flere av styrets medlemmer krever det. Møtene ledes av
leder eller i dennes fravær av nestlederen. Har begge forfall, velger styret selv setteleder.
Utdanningssjefen i Troms har møte- og forslagsrett.

§ 5 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er opplæringskontorets øverste myndighet. Generalforsamlingen
holdes hvert år innen utløpet av mai.
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Skriftlig innkalling sendes til medlemmene seinest 1 måned på forhånd. Arsberetning,
regnskap, forslag til budsjett og saksdokumenter for øvrig skal vedlegges innkallingen.
I generalforsamlingen har hvert medlem 1-en stemme etter fullmakt. Når det gjelder
representasjon i styret og på generalforsamlingen for lærlinger, gjelder hovedavtalens
bestemmelser.
Generalforsamlingen skal bl.a. behandle:

--Arsmelding
- Budsjett og regnskap
- Godkjenne låneopptak
- Valg
- Vedtektsendringer

§ 6 ADMINISTRASJON
Opplæringskontoret skal ha en daglig leder. Daglig leder kan på vegne av
opplæringskontoret opprette lærekontrakter og opplæringskontrakter.
Daglig leder er ansvarlig for kontorets administrasjon og drift av opplæringsvirksomheten og
rapporterer direkte til styret. Daglig leder skal være sekretær og saksforbereder for styret.
Opplæringskontoret samlokaliseres med KS i Troms. Styret ansetter personalet til
opplæringskontoret.

§ 7 RUT1NERFOR GODKJENNING OG KVALITETSSIKRING
Opplæringskontoret skal til en hver tid ha rutiner for oppfølging av sine lærlinger og
lærekandidater som er i tråd med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Innkalling m.v. skal skje som til
ordinær generalforsamling.
Hvis 1/3 av medlemmene krever det, skal det innkalles til ekstraordinærgeneralforsamling.

§ 9 VEDTEKSTENDRINGER
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Alle andre avgjørelser (unntatt nedlegging/omplassering
av opplæringskontoret) tas opp ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

§ 10 ANDRE BESTEMMELSER
Fagorganisasjonene som organiserer lærlinger og lærekandidater kan etter søknad få
observatørstatus på lik linje med KS på generalforsamlingen.

§ 11 OPPLØSNING
Oppløsningen av samarbeidet mellom medlemmene av KomOpp eller nedleggelse av
kontoret, kan bare vedtas av generalforsamlingen dersom 3/4 av samtlige medlemmer
stemmer for det.
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Post Nordreisa

Fra: Hilde Elvine Bjørnå [hilde.elvine.bjornaa@ikatroms.no]
Sendt: 3. juni 2014 11:06
Emne: Referat
Vedlegg: Referat 2014.pdf

NORDRE1SAKUkiJUflF

4JUN2014

DDK NR

Vedlagt følger referat fra årsmøte i representantsskapet.

Med vennlig hilsen

Hilde Elvine Bjørnå

arkivsjef

fl
INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS

Telefon 941 74 170/901 37 535

E-post heb@ikatroms.no 


Nettsider www.ikatroms.no

Tenk miljes - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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REPRESENTANTSKAPET I IKAT

REFERAT
FRA ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt 8. mai 2014,kl. 11.00,i Statsarkiveti Tromsø

Til årsmøte møtte i alt 13 representanter på vegne av 13 deltakerkommuner. Dette var: Per Arne

Slettmo, Balsfjord kommune, Håkon Jørgensen, Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune, Stein
Thraning, Gratangen kommune, Anne Karin Godo Giæver, Karlsøy kommune, Svein Sæther,
Lavangen kommune/Loabåga suohkan, Hennie Eidissen, Lenvik kommune, Karl Arvid Brose,
Lyngen kommune, Vidkunn Haugli, Målselv kommune, Lidvart Jakobsen, Nordreisa kommune,
Ellen Myrmel, Salangen kommune, Inger Heiskel, Storfjord kommune, Linda Andreassen,
Tranøy kommune og Elsa Floer, Troms fylkeskommune.

Fra IKATs styre og administrasjon møtte styrets nestleder Lail2 Kristoffersen, Skånland
kommune, arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå og rådgiver/nestleder Froydis Antonsen.

For årsmøtet holdt Harald Lindbach, arkivar ved Statsarkivet i Tromso, foredraget Privatarkiv
Troms.

Representantskapets leder Vidkunn Haugli, Målselv kommune, ønsket så velkommen til årsmøte.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av fullrnakter

13 av 23 kommuner, som deltar i ordningen, var representert ved sine valgte representanter.

De utgjorde 69,8 c'.0av eierandelene, og Arsmøtet var beslutningsdyktig.

1
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Valg av representanter til å underskrive protokollen

SteinThraning, Gratangen kommune, og Elsa Floer, Troms fylkeskommune,ble valgttil å
underskriveprotokollen.

Budsjett for 2014 til orientering

Det framlagtebudsjettet ble tatt til orientering.

Digitaliseringsplan til orientering

Bjørnå orienterte om hovedpunktenei planen som er under arbeid. Representantskapet
understreket behovet for å gjøre IKAT og våre ressurserbedre kjent i heleTroms.

Utkastet til digitaliseringsplanble tatt til orientering.

Årsmelding 2013

Årsmeldingenfor 2013ble godkjentuten endringer.

Regnskap og revisjon 2013

Regnskapog revisjonfor 2013ble godkjentuten merknader.

Handlingsplan 2015 - 2018

Bjørnå orienterte om hvilke forandringersom var blitt gjort.

Handlingsplan2015—2018ble godkjentuten endringer.

Økonomiplan 2015 —2018

Økonomiplan 2015—2018ble godkjentuten endringer.

Representantskapetba nnidlertidstyret sørge for en ellerannen form for indeksreguleringav
depotavgiften for papirbasert depot for å unngå store prishopp i framtiden.
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10.Valg av styre, revisor og valgkomite

Valgkomiteens innstilling til valg av kommunale representanter til IKATs styre ble

enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer
I. Jan-Eirik Nordahl, Sorreisa kommune (valgt som ny leder for 2 år)

Laila Kristoffersen, Skånland kommune (gjenvalgt som nestleder for I år)
Ann Tobiassen, Troms fylkeskommune (ikke på valg)
Leif Peder Jorgensen, Skjervøy kommune (ny, valgt for 2 år)

Varamedlemmer
Robert Robertsen, Karlsoy kommune (ikke på valg)
Ellinor Evensen, Nordreisa kommune (gjenvalgt for 2 år)
Gun-Britt Bjerkeli, Lavangen kommune (ikke på valg)
Leif Erik Mikkelsen, Bardu kommune (gjenvalgt for 2 år)

Revisor
Som revisor valgte årsmøtet Lyngen revisjon AS ved Jan Einar Sætre for 1 år.

Valgkomit
Årsmøtet utpekte følgende valgkomite: Frode Schultz, Skjervøy kommune, Svein Bogstrand,
Kvænangen kommune og Ellen Myrmel, Salangen kommune. Svein Bogstrand ble gjenvalgt
som leder.

Årsmøtet ønsket i tillegg å signalisere overfor IKATs styre at de ville satt pris på om så
mange som mulig fra styret deltok på årsmøtet selv om de i følge selskapsavtalen ikke er
forpliktet til å møte.

Tromsø 12. mai 2014

Hilde Elvme Bjørna
arkivsjef

Protokollen godkjennes

Ci
aning Elsa Floer

Gratangen kommune Troms fylkeskommune
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UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE: Møte nr 04-2014
STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord
TIDSPUNKT: 18. juni og 19. juni 2014

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord 

Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy (deltok 19.06.14)
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Svein O. Leiros, Kåfjord

Rådmenn: Anne-Marie Gaino, Nordreisa
Hilde Grønaas for Leif Lintho, Lyngen
Frank Pedersen, Kvænangen
Einar Pedersen, Kåfjord
Cissel Samuelsen, Skjervøy (deltok 19.06.14)
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord 

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder

Møtestart 18. juni kl 1815; 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til sakslisten: 
Følgende orienteringssaker ble i tillegg satt på dagsorden:

 Kunnskapshenting Reiseliv
 Byregionprogrammet – hva med Nord-Troms?
 Masteroppgave «tilflytteres perspektiv på stedsattraktivitet i Nord-Troms
 Møte på Finnsnes 16.06.14 – felles ungdomssatsing i Troms

Vedtakssaker:
Sak 36/14  Oppnevning av arbeidsgruppe – handlingsplan regional transportplan Troms
Sak 37/14 Friluftsråd Nord-Troms
Rådmannsutvalget fratrådte møte.

REFERATSAKER:
Fra Skjervøy kommune: «høring ruteendring Arnøyferga»
Fra Nordreisa Næringsforening: «høringsuttalelse i forbindelse med tilbudsstruktur i 
videregående opplæring i Troms»
Fra Audun Johnsen: «forslag om språkpris for Nord-Troms»
Fra møtet: Styret i regionrådet besluttet at denne saken kan behandles som vedtakssak i 
neste møte. Omdømmeprosjektet og kulturkonsulentene bes om å gi innspill i saken.
Fra Nord-Troms Regionråd til Kunnskapsdepartementet: «Nord-Troms Studiesenter –
Statsbudsjettet 2015»
Fra Nord-Troms Studiesenter til Helsefakultetet, UiT: »gjennomføring av praksisplasser 
2013/2013»
Fra Nærings- og fiskeridepartementet: «vedr uttalelse om ny ordning med regional 
differensiert arbeidsgiveravgift»
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Fra Troms fylkestrafikk: «Kvænangsruta ut på anbud – kravspesifikasjon av fartøy»

Vedtak: sak fra Audun Johnsen fremmes som vedtakssak i neste møte. De øvrige
referatsaken ble tatt til orientering.

Møtet hevet kl 1930.

Møtestart 19. juni kl 0800.
(alle ordførere og rådmenn til stede). I tillegg deltok Steinar Storelv fra KS i møtet.

VEDTAKSSAKER:

Sak 26/14 Regnskap 1. kvartal 2014
Saksdokumenter: Totalregnskap pr 31.03.14 

Delregnskaper pr 31.03.14 
Saksbehandler: Berit Fjellberg

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift inkl 
ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Omdømmeprosjektet). 

Delregnskap avdeling 1 Drift:
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST viser et 
positivt resultat for 1. kvartal 2014 på kr 62.505,-. Regnskapet er satt opp mot 
budsjett vedtatt i regionrådet høsten 2013. Driftstilskuddet fra kommunene er 
periodisert likt pr mnd for hele perioden. 

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

Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter:
Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 95.551,- for perioden. 
Årsaken til underskuddet ligger i hovedsak i at prosjektinntekter ikke er 
periodisert for perioden. For 2014 bidrar eierkommunene med 500.000 og
Troms fylkeskommune med 500.000 til driften av studiesenteret.

Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet:
Omdømmeprosjektet er et tre-årig prosjekt som avsluttes 31.12.14.
Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og 
regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og 
eierkommunene er medfinansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente 
budsjettrammer og perioderegnskapet er gjort opp i balanse.

Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver 
kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette 
kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i 
rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet.
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Totalregnskapet:
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene. Totalregnskapet for 
perioden viser et underskudd på kr 33.045,-.

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 31.03.14 til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 27/14 Høringsprosess «Regional vannforvaltningsplan for Troms 2016-2021
Grunnlagsdokumenter:

1. Vesentlige spørsmål for vannregion Troms 2015-2021 som ble vedtatt i 
Vannregionutvalget i juni 2013.  Denne er lagt ut på 
www.vannportalen.no/troms  

2. Tiltaksanalysene for vannområdene i Troms; Vannregion Troms har sendt ut 
forslag til tiltaksanalyser for vannområdene i Troms, i første omgang på en 
minihøring i perioden 1. mai- 30. juni. Disse er alle lagt ut på 
www.vannportalen.no/troms  Tiltaksanalysene for vannområdene vil endres 
kontinuerlig i perioden frem til 1. 07. 2014. 

3. Tiltaksprogrammet for vannregion Troms:  Forslag til tiltaksprogram for 
vannregion Troms  2015-2021 er lagt ut på www.vannportalen.no/troms  og vil 
endre disse frem til 1. juli 2014.

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Vannforskriften trådte i kraft i Norge 01.01.07. Dette innebærer at Norge er 
forpliktet via EØS-avtalen å følge opp og gjennomføre den nye måten å organisere 
vannforvaltningen på. Vannforskriften er i dag den formelle rammen for 
vannforvaltning i Norge.

Om planen:
Troms fylkeskommune er vannregionmyndighet i Troms og har ansvaret for 
gjennomføring av vannforskriften. Målet er å få på plass en vannforvaltningsplan 
som skal sikre økologisk og kjemisk vannkvalitet i innsjøer, elver, grunnvann og i 
kystvannsforekomster i Troms.

Vannforvaltningsplanen for Troms 2015-21 blir lagt ut til høring i perioden 1. juli 
til 31. desember 2014. Planen skal vedtas i fylkestinget i løpet av neste år.

Vannforvaltningsplanen skal inneholde et tiltaksprogram, som inneholder forslag til 
mulige tiltak for å bedre tilstanden i de vannforekomstene kvaliteten eller tilstanden 
ikke er god nok (alle kommunene har slike vannforekomster). Tiltak som prioriteres 
i tiltaksprogrammet blir en del av vannforvaltningsplanen som skal gjelde fra 2015-
2021 eller de påfølgende planperioder fram mot 2033. Å få aktuelle tiltak med i 
planen kan bidra til å skaffe finansiering fra sentrale myndigheter til gjennomføring 
av viktige tiltak i den enkelte kommune. 
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Vannområdene:
Troms fylke er delt inn i 6 vannområder. Vannområdene som berører Nord-Troms:

Vannområde Balsfjord – Karlsøy
 Berører deler av Storfjord og Lyngen.
Vannområde Lyngen – Skjervøy
 Består av Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og deler av Balsfjord og 

Nordreisa
Vannområde Nordreisa – Kvænangen
 Består av Nordreisa og Kvænangen, en liten del av Kåfjord i vest og en liten 

del av Kautokeino i øst

Nord-Troms Regionråd har oppnevnt representanter til VRU (vannregionutvalget) 
Troms, som kan benyttes som fagpersoner i høringsarbeidet. Hilde Henriksen, 
Nordreisa, er fast representant med Gunn Andersen, Kåfjord, som 
vararepresentant.

Høringsprosess 2014:
Frist 06. juni: høring/kommentarer Regional vannforvaltningsplan –
høringsinstans VRU (vannregionutvalget) – innspill sendt til Troms 
fylkeskommune fra Nord-Troms ved representantene i VRU

Frist 30. juni: minihøring tiltaksanalyse (utarbeidet for hvert vannområde) og 
tiltaksprogram – høringsinstans er kommunene, som må gi tilbakemelding for å 
kvalitetssikre dette arbeidet (faglig/administrativt)

Frist 31. desember: 01.07. sendes Vannforvaltningsplanen for Troms 2015-21 på
høring – høringsinstans er kommunene. Da dette er et omfattende materiale har 
fylkeskommunen lagt opp til møter i høringsperioden med de ulike 
vannområdene;

Vannområde Harstad-Salangen uke 34 18.-22. August
Kommuner: Kvæfjord, Harstad, Skånland, Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, 
Salangen, Ibestad, (Sør-Troms Regionråd)
Vannområde Senja uke 35 25.-29. august
Kommuner: Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa (Midt-Troms 
Regionråd)
Vannområde Bardu-Målselv uke 36 1.-5. september
Kommuner: Bardu, Målselv og Balsfjord (Midt-Troms Regionråd)
Vannområde Balsfjord-Karlsøy uke 37 8.-12. september
Kommuner: Balsfjord, Troms og Karlsøy (Tromsø-området Regionråd)

Vannområde Lyngen- Skjervøy uke 38 15.-19. september
Kommuner: Storfjord, Lyngen, Kåfjord og Skjervøy (Nord-Troms Regionråd)

Vannområde Nordreisa-Kvænangen uke 39 22.-26. september
Kommuner: Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms Regionråd)
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I møtene vil fylkeskommunen presentere de ulike dokumentene og veilede 
kommunene i hvordan de kan gjennomføre medvirkning i egen kommune. 

Dette betyr at politisk behandling av planen kan gjennomføres i perioden 1. 
oktober – 31. desember 2014 i Nord-Troms kommunene. 

Forslag til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene i regionen til å prioritere 

dette arbeidet, både ved kvalitetssikring av grunnlagsmaterialet i 
minihøringen i juni 2014, og politisk høring høsten 2014.

2. Nord-Troms Regionråd ber prosjektlederen for arbeidet bestemme møtetid 
og møtested, gjerne i kontakt med kontaktpersonene i kommunene.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 28/14 Høring regional plan for landbruk i Troms
Saksdokumenter: «Arktisk landbruk – ei næring med mange muligheter» - utkast 

regional plan for landbruk i Troms 2014-2025
Saksbehandler: Lyngen kommune

Fylkesrådet i Troms har sendt regional plan for landbruk i Troms på høring med 
høringsfrist 15.08.14. Fylkesrådet ber om innspill på innholdet i regional plan.

Innhold i planen:
Regional plan for landbruk består av 3 deler. Første del beskriver bakgrunn og 
formål med planen, samt arktisk landbruk som er rammen for landbruket som 
drives her nord. Del to omhandler rammevilkår og handlingsrom. Tredje del tar 
for seg ulike tema som det fokuseres på i planen. Til hvert av disse tema
foreligger det strategier. Det er også utarbeidet handlingsplan til regional plan.

Lyngen kommune ved saksordfører for næring Sølvi Jensen vil i møte presentere 
forslag til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd.

Forslag til høringsuttalelse presentert i møte:
Prosessen for arbeidet med regional plan for landbruk i Troms har vært god, og de 
ulike tema i planen er alle grundig behandlet. Tendensene som planen beskriver, 
gjenspeiler i stor grad situasjonen i Nord-Troms, og gir en godt bilde av
landbruket i Troms. Målene og strategiene i høringsforslaget er relevante for 
Nord-Troms kommunene i det videre arbeidet.

Vedtak: forslag til uttalelse presentert i møte ble enstemmig vedtatt.
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Sak 29/14 Vedtekter Nord-Troms næringsutvalg
Saksdokumenter: forslag til vedtekter Nord-Troms Næringsutvalg
Saksbehandler: Beate Brostrøm

Bakgrunn:
Næringsutvalget ble opprinnelig ført sammen av prosjekter, der Halti 
Næringshage AS hadde en koordinerende rolle. Utvalget ble så videreført som en 
uformell arena for erfaringsutveksling. Næringsutvalget er bestående av 
næringskonsulenter fra kommunene Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen.
Utvalget har fungert uformelt, der man forsøker å ”utvinne stordriftsfordeler” 
innen kunnskap, informasjon og muligheter innen næringsutvikling i regionen.
Næringsutvalget har diskutert følgende saker:

- Utveksling av informasjon om status i kommunene og spesielt om 

aktiviteter som kan ha interesse for næringsaktører i de andre 

kommunene  

- reiselivssatsing i kommunene

- entreprenørskap i skolen

- samarbeidsprosjekter – konkrete avtaler om arbeidsfordeling m.m.

- Arbeidslivsdagen i Tromsø

Næringsutvalget i Nord-Troms har i den senere tid sett behovet for mer formelt 
samarbeid, og en avklaring av roller og premisser for samarbeid. Formelle rammer 
gir bedre samarbeidsklima og utarbeidelse av felles målsettinger kan gi 
samarbeidet utviklingskraft.

Næringsutvalget i Nord-Troms har en ambisjon å bidra til en positiv utvikling i 
Nord-Troms jfr. Nord-Troms Regionråds målsetninger. Behovet for en formell 
samarbeidsarena for faggruppen har også økt med Troms Fylkeskommunes 
strategier om å lage en Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. Det er også 
kommet et oppdrag fra Rådmannsutvalget i Nord-Troms om at næringsarbeiderne 
skal lage en handlingsplan for regionalutvikling for Nord-Troms.

Målet med opprettelsen av et Næringsutvalg tilknyttet Nord-Troms Regionråd er å 
få til en mer målrettet og forsterket næringsutvikling i regionen. 
Samarbeidsforumet skal være basert på økt regional utvikling, gjennom; 
i. økt strategisk samhandling og planlegging.
ii. å være et rådgivende organ/ høringsorgan for Nord-Troms Regionråd.

Vurdering:
Nord-Troms regionen er beskrevet som rik på naturressurser og naturopplevelser. 
Framvekst av ny teknologi og nye kommunikasjonsmønstre, med en stadig økt 
globalisering, økt konkurranse, turbulente finansmarkeder og strammere ressurser, 
er organisasjoner mer eller mindre tvunget til å utvikle seg (Jakobsen 2004). 
Kommunene i Nord-Troms har store demografi utfordringer, der man ser at man 
får en eldre befolkning i tillegg til at man i enkelte kommuner har sterk 
befolkningsnedgang. 
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Tabell 1 Befolkningsframskriving, kommunevis 

Kommune 2013 2015 2020

Lyngen 2992 2935 2848
Storfjord 1914 1910 1938
Kåfjord 2215 2225 2225
Skjervøy 2879 2883 2885
Nordreisa 4837 4909 5050
Kvænangen 1285 1267 1232

Nord-Troms MMML 16122 16129 16178

Tabellen over er framskrivninger basert på tidligere hendelser. Det vil si at 
tabellen kan se annerledes ut hvis Nord-Troms lykkes med tilflyttingsarbeidet. 
Telemarksforskning gjorde en analyse i 2011 der man bygde videre på de 
næringsanalyser som Telemarksforskning gjør gjennom Nærings NM. 
Utgangspunktet for analysen er de samiske områdene, der deler av Nord-Troms 
var del av analysen. Det som kom fram for befolkningen var, sitat:
«Kommunene i det samiske området i Norge har nedgang i befolkningen, også i 
2010, ett år hvor de fleste kommunene i Norge har befolkningsvekst. Økt 
innvandring har dempet nedgangen i samisk område de siste årene, men ikke nok 
til å kompensere for fødselsunderskudd og utflytting. Den delen av Nord-Norge 
som er utenfor samisk område har vekst i folketallet. 1»

Når det gjelder næringsutvikling har regionen utfordringer med at regionen taper 
arbeidsplasser og holder ikke tritt med utviklingen, spesielt på reiseliv, i Nord-
Norge for øvrig. Telemarksforskning i samarbeid med NHO lager årlig 
attraktivitetsbarometer og nærings-NM der Nord-Troms ligger lavt av regionene.  
Utfordringene er godt beskrevet i Telemarksforskning sin rapport 
«Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område» der det står; 
«Det samiske området har hatt sterk nedgang i basisnæringene. Basisnæringer er 
primærnæringer, industri og teknologiske tjenester. Kjennetegnet for disse 
næringene er at produktene selges på et nasjonalt eller internasjonalt marked. 
Det samiske området har svært få arbeidsplasser i teknologiske tjenester, som er 
en basisnæring i vekst. Noen kommuner i det samiske området har likevel vekst i 
basisnæringene, som Tysfjord, Kvalsund, Lyngen og Nesseby.

Det samiske området har tradisjonelt hatt lite besøksnæringer. Det er stor samlet 
handelslekkasje fra de samiske områdene. Denne handelslekkasjen har imidlertid 
blitt mindre, og mange samiske kommuner har vekst i besøksnæringene, som 
Røyrvik, Loppa, Nesseby, Hamarøy, Snåsa m fl.

Et stort problem for veksten i samiske kommuner er bostedsattraktiviteten. Mange 
av de samiske kommunene har stor utflytting, og større utflytting enn 

                                                
1 TF-notat nr: 35/2011: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område. Vareide, K og Nyborg 
Storm, Hanna
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arbeidsplassveksten skulle tilsi. Det tyder på lav bostedsattraktivitet. Igjen er det 
noen av de samiske kommunene som går mot strømmen og har høy 
bostedsattraktivitet, som Lebesby, Sørreisa og Nesseby.»

I og med at det nå skal lages en Nærings- og utviklings plan for Nord-Troms, så er 
sjansene for å få til gode tiltak omkring disse problemstillingene. Vi må utnytte 
denne oppmerksomheten, med å sette i gang gode tiltak som kan motvirke 
utviklingen og skape ønsket utvikling sammen. For å klare dette må kommunene 
samarbeide og dette krever også en egeninnsats fra hver enkelt kommune.

Forslag til vedtak:

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner vedtektene for Nord-Troms 
næringsutvalg. 

2. Styret i regionrådet ber næringsutvalget presentere forslag til 
handlingsplan for 2014-2015 på neste regionrådsmøte. 

3. Saksordfører for næring ivaretar også Nord-Troms næringsutvalg.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 30/14  Nord-Troms Strategier – prosess vedr «flaggsaker i Nord-Troms»
Saksdokumenter:

o Nord-Troms Strategier 2007-2016
o Oppdatert plangrunnlag 06.03.14
o Nord-Troms Strategier – handlingsplan 2014-2015

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

Bakteppe:
Nord-Troms Regionråd har i forbindelse med rulleringen av Nord-Troms 
Strategier oppdatert plangrunnlaget, som konkluderer med 3 hovedutfordringer for 
vår region;

 Demografiutfordringen
 Kompetanseutfordringen
 Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)

For å møte disse utfordringene har Nord-Troms Regionråd tatt noen felles grep 
gjennom strategier og tiltak, nedfelt i handlingsplanen for 2014-2015 (vedtatt 
25.03.14). Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling.

Under Innsatsområde 2 «Regional utvikling» er en av strategiene «Flaggsaker i 
Nord-Troms». Under behandlingen av handlingsplan for 2014-2015 var det 
enighet om å utforme en felles prosess for gjennomføring av denne strategien i 
kommunene.

Flaggsaker:
Regionrådet ønsker å re-vitalisere satsingen på flaggsaker for regionen som en 
egen strategi. Flaggsakene defineres av den enkelte kommune (en-to pr 
kommune). Sakene må ha et utviklingsfokus og en betydning utover egne 
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kommunegrenser. Dette kan være viktige «symboler» som kan forsterke og 
synliggjøre samarbeidet og som vi kan bruke i profileringen av regionen. 

Fra handlingsplanen for 2014-2015:
Strategi 5: Flaggsaker i Nord-Troms
Utfordring: Vi er små samfunn i regionen som opplever å ha for liten gjennomslagskraft 

utad
Mål: Etablere ordning med flaggsaker i regionen
TILTAK ANSVARLIG: FINANSIØR:
Flaggsaker: Hver kommune definerer satsinger –
som nabokommunene og regionrådet støtter

Kommunene og 
regionrådet

Kommunene

Forventa resultat: Større politisk gjennomslagskraft for enkeltsaker fra regionen. Synliggjøre 
samhandling for utvikling i Nord-Troms

Prioriteringer av flaggsaker bør debatteres grundig i hver enkelt kommune for å 
sikre eierskap og legitimitet. Flaggsakene bør sikres forankring i kommunale 
satsinger/planer. I tillegg vil flaggsakene forankres i handlingsplanen til Nord-
Troms Strategier. Flaggsakene bør være konkrete og ha tydelige mål, enten ved at 
de innebærer spesielle fysiske anlegg/etableringer, eller ved at de er målbare, gir 
opplevd resultat.
Videre bør det være et kriterium at eierkommunene i regionrådet kan og skal 
slutte lojalt opp om den enkelte flaggsak. Dette innebærer at det ikke må komme 
opp åpenbart konkurrerende prosjekt/tiltak mens man arbeider for å få flaggsaken 
realisert.

Regionrådet skal fremme flaggsakene i aktuelle kanaler som er tilgjengelig, enten 
det gjelder fylkesplaner eller statlige planverk. Nord-Troms og den enkelte 
kommune kan tjene på å være systematisk i dette arbeidet. Flaggsakene kan også 
synliggjøres på felles nettportal for Nord-Troms og kommunale hjemmesider.

Forslag til vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd innfører ordning med Flaggsaker Nord-Troms.
2. Hver kommune prioriterer 1-2 flaggsaker som forankres gjennom politisk 

vedtak innen 1. oktober 2014. 
3. Nord-Troms Regionråd behandler saken på møtet i oktober/november, og 

gjør vedtak som forankrer flaggsakene i handlingsplanen. 
4. Oversikt/beskrivelse av Flaggsaker Nord-Troms sendes alle kommunene 

med mål om politisk tilslutning.
5. Flaggsaker Nord-Troms skal presenteres på rådsforsamling i regionrådet, 

hvor status og resultat blir gjennomgått. Rapport skal også gis til 
kommunestyrene i regionen.

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Nord-Troms Regionråd ønsker ikke å innføre ordningen med flaggsaker.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt.
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Sak 31/14 Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms – satsingsområder og 
organisering
Saksdokumenter:

o Regional planstrategi for Troms
o Rapport fra Oppstartsseminar Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 

oktober 2013 (Troms fylkeskommune)
o Innspillsbrev fra Nord-Troms Regionråd til fylkesråd for næring vedr 

prioriteringer i Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms, etter felles 
møte 19.02.14

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn:
Planen er forankret i «Regional planstrategi for Troms» pkt 6.6:
«Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms
Formål med planen: nylig innhenta statistikk viser at Nord-Tromsregionen står 
overfor en rekke utfordringer og scorer relativ lavt i forhold til resten av fylket 
med henblikk på sysselsetting og næringsliv, yrkesdeltakelse, utdanningsnivå, 
sosio-økonomiske forhold og befolkningsstruktur som fraflytting og 
alderssammensetning med økt antall eldre. Det er behov for å utarbeide en 
nærings- og utviklingsstrategi for regionen for å kunne møte disse utfordringene.

Problemstillinger som skal tas opp i videre planlegging:
Den regionale planen vil legge føringer knytta til samarbeid på tvers av 
kommunegrensene og økt grensefokus. Kompetanseutfordringer, plansamarbeid, 
folkehelse, næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet vil være tema som 
må tas opp i nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms.»

Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Innovasjon Norge og Nord-Troms 
Regionråd oppstartsseminar i Sørkjosen 2. og 3. oktober 2013. Seminaret hadde 
tre hovedområder; boligutfordringer, kompetanse for næringslivet samt 
entreprenørskap og ungdom. Seminaret ble gjennomført med 75 deltakere for 
kommunene, regionale institusjoner og organisasjoner samt næringsliv fra Nord-
Troms.

Rapporten fra seminaret oppsummerer med at deltakerne ønsket at planen blir et 
verktøy for å intensivere og forsterke innsatsen på de tre fokusområdene, og 
bygger videre på de lokale og regionale strukturene og forsterker de fagmiljø som 
fins. Viktig å bidra med finansiering til aktuelle tiltak. Kompetanse som 
utviklingsstrategi var også understreket.

Dialog og prioriteringer i planen:
Fylkesråd for næring Sandberg og Nord-Troms Regionråd diskuterte 
prioriteringer i planen på møtet i februar 2014. 

Følgende prioritering ble gjort;
1. Finansiering av Nord-Troms Studiesenter i ett lengre perspektiv. 
2. Videreføring av bolyst-satsingen. 
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3. Næringsutvikling – gjennom samarbeid i regionen satse på entreprenørskap på 
ulike nivå og arenabygging for utvikling. 

4. Forsterke samarbeidet mellom næringsliv og de videregående skolene
(Nordkjosbotn og Nord-Troms), for å sikre at skolene produserer kompetanse som 
er aktuell for regionens næringsliv.  

For å følge opp disse politiske prioriteringene administrativt ble det 29. april 
avholdt møte mellom administrasjonene i fylkeskommunen og regionrådet. Møtet 
konkluderte med at regionrådet får ansvaret for å utarbeide prosjektbeskrivelser for 
de ulike satsingene. Avdelingsleder Gunnar Davidsson, Troms fylkeskommune 
skal være kontaktperson i saken.

Status pr i dag:
Nord-Troms Studiesenter: langsiktig finansiering – det er gitt signaler om 5. 
millioner i RDA-midler over 3-5 årsperiode til utviklingstiltak. Dette er en 
bevilgning som er gitt til utviklingstiltak og kommer i tillegg til de ordinære 
driftsmidlene som bevilges årlig. Prosjektplanen i et 5-årsperspektiv er nesten 
sluttført (basert på strategiplan 2014-2018 vedtatt 25.03.14). Oversendes 
fylkeskommunen innen 10. juni.

Boligutvikling og stedsinnovasjon: Storfjord kommune har utarbeidet 
prosjektplan på vegne av Nord-Troms kommunene, og søkt medfinansiering fra 
Husbanken (presentert på møte i regionrådet 28.01.14). Signaler fra Husbanken er 
at omsøkt beløp er større enn innvilget beløp. Signaler fra fylkeskommunen er at 
de kan være medfinansiør i en slik satsing gjennom å koble dette til Nærings- og 
utviklingsplanen for Nord-Troms. Saken følges opp av rådmannsutvalget –
prosjektplan gjennomgås for eventuelle endringer/tillegg. Sendes fylkeskommunen 
innen 1. juli. Gjennom evalueringen i Omdømmeprosjektet våren 2014 er behovet 
for satsing på stedsutvikling/stedsinnovasjon kommet fram. Det er aktuelt å starte 
med et forstudie på stedsinnovasjon i Nord-Troms. Dette bør også legges inn som 
et tiltak i nærings- og utviklingsplanen.

Næringsutvikling: følgende områder prioriteres;
1. Entreprenørskapssatsing – en helhetlig satsing (grunnskole, videregående 

skolen, unge gründere under 35 år)
2. Arenabygging 
3. Kompetanse om samhandling/samarbeid 
4. Etablering og oppstart av Nord-Troms næringsutvalg (sammensatt av 

næringskonsulentene i Nord-Troms)
Dette vil bli et stort satsingsområde som krever god struktur og styring. Skisse til 
prosjektplan er i startfasen. Målet er ferdig prosjektplan som behandles i 
regionrådsmøte 2. september.

For å følge opp de næringsrelaterte satsingene har administrasjonen i regionrådet 
avtalt møte med Innovasjon Norge i Tromsø 20. juni, for å diskutere 
samarbeidsmuligheter.
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Vurdering/organisering:
Fylkeskommunens satsing på Nord-Troms gjennom en egen nærings- og 
utviklingsstrategi, med avsatte midler til tiltak gir et godt utgangspunkt for 
samhandling for utvikling av regionen. Det er viktig at vi bruker dette 
mulighetsrommet som fylkeskommunen stiller til disposisjon.

For å få tyngde i satsingen har vi valgt ut noen få satsingsområder som er 
strategisk viktig for regionen, og som vi mener kan bidra positivt til utviklingen –
og for å møte de utfordringene regionen står overfor, jfr status overfor.

For å sikre god samhandling, og at vi alle jobber medstrøms med de prioriterte 
satsingene er det behov for en prosjektleder som har ansvar for gjennomføringen 
av utviklingstiltakene som er forankret i Nærings- og utviklingsplanen. 
Prosjektlederen vil også fungere som medspiller/diskusjonspartner for de 
ansvarlige i de ulike satsingene. I tillegg vil prosjektlederen fungere som et 
bindeledd mellom fylkeskommunen og regionrådet/Nord-Troms kommunene. 
Prosjektlederstillingen bør legges til sekretariatet i Nord-Troms Regionråd, og 
finansieres av Troms fylkeskommune med midler avsatt til gjennomføring av 
utviklingsplanen.

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd søker Troms fylkeskommune om midler fra Nærings- og 
utviklingsplan til prosjektlederstilling i 3 år, for å lede utviklingsarbeidet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 32/14  Prosessplan - kommunestrukturreformen
Saksdokumenter: Meldingsdel om kommunestrukturreformen, 

kommuneproposisjon mai 2014
Saksbehandler: Berit Fjellberg

Rådsforsamlingen i Nord-Troms Regionråd ble avviklet 21. mai i Kvænangen. 
Hovedtema for rådsforsamlingen var kommunestrukturreformen, med innledninger 
fra regiondirektør Tom Mikalsen og rådgiver Øystein Sivertsen, KS Nord-Norge. 
Møtet konkluderte med at det var ønskelig å samkjøre prosessene tidsmessig i 
Nord-Troms kommunene. Nord-Troms regionråd ble bedt om å behandle dette 
som sak i juni-møte.

Bakgrunn:
 7. oktober 2013 la Høyre og Fremskrittspartiet fram regjeringsplattformen; 

«regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. 
Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn 
dagens kommuner»

 3. januar 2014 satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ned et 
ekspertutvalg som skulle foreslå kriterier som har betydning for 
oppgaveløsningen i kommunene.
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 Mars 2014 – ekspertutvalget leverer delrapport 1 Kriterier for god 
kommunestruktur. «Kriteriene skal i sum ivareta kommunenes 4 funksjoner 
som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver.» 
«Utvalget gir følgende anbefalinger for en god kommunestruktur:

1. Kommunene bør ha minst 15000-20000 innbyggere for å sikre 
en god oppgaveløsning.

2. Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder.

3. Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk 
deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige 
demokratiske arenaer.»

 14. mai 2014 – regjeringen legger fram kommuneproposisjonen for Stortinget, 
med presentasjon av kommunereformen i en egen meldingsdel. 

Kommunestrukturreformen mål, tidsplan, organisering og milepæler:
Regjeringen har følgende mål for reformen:

- Gode og likeverdige tjenester for innbyggerne
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
- Styrket lokaldemokrati

Tidsplan for kommunereformen:
• Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for 

videre arbeid.
• Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn 

og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016.
• Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for 

kommunene. Stortingsbehandling av denne meldingen.
• Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.
• Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av 

kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak.
• Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur 

og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse 
proposisjonene.

Fremdriftsplan og milepæler 
• De regionale prosessene ledet av fylkesmennene starter høsten 2014 og 

avsluttes ved utgangen av 2016. 
• Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med 

forslag til nye oppgaver til robuste kommuner.  
• Departementet legger opp til to ulike løp i reformperioden 

o Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig 
resolusjon 

– Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er 
enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, 
vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på 
nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Disse sammenslåingene vil kunne tre i 
kraft fra 1. januar 2018. 
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o Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 
– I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 

2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om 
ny kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, 
men som ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli 
inkludert i proposisjonen. 

– I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for Stortinget vil det bli lagt til grunn at 
enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og 
hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det 
dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de 
lokale vedtakene. 
o Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil 
iverksettes senest fra 1. januar 2020. 

Vurdering:
Pr i dag er det ingen av kommunene i Nord-Troms som har startet/gjort vedtak om 
utredningsarbeid vedrørende sammenslåing med andre kommuner, som en del av 
kommunestrukturreformen.

Når man skal i gang med arbeidet i det enkelte kommunestyre er det er viktig å
diskutere strukturendringer med utgangspunkt i mulighetene. Det er også sentralt
med lokal forankring i kommunestyret som det øverste legitime organ i en 
kommune. Regjeringen og KS har også understreket viktigheten av at innbyggerne 
må trekkes med i prosessene.

Våren 2015 skal regjeringen etter planen legge fram en melding til Stortinget med 
forslag til nye oppgaver til robuste kommuner.  KS har rådet kommunene til først 
og fremst å ha fokus på oppgaver og tjenester, og hvordan man løser disse best 
mulig.
Det er en omfattende prosess som skal gjennomføres, hvor kommunene skal ha 
styring, med Fylkesmenn som veiledere og bistand fra KS. Siden ingen av 
kommunene i regionen har startet prosessen er det hensiktsmessig å avvente til 
rollene til Fylkesmenn og KS blir mer avklart, og mer detaljer om framdriften i 
gjennomføringen foreligger. For å være med i det første løpet må kommunene 
gjøre vedtak om sammenslåing høsten 2015. Dette kan bli en utfordring å komme i 
mål med da prosessen ikke er igangsatt i Nord-Troms.

For kommunene i vår region vil det være naturlig å følge løpet som innebærer at
kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme 
en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. 

Fylkesmannen i Troms har invitert kommunene til info-møte om 
kommunestrukturreformen 18. juni i Tromsø.

Forslag til vedtak:
Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene i regionen til å følge forløpet for 
Kommunestrukturreformen som innebærer kommunestyrevedtak innen sommeren 
2016.
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Forslag til vedtak fremmet i møte:
Til neste møte i regionrådet 02.09.14 får rådmannsutvalget i oppdrag å utarbeide 
et forslag til saksframlegg som kan benyttes i kommunestyrene i Nord-Troms. 
Saksframlegget skal inneholde:

1.orientering om kommunereformen

2. tidsforløp for gjennomføring av prosessen

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 33/14  Ny dato for møte i regionrådet oktober 2014 
Saksdokumenter: Møteplan Nord-Troms Regionråd 2014

Saksbehandler: Berit Fjellberg

I følge møteplan for regionrådet for 2014 skal det være møte på Skjervøy tirsdag 
28. oktober (rådmannsutvalgsmøte 27. oktober). KS Troms arrangerer 
Høstkonferanse 28. og 29. oktober i Tromsø. Det er derfor behov for å flytte møte 
i oktober til et annet tidspunkt, for eksempel en uke tidligere (21. oktober eller 
uken etter (4. november). 

Rådmannsutvalget kan enten avvikle møte etter kalenderen den 27. oktober på 
Skjervøy, eller legge møtet til Tromsø for å unngå ekstra reising. Alternativt kan 
møte i RU knyttes til regionrådsmøte, og avvikles mandag (20. oktober eller 3. 
november). 

Forslag til vedtak:
1. Møte i Nord-Troms Regionråd 28. oktober flyttes til 4. november. Møtet 

avholdes på Skjervøy.
2. Møte i rådmannsutvalget 27. oktober flyttes til mandag 3. november. 

Møtet avholdes på Skjervøy.

Forslag til fremmet i møte vedtak:
1. Møte i Nord-Troms Regionråd 28. oktober flyttes til 21. oktober. Møtet 

avholdes på Skjervøy.
2. Møte i rådmannsutvalget 27. oktober flyttes til mandag 20. oktober. Møtet 

avholdes på Skjervøy.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møt ble enstemmig vedtatt.

Sak 34/14  Uttalelse vedrørende bevilgninger til samferdsel
Rådsforsamlingen i Nord-Troms Regionråd ble avviklet 21. mai i Kvænangen. 
Følgende ble bestemt: «Rådsforsamlingen gir styret (ordførerne) fullmakt til å 
utforme en uttalelse vedrørende bevilgninger til samferdsel på vegne av 
rådsforsamlingen».
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Forslag til vedtak fremmet i møte:
Saksordfører for samferdsel Svein Leiros/Bjørn Inge Mo får i oppdrag å utarbeide 
uttalelse i saken innen utgangen av juni.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 35/14  Krav til egenandeler/medfinansiering Nord-Troms Studiesenter
Saksbehandler: Berit Fjellberg

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) går over i en ny fase i år. NTSS har vært 
prosjektfinansiert siden oppstart i 2006, og er nå i ferd med å komme over i 
driftsfasen. Det er vedtatt å legge større utviklingsoppdrag til studiesenterets 
virksomhet (strategiplan med satsing på kompetanseløft for kommunene, starter 
med helsetema, og for næringslivet, hvor havbruk og reiseliv er prioriterte 
bransjer). Det vil derfor være naturlig å skille mellom driftsoppgaver og 
utviklingsoppgaver/prosjekt.

Finansiering av drift:
Studiesenterets drift finansieres i 2014 med tilskudd fra eierkommunene på kr 
500.000 (fordelt 40 % flatt og 60 % etter folketall), og 500.000 fra Troms 
fylkeskommune. I tillegg kommer egeninntjening gjennom kurs- /studieavgift. 
Potensialet for å øke egeninntjeningen er begrenset innen studieavgift da 
profesjonsutdanninger skal være gratis for studentene.

Troms fylkeskommune har lagt inn i sin økonomiplan fram til 2016 et årlig 
driftstilskudd på samme nivå som i dag til Nord-Troms studiesenter. Signaler fra 
tidligere har vært at fylkeskommunen forventer at Nord-Troms kommunene skal 
bidra med samme beløp for å innfri egenandelskravet fra fylkeskommunen. 

Nord-Troms kommunene behandler/setter av midler til Nord-Troms Regionråd 
årlig. Driftstilskudd på kr 500.000 til NTSS har vært en del av regionrådets 
budsjett som vedtas årlig. Neste budsjettbehandling 2. september 2014.

Finansiering av utviklingsprosjekt:
Troms fylkeskommune har bevilget 5. millioner til utviklingstiltak, som skal 
fordeles over 5 år til Nord-Troms Studiesenter. Dette er RDA-midler som også 
krever 50 % egenfinansiering. Det er utarbeidet en egen prosjektplan for denne 
satsingen i et 5-årsperspektiv basert på strategiplan for studiesenteret 2014-2018, 
som ble vedtatt i regionrådet 25.03.14. 

Vi i Nord-Troms må i tillegg til egenandeler på drifta, bidra med 50 % 
egenfinansiering til utviklingsprosjektet, dette innebærer 1 million pr år i 5 år. 
Studiesenteret bidrar med egeninntjening gjennom andre oppdrag (mindre 
prosjekter), og eget arbeid fra styringsgruppen (inkl styreleders bidrag på 
kommuneprosjektet) og administrasjonen i regionrådet. 
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For å komme i mål med egenandelene må vi også inkludere studiebibliotekenes 
virksomhet, slik vi gjorde i oppstarten av prosjektet. En gjennomgang av 
bibliotekenes samlede virksomhet konkluderte med at ca 10 % av virksomheten 
kunne kobles til «møteplass-funksjonen» i studiesenteret. Verdien av denne 
virksomheten estimeres til ca 700-800.000 pr år samlet sett.

Forslag til vedtak:
1. Driftstilskudd fra eierkommunene til Nord-Troms Studiesenter behandles 

når budsjettet for Nord-Troms Regionråd behandles i september-møte.
2. Drift av studiebibliotekene i den enkelte kommune inngår i finansiering av 

egenandelen i utviklingsprogrammet «Kompetanseløft for Nord-Troms». 

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 36/14  Saker fra Omdømmeprosjektet i Nord-Troms 
Sakene presenteres av rådmannsutvalget ved Einar Pedersen. RU er 
styringsgruppe for Omdømmeprosjektet. 

Saken tas ut av sakskartet. Saken behandles av rådmannsutvalget.

Ny sak;
Sak 36/14  Oppnevning av arbeidsgruppe – handlingsplan regional transportplan Troms

Forslag til handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 skal sendes på høring 
medio juni 2014, med frist 5. september 2014.

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Regionrådet oppnevner ordførerne Sigmund Steinnes, Sølvi Jensen og Torgeir 
Johnsen i en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til uttalelse til 
handlingsplan for RTP som skal behandles i regionrådsmøte 2. september i 
Lyngen.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 37/14 Friluftsråd Nord-Troms
Etter orientering fra Hugo Tingvoll ble følgende vedtak gjort;

Forslag til vedtak fremmet i møte:
Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy 
og Kåfjord om å gjøre et positivt vedtak i sak vedrørende deltakelse i friluftsråd.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
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DISKUSJONSSAKER:
 Eget distriktskontor for NRK i Nord-Troms? Innledning ved rådsordfører Jan Helge 

Jensen. Fra møte: Dialog er opprettet med NRK i saken og følges opp videre av 
rådsordfører.

 Forberedelse til møte med UNN-styret 24. juni 2014 i Nordreisa. Tema: 
Samhandlingsreformen, samarbeidsstrukturer (DMS, DPS) – videre samarbeid
Møtet avholdes på Sonjatun i Nordreisa, med møtestart kl 1100 (felles lunsj). 
Aktuelle spørsmål;

o Hvem har definisjonsmakt – utskrivningsklare pasienter?

o Formøte for ordførere kl 1000 på Bios

 Avvikling av møter i rådmannsutvalget, - er det aktuelt å oppnevne stedfortreder i
de tilfeller rådmann ikke kan møte? Diskusjon i møtet; det kan være vanskelig å 
sende stedfortreder, da stedfortreder ikke kjenner historien/saksgangen. De fleste 
kommunene har ikke ass rådmann. Det er viktig å holde seg til oppsatt møteplan. 
Det er også fornuftig å forberede saker i forkant.

 Budsjett 2015 og økonomiplan for regionrådets virksomhet. Budsjettet for 2015 bør 
behandles i neste regionrådsmøte (02.09.14). I den forbindelse bør vedtaket fra 
Storfjord kommunestyre 30.04.14 vedr driftstilskuddet til regionrådet diskuteres «for 
budsjett 2015: Ordfører melder inn sak om reduksjon i driftsnivået til regionrådet, så 
tidlig som mulig inneværende år, for å drøfte omfanget av tjenestenivå i regionrådet. 
dette som forberedelse for neste års budsjett for Nord-Troms Regionråd.». 
Fra møtet: arbeidsutvalget følger opp saken/forbereder saken til møte 2. september.

ORIENTERINGSSAKER:

Arctic race – Kvænangen 16. august 2014, ved rådmannen i Kvænangen
Fra møtet: målgang ved Gildetun ca kl1600. Det er brukt profileringsmateriell fra Nord-
Troms. Inviterer alle i Nord-Troms til å slutte opp om arrangementet.

Orientering vedr aktuelle saker, ved daglig leder:
Havbruksseminar 30. september Skjervøy, (fiskeriminister Aspaker deltar). I tillegg til 
fiskeriministeren deltar fylkesrådet i Troms. Innholdet for seminaret er 2-delt; 
rekrutteringsfokus og næringsfokus.

Forskningsdagene i uke 39. Orientering om foreløpig program. Oppfordring til kommunene 
om å prioritere deltakelse på yrkes- og utdanningsmessa.

Kunnskapshenting Reiseliv. Nord-Troms Regionråd har vedtatt strategiplan for 
studiesenteret for 2014-2018, hvor en prioritert bransje er reiseliv. Målet for 
kunnskapsinnhentingen er «å identifisere hindringer og flaskehalser for utvikling av reiselivet 
til en betydelig næring i regionen, slik at Nord-Troms kan ta del i reiselivs-kaka i landsdelen». 
Kunnskapsinnhentingen er et forstudie for et hovedprosjekt hvor man utvikler tiltak for å 
styrke reiselivsutviklingen i regionen.
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Byregionprogrammet – hva med Nord-Troms? Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
startet våren 2014 utviklingsprogrammet for byregioner. Dette er en tilskuddsordning som 
skal bidra til kunnskap om byenes rolle for regional utvikling, og om betydningen av 
samspillet mellom byene og omlandet.  En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for 
strategier og tiltak. I Troms deltar Harstad- og Tromsø-området (Lyngen kommuner deltar). 
Det er signaler fra Troms fylkeskommune om å koble på den 3. byen i Troms som er 
Finnsnes. Om dette blir gjennomført, medfører det at alle «regionene» i Troms får delta i dette 
utredningsarbeidet med unntak av Nord-Troms. Saken følges opp mot fylkeskommunen.

Masteroppgave «tilflytteres perspektiv på stedsattraktivitet i Nord-Troms». I tilknytning 
til Omdømmeprosjektet har Beate Brostrøm skrevet masteroppgave. Kortversjon av arbeidet 
ble delt ut i møtet.

Møte på Finnsnes 16.06.14 – felles ungdomssatsing i Troms. Høsten 2014 ble det avholdt 
et felles møte mellom adm ledere i regionråd Troms og fylkeskommunen hvor mulig 
samarbeid i fylket ble diskutert. Dette arbeidet ble fulgt opp gjennom et eget arbeidsmøte på 
Finnsnes, hvor regionrådene deltok med daglige ledere og regionale 
ungdomsarbeidere/prosjektarbeidere. Møtet konkluderte med at det er ønskelig med et felles 
prosjekt for hele fylket. Det ble også fordelt noen arbeidsoppgaver og laget en skisse for 
framdrift. Arbeidet følges opp av regional ungdomskonsulent Lisa Solbakken for Nord-
Troms. Dette arbeidet vil bli koblet til arbeidet med en egen ungdomsplan for fylket.

Orientering om Newtonkonseptet, ved rådmann Cissel Samuelsen. Presentasjon vedlagt.
Det er ønskelig at RUST – Nord-Troms ungdomsråd behandler denne saken.

Orientering fra Statskog, ved regionsjef Kåre Rasmussen og Tom Rune Eliseussen. 
Presentasjon vedlagt.

Orientering om arbeidet med etablering av friluftsråd Nord-Troms, ved Hugo Tingvoll, 
«Friluftsliv i Troms». Presentasjon vedlagt. Det ble i etterkant gjort vedtak i saken, sak 37/14.

Fosterhjemtjenesten – utnevning av ordførere som ambassadører. Etter initiativ fra 
ordfører i Lyngen Sølvi Jensen som er utnevnt som ambassadør for fosterhjem, er denne 
saken satt på dagsorden. 
Fra Buf-etat møtte Bente Henriksen og Bente Wisløff. Orientering om status vedrørende 
fosterhjem i Nord-Troms. Nord-Troms har pr i dag 25 fosterhjem. Det er behov for flere 
fosterhjem. Alle ordførerne i Nord-Troms er nå ambassadører for fosterhjem.
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OPPFØLGINGSSAKER:
Sykestuesenger – oppfølging. Rådsordfører kontakter representanter i Finnmark for å sjekke 
status evt samarbeidsmuligheter i saken om videre finansiering av sykestuesengene. Saken tas 
også opp i møte med UNN-styret 24.06.14. Fra møtet: Saken følges opp av rådsordfører.

Positive og negative konsekvenser av interkommunalt samarbeid– ønske om en 
gjennomgang av alle ordninger med referanse til rapporten fra 2012. Dette arbeidet er ikke 
ferdigstilt i rådmannsutvalget. I tillegg kan man se på fordelingsnøkler for drift. 
Rådmannsutvalget orienterer om status. Fra møte: rådmannsutvalget har utarbeidet et notat. 
Saken behandles i septembermøte.

Strekningsstrategi Nord-Troms – hvordan arbeide videre? Fra møtet: saken må følges opp 
av den nedsatte arbeidsgruppen. Jan Helge Jensen tar ansvar for å følge opp dette arbeidet.

Boligutvikling i Nord-Troms (fellesprosjekt – søknad Husbanken). Storfjord kommune har 
på vegne av Nord-Troms kommune utformet og sendt inn søknad om tilskudd fra Husbanken. 
Positive signaler om medfinansiering, men ikke så stor andel som omsøkt. Andre 
samarbeidspartnere kan også vurderes. Saken følges også opp mot fylkeskommunen –
nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms. Orientering om status og videre arbeid ved 
rådmann Ellen-Beate Lundberg. Fra møtet: Storfjord kommune har mottatt tilsagn fra 
Husbanken om midler. Det har også vært avholdt møte med Troms fylkeskommune vedr 
saken. Rådmannen i Storfjord følger opp saken videre.

Møtet hevet kl 1630
Rett protokollutskrift bevitnes
19.06.2014

Berit Fjellberg
Referent
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Newtonrom – et regionalt 
undervisningstilbud
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First Scandinavia

«Vårt formål er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med de 
tekniske og naturvitenskapelige fagene, og gjennom dette bidra til at flere velger 
en realfaglig utdanning.»
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Våre FIRST LEGO League byer i Scandinavia.
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Newton-konseptet

Bilder fra Newton-rommene I Bodø, Trondheim og Gildeskål
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Dagens situasjon mange steder– eksperimentet som læremetode er borte i realfagene
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Newton-rom etableres i hele landet

I alt 31 Newton-rom er under 
etablering, pilotering eller i drift;

16 aktører vurderer å etablere Newton-rom

• Elverum
• Hønefoss
• Kvinesdal
• Magnor - Glåmdalen
• Newton Brønnøysund
• Newton Øksnes/Myre
• Tolga/Hedmark
• Bodø/2 nye
• Båtsfjord
• Skjervøy
• Kristiansund
• Ulsteinvik
• Stjørdal
• Hamar
• Sandfjord
• Røros, Tynset, 
Tolga – Fjellregionen.

Newton-rom etableres i hele landet

Side 106



 har teknologi og realfagsfokus

 er forankret hos skoleeier

 har lærere med god realfagskompetanse

 benytter spennende utstyr som fremmer 

læring gjennom aktivitet

 er tilgjengelig for flere skoler i regionen

Newton-rommene
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Newton-rommene har en felles struktur i undervisningen
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Newton-rom – utviklet i samarbeide med næringslivet.

• Vi har:
– Newton Energi-rom (Statoil)

– Newton Kyst- og havbruksrom (Mainstream, 
Norwegian Seafood m.fl.)

• Vi skal utvikle Newton-rom innenfor: 
– Newton MINERALER ( Mineralklynge Nord (Elkem, 

LKAB, Rambøll, UiT, UiN mfl.)

– Newton Aviation/Luftfart. (Boeing, Luftforsvaret, 
NHO Luftfart, Widerøe m.fl.)

12
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Prosess-intern 

• Regional forankring (vedtak jan 14 –
orientering juni14)

• Eierskap, fysisk plassering (KKS)

• Økonomi mht etablering -> RUP (1. juli)

• Prosjektleder 1 år (fra 1. aug 14 )

• Informasjon, deltakelse, forankring høst 14

• Tilsetting av Newtonlærer(e) før sommer 15

• Oppstart skoleåret 2015/16
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Prosess i kommunene/regionen

• Newtonkonseptet må gjøres kjent i 
kommunene (skoler, realfagslærere, 
etatsledere)

• Newton-undervisning implementeres i de 
lokale læreplanene (prosjektleder)

• Newtonrombesøk: praktisk, økonomisk

• Tilbudet må forankres politisk i kommunene
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Statskog 
region Troms
Presentasjon for Nord-Troms 

regionråd juni 2014

Tema: 
-generelt
-Statskogs regionutvalg
-næringsprosjekter  
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Statskog region Troms 
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Region Troms• 12500 km2 i Troms og 
Ofoten (og Vesterålen) 

• 4205 km grenselinjer

• 220 gnr/bnr

• Eiendom i 26 kommuner 
i to fylker

• Ca 2600 avtaler 
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Statskogs regionutvalg Troms

Regionutvalgene skal drøfte og ta stilling til saker av overordnet og prinsipiell betydning på grunnlag av 
saksfremlegg fra Statskogs regionleder. Regionutvalgene skal ikke gå inn i behandlingen av 
enkeltsaker.

Regionutvalgene:
• Skal utarbeide og beslutte langsiktig og rullerende grunneierplan og regionstrategi
• Er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, med unntak av kjøp og 

salg av eiendommer
• Skal kontakte Sametinget ved større grunndisponeringstiltak, jf samarbeidsavtalen mellom 

Sametinget og Statskog
• Skal vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskogs overordnede 

handlingsplan
• Skal være høringsinstans og komme med innspill til 

– Statskogs utøvelse av jakt og fiske i regionen, 
– Statskogs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper, og 
– regionens priser på jakt- og fiskeprodukter

• Skal utarbeide regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler 
for ulike typer tilskudd og støtte
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Regionutvalget

• Stian Strømseth, Midt-Troms reg.råd (Bardu, leder)

• Anfrid Guleng, Midt-Troms reg.råd (Målselv)

• Tore Nysæter, Ofoten reg.råd (Narvik)

• Anne-Rita Nicklasson, Ofoten reg.råd (Ballangen)

• Per-Mathis Oskal, NRL (Sørreisa)

• NN, Nord-Troms reg.råd

• NN, Nord-Troms reg.råd

• Wiggo Gamst, NJFF (Tromsø)

• (Ole-Mathis Eira, NRL, Kautokeino/Kvænangen)
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Årshjul -skisse
1. regionplan basert på SSFs strategi 

2. disponere en grunneierplan, bli enig om innhold og 
ambisjonsnivå. 

3. drøfte hvor vi skal satse først

4. nærmere orientering om energimulighetene – v/FO Energi

5. forholdet til Sametinget og NRL – orienteringssak

6. Friluftsplan

7. drøfte prinsipper for småviltjaktforvaltning 

8. storviltjakt – orientering og policydrøfting

9. fiske – framtidige tiltak

10. skogen – muligheter og begrensninger 

11. samarbeidsavtalen og næringsutvikling
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GRUNNEIERPLAN – for enkeltkommune 

KARTDEL

• Statskog’s eiendommer og utstrekning

• status kommuneplan 

• eksterne båndlegginger/hensyn, 
vernekart/reindriftsområder?

• skogressurser

• energiprosjekter

• kartlagte grus- og mineralressurser

• feltutbygginger, etablerte hytte-, naust-, bolig- og 
industriområder

• jakt- og fiskeressurser

• bør også lage et kart som viser ”mulighetsområder”/ønsker, 
f.eks. interessante områder for feltutbygging
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Sakstyper behandlet
• Kommuneplansituasjonen i Troms og Ofoten – hvor satser vi
• Kommuneplaner i flere kommuner – innspill og uttalelser
• Prinsipper for småviltjakt, forvaltning og rapporteringsområder – årlig sak
• Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen – satsingsområder – årlig
• Friluftsplanen – vedtak årlig om hvor vi bruker våre tilretteleggingsmidler
• «Grunneierplan» Storfjord
• Skogvern - uttalelse
• Fylkesplanens planprogram
• Energiprosjekter i regionen 
• Regionens budsjett
• Diverse kommuneplaner – uttalelse
• Prosjektporteføljen – orientering og drøfting
• Plan for utleiehytter
• Motorferdsel i utmark – policy 
• Friluftsplanen for Altevassområdet – innspill til kommuneplan
• Rovviltsituasjone
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STATSKOG SOM AKTIV SAMFUNNSAKTØR

Næringsutvikling

• være en attraktiv 
samarbeidspartner i lokal og 
regional næringsutvikling 

• stimulere andre til å drive 
forretningsvirksomhet basert på 
Statskogs ressurser gjennom 
tilrettelegging som
grunneier og gjennom direkte 
støtte og investeringer
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Satsingsområder

Midlene skal gå til næringsretta utviklingsprosjekter og økt 
folkehelse innenfor følgende områder:
– Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging og 

stimulering for friluftsliv.
– Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og 

næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i 
verneområder spesielt.

– Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet 
– Prosjekter som støtter bygdeutvikling.
– Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon.
– Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for 

tjenesteytende virksomhet. 
– Prosjekter innenfor mineral og naturstein.
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Samarbeidsprosjekter i Nord-Troms
• Bygdemobiliseringsprosjekt for Indre Kvænangen, 

• Konseptutvikling næringshageavdeling i Sørstraumen

• Svartfosslia hyttefelt, arktiske nasjonalparkopplevelser, 
løypeplanlegging/tilrettelegging for turisme, 

• Støtte til fiberutbygging i Reisadalen

• Fortellinger fra Nordkalotten, Ihana AS

• Støtte til markedsføring av kulturbedrifter i Nord-Troms (KULTNETT)

• Pilotprosjekt flistørkeanlegg, Nordreisa

• Film om Storfjord kommune, planleggerstilling, div. næringsseminar

• Utvikling av et natur-, rekreasjon-, og reiselivsområde i fjellheimen i 
Kåfjord

• Fra Ishavet til Halti, samt støtte til Gorsabrua i Kåfjord

• Revejakta i Troms 

• Interpolar AS

Side 125



Statskog i kommunene
Kommune Areal

km2
Statskog km2 % av tot areal i komm Innb 2012

Andøy 659 9 1 % 5032

Ballangen 930 441 47 % 2616

Balsfjord 1494 169 11 % 5502

Bardu 2698 1991 74 % 3875

Berg 294 82 28 % 887

Dyrøy 290 18 6 % 1188

Evenes 246 19 8 % 1359

Gratangen 313 59 19 % 1136

Harstad 364 29 8 % 23640

Kvæfjord 513 48 9 % 3025

Kvænangen 2110 1201 57 % 1284

Kåfjord/Gaivuotna 991 386 39 % 2210
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Kommune Areal km2 Statskog km2 % av tot areal i komm Innb

Lavangen 304 27 9 % 1016

Lenvik 883 95 11 % 11345

Lødingen 531 68 13 % 2179

Målselv 3322 2248 68 % 6599

Narvik 2037 1400 69 % 18479

Nordreisa 3435 2344 68 % 4807

Salangen 457 73 16 % 2214

Skånland 494 172 35 % 2972

Storfjord 1538 822 53 % 1909

Sørreisa 360 37 10 % 3381

Tjeldsund 317 15 5 % 1284

Torsken 246 54 22 % 892

Tranøy 523 186 36 % 1524

Tromsø 2558 17 1 % 69117
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Nord-Troms                                                      Statskogs eiendommer (grønt areal)
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Friluftsråd 

Hvordan jobber friluftsråd? 
Samarbeid med frivillige 

organisasjoner og med kommunene
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Landsomfattende samarbeidsorgan 
for interkommunale friluftsråd.

Hovedoppgaven er å arbeide for 
styrking av det allmenne friluftslivet 
gjennom egne tiltak og ved å støtte 
arbeidet til tilsluttede friluftsråd.

Påvirke friluftslivspolitikk, lover og 
forskrifter, økonomiske 
rammebetingelser.

Serviceorgan for 
medlemsfriluftsrådene.

Kontakt med myndigheter og 
organisasjoner.

På landsbasis 24 friluftsråd med 
over 200 medlemskommuner og 
70% av befolkningen.

Friluftsrådenes Landsforbund
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Friluftslivets egenverdi –
betydningen for folks trivsel

Folkehelse

Natur- og miljøbevissthet

Stedstilhørighet og bolyst

Reiseliv

Merkevarebygging 

Del av vår kultur

Argumenter for satsing på friluftsliv
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Folkehelseloven og samhandlingsreformen 
gir kommunene økt ansvar for 

folkehelse og forebygging

Friluftsliv gir fysisk aktivitet i kombinasjon med 
naturopplevelser. Friluftsliv gir ro og stillhet, avslapping 

og mestring, og gode sosiale arenaer

Friluftsliv er viktig for folkehelsa fordi det fremmer hele 
menneskets helse og trivsel
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Folk flest foretrekker natur og 
nærmiljø for å bli mer aktive

Aktivitet Alle 
spurte (%) 

N=1003

Driver ingen 
aktivitet i dag 
(%) N=20

Trene i helsestudio 19 19

Drive idrett innendørs 5 -

Drive  idrett utendørs 10 -

Drive fysisk aktivitet i naturen 
og nærmiljøet

64 67

Ikke noe/ønsker ikke å være mer 
aktiv

2 14

Sum 100 100

Hvor aktiv er du? Hva slags aktivitet kunne du tenke deg å gjøre mer av?

N= 1003
Synovate oktober 2010
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Mange utøver friluftsliv i regi av Den Norske Turistforening og andre, 
friluftsorganisasjoner for spesifikke aktiviteter, men allment friluftsliv kan drives uten 
medlemskap i noen organisasjon. 
Bare en liten del av de som
driver friluftsliv er medlem i en
friluftslivsorganisasjon.

Styrke:
-Ingen krav til medlemskap
-Lav terskel
-Drives av ”alle”

Svakhet:
-Mangler interesseorganisasjon med tyngde i forhold til omfang.

Konsekvenser:
Offentlige organer har et særskilt ansvar for å ivareta det alminnelige 
lavprofile friluftslivet .
Det kan gjøres gjennom etablering av interkommunalt friluftsråd.

Friluftsliv; egen- og uorganisert
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1. Ivareta oppgaver kommunene ellers måtte 

løst hver for seg. Effektiviseringsgevinst?
• Faglig, kompetansesenter
• Sikring, tilrettelegging og drift av 

sikra friluftsområder

2.   Ivareta oppgaver utover det kommunene 
normalt ivaretar, - i samspill med frivillige 
organisasjoner.
• Faglig, kompetansesenter, 

høringsinstans,  ”vaktbikkje”
• Ta initiativ og være pådriver for sikring, 

tilrettelegging og drift
• Informere, motivere og stimulere til 

friluftsliv. 
Læring i friluft, folkehelse og friluftsliv, 
koordinere friluftstilbud (naturlos)

Interkommunalt friluftsråd?
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- Friluftsliv utøves uavhengig av kommunegrensene i regionen.
- Mest friluftsliv for pengene.
- Samle ressursene.
- Effektiv og samordnet satsing.
- Kompetanse til regionen.
- Tilgang til og utnytting av fylkeskommunale og statlige 

tilskuddsordninger.
- Del av kompetansemiljø og fellesskap i friluftsrådene.

Argumenter for å samarbeide 
interkommunalt om satsing på friluftsliv
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o • Kompetanse selv – og vite 
hvor en kan hente 
kompetanse

• Samarbeidspart for 
fylkesmyndigheter, 
medlemskommuner og 
friluftsorganisasjoner

Forventninger til friluftsråd 1

Kompetansesentra for friluftsliv i 
sine region
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o • Registrering og 
verdikartlegging

• Bidra med fagkunnskap i 
høringsuttalelser

Forventninger til friluftsråd 2

Oversikt over viktige 
friluftsområder i sin region
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Forventninger til friluftsråd 3

Bidra til at det i regionen er planer 
for sikring, og avklare ansvar for 
sikring med medlemskommuner
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• Hensyn til tilgjengelighet og 
universell utforming

• Avklare ansvar for 
tilrettelegging og drift

• Opplegg for drift

Forventninger til friluftsråd 4

Bidra til at det i regionen er 
forvaltningsplaner for sikra 
friluftsområder
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• I egen regi, i regi av 
medlemskommunene 
og/eller 
friluftsorganisasjoner

• Merkehandboka

• Turskiltprosjektet

Forventninger til friluftsråd 5

Bidra til at det i regionen er tilbud 
om turveier, turstier og skiløyper 
som er merket og skiltet, 
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I egen regi, andre friluftsråd, i 
regi av medlemskommunene 
og/eller friluftsorganisasjoner

•Aktivitetsdager skoler
•Kurs for lærere
•Utstyrsbaser
•Lærende nettverk
•Stedsbasert læring
•Den naturlige skolesekken

Forventninger til friluftsråd 6

Tilbud om Læring i friluft
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Frisklivssentralene skal kjenne 
friluftsområder og friluftstilbud 
slik at friluftsliv blir viktig for 
folkehelsearbeidet i regionen

Forventninger til friluftsråd 7

Samarbeid Frisklivssentraler
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Forventninger til friluftsråd 8

Informasjon om friluftsområder og 
friluftstilbud i regionen skal være 
lett tilgjengelig
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Miljøverndepartementet: 
Regler for forvaltning av 
tilskudd til Friluftsrådenes 
Landsforbund.

Selvstendig enhet med egne 
styrende organer, vedtekter, 
budsjett, årsmelding og 
regnskap.

Kommunene må selv bidra 
økonomisk.

Ulike organisasjonsformer 
mulig; - forening, 
Kommunelovens § 27, 
utvalg regionråd, 
vertskommuneprinsipp

Formelle rammer rundt 
interkommunale friluftsrådsråd
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Finansiering

interkommunale friluftsråd

• Basis er medlemskontingent fra 
medlemskommunene, - kroner per innbygger.

• I tillegg drifts/administrasjonsstøtte fra 
fylkeskommuner og staten (MD kap 1427, 
post 78)

• Samlet utgjør fast støtte under ½ av 
omsetning

• Resten er ulike typer prosjektmidler, 
egenbetaling, deltakeravgifter, støtte fra 
næringsliv mm
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• Faglig rådgiving

• Faglig og sosialt 
fellesskap med andre 
friluftsråd

• Kontaktledd mot sentrale 
myndigheter og 
organisasjoner

• Felles satsinger: 
(Sikring av områder, 
Læring i friluft, 
Folkehelse og friluftsliv,
Tilgjengelighet og 

universelt friluftsliv)

Hva kan Friluftsrådenes 
Landsforbund bidra med?

• Tilgang til noen 
tilskuddsordninger:

- Driftsstøtte
- Spillemidler
- Midler til 

fellessatsinger
(læring i friluft, folkehelse, 
mm)
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• Økt kapasitet og kompetanse til friluftsarbeidet i regionen
• Tilgang til nye tilskuddsmuligheter
• Bli en del av nettverket mellom friluftsrådene i Norge, og ta del i  

erfaringer og prosjekter i regi av andre friluftsråd
• Bedre samordning av friluftsarbeidet mellom kommunene i 

regionen; grenseløsing satsing og felles profilering 
• Bedre samordning av friluftsarbeidet mellom kommunene og 

friluftslivsorganisasjonene i regionen.
• Støtte opp om arbeidet til friluftslivsorganisasjonene 
• Styrke friluftsomdømmet til Nord-Troms
• Økt trivsel og bedre folkehelse for folk i Nord-Troms

Oppsummert:
Et friluftsråd kan bidra til
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Nord-Troms Regionråd DA

1ORDREISAKOMMUNE

3 SEPT2014
Kllfkxyl

I tj

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE: Møte nr 05-2014
STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet
TIDSPUNKT: 2. september 2014 kl 0915

DELTAKERE:




Ordførere: Inger Heiskel, Storfjord
Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Svein 0. Leiros, Kåfjord

Rådmenn: Leif Lintho, Lyngen
Frank Pedersen, Kvænangen
Einar Pedersen, Kåfjord
Cissel Sarnuelsen, Skjervøy
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder

REFERATSAKER:
Fra Midt-Troms Regionråd: «melding om vedtak «regionalt ungdomsråd —ungdomssatsing»
Fra ungdomssatsingen RUST:

«Evaluering av årets 16. mai arrangement»
«Newtonrom i Nord-Troms»

Vedtak: Referatsaken ble tatt til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 38/14 Regnskap pr. 30.06.14
Saksdokumenter: Totalregnskap pr 30.06.14

Delregnskaper pr 30.06.14

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift inkl
ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Omdømmeprosjektet).

Delregnskap avdeling 1 Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST viser et
positivt resultat for 1. halvår 2014 på kr 164.769,-. Regnskapet er satt opp mot
budsjett vedtatt i regionrådet høsten 2013. Driftstilskuddet fra kommunene er
periodisert likt pr mnd for hele perioden. Dette medfører et forholdsvis «stort»
overskudd for perioden, da flere av de avsatte midler i budsjettet ikke er benyttet
første halvår (for eksempel data/hjemrneside, digitale verktøy, annonser/info,

1k.
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Nord-Troms Regionråd DA

mastergradsstipend). Kostnader vil påløpe andre halvår. Når det gjelder posten
«husleie, telefon m.v» bør den ses i sammenheng med posten «diverse kostnader»

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

Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et overskudd på kr 99.279,- for perioden.
Det gode resultatet skyldes god prosjektaktivitet i perioden, og at
prosjektinntekter fra høsten 2013 som var heftet med usikkerhet er tatt til inntekt i
2014.

For 2014 bidrar eierkommunene med 500.000 og Troms fylkeskommune med
500.000 til driften av studiesenteret.

Delregnskap avdeling 3 Omdørnmeprosjektet: 

Omdømmeprosjektet er et tre-årig prosjekt som avsluttes 31.12.14.
Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og
regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og
eierkommunene er medfinansiorer. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente
budsjettrammer og perioderegnskapet er gjort opp i balanse.

Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver
kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette
kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i
rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet.

Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene. Totalregnskapet for
perioden viser et overskudd på kr 264.048,-.

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd DA tar regnskapet pr 30.06.14 til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 39/14 Budsjett 2015
Saksdokumenter:

Regnskap 2012 og budsjett for 2013-2014 (i samme dokument)
Forslag til budsjett 2015

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Da Storfjord kommunestyre den 30.04.14 bevilget driftstilskudd til regionrådet
ble det gjort en tilføyelse i vedtaket: «Ordfører melder inn sak om reduksjon i
driftsnivået til regionrådet, så tidlig som mulig inneværende år, for å drofte

2
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Nord-Troms Regionråd DA

omfanget av tjenestenivå i regionrådet. Dette som forberedelse for neste års
budsjett (2015)for Nord-Troms Regionråd. ».

Eierandeler og fordelingsnøkkel 

Nord-Troms Regionråd er et eget selskap, som eies av 6 kommuner med like stor
eierandel. Hver kommune eier 1/6 del hver, og har skutt inn kr 12.500,- hver i
eierkapital, til sammen kr 75.000,-.

I tillegg til eierkapitalen har man gjennom år bygd opp en fri egenkapital gjennom
prosjektinntekter. Denne eierkapitalen har i hovedsak vært benyttet til å dekke
egenandeler i prosjekter og for enkelte år dekt underskudd (prosjektrelaterte).

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på kommunene
etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i selskapsavtalen/vedtektene).
Representantskapet i regionrådet fastsatte en fordeling av driftstilskuddet ved
etablering av selskapet i 1997, hvor 50 % av tilskuddsbeløpet ble fordelt «flatt»,
og 50 % etter folketall. Denne kostnadsfordelingsnøkkelen ble endret på
representantskapsmøte i 1999, hvor 40 % av tilskuddsbeløpet skulle fordeles
«flatt», og 60 etter folketall. Denne ordningen ble gjeldende fra og med år
2000, og har ikke vært endret siden.

Dersom det er ønskelig med endringer i dagens ordning bør fastsetting av
fordelingsnøkkel for driftstilskuddet gjøres av representantskapet i regionrådet.

Budsjettoppbygging
Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder;

Drift av sekretariatet i regionrådet
Drift av ungdomssatsingen RUST
Drift av Nord-Troms Studiesenter

1. Drift av sekretariatet i regionrådet
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat
med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune.

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med statlige myndigheter eller
i utvalg/styrer hvor regionrådet oppnevner.

På budsjettet for 2013 ble det opprettet følgende «nye» poster;
innkjøp av digitale verktøy (regionrådet har ikke egen mobiltelefon, og
mangler moderne utstyr for å være fleksibel og mobil i arbeid)
opprettelse av hjemmeside/arkivsystem (sakspapirer/protokoller og
informasjon om regionrådets virksomhet er pr i dag ikke tilgjengelig på
nett)
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• mastergradsstipender (retningslinjer vedtatt i 2013)

Drift av ungdomssatsingen RUST
Ungdornssatsingen i Nord-Troms startet i 1998 som et prosjekt (UNIT).
Ordningen var prosjektfinansiert til 2007, med prosjektfinansiering fra ulike
parter. Det var ikke midler til videreføring i 2007, og satsingen stoppet opp. Dette
skapte reaksjoner i kommunene, og ordningen ble gjeniimført i 2009, etter vedtak
om at ungdomssatsingen skulle inngå som en fast ordning tilknyttet regionrådets
sekretariat.

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling, med kontorsted
Kåfjord. Budsjettet dekker personalkostnader (Kåfjord kommune dekker husleie
og deler av kontorholdet). I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000
til tiltak årlig (tur ungdorn/ordførere, prøv sjøl, 16. mai, skolering av ungdomsråd
og evt andre regionale arrangement). Det søkes også om tiltaksmidler fra andre
(for eksempel Troms fylkeskommune).

Drift av Nord - Troms Studiesenter
Studiesenteret ble etablert som et prosjekt i 2006, med prosjektfinansiering fra
Troms fylkeskommune. I tillegg har studiesenteret hatt inntekter fra studieavgift
og prosjektadministrasjon. Kommunene (Nord-Troms 6) har bidratt med å ruste
opp folkebibliotekene til studiebibliotek, og lagt til rette for studenter i egen
kommune. I prosjektperioden har bemanningen vært på 2,5 stillinger i
studiesenteret.

Det har vært arbeidet med å få til statlig medfinansiering siden 2007, uten at dette
har kommet på plass.

Fra 2012 ble prosjektmidlene fra Troms fylkeskommune kraftig redusert, og deler
av tilskuddet ble gitt som driftstilskudd (kr 500.000 årlig). Det medførte at
eierkommunene bidrog med tilsammen kr 200.000 i driftstilskudd til
studiesenteret for 2012. Bemanningen i studiesenteret har de siste årene vært 2
stillinger.

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- i driftstilskudd fra Troms
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel.

I 2014 er studiesenteret blitt prioritert (av ordførere og fylkesråd) som det
viktigste felles satsingsområde for regionrådet. Det ser ut til å medføre en 5-årig
utviklingspreget satsing fra fylkeskommunen, med årlig bevilgning på ca 1 mill. I
tillegg vil studiesenteret fortsette å motta driftstilskudd fra fylkeskommunen på kr
500.000,- under forutsetning av at kommunene bidrar med like stor andel.

Det er utarbeidet egen strategisk plan for utviklingssatsingen i studiesenteret.
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Vurdering
Saksbehandler velger å peke på noen aktuelle poster hvor det er mulig å redusere
kostnadsnivå.

Sekretariatet
Alle postene som var merket «NY» på budsjettet for 2014 kan reduseres. Det er
mulig for styret å gjøre vedtak om ikke å innføre/fortsette ordningen med
mastergradsstipend. Datakostnader kan reduseres, og det samme kan kjøp av
mindre utstyr (datautstyr). Det bør være noen midler til kjøp av mindre utstyr
2015 da det er behov for fornying av kontormøbler.

Møtekostnader har økt de siste årene grunnet flere møter med overnatting som
dekkes over regionrådets budsjett. I tillegg har rådmannsutvalget større aktivitet
enn tidligere, også med overnattingsmøter i tilknytning til ordinære
regionrådsmøter. Hvorvidt denne type kostnader skal betales av den enkelte
kommune eller over fellesbudsjett bør styret ta stilling til. Dersom man beholder
disse kostnadene som en del av regionrådets budsjett, blir kostnaden fordelt etter
gjeldende fordelingsnøkkel.

En annen post som er mulig å redusere noe er reisekostnader. Sekretariatsleders
reiser begrenser seg i stor grad til Nord-Troms, og noen turer til Tromsø i løpet av
ett år. For å redusere denne posten må ordningen med at reisekostnader for
representasjon utenfor Nord-Troms dekkes, enten reduseres eller tas bort.

Kontorhold ser også ut til å ha vært noe høyt budsjettert i forhold til hva som
framgår av regnskapstallene.

Ett siste alternativ som vil utgjøre den største kostnadsreduksjonen er å redusere
stillingsprosent for sekretariatsleder.

Ungdomssatsingen RUST
I ungdomssatsingen er det lite rom for å redusere dagens kostnadsposter. Det er
små marginer å gå på, slik at valget står mellom å ha en ungdomssatsing eller
avslutte denne. Når det gjelder tiltakspotten på til sammen kr 50.000,- pr år
oppfattes denne som avgjørende for å opprettholde et minimum på aktivitetsnivået
i denne satsingen.

Nord - Troms Studiesenter
Studiesenteret er som tidligere nevnt prioritert som viktig for utviklingen av
regionen, og det er lagt opp til et løp som forutsetter at kommunene må bidra med
til sammen kr 500.000 årlig for å utløse driftsmidler på samme beløp fra
fylkeskommunen, og ikke minst at fylkeskommunen i tillegg bidrar med
utviklingsmidler på ca 1. mill årlig i et 5-årsperspektiv.

Det vedlagte forslaget til budsjett for 2015 er redusert med kr 100.000,- i forhold
til 2014-budsjettet.
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Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett
og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2015 etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel (40 "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Forslag fra Inger Heiskel fremmet i møte: 

Med hensyn til kommunenes økonomiske situasjon, samlet sett, er det vesentlig at
dette hensynstas ved at driften i Nord-Troms Regionråd reduseres. For
budsjettforslaget 2015 reduseres tjenestenivået i Nord-Troms Regionråd med
kr 145.000,- til sammen for Nord-Troms kommunene. Denne reduksjonen
kommer til fordeling i kommunene i henhold til eksisterende fordelingsnøkkel.

Forslag fra Jan Helge Jensen fremmet i møte: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA viderefører budsjett for 201 4 også som
budsjett for 2015 (samme ramme, totalt kr 2.145.000,-). Fastsetting av
kommunale driftstilskudd for 2015 foretas etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel, 40 "flat" fordeling og 60 % etter folketall.

Avstemming:
Med 3 forslag ti I vedtak ble følgende avstemming foretatt:
Forslag fra Inger Heiskel falt mot 5 stemmer for forslaget fremmet av Jan Helge
Jensen.

Forslag fra administrasjonen falt mot 5 stemmer for forslaget fremmet av
Jan Helge Jensen.

Vedtak: følgende vedtak ble gjort mot 1 stemme:
Styret i Nord-Troms Regionråd DA videreforer budsjett for 2014 også som
budsjett for 2015 (samme ramme, totalt kr 2.145.000,-). Fastsetting av
kommunale driftstilskudd for 2015 foretas etter tidligere vedtatte
fordelingsnøkkel, 40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall.

Sak 40/14 Økonomiske konsekvenser av å samlokalisere interkommunale tjenester
Saksbehandler:
rådmannsutvalget ved Einar Pedersen har utarbeidet følgende notat i saken;

NOTAT OM ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV Å
SAMLOKALISERE INTERKOMMUNALE TJENESTER/OPPGAVER

I regionrådets møte på Spildra 26. og 27. august 2013 ble « Rapport om
interkommunalt samarbeid Nord-Troms» behandlet. Regionrådet gjorde følgende
vedtak:
«Rådmannsutvalget følger opp saken med en utredning som beskriver de
økonomiske konsekvensene av å samlokalisere tjenester/oppgaver (for eksempel
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det interkommunale plankontoret). Utredningen presenteres i regionrådsmote i
oktober 2013.»

Rådmannsutvalget antar at regionrådet mener de økonomiske konsekvensene for
vertskommunen i forbindelse med samlokalisering av tjenestetilbudet. Fristen er
betydelig overskredet noe som beklages. Rådmannsutvalget vil i det følgende
svare på vedtaket.

Det foreligger et enormt omfang av kildemateriale som kan være relevant for
problemstillingen. Oppdraget må avgrenses til en forenklet vurdering av
problemstillingen og ikke en omfattende utredning/analyse. Rådmannsutvalget
har derfor avgrenset dette til å ta utgangspunkt i følgende aktuelle momenter for
de vurderingene som gjøres:

Skatt- og rammetilskudd
- Vertskommunens administrative kostnader.
- Privat forbruk

Fokus på vertskommunen

Skatt og rammetilskudd. 

Kommunens frie inntekter, (inntekter kommunen fritt rår over), består av
rammetilskudd og skatteinntekter. Omkring 1/3 av inntektene kommer fra skatt
og 2/3 er rammetilskudd. Inntekten til kommunen fordeles gjennom
inntektssystemet. Hovedformålet med inntektssystemet er å utjevne kommunens
forutsetning til å gi et likeverdig tilbud til innbyggerne. Ved fordeling av
rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader,
(utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene, (inntektsutjevning). I tillegg tar
inntektssystemet opp i seg tilskudd som er begrunnet i regionalpolitiske
målsettinger. Systemet er særdeles krevende å sette seg inn i hvis en ønsker å
opparbeide seg detaljerte kunnskaper. Om en besitter kunnskapene vil en i liten
grad kunne påvirke disse.

Skatt og inntektsutjevningen utgjør som nevnt ca. 1/3 av inntektene til
kommunen. Kommunene i Nord Troms regionene har skatteinngang som er under
90 % av landsgjennomsnittet og betraktes av den grunn som skattesvake
kommuner. For vår region innebærer dette at vi er mer sårbare i forhold til
svingninger i befolkningstall og skatteinngang nasjonalt, enn svingninger i
skatteinntektene lokalt.

For å konkretisere dette på mer praktisk måte har jeg ved hjelp fra Asle Tjeldflåt,
Fylkesmannen i Troms, fått laget et regnestykke på hvordan økt skatteinngang vil
påvirke kommunen. Oppgaven Tjeldflåt fikk var å beregne de faktiske endringer i
Kåfjord kommunes inntekter om Kåfjord pr 31. mars 2014 hadde hatt 2 mill kr
mer i skatteinngang. Nedenfor siteres Tjeldflåts regnestykke:
«Vedlagt ligger et regneark med beregning av hva Kåljord kommune sitter igjen
av med inntekter dersom kommunen hadde fått en skatteøkning på 2 mill. kr.
Beregningen tar utgangspunkt i inntektsutjevningen pr mars 2014. Kåfjord
kommune har pr mars en bokfort skatteinngang på 11,972 mill. kr.

Nord-Troms Regionråd DA
,rd

tr-?!
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Dersom vi antar at kommunen hadde 2 mill. kr. mer i skatteinngang (dvs.
13,972 mill, kr i skatt januar-mars 2014), og at skatteinngangen for landet som
helhet var uendret utover dette, ville Kåfjord kommune beholdt litt over 100 000
kr. av denne okte skatteinngan2en eller 5 %, på grunn av omfordelingen som
skjer i inntektsutjevningen. Kåfjord kommune har skatteinntekter på under 90
% av landsgjennomsnittet, ogfår dermed kompensert 60 % av differansen
mellom egen skatteinngang og skatteinngang for landet (pr innbygger) +35 %
av differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og egen skatteinngang. Så
lenge en kommune ligger under 90 % kan si at endringene i skatteinngang
for egen komnume har liten betydning, det er utviklingen nasjonalt som har
effekt.»
(NB: Regnearket legges er ikke vedlagt.)

Eiendomsskatt er pr nå ikke innført i alle kommuner i regionen. Hvis
lokaliseringen av samarbeidstiltaket legges til en kommune med eiendomsskatt vil
dette forutsatt at det bygges ny bolig medføre økt inntekt til kommunen.
Det samlede rammetilskuddet er delt opp i flere poster:
Innbyggertilskudd
Distriktstilskudd Sør Norge
Nord-Norge og Namdalstilskudd
Småkommunestilsudd
Skjønnstilskudd
Hovedstadstilskudd
Veksttilskudd

Samlokalisering av interkommunale samarbeidstiltak vil ikke ha noen aktualitet
for de forskjellige tilskuddspostene utenom innbyggertilskuddet og Nord-Norge
tilskudd. Inntektspotensialet knyttet til innbyggertilskudd er i stor grad knyttet til
befolkningsutvikling og demografi.

Kommunene i Nord Troms får pr innbygger etter omfordeling(utjevning) i
overkant av kr 22.000. I Nord-Norge tilskudd far kommunene kr. 3600,- pr
innbygger. En innbygger vil altså utgjøre samlet omkring kr. 25.000,- i økt
rammeoverføring pr år.

Det må nevnes at innbyggertilskuddet ikke kan oppfattes som rene frie inntekter.
Nye innbyggere fører normalt med seg nye utgifter, men man kan forvente at
kommunene i vår region vil ha gode muligheter for å tilby tjenester til nye
innbyggere innenfor dagens driftsnivå.

Administrative kostnader 

Vertskommunen vil ved økt bemanning bli påført økte administrative utgifter.
Slik situasjonen i kommunene i Nord Troms nå er, vil dette neppe medføre en
oppbemanning for å ivareta dette. Det må likevel ikke betraktes som om at
administrasjon av samarbeidstiltaket ikke legger beslag på kapasitet.
Videre er det slik at i lønnsutgiftene inngår sosiale utgifter, herunder pensjon.
Gjennom dette opparbeides det fremtidig pensjonsutgifter som belastes
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kommunens økonomi. Disse utgiftene er varierende pr ansatt/pensjonist, eks
tjenestetid i kommunen, lønnsnivå, bruk av ordninger som AFP osv.

Privat forbruk for husholdning
En innbygger må dekke sitt daglige, løpende og mer sjeldne utgifter, et privat
forbruk. For å finne nærmere ut av dette har jeg bla. besøkt hjemmesidene til
Statens Institutt for forbruksforskning, SIFO. SIFO har konstruert en kalkulator
for å estirnere et nøkternt privat forbruk pr måned og gjort den tilgjengelig på
hjemmesiden.

I forhold til lokalisering av interkommunale arbeidsplasser er det tenkelig at en
ansatt har ektefelle og barn. For å beregne månedlig forbruk for husholdningene,
ektepar med to barn i tenårene, benyttet jeg kalkulatoren og kom fram til et
månedlig forbruk på ca kr. 25 000. Hvis en legger til utgifter som bolig,
vedlikehold, feriereiser, feiringer og lignende er det rimelig å heve beløpet til kr.
30 000,- pr. mnd. En stor del av dette forbruket legges igjen lokalt.

Effekter av lokalisering av interkommunale tiltak 

Et interkommunalt tiltak har gjerne sitt utspring i behovet for å skape et fag-
/kompetansemiljø for å kunne gi et kvalifisert tjenestetilbud. Dette kan gjelde
nærmest alle typer tjenester innenfor administrasjon og det mer fagrettede
tilbudet.

Et slikt tilbud med flere ansatte lokalisert til et sted vil utvilsomt bety mye for
stedet som sådan. Fagmiljøet vil bidra til at stedet blir oftere omtalt i omgivelsene
og stedet vil dermed ofte bli omtalt gjerne med et positivt fortegn. Tiltaket vil
også bidra til økt møtevirksomhet, flere publikumshenvendelser osv og gjennom
dette bidra til å øke den stedlige aktiviteten gjennom økt bruk av det private
tilbudet, bevertningssteder, butikker, bensinstasjoner osv.

Vurdering
Som det fremkommer ovenfor så vil neppe interkommunale tiltak, eksempelvis
som vårt plankontor, isolert sett ikke ha noen stor påvirkning på
kommuneøkonomien. Imidlertid vil økt aktivitetsnivå som slike tiltak medfører,
påvirke forholdene lokalt på stedet på en positiv måte. Dette vil på lengere sikt
være en ikke ubetydelig faktor i å bidra til vekst i vertskommunen.

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd tar notatet vedrørende «økonomiske konsekvenser
av å samlokalisere interkommunale tjenester» til orientering.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannsutvalget fratrådte motet.
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Sak 41/14 Handlingsplan for Nord-Troms Næringsutvalg

Forslag til vedtak: 

Saken utsettes til neste møte i regionrådet 21. oktober 2014.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 42/14 Høring Handlingsplan for fylkesveg 2015-2017
Saksdokumenter:

Følgebrev handlingsplan for fylkesveg 2014-2017 (- 2023)
Høringsforslag handlingsplan fylkesveg 2014-2017
Regional transportplan for Troms 2014-2023

Forslag til handlingsplan for fylkesveg i Troms 2014-2017 er ute på høring med
frist 5. september 2014.

På mote i Nord-Troms Regionråd 19.06.14 sak 36/14 ble følgende vedtak gjort;

«Regionrådet oppnevner ordforerne Sigmund Steinnes, Solvi Jensen og Torgeir
Johnsen i en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til uttalelse til
handlingsplan for RTP som skal behandles i regionrådsnwte 2. september i
Lyngen.»

Forslag til uttalelse fra arbeidsgruppen er vedlagt.

Forslag til vedtak: 

Det framlagte forslag til uttalelse fra arbeidsgruppen som er vedlagt, vedtas som
regionrådets uttalelse til handlingsplan for fylkesveg 2015-2017. Uttalelsen
sendes fylkesrådet i Troms.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 43/14 Oppnevning av representanter til regionutvalget i Statskog

På regionrådsmøte 19. juni i år ble det bestemt at styret ønsket å behandle sak
vedrørende oppnevning av representanter til regionutvalget i Statskog på nytt.
Henvendelsen fra Statskog og saksbehandlingen fra 2012 er fremdeles aktuelle i
sakens anledning og benyttes derfor i denne saken. Saken legges fram uten
innstilling fra sekretariatet.

Tidligere sak;
«Sak 17/12 Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog (utsatt sak 16/12)

Saksdokumenter (vedlagt):
henvendelse fra Statskog av 02.03.2012
mandat og oppgaver for regionutvalg i Nordland og Troms
horingsuttalelse fra Nord-Troms Regionråd til "den nye sameretten" avgitt 17.11.2008
("Samerettsutvalget II)
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Henvendelse fra Statskog
Statskog har invitert rettighetshavere og brukere av statens grunn i Nordland og Troms til
etablering av tre regionutvalg. Statskog har bedt regionrådene om å bistå med oppnevningen av
medlemmer til disse utvalgene.

Intensjonen med regionutvalgene er at de skal sikre regional medvirkning i Statskogs forvaltning
av grunn og ressurser, og bidra til bedre beslutninger innenfor de rammer som gjelder for
Statskog. Sefor ovrig vedlagte dokument, "Mandat og oppgaver for Statskogs regionutvalg i
Nordland og Troms".

Statskog onsker altså å prove ut en modell med tre regionutvalg:
Statskog regionutvalg Helgeland, med sju medlemmer
Statskog regionutvalg Salten, med sju medlemmer

Statskog regionutvalg Troms, med åtte medlemmer

Statskog har som intensjon at de regionale utvalgene skal ha en bred sammensetning der
rettighetshavere og interessenter til og brukere av statens grunn er representert.

Folgende foreslås representert i regionutvalgene:
reindrifisnæringen
jakt- ogfiskeinteresser
lokaldemokratiet (folkevalgte)
landbruk/annen utmarksbasert næring
allmentfriluftsliv
andre berorte interesser

Modell 2: Region Troms

Jakt ogfiske: NJFFffikeslag oppnevner en representant

Reindrift: NRL oppnevner en representant
Ovrige:
Regionråd Ofoten oppnevner to representanter
Regionråd Midt-Troms oppnevner to representanter
Regionråd Nord-Troms oppnevner to representanter
Ofoten regionråd velger to representanter etter konsultasjon med Sør-Troms regionråd.
Troms JFF velger representant etter konsultasjon med Nordland JFF.
Regionutvalget velger selv sin leder.

Fordelingen mellom regionrådene erforeslått etter en samlet vurdering der statskogareal,
folketall og aktivitet på arealene har vært en del av vurderingsgrunnlaget.

Statskog ber om at det ved oppnevning av medlemmer legges vekt på en rimelig geografisk
fordeling, allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring og en god balanse mellom
kjonnene.

For begge modelleneforeslås detfire årsfunksjonstid for alle representanter, og at valgenefolger
valgperiodene. For åfå best mulig kontinuitet, foreslår vi at de regionråd- ogffikesoppnevnte
velges etter valgene i 2015 —2019 —2023 etc., mens de som oppnevnes av NRL og NJFF velges
etter valgene i 2013 —2017 —2021 etc

Statskog vil innkalle til etfelles første motefor alle de tre regionstyrene i Bodo 5.-6.juni.

Høringsuttalelse fra Nord-Troms Regionråd til "Samerettsutvalget II"  
Nord-Troms Regionråd sendte i november 2008 en enstemmig uttalelse til
horingen av NOU 2007: 13 den nye sameretten. Etableringen av regionutvalg i
Statskog står i sammenheng med samerettsutvalget II. Samerettsutvalgets
innstilling er pr dato ikke behandlet i Stortinget.
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Nord-Troms Regionråd sluttet seg tilflertallets forslag om å opprette et selvstendig rettssubjekt,
og til uttrykket Hålogalandsallmenningen som betegnelse på dette eierorganet i sin uttalelse.
Videre sa regionrådet i sin uttalelse:
"Vi mener i all hovedsak at opprettelsen av Hålogalandsallmenningen slikflertallet i
Samerettsutvalget foreslår, erfornuftig. Et eget rettssubjekt som ikke er under statlig instruksjon,
vil lettere kunne utøve grunneierettighetene i samsvar med det som er angitt somformålet med
loven. Vi tror at demokratisk deltagelse og lokal bestemmelsesrett vil gi en bedre utnyttelse, enn
det som til nå har vært tilfelle med statsgrunn, og Statsskog som grunneier."

Om oppnevning av grunneierstyrer og utmarksstyrer sa regionrådet:
" Vi tror at spesielt kommunene i Nord-Troms i stor grad er vant til å delta i
samarbeidsorganer, og i mange sammenhenger fungerer som et bindeledd mellom
reindrUisnæringen og defastboende. Gjennom mange århundrer har den kystsamiske, norske og
kwnske befolkningen hatt et godt samarbeid med reindrifisutovere. Befolkningen og kommunene
som organisasjoner, er vertskommuner for reindriftssamene i sommerhalvåret og detforegår også
i dag et utbredt samarbeid, spesielt innenfor kultursektoren. All erfaring tilsier at det er lettere å
samarbeide jo nærmere man kommer hverandre. Samerensutvalgets flertalls forslag om kommunal
oppnevningsrett til utmarksstyrene vil detfor være enforutsetning for at målet om mer lokal
forvaltning skal kunne oppnås.
Selv om en tilpasning av Fjellovens regler også kunne gitt et godt resultat, ser vi at det kan være
enfordel med et regionalt utmarksstyre for å sikre en bredere kompetanse i relativt små
kommuner. Det vil imidlertid være viktig at alle kommunenefår en reell oppnevningsrett, slik at
for eksempel Storfjord, Kafiord, Nordreisa og Kvænangen får oppnevne en representant hver til et
eventuelt Nord-Troms utmarksstyre. Hensynet til reindrift ogjordbruk tilsier at det også må
oppnevnes representanter for disse næringene, men dette bor ikkeIbregå slik at noen av de nevnte
kommuner ikkefår oppnevne representant fra egen kommunefor en periode på grunn av at man
mangler folk medfor eksempel reindriftskompetanse. Legitimitetsproblemet vil da ikkefore til den
gevinsten som opprettelsen av regionale utmarksstyrer var tenkt å medvirke til. Vi trorfor ovrig at
et regionalt utmarksstyre med bred sammensetning slik det erforeslått, vil kunne være en god
måte å avveie de ulike interesser på, og virke konfliktdempende. En valgkomité vil kunneforeslå
representanter innenfor de lovforslag som ligger til grunn. "

Saken legges fram uten innstilling.

Forslag til vedtak fremmet i motet:

Nord-Troms Regionråd DA onsker ikke å oppnevne representanter til
regionutvalg i Statskog før "Samerettsutvalget II" sin innstilling er behandlet i
Stortinget.

Saksordfører for videre oppfølging: Bjorn Inge Mo.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i mote ble enstemmig bifalt.»

Forslag til vedtak fremmet i møte:  
Saken utsettes.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
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Sak 44/14 Opprettelse av språkpris for Nord-Troms
Saksdokumenter:

• Forslag til pris fra Audun Johnsen, Lyngen

Innspilldokument fra Omdømmeprosjektet—Etablering av språkpris for
Nord-Troms:

Bakgrunn for forslaget:
Forslaget er kommer fra Audun Johnsen, Lyngen kommune, til Nord-Troms
Regionråd og lyder slik:

«Eg tillater meg med dette å fremme forslag om at Nord-Troms
regionråd oppretter en egen språkpris for åfremme og styrke den
språklige identiteten til folkfra Nord-Troms.

De fleste norske nord-troms dialektene har fått sitt særpreg på
bakgrunn av språkblandingen i regionen. Kvensk og samisk språk har
tidligere påvirket den norske dialekten både når det gjelder tonefall,
setningsbygning, ord og utttykk. I dag er dialektene i Nord-Troms
under sterk press fra bymålet i Tromso, særlig blant ungdommen.

For å styrke identiteten blant oss som bor i Nord-Troms ville det vært
flott om regionrådet kunne gi positiv omtale og honnor til den eller de
som fremmer dialekt fra Nord-Troms gjennom media og på andre
måter, og som kan være et språklig forbilde og identitetsbærer for
oss andre fra regionen.

Hvis det finnes verdige kandidater, burde prisen kunne utdeles årlig.»

Nord-Troms regionråd tok saka opp som referatsak på styrernote 18.-19.juni 2014,
og beslutta at saka kan behandles som vedtakssak i neste møte i regionrådet som
er satt til 2. september. Videre ba regionrådet Omdømmeprosjektet og
kulturkonsulentene å komme med innspill i saka.

Dette dokumentet er laget med bakgrunn i beslutninga i regionrådet, og sendes til
omdømmemedarbeiderne og kulturkonsulentene for innspill.

Språkpris for Nord-Troms
Gollegiella
Innspillsdokumentet er utarbeida med bakgrunn i formål og retningslinjer for
Nordisk samisk språkpris —Gollegiella. Gollegiella (Gullspråket) deles ut annet
hvert år og er på totalt 100 000 NOK. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner,
grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en verdifull innsats til å
fremme samisk språk i Finland, Sverige, Russland og/eller Norge. Prisen ble
etablert i 2004. I 2012 ble språkprisen delt mellom Divvun og Giellatekno ved
UiT for arbeidet med å lage teknologisk verktøy for samisk språk og Aleksandra
Andrejevna Antonova og Nina Jeliseevna Afanasjeva for sitt arbeid med
kildinsamisk.
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Språkpris for Nord-Troms
Nord-Troms er tradisjonelt et flerkulturelt område med røtter til samisk, kvensk
og norsk bosetting. Dette har farga dialektene (etnolektene) i vår region, samtidig
som samisk og kvensk språk og dialekt har blitt mer og mer borte. I dag har vi en
revitalisering av samisk og kvensk som tidligere var en naturlig del av språk- og
dialektmangfoldet i Nord-Troms. Dialektene i Nord-Troms er også under press,
og det er i ferd med å utvikle seg en slags felles "Troms-dialekt".

Prisen skal være et bidrag til å skape stolthet over og sette fokus på rnangfoldet
i språk- og dialektbruken i Nord-Troms. Prisen skal også bidra til synliggjøring
av mangfoldet og variasjonene for å øke kunnskap om og interesse for
regionens historie og kultur.
Retningslinjer for språkprisen bør utarbeides.
En språkpris bør omfatte fokus på bruk av/arbeid med dialekt, men også
samisk og kvensk språk. Dette på grunn av at en språkpris vil sette fokus på og
synliggjøre regionens dialekt og språk, men også kunne bidra til å heve status.
Ulike kategorier mennesker kan eks hedres:

De som holder fast på sin egen dialekt i media
De som samler inn og dokumenterer språklige særegenheter
De som arbeider for å synliggjøre og bevare samisk og kvensk språk.

Tildeling av pris kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller
institusjoner som har gjort en spesiell innsats for å fremme, synliggjøre, utvikle
eller bevare dialekta/språket. V irksomhetsområdet bør være bredt —både privat
og offentlig. Fokus bør være på bruk av dialekt/språk.
Forslagsgivere til kandidater kan være privatpersoner, organisasjoner, lag og
foreninger og institusjoner.
Pris: Kan være prispenger, diplom/plakett, og/eller et bilde eller noe annet som
illustrerer tematikken med prisen. Når det gjelder økonomi fordeles dette likt
på alle kommunene i regionen. Prisen trenger ikke å være så stor pengemessig
for å være et viktig symbol.
Utdelingsfrekvens må vurderes. Arenaen for utdelingen bør være i forbindelse
med et opplegg i regi av Nord-Troms regionråd. Utdeling rulleres mellom
kommunene.
Jury: Bør etterstrebe at juryen er sammensatt av mennesker fra ulike deler av
NT, kanskje en fra hver kommune, og som representerer ulike dialekt og
språkområder. De bør ha kunnskaper om dialekt og språk i regionen.
Retningslinjer for juryens arbeid bør utarbeides.

Innspilldokumentet fra Omdømmeprosjektet/kulturkonsulentene legges fram for
regionrådet uten innstilling til vedtak.

Forslag til vedtak fremmet i møte: 

Nord-Troms Regionråd er positiv til en slik språkpris for å sette fokus på
nord-tromsdialekten.
Omdømmeprosjektet får i oppdrag å nedsette en jury på 5 personer som
skal utarbeide forslag til vedtekter.
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3. Forslag leveres regionrådet til møtet 21. oktober 2014

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 45/14 Uttalelse vedrørende incentivordning for film

Ordfører Sølvi Jensen fores1år at regionrådet slutter seg til følgende uttalelse: 


Nord-Troms Regionråd er kjent med at Hollywood-basert regissor Harald
Schwartz planlegger en ny film om Jan Baalsrud sin flukt fra Tolleflord i Karlsoy
via Lyngen, Storfjord og Kåfjord til Sverige under krigen. Dersom
filminnspillingen blir mye dyrere i Norge enn i andre land, blir den tatt opp på
New Zealand og ikke der Jan Baalsrud virkelig gikk. Bare en incentivordning for
film og TV-produksjon her i landet kan sikre at innspillingen blir lagt til ruta som
Baalsrud fulgte.

Planlegging av filmen er kommet så langt at det haster å få på plass en
incentivordning. Hvis ordningen ikke blir vedtatt i lopet av hosten, mister Nord-
Norge, og da spesielt Nord-Troms, en gyllen mulighet til å bli location for en
internasjonal filminnspilling med de virkninger dette kan fore med seg. Det kan
gåflere tiår for en slik mulighet dukker opp på nytt.

Derfor ber Nord Troms regionråd om at regjeringen fOlger rådet fra LO, Virke og
Norsk Industri og utarbeider en rettighetsbasert ordning regulert iform av en
forskrift som vedtas i lopet av hostsesjonen og gjores gjeldende fra 1.1.2015.
Samtidig ber vi om at incentivordningen sees på som et næringspolitisk
virkemiddel og at den ikke finansieres gjennom eksisterende stotteordninger for
film i Norge.

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget til uttalelse fra Jensen. Uttalelsen
sendes Kulturdepartementet, med kopi til Tromsbenken og Troms
Fylkeskommune ved fylkesråd for kultur.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 46/14 Retningslinjer for lønnsfastsetting

Forslag til vedtak fremmet i møte:  
Rådmannsutvalget følger opp saken.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.
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DISKUSJONSSAKER:

Redusert postombæring i distriktene, sak fra Vest-Telemarkrådet. Klipp fra e-post:
«Til regionråd/kommunar
Redusert postombering i distrikta. Oppfordring til regionråda/kommunane om okonomisk stotte i
samband med ankesak mellom Samferdselsdepartementet/Posten Norge AS og 8 privatpersonar i
Nome.

Viviser til vedlagte brev der vi ber regionråd/kommunar om okonomisk stotte i samband med ein
ankesak i lagmansretten mellom Samferdselsdepartementet/Posten Norge AS og 8 oppsittarar i Nome
kommune i Telemark. Saken er av stor prinsipiell betydning, og gjeld truleg tusenvis av husstandar på
landsbasis. Dei nemnde 8 oppsittarane med Harald Omnes i spissen har vunnefram i Oslo Tingrett, og
vårt engasjement er i hove mogleg tap i ankesaken.

Som det går fram av vårt brev har vi så langtfått på plass desse loyvingane:
Vest-Telemarkrådet: kr 200 000,-
Telemarkfylkeskommune: kr 100 000,-
Nome kommune: kr 50 000,-

Eit mogleg tap i lagmannsretten vil kunne medfore samla sakskostnader i storleik kr 800 000,-, noko vi
synest er galt at dei 8 privatpersonane skal stå åleine om. Vi ber dykkar regionråd/kommunar om å
bidra med eit okonomisk belop saman med oss. I tillegg til den okonomiske avlastinga, vi1dette også gje
sterke signal til Staten/Posten Norge AS at ein ikkje godtek reduksjon ipostomberinga i distrikta.

Fra motet i regionrådet:
Saken er ikke aktuell å folge opp for Nord-Troms Regionråd.

Skoleskyss —definisjon av nærskole i forhold til skoleskyss. Orientering ved Jan
Helge Jensen.

Fylkeskommunen definerer nærskolen/hvor ungene skal gå på skole. Dette

oppfattes som en prinsippsak som blir fulgt opp av Kvænangen kommune

Rådmannsutvalget tiltrådte motet.

ORIENTERINGSSAKER:

«Nytt fra kommunene» - ordfører orienterer om aktuelle saker i egen kommune
Storfjord:

Jobbes med vindkraft. Skal på befaring til Fakken i Karlsøy. Sak vedr
vindkraft skal behandles i k-styret i desember
Boliger er en utfordring —jobbes med Harnarøy-modellen
Kystsoneplan er på høring
Samferdsel —jobbes politisk —besøk av sentrale politikere
Kommunereformen —behandling i k-styret 8. oktober
Komrnuneøkonomi - utfordring

Lyngen:
Stor aktivitet i kommunen
Sentrumsutviklingsarbeid på Lyngseidet er i gang
Oksvik barnehage —planlagt oppstart «strakst»
Arealdelen kommuneplan —sluttfasen
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Kommunale kaier —utarbeider oversikt (standard, vedlikeholdsbehov
mm)
Samferdsel —også besøk av sentrale poltikere
Tyttebærvika —jobbes med ny avtale
Kystsoneplan —2 planer (ulike vannområder)
Ungdomsrådet i Lyngen jobber godt for tiden —vellykket arrangement
(mye god læring)
Landbruksdag —vellykket arrangement
10-årsjubileum landskapsvernornrådet også avholdt
Ordførerens tur —friluftsrådet, neste helg

Kåfjord:
Omsorgsboligbygging —oppstartfase
Helsesenter —gjennomført mulighetsstudie
Revisjon av konsesjonsvilkår pågår
Vedtatt bygging av idrettshall
Rassikringsprosjekter tar mye ressurser —krevende arbeid
Familiens hus —under planlegging
Bosetting av flyktninger —vedtak om 10 plasser
Planer for utvikling av næringsliv
Kystsoneplanarbeid pågår
420 kW-linja —klage på trasevalg til behandling i dept
Tur med ordfører på søndag

Skjervøy:
Avfallsservice —utfordring med fritidsabb, følger opp med egen sak i
neste møte
Havbruksseminar 30. sept
Reguleringsplaner —Sandøra og Langbakken under arbeid
Arnøyferga —utfordring med tonnasje
Kystsoneplan —under arbeid
Kvænangsruta —ny anbudsrunde
Stor folketallsvekst siste måneder
Kan byggesaksbehandling være et samarbeidsområde mellom
kommunene i regionen?

Kvænangen:
Sentrumsutvikling —plan ferdig
Infrastrukturtiltak —gjøre kommunen triveligere (asfaltering,
tilrettelegging for parkering, bygger boliger, veranda til eldreboliger
mm)
Prosjekterer nye skole —idrettshall på planen neste år
Godt tjenestetilbud

Nordreisa:
Kystsoneplanarbeid pågår
Guleng 3 —bygging av leilighetskompleks under oppstart
Spesialboliger for «tunge brukere» - under planlegging
God økonomistyring —godt netto driftsresultat
Dypvannskai —plan under arbeid
Spansk selskap som skal bygge tunnel gjennom Reisafjellet
4-avdelingsbarnehage under bygging
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Ny skole bygd på Storslett —men ingen penger avsatt til å gjøre noe
med uteområdet
Halti II—byggearbeid pågår

Artic race of Norway —erfaringer fra årets arrangement ved rådmann Frank Pedersen
Fornøyde innbyggere, folk og tilreisende!
Ordførerne gir også tilbakemelding om at dette er et arrangement å være stolt
av —godt Nord-Troms fokus
Reiselivsaktører har fatt noen forespørsler i etter kant av arrangement
Frivilligheten og dugnaden var sentralt for arrangementet

Status høring «Regional forvaltningsplan for vannregionen Troms 2016-2021»
Troms fylkeskommune er vannregionmyndighet i Troms og har ansvaret for
gjennomforing av vannforskriften. Målet er å få på plass en
vannforvaltningsplan som skal sikre okologisk og kjemisk vannkvalitet i
innsjoer, elver, grunnvann og i kystvannsforekomster i Troms.
Vannforvaltningsplanen for Troms 2015-21 er lagt ut til horing i perioden 1.

juli til 31. desember 2014. Planen skal vedtas iftlkestinget i lopet av neste år.
Det er avtalt moter for hvert vannområde iforbindelse med horingen

Havbruksseminar 30. september Skjervøy, (fiskerirninister Aspaker og fylkesrådet i
Troms deltar) —program sendes ut så snart det er ferdigstilt. Ordførere oppfordres til å
delta!

Forskningsdagene i uke 39 —orientering om program

Arbeidslivsdagen på Universitet i Tromsø 11. september.
Alle kommuner deltar på fellesstand. Silja Karlsen koordinerer stand på UiT.
Ordforere deltar på studenttreff om kvelden 10. sept kl 1900 på Compagniet.

Omdømmeprosjektet —plan for siste fase av prosjektet
Informasjon om status delt ut i mote
Det settes av tid på mote i regionrådet 21. oktober til Omdommeprosjektet —
«sluttrapportering» og veien videre

Saksframlegg til kommunestyrene —kommunereformen. Vedtak fra regionrådsmøte
19.06.14: «Tit neste mote i regionrådet 02.09.14får rådmannsutyalget i oppdrag å utarbeide et

forslag til saksframlegg som kan benyttes i kommunestyrene i Nord-Troms. Saksframlegget skal
inneholde:

orientering om kommunereformen
tidsforlop for gjennomforing avprosessen»

Fra motet: 

Forslag til saksframlegg fra RU presentert av Cissel Samuelsen i motet. Felles
saksframlegg og PP-presentasjon utarbeides som grunnlag for behandling i det
enkelte k-styret. I tillegg sendes info om utredningsrapport fra 2006, som kan brukes
som grunnlag i dette arbeidet til ordforere og rådmenn.
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Status i arbeidet med Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms
Kompetanse —Nord-Troms Studiesenter (søknad til behandling fflkeskommunen)
Boligutvikling i Nord-Troms (Husbanken har bevilget midler. Soknad til
ftlkeskonnnunen er under utarbeidelse)
Næringssatsing —entreprenørskap, arenabygging, kompetanse om samhandling
(prosjektplan under utarbeidelse)

OPPFØLGINGSSAKER:
Sykestuesenger —oppfølging. Rådsordfører kontakter representanter i Finnmark for å
sjekke status evt samarbeidsmuligheter i saken om videre finansiefing av
sykestuesengene.

Rådsordfører har vært i kontakt med ordfører Frank Ingelæ, Tana i saken. Det er
ønskelig med samarbeid viderefor åfå til enfinansieringsordning etter 2015. Det kan
være aktuelt å involvere KS i dette arbeidet videre. Rådsordfører holder kontakten
videre med Ingelæ.
Det er avtalt møte med statssekretær Erlandsen i Oslo 29. septetnber 2014. leder av
DMS, direktør og styreleder ved UNN deltar også (dette er som en oppfølging etter
møte med UNN-styret, se neste sak)

Oppfølging etter møte med UNN - styret 24.06.14. Hovedtema fra møtet;
Nord-Troms som en helseregion?
Distriktsmedisinsk senter
Sykestuesenger
Utskrivningsklare pasienter —hvem sitter med definisjonstnakta?

Status —etablering av Friluftsråd Nord - Troms.
På møte i Nord-Troms Regionråd 19.06.14 anbefalte regionrådet kommunene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord om å gjøre et positivt vedtak i sak
vedrørende deltakelsefriluftsråd. (Lyngen og Storfjord er medlemmer i
Ishavskystens friluftsråd)
Skjervøy og Kvænangen har gjort positive vedtak. Nordreisa har utsatt saken, det
samme har Kåljord. Kåf)ord behandler saken i k-styret 23. september.

Strekningsstrategi Nord - Troms — hvordan arbeide videre?
Som grunnlag for diskusjon er vedlagt presentasjon fra Edel M Austlid i Statens
vegvesen «kan vetpakke Nord-Troms —en helhetlig strekningsstrategi være et godt
veivalg for vår region?»fra 30.04.13.
Regionrådet har ogsåfått enforespørsel fra Statens vegvesen vedrørende «Rutevise
utredninger 2018 -2050» i regi av SVV, hvor presentasjon av næringsstruktur og
demografi, status, potensiale ogframtidsplaner etterspørres. De etterspar også
regionrådets synspunkter iforhold til utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner i
framtida.
Strekningsstrategi skal behandles som sak i regionrådsmøte i oktober.

Møtet hevet kl 1530
Rett protokollutskrift bevitnes
02.09.2014

Berit Fjellberg
Referent
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Post Nordreisa

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Adele Altmann <adele@bredbandsfylket.no

12. september 2014 11:10

Post Nordreisa

Protokoll fra Generalforsamling i Bredbåndsfylket 19. juni 2014 CRM:0004216

ProtokollOrdinærGeneralforsamling 19062014.pdf

Til rådmenn og ordførere,

Vedlagt følger signert protokoll fra Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS torsdag 19. juni.

Neste eiermøte i selskapet vil finne sted på Finnsnes torsdag 9. oktober. Vi oppfordrer alle eiere til å
møte med ordfører, rådmenn eller stedfortreder.

Med vennlig hilsen

Dag-Kjetil Hansen
Daglig leder

dkhbredbandsfylket.no www.bredbandsfylket.no
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Bredbåndstylket

Protokollfra ordinærGeneralforsamling
i

BredbåndsfylketTromsAS
Org. No. 986 358 014

Kl. 11:15
Torsdag 19. juni 2014

Clarionhotellthe Edge i Tromsø
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Saksliste

Apning av møtet
Valg av møteleder
Valg av referent og person til å underskrive protokoll
Fortegnelse av aksjeeierne på møtet
Godkjennelse av årsregnskap 2013
Revisors beretning for 2013
Godkjennelse av årsberetning for 2013
Disponering av års resultat
Bistand til utbygging av aksessnett i kommunene
Fastsettelse av styrets honorarer
Fastsettelse av revisors honorarer
Valg av revisor
Valg av styre
Valgkomite
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SAK 1/14: ÅPNING AV MØTET
Møtet ble åpnet av styreleder Paul Dahlø.
Innkalling godkjent uten innsigelser.

SAK 2/14: VALG AV MØTELEDER
Styreleder Paul Dahlø ble valgt som møteleder.

SAK 3/14: VALG AV REFERENT OG PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Daglig leder Dag-Kjetil Hansen ble valgt som referent.
Hans Hugo Henriksen fra Balsfjord og Anne Hjortdahl Troms fylkeskomrnune ble valgt til å signere
protokollen, i lag med møteleder.

SAK 4114: FORTEGNELSE AV AKSJEEIERE PÅ MØTET

Aksjeeiere

Kvænangen

Nordreisa

Tilst.

Nei

Nei

Fullm. Representert ved Ant. aksjer Ant. stemmer

Skjervøy Ja Ja Tom Eirik Jensen 16 000 16 000
Kåfjord Nei





Storfjord Nei





Lyngen Nei





Karlsøy Ja




Hanny Ditlefsen 16 000 16 000

Tromsø Ja Ja Inger Klo 16 000 16 000

Balsfjord Ja Ja Hans Hugo Henriksen 16 000 16 000

Målselv Ja




Rita Johnsen 16 000 16 000

Bardu Nei





Salangen Nei





Lavangen Nei





Gratangen Ja




Ronny Grindstein 16 000 16 000
Lenvik Ja Ja Jan Eirik Nordahl 16 000 16 000
Berg Ja




Guttorm Nergård 16 000 16 000

Torsken Nei





Tranøy

lbestad

Ja

Nei




Odd Arne Andreassen 16 000 16 000

Harstad Nei





Kvæfjord Nei





Dyrøy Nei





Sørreisa Ja




Paul Dahlø 16 000 16 000

Skånland Ja Ja Bjørn Tore Sørensen 16 000 16 000

Troms fylkeskommune Ja Ja Anne Hjortdahl 1 600 000 1 600 000

TOTALT





1 776 000 1 760 000

89,5 % av aksjene er representert på generalforsamlingen.
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Vedtak ; Fullmaktene godkjent.

SAK 5/14: ARSREGNSKAP 2013
Styreleder gjennomgikk årsregnskap, balanse og noter. Styret foreslår at årets underskudd
på kr.- 2.927.338, - dekkes av annen egenkapital.

Vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms As godkjenner årsregnskap, balanse og noter for 2013

SAK 6/14: REVISJONSBERETNING FOR 2013
Revisor gjennomgikk revisjonsberetning for 2013. Det gis en helt standard ren revisjonsberetning.

Vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS tar revisjonsberelningen for 2013 til etterretning.

SAK 7/14: ARSBERETNING 2013
Styreleder gjennomgikk til Årsberetning for 2013

Vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS godkjenner styrets årsberetning for 2013.

SAK 8/14: DISPONERING AV ARS RESULTAT FOR 2013
Styret foreslår at årets underskudd på kr.- 2.927.338, - dekkes av annen egenkapital.

Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at årets underskudd for 2013
på kr. -2.927.338,- dekkes av annen egenkapital.

SAK 9/14: BIstand til utbygging av aksessnett i kommunene
Saksunderlag til denne saken er utsendt, vedlegg 4 og 5.
Saken ble drøftet under eiermøtet i forkant av generalforsamlingen

Vedtak: Generafforsamlingen viser til behandlingen i eiermøtet, Behandles ikke som
generalforsamlingssak.

SAK 10/14: FASTSETTELSE AV STYRETS HONORARER
På generalforsamlingen i 2012 ble det vedtatt følgende styrehonorar.

Styreleder: En fast godtgjørelse på Kr. 30.000 pluss en godtgjørelse på Kr. 3.000,- pr.

møte
Styremedlemmer: En fast godtgjørelse på Kr, 15,000 pluss en godtgjørelse på Kr. 2.000,- pr.

møte.
Saken legges fram uten forslag til vedtak fra styret.
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Det fremkom forslag fra ordfører i Tranøy og Karlsøy om å øke den faste godtgjørelsen med 5000,- for
styreleder og 2000,- for styremedlemmene. Gjeldende fra 01.01.2014.
Satsene for møtegodtgjørelse endres ikke .

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt., og innebærer følgende

Styreleder: En fast godtgjørelse på Kr. 35.000 pluss en godtgjørelse på Kr. 3.000,- pr.
møte

Styremedlemmer: En fast godtgjørelse på Kr. 17.000 pluss en godtgjørelse på Kr. 2.000,- pr.
møte.

Møtegodtgjørelse; Styreleder kr. 3.000 , øvrige kr. 2.000,

Endringen gjøres gjeldende fra 01.01.2014.

SAK 11/14: FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

Styrets forslag til vedtak: Revisors honorar for 2013 dekkes etter regning med kr. 52.000, - eks mva
for ordinær revisjon av regnskapet.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 13/14: VALG AV REVISOR
Revisor for 2013 har vært Frode Danielsen i PWC Tromsø.

Styret foreslår at PWC velges som selskapets revisor for 2014.

Vedtak:
Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at PWC skal være selskapets revisor i 2014.

SAK 14/14: VALG AV STYRE
Tre av styrets medlemmer er på valg. Dette er:
Paul Dahlø, styrets leder
Christine Bertheussen Killie, styrets nestleder
Rita Johnsen, styremedlem

Fylkeskommunen har utpekt sine kandidater til styret. Paul Dahlø foreslås gjenvalgt som styrets leder.
Christine Bertheussen Killie foreslås gjenvalgt som styrets nestleder
Sørreisa kommune foreslår gjenvalg på kommunenes representant Rita Johnsen fra Målselv som
styremedlem.
Alle valg gjøres gjeldende for to år.

Vedtak:
Paul Dahlø gjenvelges som styrets leder.
Christine Bertheussen Killie gjenvelges som styrets nestleder
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Rita Johnsen fra Målselv gjenvelges som styremedlem.
Valgene gjelder for to år, 2014 - 2016.
Alle valg enstemmig vedtatt.

SAK 14/14: VALG AV VALGKOMITE
Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer som har som oppgave å
komme frem med kandidater til de "eksterne" styrepostene. Valgkomiteen består av tre medlemmer
som velges for tre år av gangen, og slik at ett medlem er på valg hvert år. Ved oppstart av selskapet
skal de tre oppnevnte medlemmene ha en funksjonstid på henholdsvis ett, to og tre år.

Valgkomiteen består i dag av følgende:
Kent Gudmundsen, Troms fylkeskommune har funksjonstid ut 2015.
Randi Lillegård, Midt -Troms regionråd har funksjonstid ut 2014.
Sølvi Jensen, Nord -Troms regionråd har funksjonstid ut 2016.

Det ble i møtet foreslått gjenvalg på Randi Lillegård fra Dyrøy kommune med funksjonstid ut 2017.

Kent Gudmundsen har bedt seg fritatt, og Troms fylkeskommune har utpekt Ole M Johansen i stedet
for Kent Gudsmundsen som representant for fylkeskommunen. Han har funksjonstid ut 2015.

Vedtak:
Valgkomite enstemmig valgt i tråd med forslagene.

ans Hu enr ksen
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AS TIRB

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 01.09.2014 på selskapets hovedkontor,
Finnsnes.

Møtet tok til kl. 13.00.

tiærer/

\L-1

Tilstede var 786.975 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 9
fullmektiger.

Fra styret møtte: Louis Edvardsen

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen.

Til behandling forelå:

Sak 12/14: Åpning
Louis Edvardsen ønsket velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Registrerte
fullmakter ble deretter referert, og møteleder valgt.

Aksjonær Kurt Jenssen ønsker protokollført at det er skuffende at Hurtigruten ikke
prioriterer oppmøte på generalforsamlingen.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 786.975 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Louis Edvardsen.

Sak 13/14: Konstituering
Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å underskrive protokollen ble foreslått og valgt Svein Storelvmo og Geir-
Henning Iversen.

Sak 14/14: Krav om ekstraordinært utbytte på MNOK 40
Styret i AS TIRB mottok den 21. august brev fra adm.direktør Daniel Skjeldam
i Hurtigruten ASA med krav om et ekstraordinært utbytte på MNOK 40. Styret
behandlet saken i møte den 25. august.

Som utgangspunkt for behandlingen ble følgende oppstilling av balansetall for
morselskap, datterselskap og konsernet benyttet (tall pr. 31.07.2014):

(Tall i 1.000) TIRB Cominor TE Konsern
Egenkapital 122.536 51.746 17.400 142.967
Totalkapital 123.353 114.816 26.498 212.172
Res. før skatt 1.524 3.656 12.936 18.116

EK% 99,3 % 45,1 % 65,7 % 67,4 %

Adm.dir refererte styrets argumentasjon for å utdele et utbytte på MNOK 40:
Foreslått utbytte er lavere enn aksjelovens beregning av maksimalt
utbytte, som er mnok 55,8
Aksjelovens krav til skjørnismessig vurdering av egenkapital og
likviditet etter utbytte er foretatt og vurdert som forsvarlig, både i
forhold til daglig drift, og ut fra risikoen ved og omfanget av
virksomheten i konsernet.
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Pr. 19.08.2014 har konsernet en disponibel likviditet på ca. MNOK 51,
som er tilnærmet uendret fra årets begynnelse. AS TIRB alene har
innestående rundt MNOK 58. Prognose for likviditeten i konsernet
viser en bedring frem mot årets slutt.
Konsernet disponerer for øvrig låne- og trekkfasiliteter som til sammen
utgjør MNOK 40 som kan benyttes.
Konsernets bankforbindelse Nordea stiller krav til gjeldsgrad og
egenkapital som grunnlag for de lån konsernet er innvilget. Banken er
forelagt kravet om ekstraordinært utbytte, og har ingen innvendinger
mot et slikt utbytte.

For å sikre et helt likt beløp pr. aksje til hver av aksjonærene innstiller
generalforsamlingen på et utbytte på kr. 47,97 pr. aksje. Dette utgjør et utbytte
på totalt kr. 39.992.109,30.

Vedtak:
Generalforsamlingen vedtok enstemmig et ekstraordinært utbytte på kr. 47,97 pr. aksje,
som gir et totalt utbytte på kr. 39.992.109,30, som utbetales senest onsdag 3. september
2014.

Sak 15/14: Orienteringer
Adm.dir og styrets leder orienterte om følgende:
• Økonomisk status pr. 30.06.2014
• Anbudsstatus
• Hurtigruten ASA selger sine akjser til Boreal Transport Nord AS

Aksj onærene ønsker hyppigere/tettere informasjon fra styret/ledelsen i selskapet.

Sak 16/14: Godkjennelse av protokollen
Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 13.45. Protokollen ble opplest og underskrevet.

Iversenv Storelvmo
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Til aksjonærene i AS TIRB

Finnsnes 22.09.2014

Innhenting av email adresser

Vedlagt dette brev følger protokoll fra ekstraordinær generalforsamling av 12. september 2014.

Som det fremkommer av vedlagte protokoll har selskapet fått berettiget kritikk for endring av klokkeslett
for generalforsamlingen. Kritikken skyldes ikke endringen i seg selv, men det faktum at brevet
vedrørende endring har fremkommet så sent, at noen aksjonærer ikke har mottatt dette i tide for å kunne
delta på generalforsamlingen. Dette er svært beklagelig, og undertegnede beklager dette veldig sterkt.

For å sikre at innkallinger og annen informasjon kommer frem hurtigst mulig, og ikke minst kommer
frem i tide, er det et sterkt ønske fra administrasjonen om å kunne anvende email, i tillegg til ordinær
postgang. På bakgrunn av dette ber vi derfor hver enkelt aksjonær om å gi oss informasjon om en
mailadresse som kan anvendes for utsending av informasjon til selskapets aksj onærer.
Opplysning om rnailadresse kan sendes til undertegnedes mail adresse, som er som følger:

hp@cominor.no

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om viktigheten av å melde i fra til oss ved eventuell
adresseendring, skifte av email adresse og skifte av kontonummer.

Med vennlig hilsen
AS TIRB

Hege Pedersen
Daglig leder

Vedlegg —protokoll fra EGF 12.09.2014

AS TIRB, Telefon: 40 55 40 55 Telefax: 77 85 21 01 Epost: firmapost@tirb.no Web: www,tirb.no
Postboks 446, 9305 Finnsnes NO 916 882 440 MVA Bankkonto: 6420 05 57032 NordeaSide 177



AS TIRB

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 12.09.2014 på selskapets hovedkontor,
Finnsnes.

Møtet tok til kl. 10.00.

Tilstede var 797.355 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ved 8 aksjonærer/
fullMektiger.

Fra styret møtte: Louis Edvardsen

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen.

Til bebandling forelå:

Sak 17/14: Åpning
Hege Pedersen ønsket velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Registrerte
fullmakter ble deretter referert, og møteleder valgt.

Vedtak:
Fullmakter og representasjon av til sammen 797.355 aksjer godkjennes.
Som møteleder ble valgt Louis Edvardsen.

Sak 18/14: Konstituering
hmkalling og saksliste godkjennes, med merknad om at det er svært uheldig at
endring i innkallingen foretas med den konsekvens at noen aksjonærer ikke har
mottatt endringsbrevet tidsnok til å kunne delta på generalforsamlingen.
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og valgt Kurt
Jenssen og Rolf Andersen.

Sak 19/14: Valg av nye styremedlemmer
Boreal Transport Nord AS har ervervet 594.460 aksjer i Selskapet fra Hurtigruten ASA,
og i forbindelse med dette har Asta Sofie Lassesen, Odd-Tore Skildheim, Andre Jensen
og Ditlev Magne Hanssen fratrådt som styremedlemmer i selskapet. Valgkomiteen har i
den forbindelse foreslått valg av følgende nye styremedlemmer med vara:

Styremedlem Varamedlem

Kj etil Førsvoll Vigdis Foldøy
Stein Erik Bredal-Olsen Vigdis Foldøy
Per Hansen Hege Pedersen
Mathias Højsgaard Hege Pedersen

Som styrets leder for ett år foreslås valgt Kjetil Førsvoll.

Vedtak:
Generalforsamlingen vedtok i tråd med styrets forslag valg av de nye
styremedlemmene og styret består etter dette av følgende styremedlemmer:

Kjetil Førsvoll (styreleder) med Vigdis Foldøy som personlig varamedlem

Stein Erik Bredal-Olsen med Vigdis Foldøy som personlig varamedlem

Per Hansen med Hege Pedersen som personlig varamedlem
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Mathias Højsgaard med Hege Pedersen som personlig varamedlem

Louis S. Edvardsen (nestleder) med Per Inge Søreng som personlig

varamedlem

Ole Roger Storås (ansatterepresentant)

Jostein Hansen (ansatterepresentant)

Stig Are Jakobsen (varamedlem)

Per Anders Finnset (varamedlem)

Kyrre Jensen (varamedlem)

Per Inge Rask Krogh (varamedlem)

Videre ble følgende vedtak truffet:

Selskapet fritar alle tidligere og nåværende styremedlemmer i Selskapet for ethvert
ansvar knyttet til enhver handling eller unnlatelse begått av slike styremedlemmer i
egenskap av å være styremedlem i den relevante styreperioden, likevel slik at ansvar
oppstått som følge av styremedlemmets grove uaktsomhet eller fortsett ikke omfattes.
Vedtaket skal gjelde så langt det er adgang til det etter gjeldene rett.

Beslutningene var enstemmig.

Sak 20/14: Fullmakt for å innkalle og avholde ekstraordinær generalforsamling i
Cominor AS og TIRB Eiendom AS
Styret foreslår at AS TIRB gir nyvalgt styreleder i AS TIRB fullmakt til å imikalle til
og avholde ekstraordinære generalforsamlignger i Cominor AS og TIRB Eiendom AS
for å velge nye styrer i disse selskapene.

En slik fullmakt gir mulighet for at ekstraordinære generalforsamlinger i disse
selskapene kan avholdes etter forenklet prosedyre i Aksjeloven § 5-7.

Vedtak
Generalforsamlingen gir med dette ny styreleder i AS TERB, Kjetil Førsvoll, fullmakt
til å avholde generalforsamlinger i Cominor AS og TIRB Eiendom AS etter forenklet
prosedyre j .fr. Aksj eloven §5-7.

Sak 21/14: Godkjennelse av protokollen
Protokollen ble opplest og enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 10.25. Prott5kolledble opplestog underskrevet.-
„

\

Kjetil Førsvoll

Alte.e?,-(

Rolf Andersen,J(enssen
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Protokoll
for årsmøte i Biblioteksentralen;ISA--

Årsmøtet i Biblioteksentralen SA (BS) fant sted mandag 24. april 2014 kl. 13.00 i

Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkommen til årsmøtet.

Salgs- og markedsdirektør Jorunn Wold innledet med å orientere om Bibliotek Pluss —det

tilgjengelige bibliotek. Biblioteksjef Anette Kure fra Sarpsborg bibliotek fulgte opp med å

fortelle om pilotprosjektet i Sarpsborg bibliotek.

Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes § 6, ved brev av 2. april

2013. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Følgende dagsorden var satt opp:

1. Åpning og konstituering, herunder dagsorden.

Godkjenning av representantenes fullmakter.

Godkjenning av innkalling med dagsorden.

Valg av møteleder.

Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen.

Valg av tellekorps.

2. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2013.

3. Godtgjørelse til styret.

4. Valg til styre og valgkomit.

Valg av styremedlemmer.

Valg av varamedlemmer til styret.

Valg av styrets leder.

Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen.

5. Valg av revisor.

Årsmøte i BS 2014 Side 1
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Sak 1 Åpning og konstituering.

Godkj enning av representanters fullmakter.
Det var 12 personer til stede. Av disse var 10 representanter som representerte til

sammen 14 stemmer. To var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent.

Godkjenning a v innkalling med dagsorden.
Dagsorden ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder.
Rolf Strom - Solberg, Tønsberg kommune, ble valgt til møteleder.

Valg av 2 deltagere til å undertegne protokollen.
Mariann Schjeide, Ålesund kommune og Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune ble

valgt til å underskrive protokollen.

Valg av tellekorps
Det ble ikke funnet nødvendig å velge tellekorps.

Sak 2 - Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2012.

Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen AL i 2012 med

årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors beretning.

Årsberetningen, regnskap, balanse og noter ble tatt opp punkt for punkt av møteleder.

Beretningen ble godkjent.

Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2013, hovedtrender i 2014,

hovedutfordringer for BS fremover og pekte spesielt på følgende.

Nøkkeltall, regnskap og balanse.

God utvikling i omsetning for morselskap.

Anbud.

Kjøp av Norsk bibliotektransport (51%)

Godt driftsresultat i BS morselskap.

Høyere omsetning og bruttofortjeneste.

Lavere transportkostnader.

Lavere pensjonskostnader.

Godt finansresultat.

Godt driftsresultat for morselskap.

Meget godt resultat for BS konsern, til tross for varierende resultater hos

datterselskapene.

Årsmøte i BS 2014 Side 2
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Over 37.000 forskjellige titler solgt, 6500 titler tilbud i kataloger og over 15.000

titler katalogisert. En betydelig økning de senere år, som viser en svært stor —og

unik bredde i vareutvalget.

Hovedutfordringer

Stram kommuneøkonomi

Store strukturelle endringer i bok- og media-bransjen.

Teknologiske endringer.

Økt konkurranse og press på fortjenestemarginer.

Fokus på omdømme og langsiktighet.

BS er opptatt av visjonen om å utvikle bedre biblioteker. BS Weblån er et godt

eksempel på dette. Et prosjekt som BS har investert millioner av kroner i —uten at

dette nødvendigvis vil gi noen særlig avkastning, men som er viktig for bibliotekene.

Styreleder Siri Austeng hadde følgende generelle kommentarer til regnskap og årsberetning:

Konsekvensen av å være et samvirkeforetak. Det arbeides med å få til hvordan kan vi

få til en enda bedre dialog med eiere og kunder.

Godt styre som jobber godt sammen.

God dialog med administrasjon og ansatt representanter,

> Eiendomsutvikling.

Fokus på å gjøre hverdagen bedre for bibliotekene.

Samfunnet er i endring —og endringene påvirker bibliotekene og BS.

Revisor Knut Nyerrød var til stede men det var ikke ønske om gjennomgang av

revisjonsberetningen.

Kommentarer:

Heidi Håvemoen, Fylkesbiblioteket i Akershus kom med en henstilling om kostnader for

distribusjon av e-bøker løftes ut av driftskostnadene for BS Weblån kunder. Styret tar med

seg det videre.

Katrine Undhjem, fylkesbiblioteket i Akershus. Ønske om tydelighet i transport og

transportkostnader.

Ve'citak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen

SA 2013.

Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på 14.862.841 kroner godskrives annen

egenkapital.

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Årsmøte i BS 2014 Side 3
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Sak 3- Godtgjørelse til styret

InnstiJUng
Årsmøtet godkjenner forslaget til styrets godtgjørelse for styreperioden 2013/2014.

Vedtak;

Som innstilling.

Sak 4 - Valg til styret
Valgkomiteens leder Bjørn Arild Gram la frem valgkomiteens innstilling.

a) Valg av faste medlemmer

iDnstilllig

Styremedlemmer for perioden 2014-2016:

Lars Peder Brekk, Vikna (gjenvalg)

Paul Henrik Kielland, Tromsø (gjenvalg)

Vedtak:
Som innstilling.

b) Valg av vararnedIemmer til styret

InnstillIng:
Varamedlemmer for perioden 2014-2015 i numerisk rekkefølge:

Per Olav Sanner, Stange (gjenvalg).

Bjarne Kvadsheim, Stavanger (gjenvalg).

Vedtak

Som innstilling

Valg av styrets nestleder for perioden

Innstiliing:
Styrets nestleder for perioden 2014-2016:

Lars Peder Brekk, Vikna (gjenvalg).

d) Valg av vaigkomite og leder av vaigkDmiteen

innstiliing:

Styret la frem følgende forslag til valgkomite med varamedlemmer, som velges for et år

om gangen:

Bjørn Arild Gram, Steinkjer, leder (gjenvalg).

Gunnhild Fundlid Brevig, Elverum (gjenvalg).
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Tore Kristian Andersen, Ski (gjenvalg)

Styret la frem følgende forslag til varamedlemmer for valgkomiteen:

Reidun Gravdahl, Raufoss (gjenvalg).

Bente Bring Kleiva, Meland (gjenvalg).

Vedtak
Sorninnstilling.

Sak5 - Valgav revisor

Innstilling:
Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for

regnskapsåret 2014.

Vedtak:

Som innstilling.

Møtet ble avsluttet ki. 14.05.

Orientering om stipend.
Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling offentliggjort.

I
Mariann Schje Bjørn Arild Gram
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REFERATGENERALFORSAML1NGNORDTROA.S 2014

År 2014. den 23. mai, kt 12:30 avholdt Nordtro A.S sin 36-trettisjette- ordinære
generatforsamling i Nordtro A.S sitt industribygg i Industriveien 8, 9152

Titstede:
For aksjonærene:Troms Fylkeskommune

Nordreisa Kommune
Fra styret:

Fra Kontrottutvalget:

Tore Østgård
Lidvart Jakobsen
Harald Erik Johannes
Hans Petter Myrtand
Sigrund Hestdal
John Kartsen

I tillegg møtte daglig teder ved Nordtro A.S, Terje Ansgar Eriksen.

Fullmakt fra eierne ble presentert og godkjent. Sakstiste og utsendelse av saker ble
godkjent.

Sak 1. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Hans Petter Myrtand ble valgt til møteleder og Terje A. Eriksen ble valgt
tit referent.

Sak 2. Styrets årsberetning og regnskap 2013:
Årsberetning 2013 inkt årsmelding attføring gjennomgått
Resultatregnskap / Balanse 2013 gjennomgått
Revisjonsberetning KPMGgjennomgått

Vedtak: Styrets årsberetning 2013 tas til orientering
Resultatregnskap / Balanse 2013 godkjennes
Revisjonsberetning 2013 tas tit orientering

Sak 3. Fastsettelse av revisors honorar

Vedtak: Honorar fastsettes etter regning

Sak 4. Fastsettelse av styrets honorar

Styrets honorar og godtgjøretser til styrearbeid fastsettes stik:

NORflflE» KUJE

1,Q191,r(Aii rra.A.A - -

en 6 JUN2014

Årtig honorar:
Styreteder kr. 30 000,-
Styremedlem kr. 7 500,-
Varamedlem kr. 1 000,- per møte

Møtegodtgjørelse:
Styremedlem kr. 1 750,-
Ansattes rep kr. 750,-

Nestleder kr. 15 000,-
Ansattes rep kr. 7 500,-
Vara, ans rep kr. 1 000,- per møte

Varamedlem kr. 1 750,-
Ansattes rep, vara kr. 750,-

Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres og dekkes med kr 1 500,-

Vedtak: Ovennevnte satser videreføres uten endring

Sak 5. Budsjett 2014

Vedtak: Budsjettforstaget godkjennes

Nordtro AS Organisasjonsnummer: 929 809 556 MVA Telefon: 77 76 55 00
Industriveien 8, 9152 Sørkjosen E-post: firmapost@nordtro.no Faks: 77 76 50 88Side 185



Sak 6. Valg i henhold til vedtektenes § 4.

Troms Fylkeskommune Birger Solbakken Valgt
Nordreisa Kommune Tone Gamst Gjenvalgt

Varamedlemmer:

Troms Fylkeskommune:

Nordreisa Kommune:

Styrets leder:
Styrets nestleder:

Terje Olsen Valgt
som vara for Hans Petter Myrland
Aud Tove Tømmerbukt Gjenvalgt
som vara for Birger Solbakken
Tanja Veronika Birkeland Gjenvalgt
som vara for Tone Gamst
Bjarne Josefsen Gjenvalgt
som vara for Harald Erik Johannessen

Hans Petter Myrland Valgt
Harald Erik Johannessen Valgt

Vedtak: Alle valg enstemmige i henhold til ovennevnte

Sak 7. Vedtektsendringer

Ingen forslag til vedtektsendringer

Sak 8. Orientering / Aktuell informasjon

Daglig leder orienterte for situasjonen i fagfeltet og for bedriften

Sak 9. Innkommende saker

Ingen innmeldte saker

Generalforsamli n ble hevet kl 13:30.

e Ansgar Eriksen

-referent-

idvart akobsen Tore Østgård
Nordreisa Kommune Troms Fylkeskommune
-sign- -sign-

Nordtro AS Organisasjonsnummer: 929 809 556 MVA Telefon: 77 76 55 00
Industriveien 8, 9152 Sørkjosen E-post: firmapost@nordtro.no Faks: 77 76 50 88
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NORDTROAS- ÅRSBERETNING2013.

GENERELT

Bedriften NORDTROAS ble etablert den 26.juni 1978, og startet virksomhet som
attføringsbedrift i mai 1981. Geografisk virkeområde innen attføringsarbeidet er
Nord-Troms.

Bedriften hadde i 2013 26 personer ansatt (42% menn og 58%kvinner), og disse
utgjorde totalt 20,2 årsverk.

Vår visjon er at vi skat være tedende på bedriftens virksomhetsområder.

Vårt formål er at vi i samarbeid med NAV og andre aktuelle instanser legger
forholdene til rette for arbeidssøkeres vekst og utvikting. Hovedmålet er å få flere
inn i aktive tittak som kan gi arbeid i ordinært arbeidstiv. Nordtro skat bidra aktivt
tit næringsutvikling i regionen.

Vår forretningsi& er å drive en profesjonell virksomhet innen attføring,
kompetanseoppbygging, produksjon og tjenesteyting.

Våre over ordnede verdier er:
Vi leverer kvalitet
Vi har grunnteggende tro på det unike i hvert menneske; samspill, omsorg og
støtte vit bidra tit menneskelig vekst og gi nye muligheter for den enkette
ansatte
Vi har en åpen og ærtig dialog med våre ansatte, kunder og
samarbeidsparter
Engasjerte og medvirkende ansatte er vår største ressurs
Vi tar vare på kultur og tradisjoner i bruk av naturen som utviklingsarena
Som næringstivsaktør bidrar vi tit verdiskapning og aktivitet i tokalsamfunnet

Våre etiske retningslinjer er:
Respekt og likeverd Faglig integritet

Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt
kolleger og samarbeidspartnere uavhengig faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold
av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og til våre kvalitetsnormer.
etnisk opprinnelse. Ansatte skal utføre pålagte oppgaver på
Ansatte skal oppleve at de er en viktig del en faglig forsvarlig måte, dele sin
av den totale/helhetlige driften, kunnskap med kolleger for best mulig

resultat, holde avtaler og oppfylle
forpliktelser.

Forhold mellom ledelse og ansatte Forhold mellom ansatte
Bedriften skal legge forholdene til rette
slik at de ansatte skal oppleve å ha På Nordtro ønsker vi å møte hverandre
oversikt og innvirkning på egen med åpenhet og respekt, og med å ha en
arbeidssituasjon ved å bli hørt og få god tone mellom oss ansatte. Vi vil vise
tilbakemelding på arbeidsutførelse. respekt for våre kolleger, være åpen for
Nordtro ønsker å ha en åpen dialog diskusjoner, kritikk og innspill og ha
mellom ledelse og ansatte om alt som har
betydning for arbeidsmiljøet.

takhøyde for ulike meninger.
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BEDRIFTENSVIRKSOMHETSOMRÅDER

Åttføring/Årbeidsinkludering: 

Bedriften er godkjent teverandør av ulike tittak tit NAV og
forhåndsgodkjente plasser:

har følgende

• Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA): 2 plasser
• Titrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA): 5 plasser
• Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS): 18 plasser
• Arbeid med bistand (AB): 12 plasser
• Avklaring, skjermet: 8 plasser

I tillegg er bedriften aktive i anbudsmarkedet, og hadde i
tit tre ulike anbud, og har følgende godkjente plasser:

2013 aktiviteter knyttet

• Avklaring, anbud: 9 plasser
• Oppfølging: 15 plasser
• AMO - Avklaring med praksis: Kursbasert

Bedriften tilbyr attføringstjenester innen industriproduksjon (søm, plastsveis,
logistikk, montering), håndverksproduksjon (tærarbeid), data og kontorfag, service
og butikkfag, og har ekstern kvalifisering/utprøving i ordinære bedrifter, noe som
totalt sett gir titgang til et svært bredt fagområde.
I 2013 var Nordtro svært aktiv i forhold tit samhandling med bedrifter og offentlige
aktører i regionen. Bedriften tegnet totatt 75 hospiteringsavtater i 2013, hvor flere
av disse ledet tit ansettelse av dettakere.
Nordtro arbeider tett opp mot de ulike NAV-kontorene i Nord-Troms, og det er
etablert gode arenaer for samarbeid.

Bedriften har vært endringsfokusert og har tatt inn over seg elementer fra
Stortingsmelding nr 46; «Ftere i arbeid». I tillegg har man valgt å støtte seg på
deter av strategiene som er framkommet i bransjen. Det er særtig formidling og
samhandling med øvrige arbeidsgivere som har fått fokus i perioden. Nordtro har
posisjonert seg slik at man skat være medspitter i NHO prosjektet "Ringer i Vann".
Nordtro sin strategiplan evalueres årlig som en del av bedriftens system for
kontinuertig tæring.

Hovedmålet med vår attføringsvirksomhet er at arbeidssøkere med bistandsbehov
skat få og kunne beholde jobb i ordinært arbeidstiv.

Kompetanseoppbygging/kursvirksornhet: 

Bedriften er godkjent opplæringsbedrift innen butikkfag, industrisøm og kontorfag.
Bedriften har eget kurssenter i Reisatun Forretningssenter på Storstett, som
benyttes til interne kurs, samt eksterne kurs i tokalmiljøet. Utfordringene er
spesiett knyttet tit psykisk helse, motivasjon og manget på egenkraftmobilisering.
Nordtro har et høyskotekrav tit sine veitedere. I tillegg så kurses disse aktivt i
forhold tit utfordringene knyttet tit de ulike deltakergruppene.

Årsberetning 2013 Nordtro AS Side 3 av 8

Produks'on:
I Nordtro Industri dominerer PVC sveis sammen med søm denne avdelingen.
I hovedtrekk er produksjonen preget av en tre-deling. Innen business-to-business
(B2B) dominerer PVC sveis leveranser og sømteveranser. I tillegg kommer business-
to-consumer ( B2C) med blant annet sømproduksjon. Laika-produktene, som
bedriften produserer, er en godt innarbeidet merkevare innen hundeutstyr. 
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Produktene har vært på markedet i over 20 år, og har et stabilt salg. Likeså har
bedriften produksjon og salg av lagstelt, tavvoer og presenningsprodukter, men
disse produktene viste en nedadgående trend i 2013. Nordtro arbeider aktivt med
å forbedre sine salgs-/informasjons-kanater, og en lanserte i 2012 en ny e-
handetsløsning som synes å gi ny giv som salgskanal i B2C-markedet. Den nye
løsningen har eget domene www.turbutent.no . I 2013 bte Nordtro A.S re-
sertifisert som godkjent leverandør i Sellicha-systemet. Dette systemet er
sammensatt av mer enn 100 bedrifter knyttet opp mot kraftproduksjon - i all
vesentlighet i de nordiske land.

Nordtro "jakt, fiske, friluftsliv" / MX Sport Nordtro: 

En etablert sportsbutikk på Storstett ble overtatt av NORDTROAS i 2003. Butikken
fører produkter innen jakt, fiske og frituftstiv. Bransjen er under betydelig press
med etablering av store kjedebutikker, også på nett. Butikken leverte et resultat i
2013 som var langt over budsjettert. Butikken dettok i serviceundersøkelsen som
Nordreisa Næringsforening initierte, og mottok verdifult tilbakemelding i dette
prosjektet. Butikken er også arena for kvalifisering innen attføringsarbeidet, og
har i tillegg en tærtingeptass i butikkfag. Butikken flyttet tit moderne tokater i
Gammen varehus i 2013. I sammenheng med flyttingen så moderniserte man også
driften. En tok i bruk datakasse, og har plantagt at denne blir integrert med en
kommende ny e-handels-løsning. Butikktokatet har god standard, med gode
parkeringsforhold for kunder og titgang for funksjonshemmede. En arbeider også
for at det i e-handels-prosjektet skat etableres en ny læringlingeplass innenfor
logistikkmedarbeiderfaget. I 2013 endret avdelingen navn tit MX Sport Nordtro.

Kronebutikken: 

I 2007 ble Kronebutikken DA stiftet med Nordtro og Hilde Lund (Reisa
Skinnprodukter) som eiere. Kronebutikken har vært en god arena for attføring.
For å få et bredere drifts/utviktings-grunntag for Kronebutikken valgte en i 2012 å
omdanne bedriften fra DA tit et aksjeselskap. Dette har åpnet for å bringe inn nye
eiere for å skape større framdrift og virksomhet. I 2013 så endres aksjeselskapet
seg fra å være driftsorientert til å bli eiendomsorientert.

Arctic Pulk: 

Nordtro har bidratt til utvikting og produksjon av produkter til dette selskapet, og
har også vært inne på eiersiden. I 2013 solgte Nordtro seg hett ut av selskapet, og
leveranser tit selskapet har vært minimate. Aksjesalget er reftektert i note 5 i
årsregnskapet.

PRODUKSJONSANLEGG/DRIFTSBYGG/INVESTERINGER.

Bedriften har sitt hovedantegg i Sørkjosen, hvor man har eget industribygg på 1.404
m2, samt et lager/garasjebygg på 180 m2. I tillegg leier bedriften tokater i 2.
etasje på Reisatun Forretningssenter, Storstett, for kurssenter, titsammen 295 m2.
Det er investert i nødvendig inventar, samt en datatab med 15 maskiner for
kursvirksomheten. Videre leier bedriften butikktokater i Gammen Varehus med 600
m2
Totalt disponerer vi således et areal på 2.479 m2 tit vår virksomhet.

I 2013 tok bedriften i bruk nytt tilbygg tit PVC avdelingen. En oppnådde derved
samtokatisering av industriproduksjonen og reduserte leiekostnader. Samtidig har
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Nordtro Industri posisjonert seg for en økt vekst i tilknytning til leveranser knyttet
opp mot oljevern og oppdretts-industri.

ARBEIDSMILJØ

Nordtro er en IA-bedrift, og har utarbeidet en egen plan for IA-arbeidet. Som en
del av dette har Nordtro blitt deltaker i prosjektet iBedrift. iBedrift har to
likeverdige mål: Det ene er å få i gang en god samhandling mellom helsevesen,
individ og bedrift for personer med muskel- og skjelettplager, mens det andre er å
forebygge og redusere sykefravær ved å styrke jobbnærværet.

Bedriften har utarbeidet håndbok for Helse, miljø og sikkerhet, egen handlingsplan
(innen HMS) for produksjonen utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
Bedriften er medlem i Nord-Troms bedriftshelsetjeneste. Det er ikke registrert
alvorlige skader eller ulykker ved bedriften i 2013.
Sykefravær blant ordinært ansatte i 2013 var på totalt 6,1%, hvorav 1,5%var
egenmeldt og 4,6% legemeldt. Sykefraværet blant ordinært ansatte viste en økning
med 1,9% fra 2012.
Blant personer inne på langvarige tiltak var fraværet på 21,2%, hvorav egenmeldt
fravær var 1,8% og legemeldt fravær 19,4%. Sykefraværet i disse tiltakene viste en
økning med 14,7% fra 2012.
Bedriften har godt tilpasset arbeidstilbud for begge kjønn, med en liten overvekt
av kvinnelige arbeidstakere. Kvinneandelen blant bedriftens ordinære
arbeidstakere var 58 %ved utgangen av 2013. Bedriften har obligatorisk
tjenestepensjon.

Bedriftens virksomhet medfører ikke noen form for forurensing av bedriftens indre
eller ytre miljø.

AVVIKSSTATISTIKK

Som en del av kvalitetsarbeidet ved Nordtro så anvender bedriften
avviksrapportering innen på tjenesteyting og produksjon. Bedriften opplever en
læringseffekt av å ha en systematisk tilnærming til avvik. I tillegg til at hvert
enkelt avvik får en løsning vil en foreta årlige evalueringer av avvik.

Antall
registreringer

Ansvars område Hendelses
type

Alvorlighets-
grad

Status

6 Industri 4 Avvik
2 Rektamasjon

3 middels /1 høy
1 høy / 1 lav

Lukket
Lukket

2 Innkjøp og logistikk 2 Avvik 2 middels Lukket
1 Personal 1 Observasjon 1 høy Lukket
1 Administrasjon 1 Observasjon 1 middels Lukket
2 HMS 1 Forbedring

1 Avvik
1 lav
1 middels

Lukket
Pågående

1 Felles attføring 1 Avvik 1 middels Lukket
13 Totalt




8 Avvik
2 Reklamasjon
2 Observasjon
1 Forbedring

2 lav
8 middels
3 høy

12 tukket,
1 under
gjennomføring
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ÅRSREGNSKAP/DRIFTSRESULTAT

Bedriften omsatte i 2013 varer og tjenester for 20,4 mill kr. (2012: 18,8 mill kr).
Vareomsetningen i 2013 beløp seg tit 13,0 mitt kr (2012: 12,7 mill kr) mens andre
tjenester i 2013 innbrakte 7,3 mill kr (2012: 6,2 mill kr).

Driftskostnadene beløper seg tit 19,3 mill kr. etter at lovmessige avskrivninger på
kr. 248.338,- er foretatt. Dette gir et positivt driftsresultat på kr. 1 026 782,-.
Netto finanskostnader beløper seg tit kr. 1 029.089,- og årsresultatet før
ekstraordinære poster blir et årsunderskudd  på kr 2 307 - 


FRAMTIDSUTSIKTER

AttføringlArbeidsinkludering: 

NAV-reformen har hatt stor innvirkning på hvordan vår bedrift organiserer seg for å
møte de vekstende utfordringene. Offisiette avtater er inngått, og danner rammen
for hvordan kommunikasjon og samarbeid skat foregå. Som en konsekvens av
endringene i NAV systemet, med stadig økt kostnadsfokus og resultatorientering, m
innarbeider Nordtro stadig større fleksibilitet for raskere å kunne titpasse
leveranser av skreddersydde tjenester. Omstilling og endringsvilje er hett
avgjørende for om og hvordan Nordtro tykkes i sitt virke. Regjeringen arbeider
aktivt med ny kommunereform og har i tillegg nedsatt et utvalg som skat se
nærmere på NAV-systemet. En kommunereform vil kunne medføre endringer i vårt
eierskap, som på sikt kan lede tit strukturette endringer også for
arbeidsmarkedsbedriftene i Nord-Troms. Endringer i NAV-systemet vit også føre tit
direkte endringer i både konkurranseforhold, innkjøpsordninger og tittak. Nordtro
har utviklet gode tilbud innenfor arbeidsinktudering, og leverer gode resultat - og
med en endringsvillig organisasjon, så står bedriften retativt godt rustet for
framtiden.
EQUASS-sertifisering er et krav for fortsatt å kunne være konkurransedyktig i
relasjon tit NAV. EQUASShar bedret vår internkontrolt, kvalitet og våre rutiner og
heve vårt fokus som tjenestetilbyder i attføringsarbeid. Nordtro ble EQUASS
sertifisert i siste halvdel av 2010, og har blitt re-sertifisert i desember 2012.
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NHO prosjektet "Ringer i Vann" er en strategi som NHO bedrifter innfører for å øke
mulighetene for rekruttering av relevant arbeidskraft tit sine bedrifter. En anser
også at "Ringer i Vann" kan være med på å oppfylle kravene tit rekruttering i IA-
avtalen. Nordtro ønsker å være en aktiv bidragsyter tit "Ringer i Vann"-prosjektet i
Nord-Troms, og en vurderer at denne satsningen i forhold tit arbeidsgivere kan gi
gode muligheter for arbeidsinktuderingsarbeidet som Nordtro leverer.

Produks'on:
Kamuflasjeproduksjonen var tradisjonett bærebjetken i bedriftens
produksjonsvirksomhet. Muligheter for ordrer via militære gjenkjøp har vært
dårlige i en årrekke, og en opplever kun sporadisk etterspørset etter aktuelle
produkter for dette segmentet.
Innen grovsøm har bedriften de siste årene fornyet deter av produktspekteret, men
kjemper for markedsandeter i et stadig tøffere marked.
Bedriften benytter aktivt rett produktkvalitet og god design for å oppnå salg.
Generett er TEKO-bransjen i Norge utsatt for sterk konkurranse fra uttandet.
Mulighetene for å bygge barrierer mot konkurrerende etementer ligger i
småserieproduksjon, designfokus etter kompleksitet.
Det ligger et betydelig potensiat i den del av produksjonen som retter seg mot
oljevern og fiskeoppdrett. Her har Nordtro gode b2b-relasjoner som har langsiktig
og konkurransedyktig fokus.
Strategisk samarbeid med kjente kunder i B2B-segmentet kan gi gode og vekstende
oppgaver for bedriften også langt inn i framtiden. Innen B2C-segmentet så er det
særtig satsningen på e-handel som gir økt tro på framtiden. Enkette produkter
synes å ha mettet det tokate markedet, men har et betydelig potensiale når
nettbutikken gir markedsadgang tit et nasjonalt marked.

Prosjektarbeid. 

Det skjer en nærmest kontinuertig omstillingsprosess i samfunnet for tiden, med
stadig behov for nye arenaer for arbeidsutprøving og arbeidstrening. Nordtro AS
arbeider aktivt med nye prosjekter som på sikt kan gi grunntag for ny virksomhet.
De siste par årene har vi, i samarbeid med Nordreisa kommune og andre
interessenter, arbeidet med reatisering av utike prosjekter btant annet;

Prosiekt "Turbutent" og "Logsys" har som mål å forbedre
nettbutikksatsningen samt danne en god informasjon-/kommunikasjons-base
for attføringsarbeidet. Med en erfart god utvikting på eksisterende
nettbutikk så er det et godt potensial for å utvikte en nettsatsning tit å bli en
selvstendig attføringsarena. En rekke funksjonsområder som eksempelvis
grafisk, web/IT-teknotogi og logistikk kan knyttes opp mot dette prosjektet.
Nordtro lanserte i 2012 en hett ny nettbutikk www.turbutent.no. Arbeidet
med e-handet gir god kvalifisering og praksis, og har atterede i 2012 resultert
i formidling tit ordinært arbeid. Dette prosjektet videreføres også tit 2014,
hvor det plantegges en ny teknologisk plattform for nettbutikken.
Prosjekt "LUEN" er et leverandørutviklingsprosjekt initiert av Statkraft,
Statnett og Innovasjon Norge. Nordtro har vært dettaker i ftere samtinger
knyttet til LUEN, og prosjektet har så langt medført at Nordtro er godkjent
som leverandør til innkjøpssystemet Setticha. Nordtro dettar aktivt i
leverandørnettverket «Arctic Suppliers» som fikk sitt utspring i LUEN.
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3. Prosjekt "Ringer i Vann" er et NHO prosjekt hvor Nordtro ønsker å være
leverandør av attføringsfaglige tjenester for prosjektdelen som omfatter
Nord-Troms. Prosjektet forsterker det gode eksterne fokuset bedriften har,
og gir god metodikk i forholdet til samhandling med næringslivet. Sammen
med NHO Troms så gjennomførte man kick-off i Nord-Troms for dette
prosjektet i 2013. Nordtro har allerede signert første avtale med NHO-
bedrift, og flere avtaler er innen rekkevidde i 2014.

FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT

Ut fra markedssignaler for produktene våre samt forventet fremtidig behov innen
attførings- og arbeidsmarkedsvirksomheten vurderer styret at forutsetningen for
fortsatt drift er tilstede.

STYREARBEIDOG STYRETSSAMMENSETNING

I 2013 ble det avholdt 5 styremøter, hvor i alt 45 saker er behandlet.
Ordinær generalforsamling ble avholdt 26.04.2013, og etter generalforsamlingen
har bedriften hatt følgende styresammensetning:

Aksjonærer Styremedlem Varamedlem

Troms Fylkeskommune:

Nordreisa Kommune:
ff

Ansattes representant:

Hans Petter Myrland
Sigrund Hestdal

Tone Gamst
Harald Erik Johannesen
Asmo Lomakka

Håvard Kyvik
Aud ToveTømmerbukt

Tanja Birkeland
Bjarne Josefsen
Haldis Sellevoll

Hans P. Myrland er styreleder, og Harald E. Johannesen er styrets nestleder.
Av styremedlemmer er 60 %menn og 40 % kvinner, og av samtlige
styre/varamedlemmer er det 50 %menn og 50 %kvinner.

REGNSKAPSFØRSEL/REVISJON

Bedriftens regnskap er ført av OK-BedriftsConsult. KPMG Revisjon AS har forestått
revisjon for NORDTROAS i 2013.

Sørkjosen, den-11. april 2014.

--

,41 Cti,C
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BUDSJETT 2014 NORDTRO AS Oppdatert 01.04.2014

AMB-SOM/KURSSENTER/KURS/PROSJEKT-UTVIKLING/BUTIKKIAB/APS

Knt.gr.Tekst/spesifikasjon Note Regnskap-11 Regnskap-12 Regnskap - 13 Budsjett -14

Driftsinntekter:









3 Salgsinntekter avgiftspliktig




10 938 553 10 682 317 13 023 909 13 862 166
3 Salgsinntekter avgiftsfritt




1 032 436




400 478




0




842 000
3 Inntekt salg NAV




6 612 736 7 757 212 7 341 922 7 541 740
3 Andre offentlige tilskudd/diverse




0




0




0




0
3 Leieinntekter/utleie arbeidskraft/utleie driftsmidler




17 500




8 000




0




0




Sum driftsinntekter




18 601 225 18 848 007 20 365 831 22 245 906
Driftskostnader:









4 Beregnet vareforbruk




5 542 833 5 476 846 6 361 836 7 003 000
5 Lønn,folketrygd og andre personalkostnader




8 198 082 8 897 559 9 170 706 10 145 751
6 Andre innkjøp, tilv., salg og adm.kostnader




3 054 106 3 065 501 3 558 169 3 652 948
7 Beregnede ordinære avskrivninger




140 003




172 827




248 338




282 000
7-8 Beregnet tap på fordringer




71 730




50 000




0




50 000




Sum driftskostnader




17 006 754 17 662 733 19 339 049 21 133 699

Beregnet driftsresultat




1 594 471 1 185 274 1 026 782 1 112 207
Finansinntekter/Finanskostnader










8 Renteinntekter




-2 923




-5 623




-8 966




-3 000
8 Finanskostnader




191 468




206 507 1 038 056




404 000




Resultat finansinntekter/kostnader




188 545




200 884 1 029 090




401 000

Beregnet resultat alle avdelinger (Hovedbudsjett)




1 405 926




984 390




-2 308




711 207
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KPMG AS Telephone +47 04063
Sentrumsparken 4 Fax +47 78 44 63 10
P.O. Box 1260 Internet www.kpmg.no
N-9505 Alta Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Nordtro AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Nordtro AS som viser et underskudd på kr 2 307. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2013 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Nordtro AS per 31. desember 2013 og av resultater for
regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.




011ices irr





Oslo Haugesund Sandnessjaen




Alta Knarvik Stavanger




Arendal Kristiansand Stord




Bergen Larvik Straurne
KPMG AS, a Norwegian wernber firm of the KPMG network of independent Bodo Mo i Rana Tromso
member firrns affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG Elverum Molde Trandheim
International"), a Swiss entity. Finnsnes Narvik Tansberg




Gnmstad Raras kesund
Statsautoriserte revisarer - rnedlenv-ner av Den norske Revisodorening Hamar Sandeljord
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Revisors beretning 2013

Nordtro AS

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
fuimet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Alta, 22. april 2014
KPMG AS

Sissel Johnse ik
Statsautorisert revisor
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Årsregnskap 2013
for

Nordtro AS

Utarbeidet av:

OK BedriftsConsult AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Meieriveien 4
9152 Sørkjosen
Org.nr 989 527 118
E-post: odd@okbc.no
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Nordtro AS

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Note 2013 2012

Salgsinntekt




13 023 909 12 654 109
Annen driftsinntekt 1 7 341 922 6 193 899
Sum driftsinntekter




20 365 831 18 848 007

Driftskostnader




Varekostnad




6 361 836 5 476 666
Lønnskostnad 2 9 170 706 8 896 635
Avskrivning på varige driftsmidler 3 248 338 172 827
Annen driftskostnad 4 3 558 169 3 115 400
Sum driftskostnader




19 339 049 17 661 529

DRIFTSRESULTAT




1 026 782 1 186 478

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER





Finansinntekter





Annen renteinntekt




3 818 5 270
Annen finansinntekt




5 148 1 389
Sum finansinntekter




8 966 6 659

Finanskostnader





Nedskr. av finansielle anleggsmidler 5 687 893 0
Annen rentekostnad




347 135 199 804
Annen finanskostnad




3 028 6 703
Sum finanskostnader




1 038 056 206 508

NETTO FINANSPOSTER




(1 029 089) (199 849)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD




(2 307) 986 629

Skattekostnad på ordinært resultat





Skattekostnad på ordinært resultat




0 0

ORDINÆRT RESULTAT




(2 307) 986 629

ÅRSRESULTAT




(2 307) 986 629

OVERFØRINGER





Overføringer annen egenkapital 6,7 (2 307) 986 629
SUM OVERFØRINGER




(2 307) 986 629

Arsregnskap for Nordtro AS Organisasjonsnr. 929809556
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Nordtro AS

Balanse pr. 31.12.2013

EIENDELER
Anleggsmidler

Note 31.12.2013 31.12.2012

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 3 115 478 1 029 134
Maskiner og anlegg 3




283 333




331 905
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3




956 238




604 831
Investeringer i aksjer og andeler 8




107 551




795 444
Obligasjoner og andre fordringer




901




901
Sum anleggsmidler




4 463 502 2 762 215

Omløpsmidler







Varer 9 7 190 963 6 402 381
Kundefordringer 10




317 493




550 661
Andre fordringer 11




797 628 1 719 782
Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 1 045 640 2 728 750
Sum omløpsmidler




9 351 724 11 401 575

SUM EIENDELER




13 815 225 14 163 790

EGENKAPITAL OG GJELD







Egenkapital







Innskutt egenkapital







Selskapskapital 13




550 000




550 000
Sum innskutt egenkapital




550 000




550 000

Opptjent egenkapital







Annen egenkapital 6,7 6 060 672 6 062 979
Sum opptjent egenkapital




6 060 672 6 062 979

Sum egenkapital




6 610 672 6 612 979

Gjeld







Gjeld til kredittinstitusjoner 14 4 853 294 5 502 084
Sum annen langsiktig gjeld




4 853 294 5 502 084

Kortsiktig gjeld







Leverandørgjeld




597 493




374 263
Skyldig offentlige avgifter




602 009




566 506
Annen kortsiktig gjeld




1 151 758 1 107 957
Sum kortsiktig gjeld




2 351 260 2 048 726

SUM EGENKAPITAL OG GJELD




13 815 225 14 163 790

I
ki9152 Sørkjosen 	 2cI 


Underskrift samlet styre:

>1(61) I— i(i.),1frrt
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Nordtro AS

Noter 2013

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper
og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten
om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller
prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper: 


Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp.

Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved
beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert
gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost for deler av varelageret.
I tillegg er det foretatt opptelling til inntakskost for varer som er registrert i datakasse.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en samlet
vurdering. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og
pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i
resultatregnskapet.

Noter for Nordtro AS Organisasjonsnr. 929809556
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Nordtro AS

Noter 2013

Note 1 - Annen driftsinntekt

Regnskapsposten Annen driftsinntekt består av følgende poster, som er slått sammen. Følgende poster
inngår i den sammenslåtte posten:




I år I fjor

Inntekter fra NAV - refusjoner 7.339.422 6.185.899
Leieinntekter 2.500 8.000
Andre inntekter 0 0
Totalt 7.341.922 6.193.899

Note 2 - Lønnskostnad





I år I fjor

Lønn 8 548 779 8 378 157
Arbeidsgiveravgift 0 0
Pensjonskostnader 333 797 250 683
Andre lønnsrelaterte ytelser 288 130 267 795
Totalt 9 170 706 8 896 635

Ytelser og godtgjerelser til ledende ansatte og styret




Lonn og andre
godtgiorelser

Daglig leder 612.234
Styremedlemmer 104.750
Bedriftsforsamling 0
Totalt 7.16.984

Antall ansatte i 2013 har vært: 46 Ansatte herunder vikarer og ekstrahjelper.

Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Forsikrede ordninger
omfatter alle fast ansatte. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie for kr 333.797 og innbetaling til
premiefondet ble foretatt med kr 0, slik at pensjonspremiefondet oppført som langsiktig fordring i balansen
utgjør kr 0 etter at det i regnskapsåret også er inntektsført en avkastning på kr 0. Bedriften har AFP ordning
med egenandel (25%) for ansatte mellom 62-67 år. Bedriften er også tilsluttet OTP ordningen.

Noter for Nordtro AS Organisasjonsnr. 929809556
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Nordtro AS

Noter 2013

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Tomter bygning
og annen fast e

Maskiner og ani Driftsløsøre i
verktøy kontor




Sum

Anskaffelseskost pr, 1/1 5 648 915 462 000 2 948 907 9 059 822
+ Tilgang 2 833 536




0




454 116 3 287 652
- Avgang




0




0




0




0

Anskaffelseskost pr. 31/12 8 482 451 462 000 3 403 022 12 347 474

Akk. av/nedskr. pr 1/1 5 269 915 130 095 2 344 076 7 744 086
+ Ordinære avskrivninger




97 058 48 571




102 708




248 338
+ Avskr. på oppskrivning




0




0




0




0
- Tilbakeført avskrivning




0




0




0




0
+ Ekstraord nedskrivninger




0




0




0




0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 5 366 973 178 667 2 446 784 7 992 424

Balanseført verdi pr 31/12 3 115 478 283 333




956 238 4 355 050

Prosentsats for ord.avskr




2-20 14-20




10-33





Note 4 - Honorarer

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:




I år I fjor

Revisjon 41 795 39 635
Attestasjonsoppgaver




0




0
Skatterådgivning




0




0
Andre tjenester




0




0

Totalt 41 795 39 635

Beløp er eks. mva.





Note 5 - Nedskr. av finansielle anleggsmidler

Posten består av nedskrivning av aksjer i Arctic Pukk AS.
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Nordtro AS

Noter 2013

Note 6 - Overføringer annen egenkapital

Disponeringer




Årets resultat før skattekostnad -2 307
Skattekostnad




0
Arets resultat -2 307

Overføringer




Overført fra annen opptjent egenkapital 2 307
Til disposisjon




0

Note 7 - Annen egenkapital




Aksjekapital /
selskapskapital

Overkurs
fond

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1. Pr 1.1. 550 000 0 6 062 979 6 612 979
+Fra årets resultat






0




0
-Til årets resultat





-2 307




-2 307
+/-Andre transaksjoner:




0 0




0




0
Pr 31.12. 550 000




6 060 672 6 610 672

Note 8 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjer i Forsvarsleveranser Nord AS (Pålydende kr 15.000.-) Kr1.-
Andeler Ridehall (Pålydende kr 10.000.-) Kr1.-
Aksjer i Arctic Pulk AS Kr.10,-
Aksjer i Kronebutikken AS Kr. 107.539,-

Sum Kr. 107.551,-

Noter for Nordtro AS Organisasjonsnr. 929809556
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Nordtro AS

Noter 2013

Note 9 - Varer

Lager av råvarer 717.082
Lager av ferdigvarer 916.181
Lager av handelsvarer butikk Storslett 5.557.700

Sum lager av varer pr. 31.12.2013 7.190.963

Note 10 - Kundefordringer

Utestående fordringer til pålydende 417.493
- avsatt for beregnelige tap -100.000
Sum utestående fordringer 31.12.2013 317.493

Note 11 - Andre fordringer

Regnskapsposten Andre fordringer består av følgende poster, som er slått sammen. Følgende poster
inngår i den sammenslåtte posten:




I år I fjor

Lønnsforskudd 0 -3.060
Krav på NAV 722.963 1.276.576
Interimskonto VISA, andre kredittkort 14.825 318
Mellomregning Kronebutikken 0 0
Forskuddsbetalt forsikring 15.647 19.473
Andre forskuddsbetalte kostnader 44.194 42.931
Andre kortsiktige fordringer




383.544
Totalt 797.628 1.719.782

Note 12 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 315 378 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 280 264.
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Nordtro AS

Noter 2013

Note 13 - Selskapskapital

Antall aksjer, aksjeciere m.v.

Selskapet har 110 aksjer hver pålydende kr 5000.-, samlet aksjekapital utgjør kr 550.000.-
Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse: Antall aksjer: Samlet
pålydende:

Vedtektsbestemmelser om stemmerett:

A-aksjer 110 550.000 Hver aksje har en stemme
B-aksjer 0 0




Samlet 110 550.000




Selskapets 2 største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen er:

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:




Antall aksjer:
Daglig leder: 0
Medlemmer av styret: 0
Medlemmer av bedriftsforsamlingen: 0

Note 14 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr. 4.853.294

Pantsettelser I år I fjor

Gjeld sikret med pant 4.853.294 5.502.084
Pantsatte eiendeler:




Bygning 3.115.478 1.029.134
Driftsløsøre 1.239.571 936.736
Varelager 7.190.963 6.402.381
Kundefordringer 317.493 600.661
Sum pantsatte eiendeler 11.863.505 8.968.912

Nordreisa kommune 56
Aksjonterens navn: Antall aksjer:

Troms Fylkeskommune 54

Noter for Nordtro AS Organisasjonsnr. 929809556
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Årsmelding 2013:
Attføring

"Ny horisont, nye muligheter"
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Innledning

Årsmeldingenfor 2013 er basert på vår egen interne statistikk.Vi tar forbehold om at det kan
forekomme feili tallmaterialetvårt, feilenevil imidlertidværeav en størrelsesom ikkepåvirker
statistikkenei særliggrad.

2013har for Kurssenteret i Nordtro vært et år preget av høy og variert aktivitet.Vi oppleveri
løpet av året et Nav som presses i forhold til avklaringav mange brukere som har vært lengei
systemet,og at Nordtro er en viktigsamarbeidsparti dette arbeidet.

Nordtro har også i 2013hatt utskiftningeri veilederstaben.Vi har i løpet av året fått tre nye
veiledere.Vi har nå en sværtkompetent og stabilveiledergruppe,som utfyllerhverandregodt.

Det jobbes kontinuerligi Nordtro for at hver enkelt deltagerskalmotta veiledningi rett tiltak.
Dette vil ikke bare vil heve formidlingstallene,men vil ogsågi riktigereresultat fordeltpå de ulike
tiltakene.Vi ser at dette blir en målsetningsom blir mer og mer utfordrende å nå, da
innsøkingsårsakenevariereri større og større grad.Vi er derfor svært tilfredsemed å oppnå bedre
formidlingsprosenti år sett i forhold til tidligereår.

2013er også et år da vi kan skryteav aktiv samhandlingmed sværtmange bedrifter,offentligeog
kommunaleaktører i regionen.Vi tegnet totalt 75 hospiteringsavtaleri løpet av året, og noen av
disseendte opp med ordinært arbeid.Nordtro ønsker å takke næringslivetfor et meget bra
samarbeidi året som har gått.

I 2013gikk 36 av 163deltageretil ordinært arbeidetter tiltaki Nordtro, 22 %. Vi er sværtstolte
av at mer enn 1 av 5 går til jobb etter opphold på Nordtro. For bedriften er dette økonomisk
gunstig.For samfunnet gir det en stor økonomisk gevinst.Til sist,men ikkeminst gir dette for
deltagersjøl en bedring i livskvalitetsom bare kan beskrivesmen ikke måles!

Visjon for Nordtro AS
Vi skalværeledende på bedriftensvirksomhetsområder.

Formal for Nordtro AS
Nordtro AS skal i samarbeidmed NAV og andre aktuelleinstanser leggeforholdene til rette for
arbeidssøkeresvekst og utvikling.Hovedmålet er å få flereinn i aktivetiltak som kan gi arbeidi
ordinært arbeidsliv.Nordtro AS skalbidra aktivt til næringsutviklingi regionen.

Overordnede verdier pa Nordtro AS
Vi levererkvalitet
Vi har en åpen og ærligdialogmed våre kunder og samarbeidsparter
Ved å siktemot nye horisonter, vilvi oppdage nye muligheter
Engasjerteog medvirkendeansatte er vår største ressurs
Vi tar vare på kultur og tradisjoneri bruk av vår natur og våre utmarksressurser
Som aktør i lokalt næringslivbidrar vi til verdiskapningog ivaretakelseav ressurser
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Oversikt attføringsplasser Nordtro AS 2013

Samlet oversikt for tiltakene Avklaring,Kvalifisering (KiA),Tilrettelagt (TiA),
Arbeidspraksis i skjermetvirksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB), Varig tilrettelagt
arbeid i ordinærbedrift (VTAo)
Anbudstiltak:Avklaring, Oppfølging, AMO

Gjennomstrømming APS Avkl KiA TiA AB Avklaring
anbud

Oppfølging
anbud

AMO VTAo Sum

Ant. delt pr 1.1.2013 19 7 1 6 5 1 4 0 1 44
Ant. begynt i løpet av
året

39 55 1 0 11 10 10 54 0 180

Ant. sluttet i løpet av
året

21 58 1




10 11 11 54 1 167

Ant. delt. pr 31.12.2013 35 4 1 6 6 0 5 0 0 57

Hvor kommer vare deltakerne fra?

Måloppnåelse i hht aktivitetsplan

Alle deltakereskalha en aktivitetsplanmed mål for perioden de er i tiltak.Ved endt tiltaksperiode
blir det vurdert/målt oppnåelse i hht plan.

Årsmelding attføring Nordtro AS 2013 Side 3

Kommunefordeling alle
deltagere

Total oversikt alle tiltak

56%

26%

  1111.  

13% 2% 

r'

Kvænangen Kåfjord Nordreisa Skjervøy Storfjord

Måloppnåelse alle tiltak 2013
Total oversikt alle tiltak

„z

Ja Nei
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Avklaring, skjermet

Godkjente mnd verk:
(8plasser * 12mnd)

96

Antall brukte månedsverk: 115,9

Gjennomsnittligmånedsverk 9,7

Måloppnåelsei hht
aktivitetsplan

76 %

Resultatkravfra NAV:




Utnytte kapasitetenog alleskaletter endt tiltakha en
plan for viderevei mot jobb ellerandre løsninger

Ja Nei

Sluttårsak avklaring
2013

Totalt 58 deltagere avsluttet

29%

Aktive tiltak Ikke aktive

tiltak

Jobb

12%

59%

Måloppnåelse
avklaring 2013

Oppsurnrnering:

Det ble gjennomført 5 avklaringskursi løpet av året:Alleble holdt i Nordreisa. Det ble gjort

grundige evalueringeretter hvert kurs. Evalueringeneer utført både av veiledereog deltagere.

Med bakgrunn i disseevalueringenehar vi gjort justeringerbåde i innhold og varighetpå kursene.

I løpet av 2013har veiledergruppenhatt fokus på empowerment og brukermedvirkning.Det var

et sterkt ønske om å bringe mer av disseelementeneinn i avklaringstiltaket.Vi ønsket derfor å

endre formen på avklaringskursetmot slutten av året. Det ble gjort et forsøk med et 4 ukers

karriereveiledningskurs.Det ble gjennom kurset skapt mange sterkeog gode diskusjoner.

Tilbakemeldingenefra deltagernevar delte, men jevnt over positive.Effekten av

egenkraftmobiliseringenble allikevelikke så tydeligsom ønsket.Vi ønsker å fortsette utviklingen

av karriereveiledningeni avklaringstiltaketslikat det treffer majoritetenav deltagernevi har i

avklaringstiltaket.

I 2013 utvildetvi bruk at jobbkort i avklaringstiltaket.Jobbkortene ble brukt til arbeidsavklaring

av personer som i utgangspunktetsto langt fra ordinært arbeidsliv.Dette har vært et viktig

verktøy for oss i forhold til deltagergruppenvi har jobbet med i år. Det vil bli prioritert å jobbe

videre med utviklingav jobbkort i 2014.
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Deltagergruppen som ble søkt inn i 2013 var som sagt preget av menneskersom står langt fra

arbeidslivetog som har gått lenge i Nav systemet(såkaltekonvertitter).Det har vært utfordrende

å skreddersyoppleggtil en så varierendegruppe mennesker. Det har ogsåvært et stort behov fra

Nav å få hjelp til avklaring.Vi er derfor stolte av de positive resultatenevi kan vise fili tiltaket,

der ca 71 % er gått til aktive tiltak etter avklaringstiltaket.

KiA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift)

Antallgodkjentemnd.verk:
(2 plasser *12mnd)




24

Antall brukte månedsverk:




10

Gjennomsnittligmånedsverk




0,8

Måloppnåelsei hht aktivitetsplan 100 %

Resultatkravfra NAV:




75% av de som avslutter skalgå til arbeid

Sluttårsak KiA 2013
Totalt 1 deltager avsluttet

JobbOppsummering:

I 2013 har 2 deltakerevært knyttet til hhv Mx-SportNordtro og bedriftens IKT-arbeid. En

deltagerhar sluttet til arbeid innen fagområdet IKT. Vi anser tiltaket som sværtgodt: deltakerne

oppnår økte kvalifikasjoner,får verdifullpraksis/referanser i Nordtro og bidrar til verdiskaping.

Nordtro mener dette er et attraktivt og kostnadseffektivttiltak.Vi har tre år på rad oppnådd 100

% formidlingi tiltaket.Det jobbes kontinuerligmed innsalgav tiltakettil Nav, da vi opplever at

Nav er forsiktigi bruken av tiltaket.Vi har per i dag ingen ledigeplassi tiltaket.

TiA (Tilrettelagt arbeid i arbeidsrnarkedsbedrift)

Antallgodkjentemnd.verk.
(5 plasser * 12 mnd)

60

Antall brukte månedsverk: 47,5

Gjennomsnittligmånedsverk 4,0

Resultatkravfra NAV: utnytte kapasiteteni tiltaket
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Oppsuminering:

Til sammen 6 personer i tiltaketer tilknyttetulikefunksjoner i bedriften: salg/service,

kontor/administrasjon og industri. I løpet av året har to deltagerevært eksternt utplassert,og en

deltagerhar avlagt fagarbeidereksamen.Vi er svært fornøyde med å vise til slikeresultati tiltaket.

Tiltaket fungerer godt for personer med varigehelseutfordringermed gode ferdighetersom de

ønsker å bruke i verdiskapendearbeid.En utfordring slikNordtro ser det er høyerekrav om

verdiskapningi dette tiltaket,som igjenkan føre til høyere fraværfra deltagere.Pr. 31.12.13er det

en 100% ledigstillingi tiltaket.

Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet —APS

Antallgodkjente mnd.verk:
(18plasser * 12 mnd)

216

Antallmånedsverk: 243,9

Gjennomsnittligmånedsverk 20,3

Måloppnåelsei hht aktivitetsplan 59 %

Resultatkravfra NAV: minst 60 % skalved
avslutninggå til aktiveløsninger,arbeid
utdanning.

eller

Sluttårsak APS 2013
Totalt 27 deltagere avsluttet

Jobb Aktive Ikke aktive

tiltak tiltak 


Måloppnåelse APS
59% 2013

Ja Nei

26%

59%

41%

Oppsummering:

APS tiltakethar vært mye brukt i 2013.Dette er et tiltakmed stor grad av skreddersøm.

Deltagergruppen som tilhører tiltaketpreges av mennesker som har sværtulikeutfordringer.Det

være seg psykiskog fysiskdårlighelse, lav motivasjon,lav selvtillitog lav formalkompetanse.Vi

er derfor stolte av å kunne presentere resultat som viser at 26 % avsluttestil jobb og 15%

avsluttestil aktiveløsninger.Vi har jobbet aktivt med å skaffedeltagerneeksterne

hospiteringsplasserog arbeidstreningsarenaer.Slikfigurenunder viserhadde 52 % av alle

deltagernei APS tiltaket en ekstern arbeidstrening.Dette viser også at Nordtro har god kontakt
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med næringslivetog at vi stadigutvider vårt nettverk av aktuellesamarbeidsparteri lokalmiljøet.

Utfordringen i APS tiltaket liggeri å holde driftseffektivitetenoppe i tiltaket,uten at dette går

utover tilbudet og oppfølgingenav enkeltindividet.Samtidigskalresultatkravenefra Nav liggetil

grunn i tiltaket,uten at det går utover det kvalitetsmessigegode arbeidetvi leverer!Her balanserer

vi på en knivsegg,men vi har hittil balansertgodt.

Prosjekt Fokus ble startet i 2013. Formålet med prosjektet er å tilbydeltakereen tettere

oppfølging enn det vi kan gjennom ordinær APS og Avklaring.Dette gjelderdeltageremed lite

eller ingen yrkeserfaringog ellermanglendeutdanning. I samsvarmed Nordtro sine overordnede

verdier skal tiltaket ta vare på kultur og tradisjoner i bruk av naturen som utviklingsarena.

Det var i fjor 7 deltagereknyttet til prosjektet, hvor 50 % av deltagerneer i et aktivt tiltakved

avslutningellerårsslutt.Vi tolker resultatene slikat prosjekt Fokus har vært positivt for

deltagernesom har vært delaktige.Igjen ser vi utfordringene som liggeri diversitetensom preger

APS deltagerne.Det er utfordrende å gi et samlet tilbud til en større gruppe mennesker.

Bruk av plasser:
Deltagere i APS som har hatt arbeidspraksishar vært på følgenearenaeri praksis-
/kvalifiseringsperioden

Bruk av APS-plasser 2013
Alle APS deltagere, totalt 61 stk

Kurssenter/Fokus Nordtro Mx-sport Ekstern arbeidsplassNordtro administrasjon
og industri
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Arbeid med Bistand

Antallgodkjentemnd.verk
(12plasser * 12 mnd):

144

Antallbrukte månedsverk: 75,8

Gjennomsnittligmånedsverk 6,3

Måloppnåelsei hht aktivitetsplan 40 %

Resultatkravfra NAV:




minst 70 % av de som avslutter skalgå til
arbeid med elleruten lønnstilskudd

ordinært

Sluttårsak AB 2013
Totalt 10 deltagere avsluttet

50%

30%

B20%
Jobb Aktive tiltak Ikke aktive

tiltak
Oppsummering:

AB har vært i 2013vært i bruk i Kåfjord,Nordreisa og Skjervøy.Det har vært jevn innsøkningi

AB gjennom året, men det har vært jobbet aktivt fra Nordtro sin side med kjedingentil tiltaket.

Dette på grunn av det høye resultatkravetfra NAV i dette tiltaket.Tiltaket skalbare brukes til

personer som står nært arbeidslivet.Det kan se ut til at dette har medført laveremånedsforbruk.

Nordtro har i gjennomsnitt hatt 6,3 personer per måned i AB tiltaketi 2013,mot 9 deltagereper

måned i 2012.Resultateter fortsatt 50 % av avsluttededeltageretil aktivetiltak.Nordtro

planleggerøkt fokus på arbeidstreningog jobb i tiltaketmed å etablereet jobbsenter på

kurssenteret.Aktiviteterher skalvære arbeidmed karriereveiledning,CV og jobbsøk.

Anbudstiltakene (Avklaring, Oppfølging, AMO):

Anbudstiltakenehar vært forholdsvismyebrukt i 2013.Nordtro leverergode resultater i disse

tiltakene.54 % til aktivetiltaki Avklaringanbud, 72 % til aktivetiltaki Oppfølginganbud og

AMO (avklaringmed praksis).

Avklaring, anbud

Antallgodkjenteplasserper måned 9

Totalt antall timer 1131

Gjennomsnittligtimer per måned 94,3

Måloppnåelsei hht aktivitetsplan 81,8%

Sluttårsak Avklaring
anbud 2013

Totalt 11 deltagere avsluttet

45% 45%

Jobb Aktive tiltak Ikke aktive

tiltak
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Oppsummering:

Det har vært 11personer i tiltaketi løpet av 2013.Nordtro tilbyrher et godt og gjennomarbeidet

anbud, basert på gode erfaringerfra vårt tiltakAvklaringskjermet.Tiltaketbestillespå timebasis

og tilbudets innhold spissesi forhold til den enkeltedeltageri tett kontakt med veilederpå Nav.

Vi er fornøyde med å oppnå 54 % formidlingtil aktiveløsninger.

Oppfølging

Antallgodkjente plasserper måned 15

Totalt antallbrukte timer 259

Gjennomsnittligtimebruk pr. mnd. 21,6

Måloppnåelsei hht aktivitetsplan 82 %

Jobb Aktive tiltak Ikke aktive

16personer har i 2013hatt tilbud i tiltak

Oppfølgingstiltaket. Tiltaket er svært fleksibelt,tilpassetden enkelte deltagersbehov og bestilles

på timebasisi tett dialogmellomveilederNav og veilederNordtro. Vi tilbyrblant annet

økonomirådgivningi dette tiltaket,og det har vært myebrukt dette året. Økonomiske

utfordringer er ofte en mental byrde som hindrer mange i å være i arbeid.Vi er stolte av de gode

resultatenevi oppnår i tiltaketmed 72 % til aktivetiltak..

AMO - Avklaring rned praksis

Oppsummering

Det ble i 2013 gjennomført 3 kursperioder der til

sammen 61 personer ble tilbudt avklaringmed

praksis. Tiltaket innebæreren kort avklaringav

arbeidsevne,egenskaper,ferdigheterog interesser.

Deltagernedrillesi skrivingav CV, jobbsøk og

arbeidsgiverkontakt.Det er tett kontakt mellom Jobb Aktive tiltak Ikke aktive

deltagerneog arbeidsgiverei Nord-Troms tiltak

kommunene. Tiltaket er et tilbud til deltageresom står nært arbeidslivet,men som trenger

arbeidspraksisellernoe bistand i søkeprosessen.Det er derfor som forventet at vi leverergode

resultateri dette tiltaket.Nordtro samarbeideti 2013med OpplæringstjenesterAS i dette tiltaket.

Anbudet avsluttesmed to kurs i første halvår 2014,dersom ikke Nav benytter seg av

opsjonsretten på 1+1 år til med 3 kurs per år.

Oppsummering:

Sluttårsak Oppfølging
anbud 2013

Totalt 11 deltagere avsluttet

36% 36%

Sluttårsak AMO anbud 2013
Avklaring med praksis

Totalt 54 deltagere avsluttet

28%

44%

28%
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Prosjektet "Ringet j vannet" trygg rekruttering for naningslivet

Ringeri vannet er et nasjonalt prosjekt i regi av NHO. Dette er en rekrutteringsstrategider målet

er å få personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet,inn i ordinære jobber blant

NHOs medlemmer. Dette gjøres i nært samarbeid med NAV og attføringsbedriftenNordtro er

både samarbeidspart og leverandør i prosjektet. I Nord-Troms er det dannet en arbeidsgruppe

bestående av representant fra NAV, NHO-Troms, NHO-bedrift og Nordtro.

I juni inviterteNHO-Troms og Nordtro bedrifter i Nord-Troms til kick-off.Deltakerepå var

blant annet representanter fra NHO Troms, Nordtro, Troms Fylkeskommune,Tromsprodukt,

NOFI, LerøyAurora, Nord-Troms videregåendeskole,HaltiNæringshageog noen mindre

bedrifter.Prosjektets kick-off hadde fokus på næringsutviklingi Nord-Troms, metodikkentil

Ringeri vannet, og veien fra arbeidsledigtil ordinært arbeid. Dagen ble avsluttetmed

bedriftsbesøkpå Nordtro Industri.

Delmål for 2013 er oppnådd, blant annet har vi tegnet rekrutteringsavtalemed en NHO-bedrift.

Det har vært ressursmangelved NHO Troms' kontorer, prosjektethar derfor hatt en treg

oppstart i Troms og Finnmark. Nordtro håper at det i 2014vilbli større fokus på prosjektet fra

NHOs side og at det også vil føre til større aktiviteti prosjektet lokalt.

Kurssenter

Kurssentereter en sentral arena i arbeidet med å bringe menneskertilbaketil aktiveløsningerog

alleveiledernehar tilhold der. Deltakernehar tilbud om kurs, studier,individuellveiledning,

treningmed mer på kurssenteret.Kurssenteret har i 2013hatt to servicevertertilknyttetAPS

tiltaketog TiA tiltaket i henholdsvis100og 50 % stilling.Servicevertenivaretarkantinedrift,

telefoner,kontoradministrasjonog samhandlingmed øvrigeleietakere.Kurssenteret opplever

stor aktiviteti perioder med AMO-kurs,avklaringskursog mange deltageretil karriereveiledning

og dataundervisning.Nærheten til Mx-Sportbutikken har vært en styrkei attføringsarbeideti

mangeår. Det var derfor knyttet spenning til flyttingenav butikken til Gammen. Sålangt

registreresdet at færre deltagereer i arbeidstreningi butikken,men årsakentil nedgangener ikke

aleneknyttet til flyttingenav arenaen.I veiledergruppajobbes det aktivtmed å bedre

samhandlingenmed alle de interne arenaeneuavhengigav lokalisering.Det jobbes viderei 2014

med å utvikleKurssenterets brede og innholdsriketilbud som kan skreddersystil de ulike

utfordringenedeltagernevåre innehar.
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Ansatte

På veiledersidenhar det vært rundt 6 årsverk (inkl.fagsjet),i tilleggkommer innleid ressurs

knyttet til AB med 40 %, og AMO kurs 100%. I produksjonen, i butikken og i

hovedadministrasjonener det til sammen 5 ansatte som har arbeidslederfunksjonfillagtsitie

stillinger.

Veilederteamethar hatt faste intern møter hver uke, mens arbeidslederehar deltatt hver 14.dag.

Veilederteametdeltar også på faste samarbeidsmøtermed alleNav kontorene i regionen.Under

er listet opp kurs, samlingerog utdanninger som veiledere,arbeidsledereog ledere har deltattpå.

Vi har vekfiagtdet som har relevansi fht arbeidetmed våre deltakere.

Kurs/Utdanning Dager/timer Antall ansatte
Karriereveiledning, høgskolestuclium 5 dgr inkl.

hj.eksamen
10 stp

1 veileder

Karriereveiledning, sertifiseringskurs 3 dgr 2 veiledere

Kognitiv terapi med fokus på angst 2 dg 1 veileder

Empowerment 1 dg 2 veiledere

LØFT-kurs (løsningsfokusert tlinærming) 1 dag 5 veiledere, fagsjef, 2 arb.ledere,
daglig leder, produksjonsleder

Motivasjon, inspirasjon og engasjement 1 dg 4 veiledere

Markedskommunikasjon og kandidatformidling (RIV) 4 dgr 1 veileder/KAM

IBedrift —lederkurs 2 t Fagsjef, daglig leder

IBedrift —kursrekke for mestringskontakt 2 dgr 1 veileder/mestringskontakt

Det gode liv på jobben 1 dg 5 veiledere, fagsjef

Fagdag 1 dg 4 veiledere, fagsjef

ASVL Fagkonferanse 2 dgr Fagsjef

Fagkonferanse Attføringsbedriftene 2 dgr 1 veileder, fagsjef

Fagkonferanse Attføringslederen 2 dgr Fagsjef

Samarbeid NAV

Vi har hatt godt samarbeidog dialogmed NAV om tiltakenevåre.Det innebærer bl.a. tett

oppfølging av hver enkelt deltaker.Før inntak gjennomføres trekantsamtaleder deltaker,veileder

fra NAV og Nordtro deltar. Det gjøres for å avklarefellesforventningerog mål i tiltaksperioden,

og ikkeminst innsatsbehov fra Nordtro sin side i tiltaket.For at vi skallykkesi vårt arbeidmed å

bringe fleremennesker tilbake til jobb, er vi helt avhengigeav den tette kontakten vi har med

Nav, både lokalt,med tiltaksenhetenog på fylkesnivå.Når vi jobber sammen kommer vi raskere

fram til de gode løsningene som både er samfunnsbesparendeog økonomisk mindre belastende

for Nav. Nordtro har gjennom hele 2013invitert til dialogmøtermed alleNav-kontorene i

regionen.Nordtro opplever at Nav som er blitt mer tydeligi bestillingenesine, samtidigsom det

stillesstørre krav til omløpshastighet og kvaliteti tiltakene.
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Samhandling med arbeidsgivere

Nordtro har i 2013 lykkesmed sitt store fokus på eksternt samarbeid.Det ble i 2013registrert75

samarbeidmed bedrifter og offentligvirksomheti hele regionen om arbeidsutprøving,

hospiteringsavtalerog kvalifiseringfor våre deltakere.Dette er vi meget godt fornøyde med. Det

kan synessom at Nordtro har et godt omdømme i regionenog at næringsliveter villigetil å ta

imot deltageremed ulikeutfordringer.SlikNordtro ser det har dette en klar sammenhengmed de

gode resultatenevi har oppnådd i år. Vi erfarerat gode resultaterkommer der Nordtro har

planmessigog målrettet oppfølging både av deltakerog arbeidsgiveri hospiteringsperioden.

Benchmarking Attføring - BATT

Nordtro leverte for første gang i 2013 fullstendigeresultater til BATT. Undersøkelseninneholder

13indikatorer.Herunder NAV's tilfredshet,brukers tilfredshet, tiltaksarrangørstilfredshet,

kompetanseutvikling,samarbeidmed arbeidslivet,antallhospiteringsdeltagereog formidlingtil

arbeid/aktive løsninger.Det vises til egen rapport for resultatene.

Brukerundersøkelse Nordtro 2013.

Etter endt tiltaksperiodeanmodes deltakerenom å evalueretilbudet han/hun har fått.

Undersøkelsener anonym.I 2013gikkvi over til elektroniskbesvarelseav brukerundersøkelsen.

Dette var bare delvisvellykket.Registreringog rapporteringav svar ble myeenklere,men

besvarelsesprosentengikkdramatiskned. Den drastiskenedgangen skyldesbåde overgangtil ny

prosedyreog mangelfulloppfølging fra veiledernesside.Den største nedgangenskyldes

manglendebesvarelsefra deltagerne.Det visestil BATT-rapporten for resultatav undersøkelsen.

Kundetilfredshet undersøkelse NAV 2013

Nordtro ønsker tilbakemeldingpå NAV sin opplevelseav Nordtro som tiltaksleverandørfor å

kunne kvalitetssikreog forbedre tilbudet til våre deltakere.Kundetilfredshetundersøkelsensendes

derfor ut hvert år i januar,for å kartleggetilbakemeldingenefra Nav. Dette ble ogsågjort for

2013,og det vises til BATT-rapporten for resultatav undersøkelsen.
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Utfordringer og muligheter:

Større og mer kompliserte arbeidshindringer.

Det spørres ofte og snakkesmye om hvordan deltagermassenkan beskrives.SlikNordtro

opplever dette, blir gruppen preget av mennesker som har et mangfold av utfordringer,og at det

er vanskeligå sette et samlebegreppå deltagerne.Hvert enkelt individmå ha sitt tilpassede

opplegg for å kunne nå sine må1i livet.Nordtro opplever at denne skreddersømmener

suksessfaktoreni vårt dagligearbeide.Samtidiger det dette som er vår største utfordring.

Hvordan kan vi leverehøy effektivitetog samtidiginneha høy kompetanse og leveregod kvalitet

i alle tilpasningenesom gjøres for enkeltindividet?Nav etterspør stadigkortere tidsbrukog

"raskeste vei til jobb". Nordtro er helt enig i denne strategien.Det vi allikevelser, er at raskeste

vei til jobb ikke bestandignås ved kortere tiltakstid.Nordtro ønsker i 2014å jobbe enda tettere

med saksbehandlerpå Nav for å sikreat deltagerehele tiden er i rett tiltak, og i det som er riktig

tidsperiode for deltageren.

Anbudsutsetting av tiltak

Nordtro har per tiden tre anbudsutsatte tiltak..Viventer også spent på signalerfra den nye

regjeringenom retningen går i mer anbudsutsatte tiltak,ellerom regjeringenoppfatterde samme

negativetrendene ved anbudsutsetting som vi ser.Vår oppfatning er at anbudsutsettingav tiltak

fordyrer tiltakeneog kvelerfleksibilitetog smidigheti tilbudet til deltager.Rent administrativter

anbudsutsetting tidkrevende,samtidigsom det ikkenødvendigvishøyner kvalitetenpå tiltakene.

Nordtro er i en heldigkonkurransesituasjoni anbudsutlysningeneog kan vise til gode resultateri

kampen om offentligeanskaffelser.Vi kan ogsåvise til gode resultater i de anbudstiltakenevi har.

Det er ikke dermed sagt at disse resultateneikke kunne vært oppnådd i ordinæretiltak.Nordtro

mener at anbudsutsettingav tiltakikke bidrar til en tiltaksforenkling,men tvert imot det motsatte.
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Analfabeter og drop-outs

Nordtro har i 2013 fått sterke signalerfra Nav og attføringsbransjengenerelt,om den sterkt

voksendegruppen av drop-outs. Ungdommer som går ut av skolen før fullførtvideregående

opplæring,uten andre aktive tiltakå gå til.Flyktningetjenestenhar i møter med Nordtro i 2013

gjentatteganger signallsertat analfabeterog fremmedspråkligemed sværtsvakespråkferdigheter

også er en sterkt voksendegruppe i regionen.

Nordtro ønsker i 2014å jobbe sammen med aktuellesamarbeidspartnerefor å lage et godt tilbud

for dissedeltagerne.Som bedrift har Nordtro store muligheterfor å lykkesi dette arbeidet.Vi har

tidsriktigeog aktiveinterne arenaer, vi har dyktigearbeidsledere,vi har god pedagogisk

kompetanseog sist men ikke minst har vi en svært fleksibel,arbeidsomog uredd veiledergruppe

med høy kompetanseinnen mange felt som tar utfordringerpå strak arm.

Nordtro ser at 2014 blir et minst likeaktivt år som 2013,og vi gledeross til å ta fatt på

utfordringene.

Storslett februar 2014,

På vegne av attføringsteametved Nordtro AS:

Toril Aamo, fagsjef.
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Vedtekter

Nordtro A.S
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Vedtekter Nordtro A.S

Selskapets navn er NORDTROA.S, og har som formål at man i samarbeid med

NAV og andre aktuelle instanser legger forholdene til rette for arbeidssøkeres
vekst og utvikling. Hovedmålet er å få flere inn i aktive tiltak som kan gi

arbeid i ordinært arbeidsliv. Nordtro AS skal bidra aktivt til næringsutvikling i
regionen.

Selskapets forretningskontor er 9152 SØRKJOSENi Nordreisa kommune.

Selskapets aksjekapital, stor kr. 550 000,- -femhundreogfemtitusen 0/00 - som
består av 110 aksjer å kr 5 000,- er fullt innbetalt og lydende på navn.
Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for
overdragelse ikke skal finne sted uten styrets godkjenning.
Selskapets overskott skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker
framtidig drift.

Selskapet skal ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamenn. 4
av styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2
år, dog slik at etter 1 år uttrer etter loddtrekning 2 styremedlemmer.
Personlige varamenn for disse 4 styremedlemmene velges for 1 år ad gangen.
1 styremedlem med personlig varamann velges av og blant de ansatte.

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Stemmerett på
generalforsamlingen har bare aksjeeiere. Hver aksje representerer en
stemme. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal ha en skriftlig
fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av april måned.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller
når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det.

Ordinær generatforsamling innkalles skriftlig av styret senest en uke før
generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeiere skal varsles om tidspunktet for
generalforsamlingen i god tid slik at de innen en frist på 3 uker kan melde
saker de ønsker behandlet av den ordinære generalforsamlingen.
Med innkalling til den ordinære generalforsamling skal følge:

Saksliste
Styrets årsberetning
Siste årsoppgjør som foruten årsberetningen skal bestå av
resultatregnskap og balanse
Revisors beretning
Styrets planer og forslag til budsjett
Andre spesifiserte saker som skal opp til behandling av
generalforsamlingen
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8. Før generalforsamlingen tar til med selve saksbehandlingen, skal den
godkjenne fullmakter som er lagt fram og foreta oppnevning av dirigent og
sekretær.

Til behandling på ordinær generalforsamling er de saker som er vedlagt
innkallingen.

Generalforsamlingen skal dessuten behandle og avgjøre:

Anvendelse av årsoverskott eller dekning av underskott i henhold til
den fastsatte balanse
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under
generalforsamlingen.

Dernest skal det foretas valg av:

Styremedlemmer og varamenn
Formann og nestformann for selskapets styre
Revisor (når fungerende revisor skal fratre)

9. Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som mer enn femti prosent
av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet ansees forslaget ikke vedtatt.

Vedtak om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamling hvor minst 75
%av aksjekapitalen er representert. Gyldig vedtak om oppløsning krever
minst to tredjedels flertall av de møtende stemmer. Jfr. pkt. 12.

10. Styreleder skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens
vedtak. Vedkommende innkaller til styremøte når viktige saker gjør det
nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for
behandling av en spesiell sak.
Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene
deltar i møtet.
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt
for. Dog må mer enn tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en
beslutning for at den skal anses som vedtatt.
Ved stemmelikhet ansees forslaget som ikke vedtatt.

Ved styremøter skal føres protokoll som underskrives av samtlige
tilstedeværende styremedlemmer.

11. Selskapets signatur innehas enten av styrets formann, eller av nestformannen
sammen med ett styremedlem.

Styret kan meddele prokura.

Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for
en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.

Styret har plikt til å påse at forretningsmessig regnskapsførsel og formues-
forvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Daglig leder skal sørge for
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at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret plikter å sørge for en forsvarlig assuranse av selskapets anleggsmidler,
varebeholdning og eventuelle andre eiendeler.

Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen
velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående
fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal - i samråd med og etter
godkjenning av tilskottsinstitusjonene - nyttes ved tiltak til beste for
yrkesvalghemmede.

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de
statlige tilskottsinstitusjonene for uttalelse.

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Sørkjosen, 06.05.2011.
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Kommunal Landspensjonskasse
gjensidig forsikringsselskap

Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret
Pb 400 Sentrum, 0103 Oslo
E-post: klp@klp.no
www.klp.no

Nordreisa Kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

UN2014

Oslo, 16. juni 2014

Att. Rådmann
Forsikringstakernr. 01942001

Tilbakeforing av overskudd for 2013

VerdUustert avkastning for 2013 ble på 6, 7 % og ligger for 5. år på rad over avkastningen for de ovrige
forsikringsselskapene som til nå har konkurrert i det offentlige tlenestepensjonsmarkedet. Den gode
avkastningen har muliggjort at KLP kan fullfore Finanstilsynets krav til okt oppreservering for okt
levealder, og i tillegg tilbakefore overskudd til kundenes premiefond for 2013.

Årets resultat gir grunnlag for å tilbakeføre 5,9 milliarder kroner til kundenes prerniefond, samtidig som det er
satt av 4,5 milliarder kroner til fullføring av oppreservering av premiereservene for økt levealder. Nok et år
oppnår vi gode resultater, i stor grad takket være at dere som kunder og eiere har sett verdien i å bygge opp
soliditeten i KLP.

Retningslinjer fra Finanstilsynet innebærer at hver kundes oppreservering skal finansieres gjennom
overskuddet til den enkelte kunde, d.v.s. at overskudd for en kunde ikke kan anvendes til å finansiere
oppreservering for en annen. På grunn av ulik sammensetning i bestanden er behovet for oppreservering for
økt levealder varierende mellom kundene. Det er også forskjellig hvor mye som tidligere har vært avsatt til
oppreservering for hver kunde. Dette medfører varierende tilbakeføring av overskudd til hver enkelt kundes
prerniefond for 2013. For alle kunder samlet er det tilbakeførte overskuddet større enn vi anslo i vårt brev av
1.9.2013, men som følge av nevnte ulikheter mellom kundene vil en del få lavere tilbakeføring enn i fjorårets
anslag, og for noen vil tilbakeført overskudd bli 0. Imidlertid er det nå for alle våre kunder fullt oppreservert
for økt levealder ved utgangen av 2013.

I Pensjonsordningen for sykepleiere og i Pensjonsordningen for sykehusleger er det fra tidligere fullt
oppreservert for økt levealder. For disse ordningene tilbakeføres således alt overskudd til kundenes
premiefond.

Av det totale tilbakeførte overskuddet vil prerniefondet deres bli tilført:

Til sammenfor 2013: 3 069 403

I tabellen på neste side fremgår tilbakeført overskudd fordelt på hver av de pensjonsordninger dere har i KLP.
For kunder som kun har en pensjonsordning i KLP fremgår hele beløpet ut for denne ordningen.

Hovedkontor Regionskontor KLPSkadeforsikring AS KLPForsikringsservice AS KLPBanken AS

Dronning Eufemias gate 10 Oslo Vågsallmenningen 16 Bergen KLPBedriftpensjon AS KLPKapitalforvaltmng AS KLPKommunekreditt AS

Tlf: 22 03 35 00 Faks: 22 03 36 00 Tlf: 05954 Faks: 55 54 85 90 KLPEiendom AS KLPFondsforvaltning AS
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Risikofellesskap

Fellesordningen for kommuner og bedrifter

Pensjonsordningen for folkevalgte

Pensjonsordningen for sykepleiere

Totalbeløp

38 752

92 127

2 938 524

Bruk av premiefondet
Vi minner om at midler fra premiefondet lovmessig bare kan benyttes til dekning av premie.

Med mindre dere tidligere har gitt oss annen beskjed, vil premiefondet gå til dekning av faktura for
3. kvartal i år. Denne belastes i bminnelsen av juli. Hvis dere ønsker å bruke prerniefondet på annen måte enn
tidligere, må dere gi oss melding om det innen utgangen av juni d.å. Vi vil da benytte midler fra prerniefondet til
dekning av premier først når dere gir oss beskjed om det.

Innkalling av egenkapitaltilskudd

Pensjonsfondene i KLP øker hvert år og medfører behov for økt egenkapital tilført fra eierne. Ettersom KLP er et
kundeeid selskap må dere derfor innbetale tilskudd til nødvendig oppbygging av egenkapitalen i KLP. Egenkapital
og buffere gjør at KLP kan opprettholde høy soliditet og fortsatt ha muligheter for gode resultater både i gode og
vanskelige år.

Egenkapitaltilskudd for 2014 er i tråd med anslaget vi ga i september i fjor og uta.jør for dere:

Til sammen for 2014: 1 176 181

I tabellen nedenfor fremgår egenkapitaltilskuddet fordelt på hver av de pensjonsordninger dere har i KLP. For
kunder som kun har en pensjonsordning i KLP fremgår hele beløpet ut for denne ordningen.

Risikofellesskap Totalbeløp

Fellesordningen for kommuner og bedrifter 982 028

Pensjonsordningen for sykepleiere 194 153

Faktura for egenkapitaltilskudd sendes ut i midten av juni, med forfall en måned senere.

Ta gjerne kontakt med våre kunde- og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette brevet, eller om dere ønsker
endret anvendelse av premiefondet.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

Marianne Sevaldsen
konserndirektør
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OSO
OVERORDNETSAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene

-

Tromsø, 04.03.2014

Nordreisa kommune
Rådmann Anne-Marie Gaino
Postboks 174
9151 Storslett

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger

Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forskriftsendringer som innebærer en ny ordning for
legers turnustjeneste med virkning fra februar 2013.

Den nye ordningen blir søknadsbasert i tråd med arbeidslivets regler.
Turnusstilling er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon, men første obligatoriske
del av legers spesialistutdanning.
Turnus for leger vil fortsatt være 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 i
kommunehelsetjeneste. Læringsmål og veiledning blir videreført som i dag.
Ledige turnusstillinger skal lyses ut gjennom en portal på nett.
For å sikre at alle sykehus i landet skal få nok søkere til sine stillinger, er det i den nye
ordningen lagt opp til to søknadsrunder, der rekrutteringssvake områder lyses ut først.
§12 i den nye forskriften pålegger Helseforetak og kommuner å samarbeide om kobling
av turnusplasser i sykehus og i kommunene.
Samarbeid om turnustjenesten for leger reguleres i tjenesteavtale 7 (Samarbeid om forskning,
utdanning praksis og læretid)

På møte i OSO 13. mars 2013, sak 16/13 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av;
Brynjulf Hansen (Harstad kommune), Markus Rumpsfeld (UNIN), Svein Steinert (Fylkeslege),
Magne Nicolaisen (KS) og en representant fra Troms Legeforening. Underveis i prosessen ble
Guri Moen Laj ord oppnevnt som KS sin representant, mens Magne Nicolaisen har fungert som
sekretær for arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppens oppgave var å avklare geografiske avgrensninger, utarbeide forslag til
ansettelsesprosess og ansettelseskriterier samt bidra til utarbeidelse av stillingsannonser. I tillegg
presiserte OSO at arbeidet skulle forankres i UNN og kommunene.

Da det var knappe tidsfrister i forhold til utlysning og ansettelse, vedtok arbeidsgruppen å dele
arbeidet i to faser. Første del av arbeidet var å sikre en forsvarlig prosess de første utlysnings-/
ansettelsesrundene, dernest etablere gode prosedyrer og samarbeidsavtaler for framtidig
håndtering av ansettelsesprosessene.

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 07766 Internett:
9038 Tromsø 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO E-post: OSO-sekretariat@unn.no www.unn.no/oso
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OSO er holdt orientert om arbeidet, bl.a. i egen sak på møtene 28. august og 5. desember 2013.
Status etter første søknadsrunde våren 2013 var at det på landsbasis kom ca. 15 000 søknader til
under 500 stillinger, hver søker hadde i snitt sendt 18 søknader. Det store antallet søknader har
krevd mye ressurser, og erfaring fra denne runden viste at kriterier for- og organisering av
utvalgsprosessen har vært ulikt gjennomført.

Arbeidsgruppen har sendt ut informasjon om arbeidet til kommuner og UNN i flere
sammenhenger. Basert på innspill og tilbakemeldinger fra partene underveis i prosessen,
utarbeidet arbeidsgruppen forslag på samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger.
Den 10. januar 2014 ble denne sendt på høring til UNN og kommunene i OSO.

Det ble mottatt 11 høringssvar, som i all hovedsak knyttet seg til to områder;
- Punkt 6.1. Antall turnusplasser og kobling sykehus —kommune.
- Punkt 6.2. Behandling av søknader og kriterier.

Disse innspillene er stort sett innarbeidet i avtaleteksten.

I tillegg korn det en del innspill knyttet til praktiske forhold / prosedyrer. Disse har ikke
innvirkning på avtaleteksten, men må tas med i det videre arbeidet med implementering av
avtalene. Utover dette var det mange positive tilbakemeldinger på arbeidsgruppens arbeid.

Vedlagte Sarnarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger er behandlet av OSO på deres møte den
19. februar 2014. OSO fattet da følgende vedtak;

OSO vedtar «Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger», og sender informasjon til
kommuner og UNN med tilrådning om at partene inngår slik avtale.

Vedlagt følger to signerte eksemplarer av sarnarbeidsavtale om tilsetning av turnusleger.
Ber om at disse signeres av kommunen, og at ett eksemplar returneres til;

Nasjonalt senter for samhandling og telernedisin
Postboks 35
9038 Tromsø

Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen
Avdelingsleder
Samhandlingsavdelingen UNN

Vedlegg: Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger.

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 07766 Internett:

9038 Tromsø 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO E-post: OSO-sekretariat@unn.no www.unn.no/oso
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UNIVERSITETSSYKEHUSETNORD-NORGE
DAVVI-NORGGA UNIVERSITEHTABUOHCCEVIESSU

Nordreisas Kommune

Samarbeidsavtale
om tilsetting av turnusleger

mellom

Nordreisa kommune

og

UNN HF

Vedlegg til tjenesteavtale 7:
Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

OSO
OVERORDNETSAMARBEIDSORGAN

UNN og kommunene
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Parter

Denne samarbeidsavtale er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN HF).

Bakgrunn

Samarbeidsavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5. «Tjenesteavtaler,
retningslinjer og veiledere» samt tjenesteavtale nr. 7, pkt. 5.1 «Partenes forpliktelser i
samarbeidet».

Avtalen skal være i tråd med etablerte ordninger for utlysning av og søknad til turnusstillinger.

Formål

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder
forvaltningen av søknadsbasert turnustjeneste for nyutdannede leger. I tillegg skal avtalen
fremme et godt samarbeid mellom partene og bidra til en god prosess som skal ivareta
kommunenes, helseforetakets og turnuslegenes interesser.

Relevant regelverk

4.1 Forskrifter

FOR-2000-12-21-1384 Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for
leger - Spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no)
FOR-2001-12-20-1549 Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for lege ved loddtrekning -
Forskrift om turnustjeneste fordelt ved loddtrekning (lovdata.no) Gjelder i en overgangsperiode til
høsten 2013.
FOR-2005-12-19-1653 Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som
allmennlege med rett til trygderefusjon - Forskrift om veiledet tjeneste (lovdata.no)
FOR-2000-12-21-1379 Forskrift om lisens til helsepersonell - Lisensforskriften (lovdata.no)
FOR -2005-03-18-252 Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus -
Akuttmedisinforskriften (lovdata.no)

2
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4.2 Veiledere

Helsedirektoratet: Ny turnusordning for leger - Informasjon og veiledningsmateriell
1. utgave

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/turnusordning-for-

leger/Documents/Ny turnusordning veiledningsmateriell_l.pdf

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/turnusordning-for-leger/soke-pa-stilling/Sider/default.aspx

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/turnusordning-for-leger/Sider/default.aspx 


Ovenstående er gjeldende forskrifter og veiledere på tidspunkt for avtaleinngåelse. Endring av
lov, forskrift eller veiledere nødvendiggjør endring av denne avtalen bare i de tilfeller der
endringer i regelverket direkte berører partenes forpliktelser og/eller ansvar etter denne avtalen.

Partene forplikter seg til å holde seg orientert om det til enhver tid gjeldene regelverk og å
organisere turnusordningen i tråd med dette. Denne avtalen forutsettes alltid å være i tråd med
gjeldende lover.

5. Roller og ansvar

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har det overordnede ansvar for den nye turnusordningen for leger inkl, det

administrative og praktiske arbeidet med turnusportalen. Direktoratet fastsetter antallet

turnusstillinger i helseforetak og i kommunene samt fordeling av disse. Det administrative ansvar

for behandling av søknader om turnuslisens og autorisasjon er delegert til Statens

autorisasjonskontor for helsepersonell.

Fylkesmannen

Fylkesmannen har ansvar for å opprette og godkjenne turnusstillinger i kommunehelsetjenesten,

bistå helseforetak og kommuner i arbeidet med kobling av turnusstillingene og føre tilsyn med at

turnustjenestens innhold og gjennomføring er i samsvar med myndighetenes krav.

UNN HF

Helseforetaket har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 12 månedene den er ansatt i foretaket.

Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger, med de rettigheter og plikter

som følger av arbeidsforholdet. Det skal oppnevnes personlig veileder for turnuslegen, og

helseforetaket bør tilpasse tjenesten i avdelingen slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å

oppfylle målbeskrivelsen for sykehustjeneste.

Nordreisa kommune
Kommunen har arbeidsgiveransvar for turnuslegen de 6 månedene den er ansatt i kommunen.
Turnuslegen inngår i virksomheten på lik linje med øvrige leger, med de rettigheter og plikter
som følger av arbeidsforholdet. Kommunen er ansvarlig for at turnustjenestens innhold og
gjennomføring er i samsvar med målbeskrivelsen og at tilfredsstillende veiledning etableres.
Kommunen bør tilpasse tjenesten slik at turnuslegen kan delta i aktiviteter for å oppfylle
målbeskrivelsen for kommunehelsetjeneste.

3
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6. Tilsettingsprosess i foretaket.

6.1 Utlysning av turnuslegestillinger

Turnuslegestillingene utlyses i Helsedirektoratets turnusportal, og på en måte som tydelig viser

kobling mellom sykehus og kommune eller gruppe av kommuner. HR-avdelingen ved UNN HF

utarbeider i annonsen i samarbeid med kommunene.

Turnuslegene tilsettes i en stilling ved helseforetaket med en varighet på 12 mnd. og i en stilling

i en bestemt kommune med 6 mnd. varighet. Oppstarttidspunkter i turnuslegestilling vil være

1. mars og 1. september.

Kobling sykehus —kommune er pr. februar 2014 som følger.

Foretak/sykehus Antall plasser Kommuner

UNN Tromsø l 8 plasser Tromsø (5), Karlsøy, Balsfjord (2), Lyngen, Storfjord,
Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Målselv (3),
Sørreisa/Dyrøy, Skjervøy

UNN Harstad 1l plasser Harstad (2), Skånland, Kvæfjord, Ibestad, Salangen,
Lenvik/Senjalegen (4), Lødingen

UNN Narvik 6 plasser Narvik (2), Bardu, Ballangen, Evenes/Tjeldsund, Lavangen.

6.2 Behandling av søknader

Ved hvert sykehus opprettes et innstillingsutvalg som består av representanter for helseforetaket

(sykehuset), kommunene og tillitsvalgt fra DNLF. Innstillingsutvalget skal behandle og rangere

søkerne ut fra følgende kriterier;

6.2.1. Formalkriterier
Turnuslisens/autorisasjon som lege.
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Ved tvil dokumentert gjennom språktest.
Gode referanser.

6.2.2. Kriterier som vektlegges
Motivasjon, personlig egnethet, gode samarbeidsevner, samt gode evner til
kommunikasjon med pasienter og kollegaer.
Interesse for å jobbe i kommunehelsetjenesten.
Tidligere arbeidserfaring i helsesektoren.
Erfaring fra og interesse for rekrutteringssvake områder, lokalt og i UNN.
Kandidater med lokal tilhørighet kan foretrekkes hvis søkerne ellers er likt kvalifisert.
Forsknings interesse, forskningserfaring eller forskningskompetanse.
Flerkulturell kompetanse.
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6.2.3. Overgangsordning

I turnuslegeordning er det to mulige modeller for å koble sykehus og kommune i tilsettingen:

12a) direktekobling sykehus —enkeltkommune

12 b) kobling sykehus —gruppe av kommuner

UNN og kommunene tilknyttet UNN vil etablere koblingsmodell 12a) Kobling sykehus og enkelt
kommune, fra og med høsten 2014. Fram til da vil det være tre runder der turnuslegene skal

ansettes etter koblingsmodell 12b). For å spare ressurser og tid gjennomføres ansettelse i

kommunen i overgangsperioden på følgende måte;

«Turnuslege trekker valgnummer ('loddtrekning)ogfår så velge kommune etter rekkefolge på
valgt nummer. Turnuslegenefår 1 ukesfrist for internbytte»

6.2.4. Andre forhold

Gruppen av turnusleger som skal tilsettes må i tillegg vurderes som et hele i forhold til en

balansert sammensetning mht for eksempel kjønn, etnisitet, studiested. Representanter for

innstillingsutvalget kan foreta intervjuer og innhenting av referanser. Det anbefales at det lages

en lang innstillingsliste med for eksempel 20 kandidater mer enn hva som skal tilsettes da de

samme søkerne kan søke stillinger i andre foretak.

HR- avdelingen foretar den formelle tilsettingen ved å sende ut tilbudsbrev innen gitte tidsfrister.

Turnuslegen vil da få samtidig beskjed om tilbud ved x sykehus og x kommune.

Formelt tilsettingsbrev sendes fra den enkelte kommune til turnuslegen så snart som råd etter at

melding fra helseforetaket/sykehuset er gitt.

Om vikariat oppstår, må partene selv søke å få gjort nye tilsettinger.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp
avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

Partene forplikter seg til å endre avtalen dersom endringer i lov-/regelverk gjør dette nødvendig.
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8. Uenighet og avvik

Håndtering av avvik på inngåtte avtaler, retningslinjer og prosedyrer, er nødvendig for å sikre at

det etableres et system for lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring.

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet

samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN HF.

Dato og underskrift

Sted og dato Sted og dato::

For Nordreisa Kommune For Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
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Yul Helsedirektoratet

Landets kommuner Deres ref.:
Vår ref.:14/9396-1
Saksbehandler:Thorstein Ouren
Dato:10.10.2014

Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2015 - foreløpig
orientering

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til
enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse
tjenestene. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og
moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60.

I budsjettforslaget for 2015 er det foreslått en totalbevilgning på 7 838,7 mill kroner, jf .

Prop 1 S (2014-2015) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Helsedirektoratet vil sende ut rundskriv om neste års tilskudd i januar 2015, med
søknadsfrist primo april.

De viktigste endringene i kriteriene for 2015 vil være:
Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter for 2014.
Innslagspunktet økes fra 1 010 000 kroner til 1 080 000 kroner.
Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år
og over økes fra 576 000 kroner til 589 000 kroner.
Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede
regnes barn født før 1. januar 1997 som over 16 år.
Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes for personer
født 1947 eller senere.

Helsedirektoratet jobber for en forenkling av de praktiske innrapporteringsrutinene i
2015. Dette vil vi komme tilbake til i rundskrivet i januar.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ressurskrevendetjenesterRhelsedir.no

Vennlig hilsen

Michael Christian Kaurin e.f.
Fungerende avdelingsdirektør \cv 1- 

Thorstein Ouren

Heisedirektoratet Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
Thorstein Ouren, tlf.: 24163058

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postrnottak@helsedir.no • www helsedirektoratet.no
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seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk
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Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

I brev datert 24.3.2014 inviterte Kommunal- og moderniseringsministeren kommunene til å
søkje om å få vere med på forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år.

Det var til saman 124 kommunar som søkte.

KRD kunngjorde 13.8.2014 namnet på dei 20 kommunane som skal f delta i forsøket. Din
kommune var diverre ikke mellom dei utvalde.

Vi vil likevel takke for innsatsen som de la ned når de søkte om forsøksstatus. Mange av
søknadene dokumenterte at mange kommunar legg ned eit verdfullt arbeid når det gjeld å
trekkje ungdom med i lokaldemokratiet. Vi vil ønskje dykk lukke til med det vidare arbeidet
for å mobilisere unge til å delta.

Ønskjer de å følgje med i utviklinga av forsøket, vil vi vise til heimesida vår på
ww\‘.regieninL,a.no/kmd under temaet "Val og demokrati".

Med helsing

Siri Dolven (e.f.)
Fung. avdelingsdirektør

Dag Vestrheim
seniorrådgjevar

Dette dokumentel er elektronisk godkjent og blir sendt ulan signalur

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelinga Sakshandsamar
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Dag Vestrheim
NO-0032 Oslo Org no. 22247223
postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep no/ 972 417 858

DET KONGELEGE KOMMUNAL-



OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT
f-Noc

K.Jedd,r~,f)tvA4_-G
hss xrd.rn. r.

AUG

Oi/

Kommunar etter liste

Dykkar ref Vår ref Dato

14/3153-162 13.08.2014
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Kommunar:

Sarpsborg
Trøgstad
Rygge
Lørenskog
Nannestad
Hurdal
Oslo
Åsnes
Åmot
Rendalen
Engerdal

Gjøvik
Vågå
Sel
Nord-Aurdal
Nordre Land

Øystre Slidre
Kongsberg
Ål
Hol
Larvik
Re
Notodden
Kragerø
Bø
Hjartdal
Grimstad
Arendal
Tvedestrand
Farsund
Flekkefjord
Songdalen
Søgne
Audnedal
Sandnes
Klepp
Time
Sola
Randaberg

Suldal
Sauda
Sveio
Stord
Odda
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Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Granvin
Kvam
Samnanger
Aurland
Årdal
Askvoll
Førde
Bremanger
Eid
Gloppen
Volda
Ørskog
Stranda
Sula
Aukra
Averøy
Gjemnes
Halsa
Snillfjord
Hitra
Ørland
Åfjord
Osen
Røros
Malvik
Selbu
Namsos
Verran
Snåsa
Lierne
Høylandet
Vikna
Bindal
Vefsn
Hemnes
Saltdal
Hamarøy
Tjeldsund
Værøy
Flakstad
Vestvågøy
Hadsel
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Sortland
Lavangen
Bardu
Salangen
Lenvik
Karlsøy
Stofflord
Kåfjord
Nordreisa
Hammerfest
Loppa
Nordkapp
Berlevåg
Nesseby
Sør-Varanger
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TROMS fylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

Høringsinstanser iflg. vedlagt liste

Utdanningsetaten

-;;
5 ET7011

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
14/2035-3 Jorunn Bye A00&00 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
33503/14 77 78 81 12 22.09.2014

HØRINGUTKAST — LOKAL FORSKRIFT FOR INNTAK OG FORMIDLING I
TROMS

Vedlagt følger utkast til Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til
læreplass i Troms fylkeskommune. Lokal forskrift er utfyllende i forhold til ny
inntaksforskrift som ble gjort gjeldende nasjonalt fra og med 3.9.2013. Det vil bli utarbeidet
nærmere retningslinjer slik det er angitt i høringsutkastet.

Saken skal behandles politisk av fylkestinget i desember.

Skriftlige kommentarer og innspill må være mottatt hos Troms fylkeskommune på saken
innen 3. november.

Innspill sendes: Troms fylkeskommune, Utdanningsetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø.

eller:
postmottak@tromsfylke.no

Evt. spørsmål kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Thorsteinn Einarsson
avdelingsleder Jorunn Bye

rådgiver

Dette dokumentet er godlaent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.noSide 241



Høringsinstanser:

Kommunene i Troms
Hovedtillitsvalgte
Yrkesopplæringsnemnda i Troms
Ungdommens fylkesting i Troms
Elevorganisasjonen
Videregående skoler i Troms fylkeskommune
Rådet for funksjonshemmede i Troms
Opplæringskontorene i Troms
Sametinget
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Forslag til Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og
formidling til læreplass i Troms fylkeskommune
Hjemmel: Fastsatt av Troms fylkesting 2014 med hjemmel i forskrift til

opplæringslova av 23.06.2006 nr 724, § 6-2 og § 6A-2.
Ikrafttreden: 	 2015.

I GENERELT

Formål

Formålet med den lokale forskriften er å fastsette rettigheter og plikter for søkere til
videregående opplæring i Troms. Den lokale forskriften utfyller kapittel 6 og kapittel 6A i
forskrift til opplæringslova (heretter oppl.), og fastsetter hvordan Troms skal gjennomføre
inntak og formidling.

Virkeområde

Forskriften gjelder for inntak til videregående opplæring i offentlige videregående skoler,
landslinjer og landsdekkende linjer, regionale tilbud og formidling til opplæring i bedrift i
Troms.

II INNTAK

Inntaksområde

Troms er delt inn i inntaksregioner. Regioninndelingen fastsettes av fylkestinget.

Søkere med ungdomsrett har rett til skoleplass i den regionen de er folkeregistrert per 1.januar
det året de søker. Dersom de flytter til en armen region må dette være dokumentert av
folkeregisteret per 1. mars samme år.
Søkere som flytter mellom regioner etter 1. mars, kan tas med i inntaket dersom det foreligger
særlige grunner.

Søkere med ungdomsrett har rett til skoleplass utenfor regionen de er folkeregistrert i når
aktuelt opplæringstilbud ikke tilbys av Troms fylkeskommune i regionen.

Søkere fra Svalbard kan søke opplæring i alle regioner.

Skoleplass i annet fylke

Troms fylkeskommune kan etter søknad innvilge gjesteelevsgaranti i andre fylker. Vilkåret er
at søkeren har ungdomsrett og at programområdet ikke tilbys i Troms.

Søknad om gjesteelevsgaranti eller kjøp av plass i annet fylke kan også innvilges dersom
søkeren kan dokumentere andre særlige grunner.
Fylkesutdanningssjefen inngår avtaler med andre fylkeskommuner om gjesteelevsgarantier.
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Flytting

For å være med i inntaket til videregående opplæring må det være meldt flytting til Troms innen
1. mars.
Søkere som flytter til Troms etter 1. mars, kan tas med i inntaket dersom det foreligger særlige
grunner.

Behandling av søknad som mottas etter søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til oppl. § 6-8, første ledd
og 1. mars for elever som søker seg inn i det ordinære inntaket, jfr. forskrift til oppl.§ 6-8
andre ledd.

Søknad som mottas etter fastsatt frist, vil bare bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jfr.
forskrift til oppl. § 6-8 fjerde ledd.
Fristoverskridelse må begrunnes skriftlig.

Dersom det ikke er mulig å behandle søknaden, vil søknaden bli avvist og eventuelt behandlet
for inntak det etterfølgende skoleåret, jfr. forskrift til oppl. § 6-8 fjerde ledd.

Endring av søknad etter søknadsfrist

Etter søknadsfristen 1. februar, kan søker som har fortrinnsrett ved inntaket, jfr. § 20 i den
lokale forskriften, ikke endre søknaden.

Søker som har frist 1. mars, eller søker som har frist 1. februar i forbindelse med søknad om
individuell vurdering etter forskrift til oppl. §§ 6-23, 6-25 eller 6-38, kan endre søknaden sin
en gang. Søknad om endring må være anbefalt av rådgiver.

Søknad til landslinjer/landsdekkende linjer kan ikke endres etter fristen 1. mars.

Inntak til landslinjer, landsdekkende linjer og statlige videregående skoler

Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud. Det
samme gjelder for søkere til statlige skoler.
Inntaket skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer.

Fylkesutdanningssjefen utarbeider retningslinjer for inntak til landslinjer i Troms.

Inntak til Vgl Musikk, dans og drama

Inntil 50% av søkerne kan tas inn på grunnlag av en ferdighetsprøve (inntaksprøve) i tillegg til
en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.
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Søker som har Vgl Musikk, dans og drama som sitt første ønske, kan fremstille seg til en
ferdighetsprøve. Prøven avholdes i den fordypning og ved den skolen som er satt opp som
første ønske.

Søker som fremstiller seg til en ferdighetsprøve kan få tilleggspoeng etter retningslinjer
fastsatt av fylkesutdanningssjefen. Maksimalt antall tilleggspoeng som kan gis er 12.

Inntak til Vgl Idrettsfag

Inntil 50% av søkerne kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige
kriterier) i tillegg til en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer.

Søkere kan få tilleggspoeng etter retningslinjer fastsatt av fylkesutdanningssjefen.
Maksirnalt antall tilleggspoeng som kan gis er 12.

Bruk av retten til videregående opplæring

En elev bruker ikke av retten sin til videregående opplæring dersom eleven slutter i
opplæringen før 1. november i skoleåret.

En elev som har opplæring som utgjør 1/3 eller mindre av timetallet i et utdanningsprogram/
prograrnområde, bruker ikke av opplæringsretten jfr. forskrift til oppl. § 6-4, andre ledd.

En elev som deltar i innføringskurs for minoritetsspråklige før Vgl bruker ikke av retten til
videregående opplæring.

Dersom læreforhold blir hevet før åtte måneder er gått av læretiden, bruker ikke
lærlingen/lærekandidaten av retten til videregående opplæring.

Frammøte første skoledag

Eleven må møte på skolen første skoledag av skoleåret. Elev som uteblir fra skolen uten
gyldig grunn første skoledag, mister skoleplassen.

Ved sykdom plikter eleven å gi beskjed til skolen snarest mulig om at han/hun ikke kan møte,
og senest innen oppmøtetidspunkt første skoledag. Forholdet må dokumenteres med
legeerklæring.

Permisjon fra videregående opplæring og reservasjon av skoleplass

Søker med ungdomsrett som har tatt i mot skoleplass, og som av tungtveiende grunner ikke
kan fullføre et utdanningsprogram/programområde med full fagkrets, kan søke om hel eller
delvis permisjon. Eleven vil kunne få utvidet retten og fristen til å ta ut videregående
opplæring med ett år, og vil primært bli tilbudt plass ved samme skole og tilbud året etter.
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Inntak av utvekslingselever og elever med utenlandsk utdanning

Elev som reiser til utlandet i forbindelse med elevutveksling, kan få forhåndsgodkjent året i
utlandet som et Vgl eller Vg2 i Norge. Eleven kan søke om å få sikret skoleplass på neste
trinn ved skolen som har forhåndsgodkjent året i utlandet.

Elev som ikke ønsker å få året i utlandet godkjent som et Vgl eller Vg2 i Norge skal søke om
inntak til Vg2 eller Vg3 og konkurrere om skoleplass etter poeng, jfr. forskrift til oppl.
§ 6-34.

Skolen ved rektor godkjenner hele opplæringsår fra utlandet som et Vgl eller Vg2 i Norge jfr.
forskrift til oppl. § 1-16. Elev som får et Vgl eller Vg2 fra utlandet godkj ent skal tas inn etter
individuell vurdering, jfr. forskrift til oppl. § 6-36. Fylkesutdamtingssjefen fastsetter
retningslinj er.

Søkere som ikke konkurrerer seg inn på tilbud de har søkt

Søker til Vgl som ikke har ført opp tre forskjellige utdanningsprogram, blir plassert på
utdanningsprogram med ledig kapasitet. Søker som ikke konkurrerer seg inn på noen av sine
prioriterte skoler, blir søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte
utdanningsprograrnmene.

Søker til V2 og Vg3 som ikke konkurrerer seg inn på prioriterte programområder og skoler, blir
søkt videre til andre programområder han/hun er kvalifisert til.

Alle som blir søkt videre, får stå på venteliste til de tilbud de har søkt.

Søkere til Vg2 og Vg3 som ikke har bestått i alle fag

Skolen skal foreta en helhetlig vurdering av om søkeren har nødvendig kompetanse til å følge
opplæringen på neste trinn jfr. forskrift til oppl. § 6-37. Fylkesutdanningssjefen setter rammer
for hva skolen skal vurdere.

Rektor fatter enkeltvedtak om utfallet av den helhetlige vurderinga. Dersom eleven ikke har
kompetanse til inntak på neste nivå, kan eleven i særskilte tilfeller søke om å bli deltidselev,
jfr. forskrift til oppl. § 6-39 på samme utdanningsprogram og nivå, eller om å gjøre omvalg.

Fylkesutdanningssjefen fatter vedtak. Søknadsfrist er 1. juli.

Tilbud om påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fag/svennebrev

Troms fylkeskommune tilbyr opplæring i påbyggingsfagene til generell studiekompetanse til
lærlinger som har bestått fag- eller svenneprøve og alle fellesfag.
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§ 18. Inntak av deltidselever

Deltidselever med ungdomsrett stiller bak søkere med ungdomsrett, fullføringsrett og
voksenrett som søker om inntak som fulltidselever.

§ 19. Endre status fra å være fulltidselev til deltidselev

Rektor avgjør om en søknad om endring av status fra fulltidselev til deltidselev skal innvilges.
Det må foreligge dokumenterte tungtveiende grunner for å endre slik status.
Fylkesutdanningssjefen fastsetter retningslinjer.

III INNTAK AV SØKERE MED FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL
BEHANDLING

§ 20. Inntak av søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne jfr. § 6-17

De fylkeskommunale skolene i Troms skal legge til rette for at elever med store
tilretteleggingsbehov og sterkt nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset opplæringstilbud.

Søker som ikke får plass ved den skolen hanihun har som førstevalg, vil få tilbud om plass
ved annen skole som tilbyr et av de tre utdanningsprogrammene han/hun har søkt.

Fylkesutdanningssjefen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for å irmvilge søknad
om inntak på en bestemt skole.

§ 21. Inntak av søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt
jfr.§§ 6-25 og 6-38

Søker med ungdomsrett som blir plassert i institusjon godkj ent av statlig barnevern, kan ha
behov for inntak på en skole i nærheten av bostedet. Ved inntak vil slike søkere bli prioritert
så langt dette er mulig selv om søknad kommer etter frist.

IV INNTAK AV VOKSNE

§ 22. Inntak av ungdom etter 4A-3

Fylkesutdanningssjefen fatter vedtak når ungdom søker tilbud etter oppl. § 4A-3.

§ 23. Enkeltvedtak om rett, og inntak av voksne etter oppl. § 4A-3

Fylkesutdanningssjefen fastsetter retten til videregående opplæring for voksne.
Fylkesutdanningssjefen vurderer kompetanse, fatter vedtak om realkompetanse og gir tilbud
om opplæring.
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§ 24. Tilbud til voksne uten rett til videregående opplæring

Voksne søkere uten rett til videregående opplæring vil i den grad det er mulig få tilbud om
videregående opplæring etter oppl. § 4A-3. Voksne søkere uten rett til videregående
opplæring har ikke de samme rettigheter som voksne søkere med rett. Voksne søkere uten rett
har ikke krav på ønsket sluttkompetanse.

§ 25. Inntaksrekkefølgen for tilbud etter oppl. § 4A-3

Ved inntak til tilbud der det er satt krav om at søkeren har praksis, vil de som oppfyller
praksiskravet prioriteres foran de som ikke har praksis.

Dersom det er knapt om plasser på et tilbud, vil rangering av plasser gå etter datoen søknaden
ble registrert hos fylkeskommunen.

V FORMIDLING

§ 26. Vilkår for formidling til læreplass som lærling eller lærekandidat

Alle søkere fra Troms formidles etter søknadsfristens utløp. Søkere fra andre fylker formidles
ikke.

Rektor vurderer om søker fyller vilkårene for formidling jfr. forskrift til oppl. §6A-1.

§ 27. Behandling av søknad som kommer etter frist

Søknad som mottas etter fastsatt frist, vil bare bli behandlet i den utstrekning det er mulig, jfr.
forskrift til oppl. § 6A-4.

Fristoverskridelse må begrunnes skriftlig.

§ 28. Prioritering ved godkjenning av lærekontrakter

Ved godkjenning av lærekontrakter prioriteres søkere med rett foran søkere uten rett.
Fy1kesutdamingssjefen fastsetter retningslinjer.

VI FELLES BESTEMMELSER

§ 29. Mindre endringer i den lokale forskriften

Fylkesutdanningssjefen har rett til å gjøre mindre endringer i den lokale forskriften.

Dersom endringene er av en slik art at de påvirker søkeren sin mulighet for inntak til bestemte
tilbud, skal endringen behandles politisk.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

SaksbehandlerTelefonVår dato
Marianne Pleym Arctander77642072 19.08.2014

Deres dato

Vår ref.Arkivkode
2013/5268 - 30720
Deres ref.

v Att-v  il

•25 AUG
Nordreisa kommune v/rådmannen
Pb .174
9156 STORSLETT

cn v1.9 1/4-- 2)-

Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over statsbudsjettets
kapittel 0621.63 for 2014

Vi viser til søknad av 30.01.14.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har i samhandling med Fylkesmannen i Troms
innvilget et tilskudd på inntil kr 489 000 til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over
kapittel 0621.63 på statsbudsjettet for 2014. Tilskuddet skal gå til prosjektet «I bolig —jakten
på bomatch» og skal benyttes til lønn tilknyttet stilling i hjemmetjenesten og ved NAV
Nordreisa. Målsettingen med tiltaket er bl.a. å øke bokompetansen for å forebygge
bostedsløshet, samt bidra til rask overgang til et varig botilbud.

Det er ikke ubenyttede midler fra tidligere år. Utbetaling for 2014 blir kr 489 000. Inkludert i
tilskuddet er kr. 10 000 til øremerket utgifter i forbindelse med samlinger og
kompetanseutviklingstiltak.

Der prosjektet omfatter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6. bokstav b,
må det fattes vedtak om tjenestene. Det forutsettes også at det treffes vedtak på andre tjenester
som omfattes av prosjektet og som er lovpålagt, som f.eks. råd og veiledning etter § 17 i lov
om sosiale tjenester i NAV.

Vi minner om følgende retningslinjer tilknyttet tilskuddsordningen:
Tilskuddet skal kun benyttes til dekning av lønn. Inntil 10 000 kan benyttes til
deltakelse på konferanser.
Tilskuddet gis for ett år av gangen i en periode av inntil tre år.
Det forutsettes at årsverkene det gis tilskudd til videreføres etter endt tilskuddsperiode.

Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når:
Fylkesmannen har mottatt og godkjent revisorattestert regnskap for foregående år.
Andre rapporter som følger av tilskuddsbrevet fra foregående år er levert og godkjent.
Den vedlagte bekreftelsen på aksept av vilkår er returnert til Fylkesmarinen i utfylt og
signert stand.

Endringer i mottakers adresse, kontonummer og eventuelt skifte av kontaktperson skal sendes
Fylkesmannen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13Telefon: 77 64 20 00Avdeling
Postboks 6105, 9291 TromsøTelefaks: 77 64 21 39Justis- og

sosialavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Generelle opplysninger
Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for ansatte som lønnes av dette tilskuddet.
Når tilskuddet er utbetalt, må mottakeren av tilskuddet ta hensyn til at tilskuddet inkluderer
arbeidsgiveravgift til folketrygden for avgiftspliktig lønn og godtgjørelser, og pensjonsdel og
andre sosiale utgifter (feriepenger). Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige
satsene i Statens personalhåndbok, jf. bestemmelsene i Særavtale for reiser innenlands for
statens regning (kap.9.2) og Særavtale for reiser utenlands for statens regning (kap.9.3). Vær
spesielt oppmerksom på reglene for godtgjøring ved bruk av egen bil.

Tilskuddet skal benyttes dette budsjettåret. Midler som ikke blir brukt i år, kan etter søknad
eventuelt tildeles på nytt dersom prosjektet/tiltaket skal videreføres. Midler som ikke er
benyttet når prosjektet/tiltaket er avsluttet, skal snarest føres tilbake til Fylkesmannens
bankkontonummer 63450507204, merket med kapittel, post og saksnummer. Fylkesmannen
skal underrettes om tilbakeføringen.

Mottakeren av tilskuddet må orientere Fylkesmannen så snart som mulig, senest innen
31.10.14, dersom det viser seg at det tildelte beløp ikke kommer til bli benyttet fullt ut.

Vi tar forbehold om Fylkesmannens og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere at midlene
brukes etter forutsetningene, jamfør § 10,2. ledd i bevilgningsreglementet. Dersom ikke
midlene nyttes etter forutsetningene skal de tilbakebetales til Fylkesmannen.

RAPPORTERING
Regnskap som er revidert av revisor skal sendes til Fylkesmannen innen 31.03.15. Kopi av
tildelingsbrevet skal framlegges for revisor sammen med regnskapet. Regnskapet skal
være revidert i samsvar med Den norske Revisorforenings standard ISA 800 -Særlige hensyn
ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål" og
ISA 805" Særlige hensyn ved revisjon av separate regnskapsoppstillinger og spesifikke
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling". Eventuelle avtalte
kontrollhandlinger skal gjennomføres i samsvar med Den norske Revisorforenings standard
ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger. For tilskudd på mindre enn 100 000 kroner kan krav
om revisoruttalelse frafalles.

Fylkesmannen har ansvar for å kontrollere og følge opp at tilskuddet blir brukt i tråd med
forutsetningene. Det er viktig at regnskapet er satt opp på en slik måte at det kan
sammenholdes med budsjettet. Dersom pågående prosjekt/tiltak blir ført videre, skal
revisorattestert regnskap for året før være levert før årets tilskudd blir utbetalt. Dersom slikt
regnskap ikke foreligger innen angitt tidsfrist, kan det bli gitt avslag på en eventuell søknad i
2014 og/eller tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt. Fylkesmannen underrettes umiddelbart om
uforutsette forsinkelser.

Mottakeren av tilskuddet skal rapportere på statusrapport for bruk av tilskuddet innen
01.03.15. Senere års rapporteringer er gjennomført i form av en questback. Det vil bli sendt ut
nærmere informasjon om rapporteringskrav/rapporteringsform i desember 2014. Fravær av
rapportering innen angitt tidsfrist kan medføre avslag på eventuell søknad i 2015 / krav om
tilbakebetaling av innvilgede tilskuddsmidler for det tilskuddsåret det mangler rapportering
for.
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Andre vilkår
Dersom ansvarshavende har fått tilgang til materiale som krever taushetsplikt eller som
gjelder private forhold, må dette ikkebrukes på en slik måte at enkeltpersoner kan
identifiseres eller utsettes for ulempe. AVdir kan sette ytterligere vilkår for bruk av slike
opplysninger. Det vises her til bestemmelsene i § 13 i lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven) og eventuell særlovgivning.

Dersom det er aktuelt å behandle personopplysninger, har tilskuddsmottaker ansvaret for at
bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger følges.

Vennligst påfør all korrespondanse knyttet til tilskuddet: «13/5268».

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Monica Solnes
fagansvarlig

Kopi til:
NAV Nordreisa Pb. 223 9156 STORSLETT
Arbeids- og Pb. 5, St. Olavs plass 0130 OSLO
vel ferdsdirektoratet/Tj enesteavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til:
Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø

Vår ref: mpa

NAV Nordreisa
v/ NAV leder
Postboks 223
9156 Storslett

BEKREFTELSE

Organisasjonsnummer-

Kontonummer 

Oppgi referanse:

(NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året ift. det som oppgis her, må Fylkesmannen
i Troms snarest underrettes om endringen)

Prosjektleder/økonomiansvarlig:
Navn-
Adresse-
e-post-
Telefonnr  -

Tilsagn om tilskudd på kr 489 000 over statsbudsjettets kapittel 0621.63 for budsjettåret 2013
til Boligsosialt arbeid og prosjektet «lbolig —jakten på bomatch».

Nordreisa kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i
tilsagnsbrev av 19.08.14.

sted dato ansvarshavende person
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Kår
Kop er(4-1-wer-

Saksbehandler
Eivind Pedersen

TelefonVår dato
77 64 20 54 04.09.2014

Deres dato

Vår ref.Arkivkode
2014/f9--1-2-7---615---------------- ___. _..._.._..,
Deresi.r l''CIP:,DPESA-K..,

"i

Kommunene i Troms
Longyearbyen lokalstyre, 9171 Longyearbyen
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø

isVT70y,
r!, ,

LOKALE MARKERINGER AV BARNEKONVENSJONENS 25ÅRSJUBILEUM
I TROMS OG PÅ SVALBARD

FNs generalforsamling vedtok barnekonvensjonen enstemmig 20.11.1989. Konvensjonen ble
ratifisert i Norge i 1991 og den er fra 2003 norsk lov etter at hele konvensjonen ble
inkorporert i menneskerettsloven. Stortingets vedtak fra 2003 innebærer at
barnekonvensjonen har fonang foran andre nasjonale lover. Barnekonvensjonen gjelder også
på Svalbard.

Konvensjonens prinsipper og enkeltartikler er fortsatt lite kjent, både blant voksne og barn og
det rår fortsatt oppfatninger om at denne konvensjonen er aktuell for barn i utviklingsland,
ikke for barna i Norge. Barnekonvensjonen brukes i liten grad i skolen og er heller ikke
inntatt i gjeldende læreplaner, mens den er mer kjent og anvendt i barnehagenes pedagogikk.

Fylkesmannen i Troms startet i 2009 «Sjumilssteget for barn og unges beste» med det
siktemål at alle kommuner i Troms skulle legge konvensjonen til grunn for all praksis knyttet
til barn —i barnehager, skoler, i planarbeid, i kommunale hjelpetjenester og i samhandling
med barna selv og frivillige organisasjoner.

Initiativet i Troms har nå blitt et nasjonalt anliggende. Flertallet av landets kommuner er nå
enten i gang med - eller invitert til å analysere sin praksis i lys av sentrale artikler i
barnekonvensjonen. Slikt sett er bildet i dag annerledes enn det vi så i 2009. Kunnskapen om
konvensjonen og forståelsen av at den er relevant og styrende for tiltak for barn og unge, er
uomtvistet.

Vi står nå foran feiringa av barnekonvensjonens 25årsjubileum. Konvensjonen er å betrakte
som barnas «grunnlov». Slikt sett står vi nå foran det andre grunnlovsjubileet i 2014. Jubileet
vil bli markert på den nasjonale oppvekstkonferansen i Tromsø 6.-7.oktober med statsråden
fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet tilstede. Likevel vil vi se det slik at
dette jubileet ikke bare skal feires mellom voksne på en konferanse —det skal aller mest
foregå der ute hvor barna er.

Fylkesrnannen oppfordrer derfor kommunene/Longyearbyen/fylkeskommunen til å gå i gang
med lokale markeringer av jubileet. Noen er allerede i gang med gode ideer til lokale opplegg
og arrangement, herunder Redd Barna, FN-sambandet og organisasjonen Voksne for barn.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Aydeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelinge
fl
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Vi håper at alle fylkets (og Svalbards) barnehager og skoler kan bruke tiden frem mot 20.11.,
som er den nasjonale markeringsdagen, til å sette fokus på barnekonvensjonen, i aktiviteter i
barnehagene og i faglige opplegg på skolene. Vi tenker at barn og unge kan utfordres til å
utfolde seg på kreativt vis gjennom tanker og dikt, tegning/maling, musikk, filrn/video-
produksjon, teater eller ved å lage egne lokale arrangement i barnehagene, skolene,
kulturskolen eller i nærområdet. Vi håper også at kommunene i den anledning kan gjøre bruk
av sine elevråd, ungdomsråd og Barnas kommunestyrer. Barna selv har som ofiest de beste
ideene. Jubileet bør imidlertid også, slik vi ser det, markeres i kommunestyrer/lokalstyret i
løpet av denne høsten.

Det finnes materiell som kan benyttes i barnehager og skoler, herunder vil vi nevne Redd
Barnas og Unicefs nettsider: http://www.reddbarna.no/ og http://www.unicef.no/fns-
barnekonvensjon/barns-rettigheter.Det er også i forbindelse med dette jubileet laget 10 bøker
der fokuset er på å gjøre konvensjonen forståelig for barn:
http://gan.aschehoug.no/nettbutikk/aktuellte-boker%7C%7Cnye-boker%7C%7Cvenner.htrnl.

Fylkesmannen ønsker å gjøre gode ideer og arrangement kjent gjennom publisering på vår
hjemmeside www.fylkesmannen.no/troms ,på Sjumilsstegets nettsider www.sjumilssteget.no  
og på Sjumilsstegets facebookside, der det er opprettet et eget arrangement for 25årsjubileet.
Som ledd i arbeidet med å synliggjøre barn og unges rett til å bli hørt og få sagt sin mening, er
det lokalt også laget en egen sang til jubileet. Vi håper at denne sangen kan brukes i
forbindelse med arrangement rundt om i kommunene og i Longyearbyen. «Sangen om barnets
rettigheter» er tilgjengelig både med tekst, noter og besifring, samt som lydopptak med
Finnsnes kirkes barnekor https://www.facebook.com/#!/sjumilssteget .

Internt hos Fylkesmannen har vår Oppvekst- og utdanningsavdeling et særlig ansvar for
arbeidet med konvensjonen. Vi er åpen for kontakt rundt aktiviteter og opplegg knyttet til
jubileet og vi oppfordrer derfor de av dere som ønsker det, å ta kontakt med seniorrådgiver
Eivind Pedersen tlf. 77642054/95213976 epost fmtrepegfylkesmannen.no eller Solveig
Bjørn, tlf. 77642051, epost fmtrsbj@fylkesmarmen.no . Vi vil også nevne at koordinatorene
for Sjumilssteget i den enkelte kommune og på Svalbard kan være en ressurs i arbeidet med å
sette i gang lokale aktiviteter.

Med hilsen

Ingrid Hernes
Kst. Ass.fylkesmann

Eivind Bratsberg
Kst. utdanningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Side 254



Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Tilsyn med nasjonale prøver avsluttes

Vår ref. Arkivkode
20.13L5.611.7_8_ 


NOPDREIS,-,

 N-( J)NP,„

27JUN234
ege_yetts-t--_+ku

Saksbehandler Telefon Vår dato
Svein Arild Jakobsen 77642417 23.06.2014

Deres dato
02.06.2014

Fylkesmannen i Troms ved oppvekst- og utdanningsavdelinga viser til gjennomført tilsyn
med gjennomføring av nasjonale prøver i Nordreisa kommune. Tilsynet omfattet i tillegg til
kommunen som skoleeier også Rotsundelv skole og Storslett skole.

Tema for tilsynet har vært gjennomføringen av nasjonale prøver jf. forskrift til
opplæringsloven § 2-4. Tilsynet har begrenset seg til de nasjonale prøvene i lesing på 5. og 8.
trinn høsten 2013.

Tilsynsrapport med pålegg ble sendt Nordreisa kommune 4.3.2014. Nordreisa kommune har i
brev av 2.6.2014 redegjort for hvordan kommunen og skolen skal sørge for at
gjennomføringen av de kommende nasjonale prøvene blir gjennomført i samsvar med regler
og retningslinjer gitt for prøvene. Nordreisa kommune viser bl.a. til et kortfattet «regelverk»
som ble laget etter møte mellom skolene og kommunenes skolefaglig ansvarlige. For
Fylkesmannen er dette forhold som allerede framgår av regelverket og retningslinjene for
gjennomføring av prøvene. Det er derfor viktig å understreke at den gjennomgang som
kommunen har hatt, og som har resultert i den konkrete tilbakemeldingen også gjenspeiler seg
i de enkelte fritaksvedtakene.

Kommunens og skolenes praksis, og den pålagte endring av denne, kan ikke dokumenteres på
en fullgod måte før ved gjennomføring av prøvene til høsten. Likevel mener Fylkesmannen at
tilsynet med Nordreisa kommune kan avsluttes.

Etter fullmakt

Ingrid Hernes
utdanningsdirektør

Svein Arild Jakobsen
senionådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelinge
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

På Taket Kafe AS
Postboks 5
9152  SØRKJOSEN

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/644-21 38690/2014 U63 08.10.2014

Svar på søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdig drikk - På 
Taket kafe AS

Saken ble behandlet i Nordreisa formannskap den 2/10-14 i sak 35/14.
Utskrift av saken følger vedlagt.

Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Maylill Henriksen
1.sekretær
Direkte innvalg: 77 77 07 11

Kopi til:
Lensmannen i Nordreisa og Kvænagnen Boks 32 9156 STORSLETT
Alkontroll AS Boks 587 9256 TROMSØ
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2014/644-16

Arkiv:                U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 22.08.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
35/14 Nordreisa formannskap 02.10.2014

Søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdig drikk 
- På Taket kafe AS

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 02.10.2014 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kristian Strøm, 9152 Sørkjosen godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen ved 
På Taket Kafe AS, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.

Vedlegg

1 Søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdige drikkevarer

Rådmannens innstilling

Kristian Strøm, 9152 Sørkjosen godkjennes som stedfortreder for skjenkebevillingen ved På 
Taket Kafe AS, Ringveien 2, 9152 Sørkjosen.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven § 13 – utvidet myndighet i hastesaker.

Saksopplysninger

På Taket Kafe AS ved daglig leder/styrer Stine Iversen søker om godkjenning av stedfortreder 
for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.
Som stedfortreder søkes godkjent Kristian Strøm.  Stedfortreder har avlagt og bestått 
kunnskapsprøven for alkoholloven.

Vurdering

På Taket Kafe AS har i kommunestyre sak 14/14 fått skjenkebevilling for alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3.  
Denne søknad gjelder godkjenning av stedfortreder.
Politiet er bedt om å gi uttalelse.

Uttalelse fra politiet:
Viser til deres brev av 25.08.14.  Kristian Strøm godkjennes som stedfortreder for
skjenking av alkoholholdig drikk ved På Taket Kafe AS.
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DOK.NR.ARr\.KT:1":

Kopi:

Fra: Storslett Mathus AS, SPAR

Dato: 22.07.2014

Emne: Plassering av alkoholholdige varer etter ombygging august 2014

Hei !

Her er en tegning over butikken slik den blir etter ombyggingen.

Kjølere/hyller til alkoholholdige varer, er markert med rosa.

Dette til orientering, jmf samtale i vår.

Mvh

Per Helge Olsen

Notat

Ti: Nordreisa Kommune

VAAayLAliennisen

1
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INNHOLD BEGIVENHETERI ÅRETSOM GIKK
BEGIVENHETER I ARET SOM GIKK 3 Ymberkornernet har 12013 bestått æ rnorselskapet Yrnber AS og datterselskapet 3net AS Yrnber AS er leverandør æ nettje-

nester til ca 8 700 kunder og bredbånd til ca 3 203 kunderiNord Troms og deler av Vest Finnrnark Selskapet eter ftre kraftverk

sorn i 2013 LI sarnmen produserte 45,1 OW11 Konsernet hadde en ornsetrung på 144,5 rrrill kr og sysselsatte 61,25 årsverk

2 ORIEN TERING FRA V IRKSOMHETEN5

2.1Filterutbygging8

2 2 Nettdrift9

13 Kraftproduksjon11

2 4Det lokale el-titsyrt . . .13

3STYRETS ARSBERETNING14

3 1 Konsernets ærksornhet14

3 2 Miljø og personal18

3 3 Arets resultat20

3 4 Framtidsutstkter22

4ARSREGNSKAP. .23

4 1 Resultatregnskap23

4 2 Balanseregnskap24

4 3 Kontantstrørnanedyse korner n .26

44 Beregning av KILE—kornpensasion for ikke levert energt27

4 5 Regnskapsprinsipper28

46 Noter til regnskapet31

4.7 Nøkkettall42

4.8 Samfuntbregrnkap og verdiskapning - konsern43

4 9 Revivonsberetning... .44

Yrnber AS har ca 30 energirnontører sorn jobber rned drift vedhkehold og bygging av nye anlegg strøn, og frtkernettet.

Selskapet har som målsetting 3 fcebedre levertngssikkerheten og personskkerheten De strte årene har vrttige Ultak vært sko-

gtyddng, råtekontrolI og ornbygging av rreostasbytrertil bakkebetjente anlegg

AUS (ARIIEID UNDER SPENNING)

Ymber AS har i 2013 innført en metode for å slofte stolper på heyspentlinja med spenning på. Dette er for å redusere behovet

for utkobling forbIndelse med vedlikenoldsoppdrag

Sktfte av 22 kV stolpe I Resadaten ved hielp av teleskoproast.

FoOr John-Roald Vessboto

I tillegg utfører Olannet vedlikehold med spenrung på (avbruddrtritt vedlikehold), slik sorn rengjøring av nettstasjonee toppbe-

faring, montave av topphetter på stolper samtog frakohling

Dette utgjør en besparelsetform av redusert KILE,og mindre ulemper med avbrudd for våre kunder.
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RENARKDERING AV RIMGATENE VED KKDAL KRAFTVERK

Ymber AS har en tgatedarn og et kraftverk Kildal Fra platedarnmen går det to rørgater ned til selve kraftverket Rørgate 1 ble

rnontert 1959 og rergate 211970, begge med tilhørende rerbruddsventiler, luftevenbler og hmarenst Anlegget ble rehabi-

htert somrneren 2013 pga hey alder, fare for lekkage og havan av ventiler

Poto og fotornantagei 630 Kleasen

Ondang av mhabIllt.elnrm:

Høytrykksspyling cg rnaling av nargater utvendig, sandblågng og rnaling rergater innvendrg

Arbeidet ble utført av Sohd Vedhkehdd AS

Rehabiliteurg av lufteventrler og rørbruddsvenbler Arterdet ble utfeat av Mornek Services AS

Oppgradering av elanlegg lunnel utført av JB elektro AS

RehabrIrteringen bre glennornført iht progektplan og sluttkontrollen nste ator har fått anlegget god stand med estunert

levetkl på 30-40 år

SYKLE 71L lOMEN

Yrnber gjennornferte to sykle-lillobben dager 2013, og mange ansatte valgte å delta ved å bruke sykkelen trl jobb Ymber

roker at flere velger å bruke sykkel, og at vi kan sette et gock eksempel for andre bedrifter

STIPENDORDNING

For å sikre framticlig rekruttering av monterer, har selskapet en stipendordning far elever ved Nordreisa videregående skole Sti-

Pendet tildeles blant elever som tar utdanning og kvalifiserer til ansettelse som lærling/rnonter Det kan bldeles inntil 3 stipend
og strpendets sterrelse er på kr 10 000,- til hver av elevene sorn får innvilget debe I 2013 ble elevene Kristoffer Johansen. Ernil

Kristransen cg Knsiban Berg bldelt stipend

ORIENTERINGFRAVIRKSOMHETEN
MARKED

Ved utgangen av året hadde Ymber AS 8 707 kunder trnalepunkt), noe sorn er en økning på 24 kunder fra 2012. An dtsse er

66 % husholdningskunder. 17 % er næringskunder og 17 % er hyttekunder

Elektronisk kommunikasion blir foretrukket av selskapets kunder og det meste av kontakten skier na epost. SMS og telefon

Ved planlagte strørnstans cg ved speselle hendelser varsles kundene na SMS, noe Yrnber AS får gode tlbakemddinger på

Bruk av elektromsk kommurskaston er både effekto cg miljøvennligi

1:3Faktura
Ymber AS blbyr både eFaktura og epostlaktura andel elektroniske fakturaer av den totale strørnfaktureringen økte fra 25 %

til 30,5 % i løpet av 2013, noe selskapet er svært blfreds med Det vil vaere et satsrangsområde for oss å øke derne andelen

ytterligere og ur ral jobbe for at flest mulig kunder tar i bruk elektronake løsnusget gjerne i kornbinasjon med avtalegrro Dette

vil spare muljøeti

KUNDETILFREDDIET

Ymber AS giennomfører årlig kundeblfredshetsundersøkelse og yr er meget tilfreds med at kundetilfredshetyndeksen (KTI)

fertsatt nser fremgang og at resullatet ble 69 poeng. Vi er veldig takknernbge for blbakemeldingene n fikk og vi ol gjare vårt

ytterste for å ferbedre oss ogsår2014 Det nl sirg,ere ved fortsart satsnrog på reakspnserne, leverngssikkerhet, rnforrnasjon

og varging av danlagite strørnbrodd

UTJEVNINGSTILSKUDD NETTLEIE

Nettkundene SIYmber AS fikk i 2013 tildelt 12.9 mill kr i tarrffstsrite da selskapet i 2012 og 2013 har vart under utievnIngs-

ordningen fcr nettlere som Stobnget vedtok Tariffnatten skal uaykortet komme nettkundene trl gcde og har medfert at vår

nettlere i 2013 har hatt 6 die/kW11 lavere energiledd for alle kundegrupper enn hva den sirllnha vart uten tardistøtten

Formålel med tariffstøtten er å redusere nettariffen til kundene i områder av landet med haye kostnader ved disOrtarsion av

elektrisk kraft Midler til ordningen benlges over Statsbudsjettet og 2012 var det første året at Ymber AS var en del av denne

ordningen
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ARBEILISPAILIN OG PERSONAL

Arlig kåres årets rnedarbeder av og blant de ansatte

ÅRETS MEDARBEIDER2013

Berit Garnst

SPONSORAKOVRETER

Gjennom å stette lokale lag og foreninget ideelle organtsasjoner, kulturorgannasjones idreltslag og lignende) får Ymber-
konsernet profilert selskapene pa en god måle Noen av dem som er sponset 12013 er Olderdalen Idrettsklubb, Manndalen

Ungdoms- og idrettslag, Riddu Riddu barnefes1rvalen, Bakkebyturnenngen, Rotsundetv IL, Kautokeno IL, Påskefestvalent Kau-

tokeno, Bingesrittet Maze, barnekoret SI)ernekoret, Skjervey sykkel og skeyteklubb, Skjervey IK, Skjerveydagene, Nordresa
IL og Ryttersportsklubben NOR I tilles3g proftlerer konseroet seg gjennom lokale media og i den årlige kundekalenderen som

også ble sendt ut12013

Yrnbersponser Nordressa ILskgrupfsa. Fofo. Anta Batles

Ymber Att spLerser thngesrittet sern er et s

nttet Fotes BrIgesrrttet
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2.1 FIBERUTBYGGING
I 2013 har Yrnber AS hatt to starre utbygginger på aber

øvre Resadalen på strekryngen Ynnelys-Saraely i Nondreisa kommune

økseidet-Gironlren-NlattaluoppaliKautokerno kommune

Dette har gdt 90 nye kunder Vi har også hatt en tilvekst på 174 nye trIknytninger eksisterende cmråder Des en brutto tilvekst

på 264 kunder

På Skjervay så har v fortsatt arbedet med oppgradering el de eldste delene av nettet ved å skifte ut kabler og fordelere, men

vi har ikke etablert nye segmenteringspunkter i 2013 Utover arberdet med kabel-nettet nå har 4 skifiet ut alle Get-dekodere

som ikke hadde statte for HD-formatet 3net har hatt fokus på å få opp kundealfredsheten og kundeantallet

2.2 NETTDRIFT
Ymber AS att forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordresa og Kautokeno kommune, samt ytre Loppa kommune og

Kvænangen kommune Hayspentnettet omfatter 280 km regionalnett, 950 km med 22kV linJer cg 640 nettstasjoner

REGIONALNETT

På bakgrunn av avyk avdekket av råtekontrcfler, er det foretatt en del utskiftIng av master på 66 ky hnjene, samt oppretang

av skjeve master

Befenng kebler på 66 kV Storsletb Nordresatrafo rned A kamere Foto: Kiebl Hansen

Ny $8 kV forsynIng tll Skiervwy

Konseaonssøknad for ny linje mellom Storslett og Skjervery er utarberdet og sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat

(NVE) for behandkng Det forventes svar på soknaden tapet av våren 2014 og en evt fivestertngsbeslutrung er forventet tatt

lapet av ferste halvår 2014

DISTRIBUSJONSNEIT

Arbeldet med ornbygging av de aste nettstaaonene SI bakkebefiening ble sluttfort 12013 Dermed er alle arfeggene bygget

om iht de nye forskriftskravene For avng har det vært gjennomført en del utslofting av hayspentbrytereinettet

ISarKosen er det lagt en ny høyspentkabel for å akre bedre reserveforsyning tilfelle feil på ekasterende forsyning. I Kautokei-

no er det lagt en del nye kabler i sentrum for erstatning av luftlinjer

Thor øyverd rohensen på 3net kobber på

Storsrett trefo forbuldelse med idnfts-

settelse av nye liberkunder

foto: Vtggo Borch,
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KVALITETSJUSTERTE INNTEKTSRAMMER VED 1KKE LEVERT ENERGI (KRE)

Totalt KILEfor 2013 ble på 5632 rntl kr mot 5,333 null kr året fer

MIE på grunn av driltsforstyrrelser var på 3,787 mill kr , mens det for varsiede avbrudd var på 1,845 mill kr

Montor Raymond Thort,Arroen utforer reparaspon v 1000 volts hrve

sed Rehavann. Fote karl Cato Johansen.

Montorene Jan Mathrs Isak Gaup cg Hans Jorgen

Sabbasen arberder med kabel AvnInto Foto- Rune Johansen

2.3 KRAFTPRODUKSJON
Produkagmen selskapets kraftverk var på 45,1 GWh 12013 Normalpreduksjon er 56 4 GWh pr år Avrk fra nermaien skyldes

laverefyilingsgrad i vannmagasmeneved inngangen av året og lavt tilug i sommersesongen Alle kraftstasionene har12013 gåt1

som normalt Ved Kddal var det produkstonsstans I penoden 12 august til 18 septernber grunnet rehabittering av rergatene

KrIdal darn ftorn Folo: Elre Kaasen

Rehatvirtenng av rorgatene fra KrIdal ctarn Foto Eln K

Side 267



Våre kraftverk
2.4 DET LOKALE EL-TILSYN
Det lokale Elolsyn (DLE) har utfort blsynsarbealet 2013 etter blsynsplan sorn er utarbeidet ht instruks fra Direktoratet for

sarnfurmssAkerhet og beredskap (D5B) Det er brukt ca 1,5 årsverk SI tilsynsarbed og utfort ca 500 blsyn

I 2013 er det utført voksornhetstilsyn og anleggskontroller hos flere bedrifter. Systernreviston er utfert hos 4 installaterer. Det er

o9så udert anleggskontroller i pnvate boliger samt yrt bistand til poltbet ved brannetterforskning DLE har gitt informapon om

elpkkerhet, energi og enøkfmthe til elever 6 og 9. klasser vårt ontråde Dette er også et myndIghetskrav

De ansatte på DLEhar også en del andre oppgaver for Ymber AS som målerklager/målemontape, f)ernstyring, spenningsana-

lyser, overordnet vakt mm

22 kv bnia oven for Havnnes fra Vesl-lifey til illoybukt. Foto: blir HansenP"""
,

111111~.—
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STYRETSÅRSBERETNING
3.1 KONSERNETS VIRKSOMHET
Yrnber AS ble sttftet 7 oktober 1949 Selskapets forsyningsornråde er Kåfjord, Skjervey, Nordrem og Kautokeno kommune

samt ytre Loppa kommune og Kvænangen kommune Konsernets virksomhet er innen krattp4oduksjon, nettvirksomhet (kraf t-

transport) og bredbånd (fiber cg co-ax)

EIERFORHOLD OG ORGANISEILING

Morselskapet Ymber AS har følgende etere

Kautokeino kommune 16,7 %

Kåfjord kommune 16,7 %

Kværlangen kommune 8,3 %

Loppa kommune 8,3 %

Nordretsa kommune 16,7 %

Skjervey kommune 16,7 %

Troms Fylkeskommune 16,7 %

Aksiekapitalen er pø kr 600 C00,- fordelt på 60 aksjer å kr 10 000,- Aksjenes fordeling framgår av egen note til regnskapet

KONSERN

Konsernets forretningskontor mi Sørkjosen I SlIegg har selskapet lokale kontorer i Kautoketno, Kåfjord og Skjervey Admind-

trerende direktør i Ymber AS er Erling S Martinsen Ymber AS besto12013 av morselskapet og det heleide datterselskapet 3net

AS Vårt datterselskap Ymber Fiendcm AS ble solgt i 2013

3net AS ble sfiftet i 2005 med en aksjekapttal på 0,5 rIlIll k, og drifter henestetilbudet innenfor bredbånd i Ymber AS sitt for-

syningsområde I tillegg er 3net AS leterander av IKT tjeneste, Daglig leder for 3net AS er Kjell Arne Mikalsen

ORGANISASJONSPLAN

Markedsseksjonen har det overordnede ardvar for kundekontakt, markedsføring, proftlering, avregning cg mMing mot over-

Itggende nett og slutlkunde

Nettseksjonen er byggherre for alle investeringmosjekter mnenfor kraftlirger, dishibusjonsnett, kraftstasjoner og bredband

Driftsseksjonen har ansvar for drdts- cg vedlikehok1soppgaver av selskapets hey- og lavspentnett Seksjonen er også utferende

på alle investeringsprosjekter dersorn dette ikke utleres av eksterne entreprenarer

økonormseksonen har ansvar for økonorni, budsjett, regnskap, finans, rapporteringsruhner, lønn og personalpolicy, drtft av

arkivsystem, overordnetHMS og øvrige administrative oppgaver
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GENERALFORSAMLING

Selskapets heNeste myndighet er generalforsarnlingen

STYRE

Styret i Ymber A5 Foran fra venstret GUIYI Andersen, Stgron Karno Johansen og ergOld Eriksen.

Bak fra venstro Lars Erok Hogbakk, Per Sverre Moen, Torbiorn Erasngesshseteder Halvar

Solherrn og acire Par Erling 5. Marmsen.

Vårt datterselskap Ymber erendom ble solgt 2013 Styret Ymber Erendorn A5 har fremtl overdragelsen til ny erer bestått av

Erling 5 Margmen, leder

Kjell Arne Mikalsen

Bent Gamst

1.111/ALG OG MEDLEMSKAP

Arbaidar0IIJautraIg

Arberdsmiljeutvalgets samrnensetrung r 2013

Idedlemerfer fra arlaftldsghrer, Madlefrbrnar fra arlaeidsfskare:

Erling S Martmsen, adm dir Keur Abraharnsen (hovedverneorabud)

lars M Luneborg Per Sverre Moen

Vara:

Gen Holmtun rarberdnakerl

Gerr Kåre ftrkardsey (arberdsgrver)

Deltakere uten stemmeretl lolvt-Roard Vasstotn, HM5 koordrnator Bent Garnst, sekretær

Nord-Troms Bedrittshelsegeneste

Arberdsrmljeutvalget har,r 2013 hatt 4 møter og behandlet 51 saker Selskapet er medlem av Nordflkorns Bedriftshelsegeneste

og Herms AS fbednftshelsegenesten i Firmmark)

Madlemakap

Konsernet er medlem i KS Komrnunesektorens interesse og arberchgrverorgannasjon (K5 Bednft1 Morselskapet er medlem

Distriktenes energrforening 1DEE01
STYRET I YEMER AS KAR KATT FELGENCE SAMMENSETNING I 2013:

Madkem: Varanwellten:

Halvar Sofherm. leder Isak Mathrs Olsen Hætta

Gunn Andersen, nestleder Paul Dahrla

Ingvild Enksen Eva Re'rersen,vara ansatte

Sigrun Kaino lohansen Øystern Sandehn, vara ansatte

Terbjorn Evanger Vaggo Vangen, vara ansatte

Per Sverre Moen, ansatteyalgi Elin Kaasen, vara ansatte

lars Eink Hargbakk, ansattevalgt

Styret har avholdt 7 møter r 2013 Ordinær generalfasamling bte avholdt 21 juni 2013 hvor de ykugste sakeneldbehandIrng

var årsrapport og regnskap for 2012 med årsoppgjersdrsponevinger, sarnt godtgjarrerse til reysor og styret

Styrat I 3net AS har hatt falriande sammansetrang:

Erfing 5 Martrnsen, leder

Gunn Andersen

Sven Enk Mikkelsen

Lars Magne Luneborg

Harnet Sternkrer Nystu
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3.2 MILJØ OG PERSONAL
Antall ansatte I rnoraelakapet pr. 31.12.2013:

Heltid 48

Deltid 9

Lærling 4

Pr 31 12 2013 hadde selskapet 54,65 årsverk iinkl larIgger

Antall anzatte I 3net AS pr. 31.12.2013:

Heltid 5

Deltid 1




Lærling 1

Pr 31 12 2013 hadde selskapet 6,6 årsverk inkl en lærhng

Bednfeedrettslaget til Ymber AS deltok 2013 pa fntbaltbvri'sernegi Tromsa Foto Arrveg Jenssen

Yrnber AS har hay fokus på heIse, miljo og sikkerhet Hvert år gjennornføres sikkerhetskurs og ferstehjelpskurs for alle som

arbeider i våre elektriske anlegg Videre utferes der nøkovurderinger iforkant av aIle arbeidsoppgaver som kan medføre nsiko

Medlemmer av arbedsmajeutvag cg våre vernecrnbud har alle gjennomgått 40- timers kurs lor HMIS personell Ymber AS er

tilknyttet bednftshelserjenester cg utarbeder årlig handlingsplaner fer HMS arbeidet

Ymber AS har over flere år hatt lavIsykefravær Totalt sykefravær 12013 var 4,08 25 av de ansette haddeingen sykeiravær

2013

REGISTRERTE ARREIDSULYKKER

Det er regotrerl 4 arbedsulykker selskapet 12013 Ulykkene er behandlet og rapportert henhold til arberdsmiljelov og for-

skritter

L1KESTILLING I VIRKSOKIHRIEN

Selskaper har en ansettelses- og lennspoliblds sern sikrer at det ikke oppstår dokrimmerngiforhold til kjønn, alder, funksjons-

evne, seksuell dentering, etnisk bakgrunn, relimon, politisk syn, arbedstakerorganoasjon eller andre forhold Arbeidstdsord-

ningene er IM for de ansatte

I 2013 var 21 % av bedriftens ansatte kønner og andelen kvinner lederstdrger var 17 % Dette gjønspeler situasjenen

bransjen som helhet 75 % av stillingene er montører og ingenører Det har est seg vanskelg å rekruttere kønner da det har

vært få kennelge søkerehldase stlångene

For rnerkantie stillinger, somihovedsak inngår iseksjonene på økonorm og marked, er det hcvedsakelig kønner Flere av dase

har degidsstillinger

Styrenei konsernet har 12013 hatt følgende kenneandel

Yrnber AS 42 %

3net AS 40 %

Selskapet anser del ikke nødvendig med merksetting av særskate bItals utover tiltak som kan gjøres gjennom frerntidge anset-

lelser og lignende

YTRE PAIUR

Hensyn til majo eg klima er et av Yrober AS gne hovedmål Selskapet bIe serofisert til fehjøfyrtarn den 9 november 2010. og

har i 2013 gjennomfort en reserbfoering Ymber har særlig fokus på dfaIlssertering, papirforbruk og stremforbruk I bllegg

har vi påbegynt oppryddingstiltak langs egne kraftlinjer Yrnber AS ønsker å logra til at miljøet i minst mulig grad bre belastet

av selskapets aktryeeter

Kesen Vollskad og Funny Chartotte lentseo

Foto• 0>stern Seehang,rournatst Akordiks
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3.3 ARETS RESULTAT

KONSERNET

Konsernets årttesultat etter skatt ble på 25,629 mr11kr mot 13,583 rttll kr året før Ornsetongen for konsernet ble 144,510

mill kr mot 119,780 rrull kr r 2012 Uunklingen r konsernet de siste fern årene er sorn følger

1.0 11000 kr




2013




2012




2011 2010 2001

Ornsetong 144 510 119 780 138 753 144 346 124 702

Arsresuhat 25 629 13 583 18 575 29 817 20 119

Egenkapital 251 780 236 151 227 073 214 497 203 149

Totalkapital 521 210 525 693 520 690 491 552 478 713

Totalkapitalen konsernet var på 521,210 mill kr rnot 525,693 mill kr året før Egenkapnalen r konsernet var ved utgangen av

året 251,780 mill kr mot 236,151 troll kr årel. før

Arets resultat etter skatt øser et overskudd for 3net AS på kr 1,073 mill kr mot et overskudd på 0,611 tInn kr fjor Yrnber

Eiendorn AS ble solgt r 2013

PAORSELSKAPET

Drrftsrnntektene utgør- 127,303 noll kr tror 101,802 rrmill kr året før Overføringunntektene fnettlee) r 2013 er 10,12 rndl

kr høyere enn for 2012 I 2013 fikk Yrnber AS for tariffstøtte fra Staten med 12,932 r,rill kr for å redusere nett tariffen på

distributtonsnettet

Samlede driftskostnader utgjorde 98,784 mill kr mot 90,950 mill kr året før Lønns- og personalkostrtader ble 30,509 mill kr

mot 26,123 mrll kr året før Andre driftskostnader utgjorde 29,154 rrrill kr mot 27,916 troll kr året for

Driftsresultat ble på 28,519 mill kr og er 17,667 mill kr høyere enn horåret Driftsresultatet i fjor var det 6årligste driftsresul-

tatet selskapet har natt de uste 10 årene Avkastrung av monopolorksornheten (regionalnettldistnbusjonsnettt ble på 11,51%

mot 4,3% r 2012 cg 9,6 % i 2011 Avkattningen har vart fallende r hele brantten de uste årene, men er forbedret 2013

hovedsakelg pga endnrgen som er gicdt beregrung av NVE renta fra 2013

INVESTERINGER

Det er gjennomført investeringer i varige driftsmidler for 31,427 mill. kr Av dette utgjør nettonvesteringer i bredbåndsnettet

4,485 mill kr De største prosjektene 12013 har vErt fiberulbyggingen i Resadalen på sttekningen VinnelyuSaraelv og i Suop-

hatluokka på svekrungen Okserdet-Mattaluoppal Investennger i nettet gjennomføres hovedsakelig for å øke leveringssikkerhet

på stram, og det er investert i regionalt og dotribusionsnettet med 14,495 mIll kr Investeringer i produksjonsanlegg var på
10,609 mill kr hovedsøkelig grunnet oppgradering av rergater ved KrIdal Kraftverk I lapet av året ble også arbeidet med ny

drrfusentral lfiernstynng)avsluttet

FINANSIELL RISIKO I MORSELSKAPET

Her onttales områder som vurderes av hetydrtng for nsiko knyttet ul selskapets eendeler, gjeld, finansielle stlIng og fremtidge

resultater

I 2013 var ca 10 % av inntektene produksjonsinntekter 1ra våre kraftverk Været har betydning for lønnsomheten i egen-

produkttonen gjennom kulde, nedberrn og Ulugsforhold Kraftprisen fastsettes gjennom kraftmarkedet og vår inntjening på

egenproduksjon oil således vaere avhengig av den vi enhver tid gjeldende kraftpris Selskapet har ikke hatt proskring på kraft-

produksjonen i løpet av året

Finansrell nsiko kryttet trl selskapets rammeølkår fo nettdrift betraktes foc tiden sorn len Overfønngunntektene utgjør ca 73

% av den totare omsetrungen I forruttd SI fakturenrg av nettlere. har selskapet en kredittrisiko SOT håndteres gjennorn saman

bed med inkassofirrna, Nettserskapenes mrttekter er avhengig av leveringspåliteligheten nettet yed ar det påløper kostnader

for ikke levert energ (KILE),sorn for 2013 ble på 5,632 mill kr mat 5,333 mill kr året før Dnften har hatt fokus på tidsnktrge

investerirtger og vedlikehold for å redusere kostnader til KILE Vedlbeholdet har 12013 hovedsakelig vart konvoll av nettsta-

ttoner, linjebefaringer, skogrydchng, råtekontroll og utsfultning en råteskadede master

Morselskapets bkvidnetsbeholdrung pr 31.12 2013 var på 17,846 mill kr mot 14,490 mill kr året før I 2012 ble det tatt opp

lån med 50.0 mill kr hvor.25,0 mill kr av lånerammen fortsatt var ubenyttet pr 31 12.2013 I løpet av året har Ymber AS re-

dusert den largukuge gjelden bl a grunnet salg av vårt datterselskap Ymber Eiendom AS, som ved saget innforldelånet fil mon

selskapet Ved utgangen av 2013 hadde morselskapet fangsiktg gjeld med 213,633 mill kr mot 229,331 mill kr vedutgangen

av 2012 Redusert andel rentebærende gjeld medfører en redusert renteroko i selskapet Samtlige lån var pr 31 12 2013 på

flytende rente Selskapet har pr 2013 gitt ansvarkge lån på 2,750 mill kr Ul Finnmark kraft AS, sorn Ymber AS erer aktter i

Netto finansposher vtter rnntekter på 2,78 mr11kr mot 4,151 mill kr året før Finanunntekter bettår hovedsakelrg av utbytte

fra Kværlangen Kraftverk AS og fshavskraft AOl trIlegg til renter fra bankinnskudd og lån til datterselskapene I 2013 har Yrn-

ber solgt aksjene i datteselskapet Ymber erendom AS Finanskostnadene utgjorde 7,221 mill kr mot 8,436 mill kr året før

Finanskostnader består havedsekelg av renter på lån

Arets resultat etter skatt Itte på 24,016 mill kr mot 13,503 mill, kr ket før Kortuktg gjeld utgjorde 30.353 roll kr ved un

gangen av året, og er redusert fra fornge årsskrhe Omkapsrneiler var på 50,664 mdl kr Egenkaptalen i morselskapet var ved

utgangen avåret på 253,090 mdf kr mot 239,074 mdl kr året før

I 2013 har selskapet en hedre lonnsornIset enn horåret med en totalkajmalrentabilhet på 7,4% og en egenkaptalrentabilttet

på 9,8% Selskapet har en egenkaphalandel på 49 %
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FORTSArr DRIFT

ArsoppgJeret for 2013 er avlagt i henhold ti aksielovens og regnskapslovens bestemrnelser og det bekreftes at dette er Tort

opp med fcrutsetninger orn lortsatt dnft Styret mener at årsregnskapet gir et rettytterede bade av Ymber AS eendeler og gteld,

fmansielle stalmg og resultat Morselskapets resuItatulyktng de sute 5 år har vort fegende

ToII I 1000 kr 2013 2012 2011 2010 2009
Ornsetning 127 303 101 802 121 845 129 686 109 909

irsresullat 24 016 13 503 19 087 30 786 21 076

Utbytte 10 000 4 500 (- 000 18 471 12 700

Egenkaptal 253 030 239 074 230 071 216 984 204 669

Egenkapttalprosent 48,8 45,5 44,1 44,4 42,9

Totakaptafrentabefet 7,4 4,3 6,8 9,6 6,8

Det er ikke pentruffel forhold etter regnskapsårets utgang som peurker yurdering av det fremlagle regnskap

3.4 FRAMTIDSUTSIKTER

Ymber AS sin okonomi er sohd og selskapet fortsetter å leyere gode resultater Utbyttetleerne har blitt redusert noe de sttle

årene av hensyn 519 styrke selskapets evne ru å ta sterre investennger

For 2013 ble overskuddet i morselskapet 24,016 mal kr etter skatt Avkastreng på nettArksomneren ble 11,51%

Selskapets utfordringer fremmer er å øke leveringssrkkerhet 5pestelt har man fokus på å forsterke forsynngen til Skteryey og

Arney hven noen av regionens sterste og Aktigste bednfter er lokalisert

Eityskapene i Kvaenangen Krallverk AS, Ishavskraft AS og datterselskapet 3net AS er strategnk Aktige eerskap ckgserlig

Kvænangen Kraftverk AS og Ishavskraft AS bttrar godt økenormsk med store erhge utbytter

Slorkloson. 7. mal 2014

1
Halvar Solhernunn Andersen

styreleder (inestteder

5 Martinsen

Adm dpektor

ÅRSREGNSKAP
4.1 RESULTATREGNSKAP

MOR5ELSKAP

20122013 Noto Toll11000 kr

KONSERN

20132012





DrifIsInotoktor




9 974 12 737




Krafttaig 12 737 9 974

83 398 93 518 2 Overferingstnntekter 93 518 83 398

-8 331 1 267 2 Mer(-)4mmdrenntekr (t) 1 267 -8 331

16 761 19 782 6 Andre inntekter 36 9139 34 739

101 602 127 303




Surn driftsInntoktor 144 510 119 780





DrIftskostnador




5 831 6 160




Nettap 6 160 5 831

5 239 4946




Klep av oyerforingstrenester 4 946 5 239

1 524 2 961




Varekrap cg ttenester for Aderesalg 11 387 10 336

26 123 30 509




lenns- og penstonskoStnaber 35 258 30 790

24 316 25 054 3 Avskrtyninger på vange driftsrndler 26 677 26 604




3 Nedskronnger på vange dretsmdler 0




27 916 29 154 8 Annen driftskostrud 30 362 29 277

90 950 98 784




Sum drIftskostnader 114 789 108 078

10 852 28 519




DrIfismultal 29 721 11 7Q2





FInansInntokter 09 fInanskostnador






Inntekt på nvestenteg i taknyttet selskap




1311 1 887




Rentenntekter 1 797 767

11 276 8 114




Annen finanpnntekt inkl utbytte 8 904 11 276

707 0




Nedskrivning av finanwelle anleggsmbler 0 707

7 729 7 221




Fmanskostnader 7 040 7 730

4 151 2 790




Netto flnansoostor 3 662 3 606

15 003 31 299




Ordlmort rosullat for skattokonned 33 383 15 308

21 0 13 0runnrenteskatt 0 21

1 479 7 283 13 Skattekostnad på brolunsrt resultat 7 754 1 703

13 503 24 016




Onilnart rosukat 25 629 13 583

13 503 24 016




AreresultH 25 629 13 5113





OvorforIngor




4 500 10 000




Avsatt til utbytte 10 000 4 500





Overfaeringtil fond 0




9 003 14 016




Overfennger annen egenkaptal 15 629 9 083

13 503 
 24 016




Surn ororforinuor 25 629 13 583

orsilan 11c
Sigrun Keno Johansen Torporn Eya

1,m fri f(f)7A F.htbaN
Lars Eink Hogb k Per Sverre MoenlQ21C'dEnksen
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4.2 BALANSEREGNSKAP

MORSELSKAP

20122013 Note Tall 11000 kr




2013

KONSERN

2012




2012

MORSELSKAP

2013 Note Tall 11000 kr




2013

KONSERN

2012





EIENDELER

Immaterlelle elendeler






000




e30 ,1,15

GJELD OG EGENKAP1TAL

Aksjekapcal




600 600

17 382 12 379 13,14 98411 skattefordel 12 793 17 996 53 876 53 870 14 OverkurrIond 53 870 53 876

183




0




Goo03611





433 54 476 54476




Innskutt egenkaoltal 54 476 54 476

17 566 12 378




Sum_Immaterlelle elendeler 12 793 18 430












184 598 195 614 14 Annen egankapnal 197 304 181 675





Varlge drIftsrnIdler








1.9Z394 181 675

296 810 316 440 3,4 DIstdburrcnsnett cg andre vange dr0trrnciler 316 274 798 044 239 074 253 090




Sum eaenkaoltal 251 780 236 151

31 628 18 361 3,4 Drdndørstre 21 202 46 348








328 438 334 801




Sum vadae drfftsmIdler 337 476 342 992 22 579 22 040 5 Pens;onsforphktelser 22 817 23 355








22 579 _22040




Sum avsetnIng for forolIktelser 22 817 23 3.56

114 259 114 504 10 Investenngerandre relskats 114 510 114 267








0




0




nvestenngtdkrAntei sedskap




22




77 218 171 203 171 12 Pantelgn 203 171 218 171

5 002 3 992 9 InvekteungdatterseIskap





0 11 100 10 462 12 Crong lang0kt9 gAirk 10 462 11160

3 112 2 775 12 L3n90k03e ficrsinnger 2 775 3 112 229 331 213 633




Sum lanasIktla alekl 213 633 229 331

122 373 121 271




5um la ssIktige fordrInger 117 313 117 457












9 105 7 472




Leyerandevgjeld 8 338 10 119

468 377 468 451




Surn anleugsmIdler 467 583 478 879 1 582 1 66 8




Skykrigo offenldge avgdter 1 861 I 772








3 295 1 774 13 Petalbar rkatr. 2 350 3 656

6 251 6 317




943e143e3 6 403 6 251




500 10 000 14 Utbyrte 10 Cr00 4 500

22 017 21 781 7,11 leundelordonger 21 551 22 163 4 842 3 575




Mennntekt 3 575 4 842

1 443 1 357 2 11ar333001e61 1 357 7 443 11 084 5 863




Annen kortsikt,g gteld 6 856 11 967

12 816 3 363




Andre fordonger, 4 730 1 6,43 34 411 30 353




Sum kortslkttg aleld 32 980 36 856

14 490 17 846 16 Bankinnskudd, Ironlanter 19 579 10 314 286 321 266 025




Sum gield 269 430 289 542

57 017 50 664




Sum omlopemIdler 53 627 46 814













394 519 115




SUM EGENKAPITAL OG GJELD 521 210 525 693

525 394 
 519 115




SUM EIENDELER__., 
 521 210 525 693








Sorkiosen, 7. rnal 2014

Halvar So!hArn

styreleder

asai
'unn AndersenSigrun Kadlo JobansenTorbArn Evk

nestreger

J PC;
Enksen Lars E rds Hergb . k Per Sverre tededen ErIj S Mardnrcn

Adrn cdrek-cr
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4.3 KONTAN1STRONIANALYSE KONSERN 4.4 BEREGNING AV KILE —KOMPENSASSON FOR IKKE LEVERT ENERGI

	

MORSELSKAP KONSERN

2012 2013 Tall I 1000 kr 2013 2012

Kontant.trommer fra operasjonelle aktIvIteter:

	

15 003 31 297 Arels resugat fer rkatt 33 383 15 307

	

24 316 25 054 + Orclinære avsknvninger 26 677 26 604

	

0 0 + Nedskre,nger

	

-8 812 -3 803 - Penedens betalte 14011er -4 161 -8 912

	

14 -66 +/- EnrInng vare1ager -158 27

	

11 017 236 +/- Endeng kundefordnnger 613 8 561

	

-8 953 .1 636 +/- EndrIng Ieverandgrgreld -1 782 -8 742

	

-80 84 +/- Endneg cifentåge avgifter 89 -72

	

8 385 -1 181 +/- Endeng rner-/dendregreekt -1 181 8 385

	

-7 161 -9 015 +/- Enclneg andre poger -10 006 -2 938

	

36 729 40 978 A = Netto kontantstrom fra operaslonelle aktIvIteter 43 474 38.228

KontanIstromrner fra InvesterIngsaktIvIteter

	

-36 740 -31 427 - ååvestertivange dogsrerdIer -32 356 -37 084

	

-182 -245 Hveslerti aksrer -119 -185

	

707 + Tap ved avgang akrger 55 707

	

427 336 +/- EndenglIang6kIrge ferdnnger 336 -918

	

11 577 +/- Innbetaling ferdring fra tgligere dalter 11 577 0

	

528 409 + Innbetahng ved talg vange drifternglIer 409 2 432

	

2 432 1 926 + Innbetaling ved 0419av alvsrer 1 217 528

	

-32 829 -17 424 B . Netto kontantstrorn fra investerinasaktfvneter -19 011 -34 520

Kontantstromrner fra flnanslerIngsaktIvIteter

25 000 0 + Opptak av langorktige len 0 25 900

-15 072

60

- Negtelaång på langgkIrge lån -15 698 -15 072

-698 +/- Ferskuddsbetaånger -698
-6 000 -4 500 Ulbetalt ulbylte -4 500 -6 000

3 231 .20 198 Netto kontantstrom fra fklarn~saktIvIteter -20 198 3 231

7 131 3 356 Netto endrIna av Ilkvider oiennom $ret 4 265 6 931

7 359 14 490 LIkvklftetsbeholdnIna 01.01. 15 314 8 382

14 490 17 846 LIkvidltetsbeholdnIng 31.12. 19 579 15 313 


5.10 kr/kWh Ikke varslet avbrudd Varslet avbrudd Sum

	

Ikk4v4zRem Wr4.4 _Ia4MhASII.f._1400 kr 11.1 114 Firi1, KI111,54_kr

DISTRIBUSJONSNETT

Inclugn 116,33 105,07 2 407 280 533 56 2 940 336

Handal 1rena40er 232,29 91,65 4 559 1 059 3 819 350 0378 1409

lorderok 19,19 12,23 3 231 62 4 579 56 7 810 118

64090100r03 21,81 13,26 13 574 296 12 294 163 25 868 459

01fentIrg rrenegayting 19,49 11,00 5 284 103 3 544 39 8 828 142

imf00011,m 0

5010 29 055 1 800 24 769 684 53 824 2 464

REGIONALNETT

Inclustri 80,12 80,94 2 434 195 1 149 93 3 583 288

1-12112e1og Ijeneger 104,70 74,71 10 229 1 071 7 723 577 17 952 1 648

lordbruk 47,05 11,14 1 169 55 9 242 103 10 411 158

Husholdrene 12,95 11,59 43 767 567 30 105 349 73 873 916

011e00-'.9trenedeyång 10,89 8,78 9 094 99 6 720 59 15 814 158

Tgrfortelång 0

Sum 66 693 1 987 54 940 1 181 121 633 3 168

Totalt ILErikke leveg energ) 175 457 MWn

ToTall kestnad KILE Kr 5 632 000,-
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4.5 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er sart opp samsvar med regnskapsloy og god regnskapsskkk

Konsolldaringsprinslppar

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Ymber AS og datterselskapet 3net AS Konsernregnskapet utarbeides som om

konsernet var en økonomisk enhet Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene konsernel elimmeres Konsernregn-

skapet utarbedes etter ensartede prinfipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet

Kjedre datterselskaper regrrskapoføresi konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost Anskaffelseskost tilord.

nes dentrfiserbare elendeler og gjeld datterselskapet, som oppføresi konsernregnskapet til prkelig verdi på oppkjøpstidspunk

tet Eventuell meryerdi eller mindreverdi ut over hva som kan henfores til dentlfiserbare elendeler og gjeld balanseføres som

goodwill Merverdier konsernregnskapet avsknves over de oppkjøple eiendelenes faventede levetjd

Mar4mIndraInntekt

Netthrksornheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energidrektorat (NVE) med grunnlag i indeksregulerte kostnader Dersom

selskapets bokførte inntekt overstger inntektsrammene tmerinntekt/ fra NVE skal denne merinntekten Llbakeferes kundene

sin helhet Tilbakeforing av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tarkfene Dersom den faktøke inntekten er lavere enn inn-

lektsrammene (mindreinntekt) kan denne rnindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtklige

nett-tariffehe Mer-/mindrønntekt renteberegnes på grunnlaget gjennomsnittlig saldo Renten fastsettes årlig av NVE Rente

knyttet til menkrondreinntekt er klassifisert som rentekostnader/rentønntekter

Salgsinntekter

lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen

Klasalfbarrng og vtaaming av balansepostar

hendeler bestemt til varig eie eller bruk, klasslfiseres som anleggsmidler Eiendeler som er filknyttet varekretsløpet klassifiseres

som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres sorn omløpProdler hrils de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingsfids-

punkter For gjeld legges analcge kriterier til grunn

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Kortsikkg gjeld i norske kroner balanseføres fil no-

minelt beløp på etableringsfidspunktet

Anleggsmidler vurderes fil anskaffelseskost Vange anleggsmidler som forringes i verdi avskrrves lineært øver forventet øko-

nomisk levetjd Anleggsmidlene nedskrives til virkeld verdi ved verdifall i den grad regnskapsreglene krever det Avsetninger

neddiskonteres hvis renteelementet er vesentfig

Nominelle beløp neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig

Varlg. driftagnIdlar

Vange driftsmid)er balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes fonventede levettd dersom de har antatt levetid over

3 år og har en kostpris scm overstiger kr 15 009,- Vedfikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader

Pakostninger eller forbednnger filleggesdriftsmidlets kostpris og avskrVes i takt med driftsmkilet Skillet mellorn vedhkehold og

påkostningtforbedring regnes i for hold til drktsmidlets stand ved kjøp av dnftørfidlet

Lerde Beasedel driftunieller balanseføres som driftsmndler hos lerekontrakten anses som finanfiell Dattarsvlskapar og til-

knyttada salakapar

Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet Investeringen vurderes tl anskaffelseskost for aksjehe med

mindre nedskrivning har vært nødvendig

I konsernregnskapet brukes egenkaptalmetoden sorn prinfipp for investennger i blknyttede selskaper Bruk en meroden fa-

rer til at regnskapsført verd i balansert filsvarer andelen av egenkaptalen i det filknyttede selskapet, korngert for eventuelle

gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte inlerngevinster Resulkatandelen i resultatregnskapet baseres på andeien av

resultatet etter skart i det slknyttede selskapet og korrigeres for eventuelle aysknyninger på merverdier og urealiserte gehnster

I resultatregnskapet vnes resultatandelen under finansposter

NadalcrIvning av anlaggsmidlar

Ved indkasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkeljg verd, foretas det test for verdlall Testen

foretas for det laveste nrvå av anleggsmidler som har selYstendge kontantstrømmer Hys balanseført verdi er høyere enn både

salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/ele), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjen-

vinnban beløp

Tidlidere nedskrvninger reverseres hyrs forutsetningene for nedsknyningen ikke lenger er til stede (med unntak blant annet for

nedskrevning av goodwill)

Varabvholdningor

Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinfippet og Yrkelig verdi Egentilyrkede ferrfig-

varer og varer under filvirkning vurderes full tilvirkrangskost Det foretas nedskrihng hvis virkelig verdi (salgspris med fradrag

for salgskostnaden er lavere enn kostpris Salgskostnader inkluderer alle gjenværende salgs-, administrasjons. og lagringskosfi

nader

Fordrkvaer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning fil forventet tap Avsetning

til tap gjøres pa grunnlag av individuelle vurderinger ende enkehe fordringene I fillegg gjøres det en usdefifised avserning for

å dekke antatt tap

Kortslictlga plaaserIngar

Kortsktige plasseringer (aksjer og andeler som er omlopsmidler)vurderes trl det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og

virkelig verdi på balansedagen Mortatt utbytte og andre utdelinger inntektsfrares som annen finansrnntekt
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Parn4emer

Selskapet har ytelsesplanbaserte penhonsordonger Penbonsordningene er finansiert gjennem innbetalttger til forskringssel-

skap, rned unntak av AFP-ordningen og en ordning for AFP pensjonister mellom 62 og 65 år

En ytelsesplan er en penhonsordning som ikke er en nnskuddsplan Typsk er en ytelsesplan en penhonsordning som definerer

den penhonsutbetaling en ansattrttl motta ved penhonering Pensjonsulberahngen er normalt avhengig av flere faktorer, sorn

alder, antall år selskapet og lønn Den balansefote forplAtelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene

på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene hnnbetalte beløp til forgkringsselskapå justert for ikke resultatferte

estimatassøk og ikke resultatførte kostnader knyltet til tidligere penoders pensjonsopphening Pensjonsforphktelsen beregnes

årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en linesr oppbeningsmetode

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet ornfatter både penodens betalbare skatt og endralg i vlsalt skatt Utsatt skatt beregnes

med aktuek skattesats på grunnlag av de midlertichge forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessrge

verdier samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Skatteøkende og skattesedu-

serende mdlertttlige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme pencde er utlignet Oppføring av utsatt skattefordel

på netto skattereduserende forskjeller sorn Ake er utlignet, begrunnes med antatt fremtdig inntiening Utsatt skatt og skatte-

fordel sorn kan balanseføres oppføres netto i balansen

Skatt på grunnrentønntekt knytter seg til det enkelte kraftverk Fremfembar negato grunnrentonntekt kan ikke ollignes mot

pogbv grunnrentorttnekt i andre kraftverk Ved beregning av utsatt skatt er noninell skattesats lagthl grunn Utsatt skattetott

del knyttet SI grunnrente Ake er balansefert

Naturressursskatt fastsettes for hvett enkelt kraftwerk på bakgrunn av gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år Naturressurs-

skatt kan kreves SI reduksjon i skatt på alminnelrg inntekt Naturressursskatt som oversttger skatt på alronnehg inntekt, kan

behandles som en lorskuddsbetalt skatt i den utstrekong det er sannsynhg at denne at kunne redusere frembdig skatt pri

alminnehg inntekt

Dendomsskatt er klasufttert under andre driftskostnader

Kontantattumoppstilling

Kontantstremoppstfingen utarbeides etter den indttekte meteden Kontanter pg kontantekvivalenter omfatter kontanter,

bankinnskudd og andre kortsAtige, likvide plassennger som umiddelbart og med uvesentlig kursrdiko kan konverteres til kjente

kontanttdeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato

4.6 NOTER TIL REGNSKAPET

NoTE 1: REGNSKAP FoRDELT PA VIRKSONMETER

Tall i 1000 kr _tealiduka_attamalmn_Akt~ 3.4kkal

9 368

9 368

thela hbaMELL

8 544-0

8 544-0

lotkasu,

-24 310

-1 327

-25 637

.»SM

12 737

93 518

1 267

19 782

127 303

INNTEKTER

Kraftsalg

Overføringsinntekter

Mer4-Wmindrernetekt (*)

Andre inntekter

Sum Inntakter

12 737

24 31093 518

1 267

	

4941 0411 663

	

13 23025 35196 447

KRAFTKJØP M.V.








Nettap, eget nett




2 035 4 125






6 160

Nett-tj overliggende nett 2 549 26 707






-24 310 4 946

Varekjøp, annet 267




90




2 603




2 961

Nettleie produksjon 1 327 .






-1 327




Sum vankloo 1 595 4 584 30 921




2 603 - -25 637 14 066

13ruttoavanse 11 636 20 767 65 526 9 368 5 941 -0 - 113 237

DRIFTSKOSTNADER








Personalkostnader 1 819 2 349 18 197 4 728 3 482 8 498




39 074

- Aksvert lønn -113 -326 -3 823 -3 919




-383




-8 564

Avskroningednedskrivninger 2 688 5 643 11 959 4 461 120 - 183 25 054

Andre driftskostnader 2 473 2 459 12 279 1 862 434 9 459




28 966

Tap på fordringer





187




2 -




189

Felleskostnader 1 406 1 933 11 425




703 2 107 -17 573




-

Sum drIttskostnader 8 272 12 058 50 224 7 835 6 145 -0 183 114718

Driftsmsu ttat 3 364 8 709 15 302 1 533 -204 -0 -183 28 519
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900E 111 RIONSKAI, fORDELT

Tall il000 kr

CA Vfl.:ItS0f.1918TE86096E81

Paulr.sie,,N.pbnarnett ol.stdbinionendl.nd




Ovrk, 1.tN,rtAl.




TAll

14010 2 1.1014,MINOREINNTOK,

Resuitatregnskap (Tall000 kr)11
INNTEKTER









Nettlere inntekt96 446
Kraftsalg 12 737







12 737 Nettlee produk6on1 327
Overforingsinntekter




24 31093 518






-24 310 93 518 Andre inntekter503
Mer-(-)/rrundreinntekt




-1 267






1 267 5um faktIsk nettlekInntokt98 276
Andre inntekter

Surn Inntekter 13

494

230

1 0411

25 35196

663

447

9

9

368

368

25

25

751

751

0

0

-1 327

-25 637

36

144

985

510
Fastratt initrell rnntekt r eget nett91 754

8140K-rarnme2 329
VAREKOSTANDER MV









Endrrng bckf verdfavskreninger 2011-20133 847
Nettap, eget nett




2 0354 125






6 160 Elendomeskatter2 300
Nett-tioverliggende nett




2 54926 707






-24 310 4 946 Kiekcstnader-5 632
Varelqop, annet 1 595




90




11 029




-1 327 11 387 Kcrr mer-/rnindreinntekt fidligere år0

Kostnader ved ove1agende nest4 945
DeknIngsbldraa 11 636 20 76765 526 9 368 14 722




122 018 "Godkiente" kostnader99 543
DRIFTSKOSTNADER









Arets mer-/mIndrelentekt1 267
Personalkostnader 1 819 2 34918 197 4 728 8 230 8 498




43 822 Korr renter tylligere 3r0
- Aktivert lenn




-113 -326-3 823 -3 919




-383




-8 564 Arets renter mer-Mvndreinntekt-80
Avskraminger/nedskrivninger 2 638 5 64311 959 4 461 1 743




183 26 677 -86
Andre dridukomader 2 473 2 45912 279 1 862 1 590 9 459




30 122




Tap pA fordringer





187





52





240 Tabellen ovenfor viser en mindreinntekt på 1,267 millkr i resultatregnskapetMindremnlekt betyr at det er fakturert for lav
Felleskostnader 1 406 1 93311 425




703 2 107 -17 573





nettleie tl kundene inneværende år Inkludert i faktisk nettlebmnfekt Irgger lariffutievringstrIskudd rned 12,932 rrallkr

5..010shiffåk~ador 8 272 12 05850 224 7 835 13 723 -0 183 92 296




DrIftsresurtat 3 364 8 70915 302 1 533




999 0 -183 29 721 Salan.regnskap










Akkurnulert mer-/nrIndreInntekt (Tall i 1 000 kr)










Inngående verd på rnekdreinntekt-4 842










Ärel, mer-immdrennteyt1 767

litoAgndo eircil for merinotrIkt - 3 575










Akkurnulert rentere rner-IrnIndreInntekt 11000 kr]










Inngtende verdi på rrundreinntekt1 443










Aret?










Utgående verdl for nlIndreInntekt1 357 


Balanseregnskapet viser sttus mee/mindrenntekl mot kunder Mindrernntek1 ange med posirut fortegn og mennntekt med

negativt ferlegn i bklanseregnskapet

Tabellen voe, totalt ly.(akundene er skyldig Ymber AS (m.ndre nn1ekt) eller hva selskapet rnå beta'e Tillsaketil kurdene Imerinn-

tektl Akkumulert inkiusrve årets rnindremntekt er Ymber AS skyIelig kundene 3,575 mill kr., men det trekkes fra 1 357 mIT kr

Kom kundene skylder selskapet i renter
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9016OTam, oaiNG 0fo.

TirlIr)000kr

Of11.11T a,

.01.(11,




.414n15t .Aykettn.1.1aLaa11.1.... ,AvIsktt,O1.1
Duftsrardler - reg onalnett 64 252 62 351 63 301





Felles anlmidler 11 250 11 470 11 360





Sum ankao 75 502 73 820 74 661





Netto artrardskapital




755




738




747





Sum avkastnIngsgrunnlag - reglonalnett 76 257 74 559 75 408 8 709 11 55 %
Onftsrader - dclubusjonsnen 103 325 103 98,4 106 154





Kundesceofikke anlegg 6 201 5 633 6 217





SeIlesanl rnoller 19 321 19 698 19 510





5"AniRsig 129 447 134 314 131 881





Netfc arbeidtkaprtal 1 294 1 343 1 319





Sum avkastnIngsarunnIag • dIstrIbuslonsnett 130 741 135 658 133 199 15 302 11 49 %

5um avkastnInasgrunnlag 206 998 210 216 208 607 24 010 11 51 %

BeregnIngen vcer avkasming pr nettnivi








100711lat:111GG

Tali1070.

1}1111ttLft111 GANG 0068-166 OG AvsKUP:t11710Eit

Kr.6. Ikee- 400d. ey. PALSi.rn




rrfflor IDO




06880 nnt Ibrønnt 710MW11" 1.4d





Ansktkxt 01 01 15 827 22 392 9 747 91 594 120733 215420 14 846 20 715 1 XO 40798 13 913 631 926

Trtgano 2 071 673 3 047 10 629 1 84512 651 541 4 4135




431 -4 92431 427

Avgang i Met 1 562






- - -1 562

Arekkost or 31.12 16 336 23065 12 794 107 203 122578 238 071 15386 85 2C0 1 000 41 229 8 989 661 851

.4.Kkavineshisrlw








Pr 01.01. 9 184 18 832 7 546 39855 56481 112096 8 045 29 977 817 20 532 - 303 364

&e13ced a36, t 549 1 575 267 2 528 3 7466 092 1 703 4 341 183 1 766 -25 054

803. akk avog

nedx.18,17.0x8 1 369







1 369

Akk. avinedskrIv. 


76 31,12. 9 364 20836 9 213 42 383 60 227 119087 9 753 34 318 1 000 22 298 - 327050

ItPkre~

31.12. 6 971 2 659 4 581 64820 62 351 188 9E14 5 633 50 882 - 18 931 8 989 334 801

DsIsf9rt~

0191, 6 643 3 561 2 201 56 739 64 2S7 103325 6801 50 738 183 20 266 13 913 328 622

Atnkrra~








8,33-25 29-3333 123-20 2,64 333-44-833 666-3333 2683333




4-33,33




/S0,..ern,

0016 td1a1LIUNGER

b,4klemiar

406 ,tX 8,1010S0sM1001-11 51585 5 Pla

rAltmem.




.44





444




kTiff ..f1~





64





2009 -5001 745 110 8 906 5213 821 579 12 370 0 341-10 117 27 307

2010 8412 450 350 10 2791 9945 486 627 5 4961 393 07 139 37 055

2011 1621 026




10 306 57620 318 847 3 456 02 407-3 243 35 856

2012 1 1452 2511 831 3 314 4515 7773 000 3 25B 06 594-4 527 32 688

2013 8 119 6733 047 10 6091 814512 651 'A 1 d ‘3,0 0 431-4 024 29 865

Ourn 
 2 157 1455 338 43 4144 51268 0536 594 29 0651 3939 773 -15 672 162 771

Tall 1000 kr lovestennger urtder evng greIdm kabel-tv artegg csgef legf inn under bredhand anleggsregoteret

oft et d- PaNt ot,BIF1C41111.11<thhahlt

Pensfonsorarengene ge rett til definede frarerldige ytelser Tose er r homedsakavhengm av anlall r cppt(eningsaret, )an0smvå

ved cnonidd pensjonsalder ag sledelse pa ytelsene fra folketrygden I allegg har selskapet en tanflestet avtaletestet fcrtidspen-

ocnsordnIng (AFP)Telskapels penspansordninger filfredsstiller kravene i Icv cm obtgatornkt;enestepensjon

(19-lit 1000 kr)

MORSELSKAPET

20122013




KONSERNE7

20122013

86 379

-65 246

1 446

22 579

104

-76

-6

22

913

461

412

040

Nåverdi av pens1onsforptk1elserte (PBT)

Pensjonsmrdler

Ikke resultatierte estimatendringer cg avvik

Netto oensJonstorollktelse I balansen

108

-78

-7

22

593

231

546

816

88 414

-66 493

1 435

23 356





SanvnensetnIng av årets pensjonskostnad:





3 811 3 935 Naverdi av irets penslonsopptlerung (5,2C1 4 380 4 317

3 169 3 527 Rentekostnad av penspmsforphkeelser 3 612 3 237

-2 514 -2 665 Avkarleing cenoonsmnder -2 723 -2 565

-200




-172 Resullatforte estunatatdik




-172 -200

200




232 Administrastonskostnader




232 200

4 466 4 858 Netto oensIonskostnad 5 329 4 988

0




0 Arbeidsgmeravgal




0
4 466 
 4 858 Netto oentIonskostnag InklusIv arbeldsgIveravglft 5 329 4 988

Selskaper har en oensjoncordning sam cmfalter 50 aktive op 46 pensioncter

Konsernt her en nensfonsordorng scm cretaner 56 aktme cg 46 pensjoenter

Taskuddillknyugng li 1frberuttyggingert er gitt med 6677 toll kr og er trukketifra pa nvesteringen Hele bredbgndenveste-

ringen er dermed nelfofort

Tagang 2013 yrser aktiverte investermger Illegg Ifenlegg unCer utfcrelse
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Folg•nde forubelnIng er 1990tll grunn for Immgrång•n:

MORSELSKAPET

20122013

KONSERNET

20132010

NOTES. LONN5. OG PEN5JONSE05TNADER

MORSELSKAPET

20122013Lffinnskostamder

KONSERNET

20132012
4,50 % 4,40 % Fonventet avkastning på pensynnsmidler 4,40 % 4,00 %

30 968 34 096 Lønninger 38 263 34 983
4,20 % 4,00 % Diskonterngrente 4,00 % 4,20 %

461 412 Styrehanorar 539 583
3.50 % 3,75 % Arsig lønnyvekst 3,75 % 3,50 %

0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0
3,25 % 3,50 % Arsig G-regulering 3,50 % 3,25 %

3 298 3 791 Pensionskostnader 4 190 3 808
2,50 % 2,75 % Arslig regolering av penRoner under utbetanng 2,75 % 2,50%

1 510 1 560 Andre ytelser 1 656 1 599
0,00 % 0,00 % Grenno-nsnatthg arbedsgrveravgift 0,00 % 0,00 %

-9 506 -8 564 Akvverte lønnskostnader -8 581 -9 521






-609 -785 Refunderte sykepenger og larlinglllskudd -808 -662

NOTE 6: SPESIFIKASION AV ANDRE INNTEKTER




26 123 
 10 509 Swn 35 258 30 79Q




2013 2012 Tall i 1050 kr Morselskapet har han 48 helvdsansatte, 9 dellldsansatte og 4 lærtinger Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har
Arbeld for andre/salg rnatenell 6 C68 4 956 vært 54,651 rnorselskapet og 61,25 i konsernet Selskapets permonsordninger opplyller kravene til RenestepenRonsordnIng
Nettlele bredbånd 9 362 8 819 etter lov om obligatonsk llenestepenspon
Leieirmtekter 48 48




Administragon Kvænangen Kraftverk 555 551 Ytelser 1.11ledende narsoner rnormiskaumtDiglIg laderStrret
Andre inntekter nettørksornhet 1 103 662 lonn1 072
øvrige poster 2 647 1 725 Annen godtgjørelse164412
Sum 19 782 16 761





Adnurnstrerende drektør mngår i selskapets kollektrve penslonsordrung og har ikke egen pensmnsordning
Tall1000 kr Gfelder rnorsehkapet




Det er øke gin lånrsAkerhetsstilelsetrldaglig ledell styreforrnann eller andre nærstående parter





Rerbor
NOTE 7: KONOEFORDRING(R




Kostnadsført horrorar til revrRon for 2013 fordeler seg slik (tall i 1000 kr og ekskl mva)

Kundefordnnger er oppført til antatt virkelig verdi
Mormiskan Kolwrn

MormIskap: Lovpålagt revmon nnkl botand rned arsregnskap) 96 116

Avserning og konstanterte tap på fordringerrrnoselskapet utgjør i 2013 et resultatført tap på kr 188 784,68 mot kr -2 201,76 Teknisk utarb /dstand med RrsoppgjørAgningspapirer 38 38

12012 Andre llenester 102 112

SUM 236 266

Kons•rn:

Avsetning og konstanterte top pi fordringer konsernet utgiff 12013 et resultatført tap på ko 239 642,76 mot kr 54 440,02

r 2012
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NW),

I merselskapet regnskapsfares invelLeringeneidatterselskap eller kostmckaden

DATTERSELSKAP F01711.1111.-rorandel

_ILentar_ 


reenkapital

_sineAr1100151_-__

linultat ahie år

(104.34).----.

Bold art

.etrdi

NOIL2F1T  C,R3NGE, 0G1311111

Tall r 1000 kr

MORSELSKAPET

30122013

KONSERNET

20132010

39et ASSerkrosen 102 Sk 2 905 1 073 3 992 Fordringer rned forfall senere enn ett år




ealensefort yerdl 31 12





3 992
Fordrorger på Yrnber Erendorn AS




Tall 11 000 kr





Fordringer på 3001 AS







2 9382 750Fordringer Onnrnark Krate 455 2 750 2 938

DaLterselskapel Yrnber Erendorn AS ble 30131r 2013





17526Fordringer Nybo AS

3 1132 776Surn

26

2 776

175

3 113

NOTE 10 1:".:6Eti1):RIN5653E61)51,1110





rFordringer Frenrnark Kraf t beelår av







Arkvarlrg IPn 1 på 1,5 rrallkr betales nrred2 Ortge ardrag ag bar foriall rerreor 3112 2021




MORSELSKAPET rMende, MAAff,11.50.i. pokf,,,di




Anryarlig lån 2 på 1,25 rnfl kr har forfarl 30 06 2014




Kymnangen Kragyark AS 18,6 % 72 444 72 444





Ishayskrall AS 13,6 9S 27 663 27 603




langsktig gield med forfall senere enn 5 år




Ibidrurn Nordan AS 0,6 93 704




143 171128 171Gjeld LI kredittrneWu8aner 128 171 143 171
Frenrnark Kralt AS 12,5 95 7 250 7 250




7 6736 9750y1rg langsrktrg gjeld 6 975 7 673

Ishavslrek AS 10,5 95 4 000 4 09,0




1501343135 146SUM 135 146 154 843
Nord Trorr, Bleeyergi AS 6,9 % 172 172





North Energy AS




5 000 497




218 171203 171Gield sikret ved oant 203 171 218 171
Egenkaprtarnnokudd KLP




2 341 2 341





Andre




136 136




Balansefort verdl av pentsatte elendeler




Balansefort verdl 31 12




119 709 114 504




296 810316 445Bygninger 3 i 6 440 296 810






31 62818 361Drritsålbehar 18 361 31 628
Tall i 1 000 kr





5 2516 317Yarelager 6 317 6 251






334 689341 118SUM 
 341 118 334 689

5006 111..11.01.101,0MED SE, til<

MORSELSKAPET

SAMMf: KONf,FON

KundefordrInger

20132012

leverandorgjeld

20132012

3net AS

Sum

300

309

300

300

51

51

87

87

Tall 11Cr30 kr
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NOTE 13: SKATT




NOTE 14: EGENKAPITAL






IkregnIng m utsatt skatthrlsatt skattefordel







Tall 11000 kr




Tall i 1000 kr

MORSELSKAPET






MORSELSKAPET

20122013

KONSERNET

20132012
Ants endrina I eoenkapital




Akeassene overkerneml _AnnerLUS _Ssm

Egenkapital 01 01




600 53 876 184 598 239 074
Prlidler0dIge forskJeller




Arets resultat





24 016 24 016
-30 784-19 844Driftsrndler -20 742 -30 957

Avsatt t~e





-10 000 -10 000
-22 579-22 040Netto pensionorpliktelse -22 817 -23 356

fgenkanftal 31.11




600 53 876 198 414 253 099
-8 714-3 962Andre torskjeller -3 823 -8 778






-62 077-45 846Netto rnFdlertidlge fonkleller 47 3:12 -63 091
KONSERNET






Fromfeebart underskudd




-1 180
Arets endrIng I agenkapItal AllaNkaptal ONTIn.lend Fend b e Arnen Elt Sum

-62077-45 1146Grunnlaa for trbatt skall/skattafordel I bahnsen 47 382 -64 271.





Inederbaul




17 38212 379 28127 % utsatt skanefordel 12 793 17 996 Egenkapital 01 01 600 53 876




181 675 236 151

Herav kke balanseført utsatt skattefordel




Arets resullat





25 629 25 629

17 38212 379 Utsatt skatthasatt skattafordiel 12 793 17 994 Overfering fond for vurdenngsforskj





0





Avsall utbvtte





-1OCOO -10 COD
Grunnlag for skattekostnad

endrIng I ubutt skatt ag betalbar skatt




fatokanitel31.11 900 53 876 0 197 )34 251 7119






Gnannlag for betalbar skatt







15 CO331 299Resultat før skattekostnad 33 383 15 308
NOTE 15: AKSIEKAPITAL OG AKSIONÆRINFOOMASION




-9 432-8 731Permanente forskieller -9 197 -9 415





5 57122 568Grunnlag for årets skattekostnad 24 186 5 893 Aksjekapnalen på kr 600 C00,- består av 60 aksjer a kx 10 000,- Alle aksjer har ltke rettigheter




6 120-16 231Endringmidlerbefige resultatforskjeller -15 792 6 592





11 6916 337Grunnlag for betalar skaft I msurtatmanskanet II 394 12 485 Overskt over aksionmene 31.11 AkskrKostarb Sten Ekrandil




Mottatt avon konsernbrdrag




Trorns Fylkeskommune 1010 100 16,7 %




SketteplIktig Inntekt




Kautokono kommune 1010 100 16,7 %




11 6916 337faninnka lor betakr skartt I belensen) 8 394 12 485 Kåfjord kommune 1010 100 16,7 %






Nordreisa kommune 1010 100 16,7 %




Fordeling av skatkkostnaden




Skjervoy kommune 1010 100 16.7 %




Betalbar skatt (28 % av grumnag for




Kvamangen kommune 510 50 8,3 %




3 2741 774betalbar skatt resultanekneskapen 2 350 3 635 • • . kommune 510 50 8 3 +1».




498484Beregnet natnrressursskan 484 498 Totalt antall allsjer 6070 600 100 %




-498-484Avregnet rnot betalbar skan -484 -498






-81505Fcv mye, for frte avsan i fjor 505 -81






210Grunnrenteskatt




21 NOTE 16: BUNDNE EIANKIPINSKUIDD






3 2142 280Sum betalbar åkitttll resuitat 2 856 3 575






Skattemrkning konsernbidrag





Morsebkan Konsern





-1 714-5 003Endringer USF resultatført -4 898 -1 851
Bankinnskudd bundel for skattetrekk 2 000 2 193





Skattekostnad (28 % an gnannlag




Sum bundne bankiniuksidd 2 000 2 195





1 5007 283for emts skattekostnadl 
 7 754 1 724






Av selskeoets skattekostnad skyldes 0,458 mill kr endring skattesats for beregning utsatt skattefordel
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4,7 NØKKELTALL

Fer nøkkeltallene er alle tall oppgrtt1000 kr

20342005 7006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 71113
Driftsinntenter 75 490 81 7CC 87 600 103 420 94 165 109 909 129 685 121 845 101 802 127 303

Driftsresuitat 13 014 13 584 19 176 31 560 15 029 25 453 34 511 27 034 10 852 28 519

Resultatfer skatt 21 252 24 742 24 426 36 523 20 661 27 550 39 660 26 420 15 0933 31 299

Resultatetter skatt 16 927 20 136 18 765 57 046 17 153 21 076 30 785 19 087 13 503 24 016

Totalkaptal 318 180 294 137 326 938 420 955 455 652 477 035 488 814 521 292 525 394 519 115

Egenkaprtal 281 313 751 715 259 222 292 940 202 742 204 669 216 983 230 071 239 074 253 090
Ornlapander 112 277 72 125 66 984 79 013 63 180 66 566 65 072 52 077 57 017 50 664

Kortuktg geld 31 253 36 195 41 894 65 574 136 602 55 782 63 451 46 557 34 411 30 353

Rentekostnader 488 273 127 2 389 5 C60 4 034 6 507 7 719 7 424 7 101

Rentalalleet








Brutto fortjeresternargn 28,2 % 30,3 % 27,8 % 35,3 % 21,9 % 25,1 % 30,6 % 21,7 % 14,7 % 24.6 %

Kaptalens onttapshastighet 0,24 0,27 0,28 0,28 0,21 0,24 0,27 0,24 0,19 0,24
Totalkaptalrentabltet 6,9 % 8,2 % 7,9 % 10,4 % 5,9 % 6,8 % 9,6 % 6,8 % 4,3 % 7,4 9k

EgenkapttalrentabUtet 6,1 % 7,6 % 7,3 % 20,7 % 6,9 % 10,3 % 14,6 % 8,5 % 5,8 % 9,8 9k

Sohdltet








Egenkaptalprosent

tkvkllatt

88,4 % 85,6 % 79,3 9e 69,6 % 44,5 % 42,9 % 44,4 % 44,1 95 45,5 % 48,8 9k

Likyrchteugrad1 3,59 1,99 1,60 1,20 0,46 1,19 1,03 1,12 1.66 1,67

NakkeitaII gJeldar rnors•Iskap.

9 Ekstraordinær Inntekt Waksjesalg J2007 rned 29,294 rnkI kr

DallnIsJonar nekkeitaIl

Brutto foryenesternargn Resultat lar skatt uprosent av dr if tonntekter

Kaptalens ornlapshastighet Driftunntekter doldert med gjennornsturthg totalkaptal

Totalkaptalrentalulttet Resultat far skatt pluss rentekostnader i prosent av gennomsrottlig totalkaptal

Egenkaptalrentablutet Resultat etter skatt t prosent av gjennornsnittlig egenkaptal

Egenkaptalprosent Sarnlet egenkapttal prosent av totalkapttal per 31 desernber

Idkodttetsgrad 1 Ornløpsnudler dnadert rned kortsiktig gjeld

4.8 SAMFUNNSREGNSKAP OG VERDISKAPNING - KONSERN

Yrnber A5 Yser her gjermorn en forenklet (ramshlling halken betydning verdiene sorn skapes r kortternet har for lokalsamfunnet

ivårt område Selskapets nnsats gjennom arbeaskraft, kaptal, kunnskap og teknolog er fordelt på de ulike interessegruppene

som har tydratt De ansatte får sin andel av verdiskapningen gjennom lønn og sosiale ytelser Eerne får del gjennom utbytte

Stat og kommuner får sin del gennom skatter og avgfter

VerdiskaonIng Itall 11000 kr) 2013 2012 2011 2010 2001

Totale driftsinntekter 144 510 119 780 138 753 144 347 124 702

- forbruk av varer og tjenerter ' 38 690 35 669 44 807 47 948 41 795

Brutto verdIskaonlno 105 820 84 111 93 946 96 399 82 907

Ordinære avskrivninger 26 677 26 604 25 281 23 327 20 610

. Netto vardiskaonlog 79 143 57 507 68 665 73 Q72 62 297

4 Finansposter (netto) 3 662 3 606 -1 225 4 613 1 623

= Totale verdlar tlI fordenna 82 805 61 113 67 440 77 685 63 92Q

Ford4IIng av verdIskapnIng (tall I 1000 kr)






Ansatte






Brutto lønn og sosiale ytelser

(inkl fordelt lønn til investering)-" 43 832 40 321 37 534 38 038 34 891

Stat og konxnuner






Skatter og avgitter, herunder pendomsskatt ' 13 344 7 209 10 819 9 826 7 953

Ekrne (kornmunettylkeskornmune)






Utbytte 10 000 4 500 6 000 18 471 12 70,3

BadrIften






Resultat til egenkaptal og ny verdiskappng 15 629 9 083 13 087 11 351 8 376

Forgalt. verdler 
 82 805 61 113 67 440 77 685 63 920

Forbruk av varer og tjenester representerer en betydelig del lokale innkjep cg ytelser

Belepet inkluderer også sponung eg stertte til lokale Ultak

Beregner ui en gjennomsnittlig skatt fra de ansatte på 30 % utgar dette 13,1 mill kr

Avgitter omfatter enova-, torbruks- og merverdavgift Fallerstatninger er ikke medtatt

Konsernels investermger utgjorde 33,9 mill kr t 2013
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NORDREISAKOMMUNE

U;• (~, -(rIW",k611~ A.53

6 JUN2014

Kautokeino kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Loppa kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Troms Fylkeskommune

Sørkjosen, 05.06.2014

Utbytte for 2013 fra Ymber AS

Generalforsamlingen i Ymber AS vedtok den 05.06.2014 folgende fordeling
av utbytte for 2013:

Aksjonærer pr 05.06.2014 Aksjer Andel




Utbytte i kr
Troms fylkeskommune 10 16.7% 1666666,67
Nordreisa kommune 10 16.7% 1666666.67
Skjervøy kommune 10 16,7% 1666666,67
Kåfjord kommune 10 16,7% 1666666,67
Kautokeino kommune 10 16,7% 1666666.67
Kvænangen kommune 5 8,3% 833333,33
Loppa kommune 5 8.3% 833333,33
Sum 60 100.0% 10000000

I hht lov om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-3 vil utbetaling av utbytte skje
senest 6 måneder etter avholdt generalforsamling.

Vedlagt folger også selskapets årsrapport for 2013.

Med vennlig hilsen
Ymber AS

Lill Torunn Hansen
Økonomisjef
Tlf 77 77 04 23 / 957 56 775

Ymber AS
Bjørklysvingen 3

9152 Sørkjosen

Tlf: 77 77 04 00

Faks: 77 77 04 01

E-post: post@ymber.no
Web: www.ymber.no

Org.nr: NO 914 678 412 MVA
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KOMREV

NORD

27 :1()N2014
_

,
•:21,1.5.• •

Nordreisa kommune v/Rådmannen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref: Vår ref:Saksbehandler:Telefon: L,--‘'E...,----Dato-:'--- ----------- I
4871EBEmely Bertelsen77 60 0504 Dc, ------266 2O-I-4.--. ........___...r.-emely.bertelsen@komrevnord.no

OPPSUMMERING ÅRSREGNSKAPET 2013

Vår revisjon av årsregnskapet for 2013 ble avsluttet med revisjonsberetning avgitt 30.4.2014.
Gjennom revisjonen fremkom noen forhold som ikke påvirket konklusjonen i revisjons-
beretningen, men som kan være et grunnlag for oppfølging og ytterligere forbedringer av
regnskapet 2014.

Noter og årsberetningen

Årsberetningen er en del av kommunens årsoppgjør og skal inneholde noen opplysninger i
hht.bestemmelser omtalt i Kommunelovens § 48 nr 5. Herav pålegges kommunen å
redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksattfor å sikre betryggende
kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Dette punktet oppfatter vi også er ment å gjelde
den interne kontrollen innenfor økonomiforvaltningen. Vi kan ikke se at årsmeldingen
omtaler dette forholdet klart.

Noter kan fortsatt forbedres. Opplysninger om interkommunale samarbeid og overføringer
til/fra samarbeidet der kommunen er hovedkontor, kan med fordel tas inn som en egen note.

For anleggsmidler (varige driftsmidler) vurdert etter regnskapsforskriften § 8 bør det også tas
med en oversikt over større pågående prosjekter.

Noter skal ha klar henvisning til postene i regnskapet som blir kommentert.

Vi henviser til Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr 6 Noter og årsberetning og NKRF's
regnskapsmappe. Sistnevnte gir gode forslag til oppsett av noter. NKRF's regnskapsmappe
anbefales tatt i bruk i Nordreisa kommune da denne også inneholder gode sjekklister for
kommunens egen kvalitetssikting og dokumentasjon av det totale årsoppgjøret.

Buds'ett
Overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet skal budsjetteres. Her skal tilsvarende
budsjettering også finnes i investeringsregnskapet (overføring fra drift).

Revisjonen minner om at investeringsbudsjettet er årsavhengig. Investeringsbudsjettet må
reguleres ved behov for å tilfredsstille kravet til balanse og realisme. Budsjettering og
oppfølging av investeringsprosjekter synes ikke helt tilfredsstillende i kommunen. Når det
viser seg at planlagte investeringsprosjekter ikke blir igangsatt eller kommer sent i gang iløpet
av året, bør det rapporteres til K-styret slik at budsjettreguleringer kan gjøres.
Besek- og postsadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Storslett
www.komrevnord no postrd komrevnord.no

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

skapsrt~het
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Selvkost
Selvkostnotene for vann og avløp ble korrigert i nytt regnskap 11.4.14. I hht avtale pr e.post
med Hilde Henriksen skal regnskapsmessig korrigering av fondsavsetningene gjøres i 2014.
Kontroll av selvkostoppsettet viser for lite avsatt vann kr 209 022. Vannfond pr. 31.12.13 skal
være kr 1 747 806,-. Skal korrigeres i 2014.
Avløp viste for mye avsatt kr 563 628. Avløpsfond pr. 31.12.13 skal være kr 2 423 779,-.
Korrigering må gjøres i 2014.

Anleggsregister

Verdien av tomter i anleggsregisteret er ikke i samsvar med verdien av tomter i
balanseregnskapet. Vi viser til samtaler med økonomisjef der vi har fått opplyst at
anleggsregisteret ikke er korrekt og at anleggsregisteret skal gjennomgås på nytt. Vi imøteser
deres tilbakemelding.

Pensjon —premieinnbetaling
Aktuarberegningene fra KLP og SPK viser sum innbetalt pensjonspremie. Ved vår revisjon av
årsregnskapet 2013 sendte vi følgende forespørsel til dere i e-post 6.3.13: sitat:
"Aktuarberegningenfra KLP og SPK viser innbetaltpremie/tilskudd inkl, adm i 2013 hhv kr
4 964 472 og kr 27 366 400,-. Disse bør kontrolleres om aktuaren harfått med alle
betalingene som kommunen har gjort. Har dere avstemt disse iforhold til kravenefor 2013 og
utgifisføringene avpensjon på konto i driftsregnskapet?" sitat slutt. Revisjonen fikk ikke
skriftlig svar på denne henvendelsen, men gjennom samtaler oppfattet vi det slik at
kommunen ikke hadde kontrollert om aktuarens sum for innbetalt premie 2013 stemte med
kommunens regnskap. Vi anbefaler at aktuarberegningenes opplysninger om innbetalt premie
for ettertiden avstemmes mot regnskapet da eventuelle avvik har innvirkning på
premieavviket og årsresultatet. Avstemmingsdokumentasjonen bør inngå som en del av
dokumentasjonen på kvalitetssikringen av regnskapet.

Tapsavsetning
Det avsettes ikke til eventuelle fremtidige tap på utestående fordringer. Vi anbefaler
kommunen å vurdere dette.

Balanseregnskapet —avstemminger og dokumentasjoner

Formidlingslån:
Balansekonto for formidlingslån, konto 222890001 viser kr 76 243 938,74. Avstemmings-
dokumentasjon ble ikke fremlagt ved regnskapsavslutning 31.12.2013. På forespørsel til
økonomiavdelingen i kommunen har vi fått fremlagt en anordningsrapport fra Lindorff
(innfordring). Denne viser total lånemasse pr. periodeslutt kr 76 951 876,58. I hht denne
rapporten er lånesaldo i kommunens balanse kr 707 937,84 lavere enn det som fremkommer i
utskriften fra Lindorff. Vi ber om tilbakemelding om kontoen nå er avstemt og om differanser
er klarlagt. Vi minner om at avstemming og dokumentasjon av saintlige vesentlige
balanseposter kal foreligge pr. 31.12.

Bundne driftsfond:
Kommunen har ikke tilfredsstillende dokumentasjoner på endel balanseposter for
kontogruppe 51 Bundne driftsfond. Disse kontoene skal på lik linje med andre balansekontoer
være avstemt og det skal foreligge dokumentasjoner på hvorfor midlene er avsatt. Vi har fått
opplyst at det gjøres tiltak for å "spore opp" dokumentasjoner for fondsmidler som står i
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balansen og endel dokumentasjoner er fremlagt pr. 31.12.2013. Vår gjennomgang av bundne
fond viser et stort antall fond med beløp under kr 30 000. Kommunen bør ta stilling til disse i
2014 og eventuelt inntektsføre fond som avdelingene ikke kan redegjøre for.

Aksjer og Andeler:
Aksjer og andeler er ikke dokumentert pr. 31.12. Vi ber om at kommunen etablerer rutiner
slik at disse foreligger i dokumentasjonen til årsoppgjøret.

Vi håper Nordreisa kommune ser på oppsummeringen som et positivt bidrag til at
årsoppgjøret for 2014 kan gjennomføres på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 15. september 2014.
Svar sendes: KomRev NORD IKS, Vestregata 33, 9008 TROMSØ.

Med hilsen

Emely Bertelsen
revisor

Gjenpart: Nordreisa kommune, økonomiavdelingen
Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

NORDRESACY.Ir.1UNE

rCi^

Mai 2014

Utvikling i kommuneøkonomien i
Troms 2013/2014

> økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2013

> Tall fra kommunenes budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017

Kilder:

SSB/KOSTRA (tall publisert 17. mars 2014)

Kommunenes budsjett og økonomiplan 2014-2017 som er sendt til Fylkesmannen

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@frntr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

sosialavdelingen
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Foreløpige KOSTRA-tall for 2013

Driftsresultatene i 2013 for Troms-kommunene sett under ett ble noe svakere enn i året

før, og resultatene ble noe svakere enn landsgjennomsnittet. Lånegjelden gikk litt ned,

men er fremdeles betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Nivået på de frie

fondsmidlene (disposisjonsfond) økte, men er fortsatt lavt sett i forhold til

landsgjennomsnittet.

Om rapporteringen og tallgrunnlaget

SSB publiserte 17. mars 2014 foreløpige KOSTRA-talll for 2013. Vi benytter i rapporten tall på

konsernnivå, det vil si tall for hele kommunen, inkludert kommunale foretak,

interkommunale samarbeid og interkommunale selskap2. Tallene som er sendt inn er teknisk

sett godkjent av SSB, men må sees på som ureviderte tall ettersom regnskapene til

kommunene ikke har blitt revidert ennå. De endelige, reviderte tallene blir publisert 16. juni

2014.

Rapporteringsfristen for å komme med i publiseringen 17. mars var 17. februar. 22 av 24

kommuner (92 %) i Troms rapporterte KOSTRA-tall i tide til å komme med i publiseringen av

foreløpige KOSTRA-tall for 2013. Kun Bardu og Karlsøy kommuner rapporterte ikke i tide, og

det er derfor foreløpig ikke publisert KOSTRA-nøkkeltall som inkluderer regnskapstall for

2013 for disse kommunene.

Antall kommuner som ikke har rapporterte i tide til å komme med i publiseringen av de

foreløpige KOSTRA-tallene er meget lavt for 2013 i forhold til tidligere år, noe som er

positivt. I rapporteringen av 2012-tallene var det 6 kommuner som ikke kom med i

publiseringen i mars. Tilsvarende antall var 9 for 2011, 5 for 2008-2010 og 9 for 2007.

KOSTRA-tallene er sentral styringsinformasjon for kommunene. Det er viktig at kommunene

kan benytte seg av tallene på et tidligst mulig stadium, blant annet i forbindelse med

utarbeidelsen av årsmeldingen som skal avlegges innen 31.3 hvert år. Videre inngår de

foreløpige KOSTRA-tallene i statens beregninger av behov for overføringer til

kommunesektoren for kommende år, som presenteres i kommuneproposisjonen.

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

effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal

virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle

kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB,samt

på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB.

2
Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og

Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens

konsernregnskap. Regnskapene til IKSer fordelt på eierkomrnunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i

Brønnøysund.
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Det er spesielt oppløftende at Torsken kommune for første gang har rapportert

regnskapstall i KOSTRA etter at kommunen i desember 2013 kom å jour med regnskapene til

og med 2012 etter et omfattende prosjektarbeid. Foreløpig er det publisert tall for 2012 og

2013 for kommunen.

På landsbasis er det 28 av 428 kommuner som for 2013 ikke har rapportert regnskapstall i

tide til å komme med i publiseringen av de foreløpige tallene. Dette innebærer at 93 % av

kommunene har rapportert. I rapporteringen for 2012 var det 38 av 429 kommuner som ikke

rapporterte innen fristen (dvs. at 88,5 % av kommunene rapporterte i tide).

Ettersom ikke alle kommuner har rapportert, er tallene for landet u/ Oslo basert på anslag

der det beregnes tall for manglende kommuner. Dette gjelder også fylkesgjennomsnitt i

fylker der ikke alle kommuner har rapportert. Regnskapstallene estimeres på bakgrunn av de

kommunene som har rapportert til KOSTRA. Gjennomsnittstallene for Troms vil dermed

kunne endres når de to de siste kommunene har rapportert, og i tillegg vil tallene kunne

endres etter at regnskapene er revidert. Tallene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.

Harstad og Bjarkøy kommuner ble fra 1. januar 2013 sammenslått til én kommune, Harstad

kommune. Det er i rapporten ikke vist tall for årene 2011 og 2012 for den nye kommunen.

Endring i inntekter og utgifter

Tabell 1 viser prosentvis endring i brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter de to siste

årene.




2011 2012 2012 2013

Kommune InntektsendrIng Utgiftsendfing Inntektsendring Utgiftsendring

Tromsø 5,4% 5,7% 5,7% 7,2 %

Harstad (f.o.m. 2013)





Kvæfjord 3,5% 5,9% 3,4 % 1,7%

Skånland 2,3% 2,1% 1,4 % 5,6%

Ibestad 8,3% 2,8% 6,7% 6,3%

Gratangen 0,2% 2,5% 4,5% 3,7%

Lavangen 8,0% 4,8% -1,0% -1,8%

Bardu 1,6% -2,2%




Salangen 7,6% 3,9% 6,7% 5,9 %

Målselv 5,0% 4,1% 2,1% 3,9 %

Sørreisa 8,7% 8,5% 2,2% 5,1%

Cryrøy 5,2 % 7,8% -0,1% 2,0 %

Tra nøy 7,1 % 10,6% 0,0% -0,6%

Torsken




4,4% 2,6%

Berg 1,1 % 4,4% 4,0% -0,1 %

Lenvik 9,0 % 5,7 % 2,4% 4,2%

Balsfjord 5,7 % 7,9% 4,1% 4,9%

Karlsøy 7,7 % 6,0%




lyngen -0,2% 7,5% 3,6% 5,6%

Storfjord 2,7% 2,8% 0,0% -3,0%

Gaivuotna Kåfjord 3,9 % 4,1% 3,4% 1,5%

Skjervøy 5,6% 1,6% 1,8% 0,8 %

Nordreisa 8,9 % 7,3% 6,6% 5,1%

Kvænangen 23,5% -0,2% -11,5% 8,1%

Troms 6,2 % 5,0 % 4,8 % 5,6%

Troms u/Tromsd 6,7 % 4,6 % 4,2% 4,6%

Landet u/ Oslo 7,2 % 6,9 % 4,8 % 5,2 %

Tabell 1: Prosentvis endring i inntekter og utgifter
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I 2013 vokste utgiftene mer enn inntektene. For Troms vokste utgiftene med 5,6 %, mens

inntektene vokste med 4,8 %. Tilsvarende tall for Troms u/ Tromsø var 4,6 % for inntektene

og 4,2 % for utgiftene. 13 kommuner hadde større vekst i inntektene enn i utgiftene.

I 2012 vokste inntektene mer enn utgiftene. Også da hadde 13 kommuner større vekst i

inntektene enn i utgiftene.

Avskrivninger er en del av kommunenes brutto driftsutgifter, men elimineres før resultatet

fastsettes (motpost). Disse gir altså ikke resultateffekt - det er avdragsutgiftene som gir

resultateffekt i kommuneregnskapet. Hvis en i tillegg tar hensyn til den særskilte

regnskapsføringen av premieavvik på pensjon, var utgiftsveksten i 2013 lavere enn

inntektsveksten, og vice versa i 2012. I 2012 var det et spesielt stort positivt premieavvik

(som da ble inntektsført det året, og «reduserte» brutto driftsutgifter).

Utvikling i brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er de totale driftsinntektene fratrukket utgiftene som er knyttet til den

årlige driften av kommunen (lønns- og pensjonsutgifter og andre løpende driftsutgifter). Et

godt brutto driftsresultat kan benyttes til å svare for høye rente- og avdragsutgifter som

følge av høy lånegjeld, til egenkapital i investeringer eller til å håndtere uforutsette utgifter

eller svikt i inntektene.

I brutto driftsresultat inngår også avskrivninger (som er et økonomisk uttrykk for

verdiforringelsen på anleggsmidler), men som sagt elimineres dette før netto driftsresultat

fastsettes (det er de betalte avdragsutgiftene som har resultateffekt i kommuneregnskapet).

Tabell 2 viser utvikling i brutto driftsresultat for kommunene i Troms.
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Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 4,2% 3,9% 2,5 %

Harstad (f.o.m. 2013)




6,0 %

Kvæfjord 0,7% -1,6% 0,1 %

Skånland 3,7% 3,8% -0,1 %

lbestad -1,8% 3,3 % 3,7 %

Gratangen 3,9% 1,7 % 2,2%

Lavangen 5,1% 7,9% 8,4%

Bardu 1,8% 5,4 %




Salangen 0,7% 4,1 % 4,8%

Målselv 2,4 % 3,3 % 1,6 %

Sørreisa 6,5 % 6,6 % 3,9%

Dyrøy 5,8% 3,5 % 1,5%

TranØY 4,3% 1,2% 1,7%

Torsken




4,9% 6,5%

Berg 6,9 % 3,8% 7,7%

Lenvik -0,9 % 2,2% 0,5 %

Balsfjord 5,8% 3,9% 3,1%

KarlsØy 3,2 % 4,7%




Lyngen 12,4% 5,6% 3,8%

Storfjord -0,2 % -0,3 % 2,8%

Gåivuotna Kåfjord -0,4% -0,6% 1,3 %

Skjervøy -0,7% 3,0 % 4,0 %

Nordreisa 3,9% 5,3 % 6,6%

Kvænangen 2,7% 21,4% 3,9%

Troms 2,7% 3,8% 3,1%

Troms u/Tromsø 1,8% 3,8% 3,4%

Landet uten Oslo 2,2% 2,5% 2,1%

Tabell 2: Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2013 viser at brutto driftsresultat ble svekket for Troms-

kommunene samlet sett i forhold til året før. Fra et netto driftsresultat på 3,8 % i 2012 endte

dette på 3,1 % i 2013, altså en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Dersom en holder Tromsø

kommune utenfor er resultatet for Troms i 2013 på 3,4 %, en nedgang på 0,4 prosentpoeng

fra 3,8 %. For landet u /0slo (Oslo holdes utenfor gjennomsnittsberegningen ettersom den

både er kommune og fylkeskommune) endte resultatet på 2,1 %, en nedgang på 0,4

prosentpoeng fra 2,5 %.

21 av 22 kommuner fikk et positivt brutto driftsresultat i 2013. Skånland kommune var den

eneste kommunen som fikk et negativt brutto driftsresultat. 15 av kommunene fikk et

høyere brutto driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Høyest brutto driftsresultat fikk

kommunene Lavangen, Bergog Nordreisa.

12 kommuner fikk et forbedret brutto driftsresultat i 2013 sammenlignet med 2012, mens 9

kommuner fikk et svakere resultat (endring ikke vist for Harstad kommune). Størst

forbedring hadde Berg kommune med økning på 3,8 prosentpoeng og Storfjord med 3,1

prosentpoeng. Kvænangen kommune hadde størst nedgang, fra 21,4 % i 2012 til 3,9 i

2013, noe som ikke var en uventet utvikling. I 2012 fikk kommunen ekstraordinære

skatteinntekter som følge av at Jøkelfjord Laks AS ble solgt av de daværende eierne, og dette

genererte store skatteinntekter for kommunen.
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Utvikling i netto driftsresultat

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

økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at

alle årets driftsutgifter (lønnsutgifter, andre driftsutgifter) og rente- og avdragsutgifter

knyttet til lånefinansierte investeringer er trukket fra alle årets driftsinntekter. Netto

driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til finansiering av

investeringer eller avsettes til seinere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes

økonomiske handlefrihet.

Fylkesmannen anser et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over

en lengre tidsperiode som et tegn på en sunn og robust kommuneøkonomi. Det er viktig å

understreke at et slikt resultat ikke er et overordnet mål i seg selv, slik det vil være i en

profittmaksimerende bedrift. Det overordnete målet for kommunene er å ha et høyest mulig

nivå på velferdstjenestene som de skal yte til befolkningen innenfor de fastsatte økonomiske

rammene. «Bunnlinjen» (det økonomiske sluttresultatet, som kalles mer- eller

mindreforbruk, dvs, resultatet etter bruk av og avsetning til fond) er i kommuneregnskapet

en kontrollpost som viser om kommunen har brukt mer eller mindre enn kommunestyret

som bevilgende myndighet har vedtatt å bruke av årets midler og tidligere års oppsparte

midler.

Tabell 3 viser netto driftsresultat for 2013 og de to foregående årene.
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Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 2,9 % 1,6% 0,7%

Harstad (f.o.m. 2013)




3,9%

Kvæfjord 0,8% -1,1% -0,4%

Skånland 2,6% 3,2 % -1,0%

Ibestad -1,0% 5,2 % 4,0%

Gratangen 3,3% 0,5 % 0,8%

Lavangen 6,5 % 8,0% 3,6%

Bardu 1,7% 4,4%




Salangen -1,1% 2,2% 3,7%

Målselv 0,3 % 2,4% 0,6%

Sørreisa 3,1 % 3,4% 1,8%

Dyrøy 6,3% 3,5 % 2,3%

Tranøy 2,4% -0,4% 0,5%

Torsken




1,2 % 4,0%

Berg 5,7% 2,8 % 7,7%

Lenvik -2,1% 2,2 % -0,2%

Balsfjord 4,6% 1,8% 0,9 %

Karlsøy -0,4% 2,4 %




Lyngen 8,4% 2,3 % 1,6%

Storfjord -1,3% -1,4% 1,9%

Gåivuotna Kåfjord 1,0% 2,3 % 2,6%

Skjervøy 0,3 % 1,6 % 3,5%

Nordreisa 2,2 % 3,1% 4,2%

Kvænangen 4,4 % 21,9 % 4,2%

Troms .1,4 % 2,4% 1,7 %

Troms u/Tromsø 0,4% 2,8 % 2,3 %

Landet uten Oslo 2,1 % 2,9 % 2,5 %
Tabell 3: Netto driftsresultat i % av brutto d iftsinntekter

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2013 viser at netto driftsresultat ble svekket for Troms-

kommunene samlet sett i forhold til året før. Fra et netto driftsresultat på 2,4 i 2012 endte

dette på 1,7 % i 2013, altså en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Dersom en holder Tromsø

kommune utenfor er resultatet for Troms i 2013 på 2,3 %, en nedgang på 0,5 prosentpoeng

fra 2,8 %. For landet u /0slo (Oslo holdes utenfor gjennomsnittsberegningen ettersom den

både er kommune og fylkeskommune) endte resultatet på 2,5 %, en nedgang på 0,4

prosentpoeng fra 2,9 %.

19 av 22 kommuner som har rapportert tall fikk et positivt netto driftsresultat i 2013. 9

kommuner fikk et netto driftsresultat over det anbefalte nivået (3 %). 12 Troms-kommuner

fikk bedre driftsresultat enn landsgjennomsnittet.

Kommunene Berg (7,7 %), Nordreisa og Kvænangen (begge 4,2 %) fikk høyest netto

driftsresultat i 2013.

Kommunene Kvæfjord, Skånland og Lenvik fikk et negativt netto driftsresultat. I en slik

situasjon er en avhengig av oppsparte midler fra tidligere år for å unngå regnskapsmessig

merforbruk.
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10 kommuner fikk et forbedret netto driftsresultat i 2013 sammenlignet med 2012, mens 11

kommuner fikk et svakere resultat. Størst forbedring hadde Berg kommune med økning på

4,9 prosentpoeng. Kvænangen kommune hadde størst nedgang, fra 21,9 % i 2012 til 4,2 % i

2013.

Skatteinntektene i 2013 ble høyere enn det som ble lagt til grunn i opprinnelig statsbudsjett

(som kom i oktober 2012) og i kommunenes opprinnelige budsjetter for 2013, men ble

likevel noe lavere enn prognosene i løpet av 2013 skulle tilsi. Da statsbudsjettet for 2013 ble

laget var anslaget på kommunenes skatteinntekter (skatt på inntekt og formue) på 125,7

milliarder kroner. I første del av 2013 var skatteinngangen stor og regjeringen endret derfor

skatteanslaget. Mot slutten av året ble skatteinngangen noe svakere enn forventet. Faktisk

skatteinngang i 2013 ble 126,42 milliarder kroner. Den samlete økningen i kommunenes

skatteinntekter kommer alle kommunene til gode gjennom skatteinntektsutjevningen.

Lånegjeldog rente- og avdragsbelastning

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)3.

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. Lånefinansierte investeringer i VAR-

sektoren (vann, avløp og renovasjon) er med i indikatoren, men kapitalkostnadene ved slike

lån blir i de fleste kommuner dekket gjennom VAR-gebyrene, og påfører ikke kommunene

nettoutgifter ved at de er selvfinansierende lån.

Tabell 4 viser netto lånegjeld for 2013 og de to foregående årene, i % av brutto

driftsinntekter.

3 Definisjonen av netto lånegjeld ble endret til publiseringen 17. mars 2014 for årene f.o.m. 2012 p.g.a. inkludering av

lånefond i konsernbalansen for kommunene Oslo, Drammen og Bergen. Dette vil kunne påvirke gjennomsnittstallene for

landet og aktuelle fylker (Oslo holdes som sagt utenom landsgjennomsnittet i denne rapporten)
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Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 101,5% 100,7% 98,1%

Harstad (f.o.m. 2013)




109,4%

Kvæfjord 40,7% 42,8% 40,8%

Skånland 89,2% 90,3% 88,0%

lbestad 42,8% 40,1% 38,1%

Gratangen 95,5% 95,8% 91,0%

Lavangen 51,9% 45,8% 41,9%

Bardu 79,4% 78,5%




Salangen 64,8% 70,3% 83,4 %

Målselv 74,1% 72,2% 69,7%

Sørreisa 100,3% 91,7% 83,7%

Dyrøy 71,8% 75,0% 74,4%

Tranøy 61,7% 64,1% 61,1%

Torsken




79,5% 66,7%

Berg 73,1% 66,2% 58,1%

Lenvik 92,6% 88,6% 84,9%

Balsfjord 84,5% 80,5% 85,0%

Karlsøy 75,2% 75,0%




Lyngen 134,8% 134,9 % 125,7%

Storfjord 79,4% 82,1% 82,3%

Gåivuotna Kåfjord 56,4% 64,2% 63,2%

Skjervøy 85,5% 79,8% 80,4%

Nordreisa 87,9% 86,6% 88,6%

Kvænangen 47,4% 57,0% 66,0%

Troms 90,4% 89,5 % 88,8 %

Troms u/Tromsø 83,7 % 82,8% 83,2 %

Landet uten Oslo 74,0% 74,0 % 75,1 %
Tabell 4: Netto lånegjeld i av brutto driftsinntekter

KOSTRA-tallene viser at det i løpet av det siste året er små endringer i netto lånegjeld målt i

% av brutto driftsinntekter for Troms-kommunene sett under ett. Netto lånegjeld gikk ned

for Troms-kommunene samlet sett fra 89,5 % pr. 31.12.2012 til 88,8 % pr. 31.12.2013, dvs.

en reduksjon på 0,7 prosentpoeng. For Troms u /Tromsø gikk netto lånegjeld opp fra 82,8 %

til 83,2 %. For landet u/ Oslo økte lånegjelden fra 74 % til 75,1 %.

Troms-kommunene sett under ett har som vi ser et høyere gjeldsnivå enn

landsgjennomsnittet, både dersom vi ser på Troms med og uten Tromsø kommune. Dette er

en situasjon som har vedvart over tid. Trenden de siste årene har imidlertid vært en nedgang

av lånegjelden i Troms, mens det har vært en viss økning på landsbasis. Denne trenden ser ut

til å ha fortsatt også i 2013.

12 av kommunene i Troms har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet pr. 2013, mens 10

kommuner ligger under landsgjennomsnittet.

Pr. 31.12. 2013 har Lyngenkommune høyest lånegjeld av kommunene i Troms, med 125,7

%. Deretter følger Harstad kommune med 109,4 % og Tromssåkommune med 98,1 %.
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lbestad kommune har lavest lånegjeld pr 2013 med 38,1 %, fulgt av Kvæfjord kommune
med 40,8 % og Lavangenkommune med 41,9 %.

15 kommuner fikk en nedgang i lånegjelden i 2013 sammenlignet med året før, mens
lånegjelden økte for 6 kommuner. Størst nedgang var det i Torsken, Lyngenog Berg
kommuner. Salangen kommune og Kvænangen kommune hadde størst økning.

Nedgangen i netto lånegjeld målt i % av brutto driftsinntekter kan tilskrives både økte
inntekter (nevneren) og redusert lånegjeld (telleren). Enkelte deler av kommunenes

driftsinntekter kan være engangseffekter og dermed ikke løpende. For å nyansere bildet av
gjeldsutviklingen kan vi tilføye at målt i absolutte tall var det 12 kommuner (Kvæfjord,
Skånland, Gratangen, Lavangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik og
Lyngen) som reduserte lånegjelden (det er her ikke tatt hensyn til inflasjon).

Rente- og avdragsbelastning

Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen
fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke
fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas det bare hensyn til
transaksjoner i driftsregnskapet.

Tabellen under viser utvikling i netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter.

Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 6,1 % 7,4% 7,2%

Harstad (f.o.m. 2013)




5,6%

Kvæfjord 2,1 % 1,8% 2,7%

Skånland 4,6 % 4,2% 5,4 %

lbestad 1,8% 1,0% 2,4%

Gratangen 5,0% 5,9% 5,7%

Lavangen 3,1% 4,3% 4,8%

Bardu 5,1% 6,1%




Salangen 5,2% 5,0% 4,1 %

Målselv 6,2% 5,2% 4,7 %

Sørreisa 7,7% 7,3 % 6,5%

Dyrøy 4,8% 5,6% 5,4%

Tranøy 5,1% 4,9% 4,6%

Torsken




6,9 % 5,6%

Berg 5,5 % 5,6% 4,4%

Lenvik 6,0 % 4,6 % 5,0 %

Balsfjord 5,3 % 6,2% 6,3 %

Karlsøy 6,1% 5,3%




Lyngen 7,9% 9,1% 7,8%

Storfjord 6,6% 7,0% 6,6 %

Gåivuotna Kåfjord 2,7% 2,8% 4,1 %

Skjervoy 3,4% 5,5 % 4,8 %

Nordreisa 5,3% 5,7 % 5,8%

Kvænangen 1,1% 2,5 % 3,3%

Troms 5,6% 5,9 % 5,9%

Troms u/Tromsø 5,3% 5,0 % 5,1 %

Landet uten Oslo 4,2% 3,8 % 3,7 %

Tabell 5: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter
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KOSTRA-tallene viser at rente- og avdragsbelastningen, eller kapitalutgiftene (målt som

netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter) er større i kommunene i Troms enn

landsgjennomsnittet.

For 19 av 22 kommuner er rente- og avdragsbelastningen større enn landsgjennomsnittet.

En større andel av driftsinntektene i kommunene i Troms går til å dekke rente- og

avdragsutgifter, og dermed blir det det mindre til løpende drift. Lyngenkommune har

høyest rente- og avdragsbelastning, fulgt av Tromsø, Storfjord og Sørreisa.

Rente- og avdragsbelastningen var uendret i 2013 ift. 2012 for Troms samlet. For Troms

u/Tromsø var det en økning på 0,1 prosentpoeng fra 5,0 % til 5,1 %. På landsbasis gikk tallet

ned fra 3,8 % til 3,7 %.

Mange kommuner i Troms benytter seg av muligheten som kommuneloven § 50 nr. 7a gir til

å utsette betalingen av avdrag, og en del kommuner opererer med tilnærmet

minimumsavdrag. Dette gjør at de årlige avdragsutgiftene reduseres, men kommunene

pådrar seg samtidig økte renteutgifter slik at de samlete kapitalutgiftene vil kunne øke.

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 for sin løpende drift. Utviklingen i

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.

Tabell 6 viser utviklingen i disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter.
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Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 1,8% 2,6% 2,6%

Harstad (f.o.m. 2013)




0,1%

Kvæfjord 0,7% 0,1% 0,0%

Skånland 1,4% 2,0% 1,7%

lbestad 0,4% 0,3 % 2,9%

Gratangen 2,5% 2,3% 2,0%

12vangen 1,3% 4,8% 3,4%

Bardu 1,8% 4,5%




Salangen 0,0% 0,0% 0,0%

Målselv 1,3 % 0,4% 1,7%

Sørreisa 0,4% 2,8% 3,8%

Dyrøy 8,2% 8,4% 9,3%

Tranøy 1,5% 1,3% 0,1%

Torsken




0,1% 0,1%

Berg 6,2% 2,8% 1,3%

Lenvik 0,4% 0,9% 0,6%

Balsfjord 0,9% 1,8% 1,6%

Karlsøy -1,9% -1,8%




Lyngen 1,3% 2,4% 2,8%

Storfjord 0,1% 1,2% 1,2%

Gåivuotna Kåfjord 0,1% -1,4% -1,3%

Skje rvøy 0,1% 0,1% 2,6%

Nordreisa 0,1% -0,9% -0,9%

Kvænangen 1,0 % -1,0% 19,6%

Troms 1,2 % 1,5% 2,1 %

Troms u/Tromsø 0,9 % 0,9 % 1,9 %

Landet uten Oslo 5,6% 5,9 % 5,7%

Tabell 6: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Tallene viser at kommunene i Troms samlet sett økte disposisjonsfondet i 2013, fra 1,5 % til
2,1 %, noe som er positivt. Netto driftsresultat ble svakere i 2013 enn i 2012, noe som kunne
antyde at utviklingen ville gå motsatt vei. En del av forklaringen på økningen i
disposisjonsfond for kommunene samlet sett er det ekstraordinært høye driftsresultatet i
Kvænangen kommune i 2012, som ble satt på disposisjonsfond først i 2013.

Kommunene i Troms har i gjennomsnitt et klart lavere nivå på disposisjonsfondene enn
landsgjennomsnittet. Kommunene Harstad, Kvæfjord, Salangen, Tranøy, Torsken, Kåfjord
og Nordreisa har i praksis ingen fondsmidler, og flere av disse kommunene har, eller har
nylig hatt, et regnskapsmessig underskudd som må dekkes inn.

Kvænangen (19,6 %) og Dyrøy kommune (9,3 %) er de eneste kommunene i Troms med
disposisjonsfond over landsgjennomsnittet pr 2013. I kommuner uten økonomiske reserver
av betydning vil uforutsette utgifter eller svikt i inntektene i forhold til budsjettert nivå
kunne innebære at det må kuttes i tjenesteproduksjonen.

10 kommuner økte disposisjonsfondet fra 2012 til 2013. Størst økning var det i Kvænangen,
lbestad og Skjervøy kommuner. I 11 kommuner ble disposisjonsfondet redusert. Størst
nedgang var det i kommunene Lavangen, Berg og Tranøy.
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Underliggendeøkonomisk balanse—forhold å være oppmerksompå ved
vurderingen av netto driftsresultat

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter blir som nevnt sett på som viktigste

enkeltindikatoren i KOSTRA for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Det er

imidlertid en del faktorer som en bør ta hensyn til når en vurderer netto driftsresultat.

Hva som er et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune,

og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investeringsbehov/lånebehov og

nedbetalingstiden på lånegjelden. For en kommune som står foran en periode med store

investeringer bør netto driftsresultat være høyt for å gi kommunen mulighet til øke

egenkapitalandelen i investeringer. Dersom en kommune betaler mye mer enn

minimumsavdrag etter kommuneloven, vil den likevel kunne ha et tilstrekkelig netto

driftsresultat selv om dette er under 3 %. Dersom kapitalslitet er høyere enn betalte avdrag,

så stiller det høyere krav til et godt netto driftsresultat for å ha en sunn og robust økonomi.

Rentenivået

Rentenivået har vært gjennomgående lavt over flere år, hvilket har ført til lavere

renteutgifter for kommunene. Dette gjør det lettere for kommunen å få et bedre netto

driftsresultat. Mange kommuner i Troms har høy lånegjeld, og er eksponert for renterisiko

som følge av makroøkonomiske forhold. En økning i lånerenten vil for mange kommuner

gjøre store utslag på bunnlinjen i regnskapet.

Avdragsutsettelser

Mange kommuner i Troms opererer med avdragsutsettelser etter reglene i kommuneloven.

Dette vil ha betydning for resultatvurderingen for kommuner med høy lånegjeld. Flere

kommuner betaler langt mindre i årlige avdrag i forhold til de årlige avskrivningene (som

reflekterer kapitalslitet og verditapet på anleggsmidlene kommunene har investert i).

Momskompensasjon fra investeringer

Kommunene får som hovedregel kompensert all merverdiavgift på alle kjøp. Frem til og med

2009 kunne kommunene fritt disponere inntekter fra momskompensasjon fra investeringer i

driften. Fra og med 2010 ble det innført krav om at momskompensasjon fra investeringer

gradvis skal føres mer og mer i investeringsregnskapet, med minimum 20 % i 2010, økende

til 40 % i 2011, 60 % i 2012, 80 % i 2013 og 100 % fra 2014. Mange kommuner har brukt

inntektene fra momskompensasjon fra investeringer (som i stor grad er lånefinansierte) til å

holde driftsresultatet oppe. Fra 2014 faller altså denne inntektsmuligheten i driften bort i sin

helhet, og vil i stedet bidra til økt egenkapital i finansieringen av investeringer.
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Premieavvik pensjon

Fra regnskapsåret 2002 ble prinsippet for føring av pensjonsutgifter i kommuneregnskapet

endret. Bakgrunnen for endringen var et mål om å sikre en jevnere fordeling av

pensjonskostnadene over tid. Før 2002 ble betalt premie utgiftsført i sin helhet i

driftsregnskapet.

Etter 2002 skal betalt pensjonspremie korrigeres for premieavvik som er differansen mellom

årets premie og beregnet pensjonskostnad. Dersom kommunen betaler inn mer i

pensjonspremie enn hva den årlige pensjonskostnaden er beregnet til å være av

pensjonsselskapet (basert på forutsetninger som fastsettes av Kommunal- og

moderniseringsdepartementet), skal differansen —premieavviket —føres som inntekt (kredit)

i driftsregnskapet og som kortsiktig fordring (debet) i balanseregnskapet. I motsatt tilfelle

blir det en utgiftsføring (debet) i driftsregnskapet og føring på kortsiktig gjeld (kredit) i

balanseregnskapet. Kommunene kan selv velge om dette skal korrigeres i påfølgende års

regnskap, eller om det skal amortiseres over 15 år. (For premieavvik oppstått i 2011 og

seinere skal amortisering skje over 10 år).

Pensjonspremien (regningen) er betalt, men belastes altså ikke driftsregnskapet i sin helhet

det enkelte år. Kommuner med høyere betalt premie enn beregnet pensjonskostnad får en

inntekt i driftsregnskapet som ikke er «reell» i den forstand at de allerede har brukt disse

pengene. Inntekten medfører ingen innbetaling av midler. Dette er kun en teknisk føring

som følger av reglene om regnskapsføring av pensjon. For mange kommuner representerer

dette en likviditetsmessig utfordring.

Dersom kommunene over tid har betalt en pensjonspremie som er høyere enn den

beregnete pensjonskostnaden, vil de bygge opp et positivt premieavvik i balansen som skal

dekkes inn i driftsregnskapet. Flertallet av kommunene i Troms har valgt å gjøre dette over

de neste 15 årene. Siden ordningen ble innført i 2002 har det kun vært ett år der beregnet

pensjonskostnad har vært høyere enn betalt pensjonspremie, slik at kommunene har

opparbeidet et betydelig positivt premieavvik som da vil bli utgiftsført i årene som kommer.

Flere faktorer har medført en sterk vekst i pensjonspremien og et høyere premieavvik de

siste årene.

Det samlete premieavviket for kommunene i Norge u / Oslo er på 20,6 milliarder kroner ved

utgangen av 2013. For kommunene i Troms er tallet 844 millioner kroner. Til sammenligning

var brutto driftsinntekter for Troms-kommunene 13 milliarder kroner i 2013. Det

akkumulerte premieavviket vil altså belastes kommunenes driftsregnskaper de kommende

år.

Justert netto driftsresultat

Fylkesmannen har ikke grunnlag for å gjøre analyser for alle kommunene av hva netto

driftsresultat ville vært dersom rentenivået hadde vært høyere, eller dersom kommunene

betalte mer i ordinære avdrag på lån.
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Imidlertid er det mulig å justere KOSTRA-tallene for de «kunstige» inntektene fra det nevnte
premieavviket (dvs, årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik) og
inntekter fra momskompensasjon fra investeringer (som ikke er en varig løpende inntekt).

Tabellen under viser det vanlige netto driftsresultatet og netto driftsresultat justert for disse
to faktorene.

Kommune

2011 2012 2013

Netto

driftsresultat

Justert netto

driftsresultat

Netto

driftsresultat

Justert netto

driftsresultat

Netto

driftsresultat

Justert netto

driftsresultat

Tromsø 2,9 % 2,6% 1,6% 0,7% 0,7% 0,6%

Harstad (f.o.m. 2013)





3,9 % -0,5%

Kvæfjord 0,8% -1,3% -1,1% -6,1 % -0,4 % -1,5%

Skånland 2,6% -1,5% 3,2% -0,8% -1,0% -1,2%

lbestad -1,0% 2,6% 5,2% 5,0% 4,0 % 1,7%

Grata ngen 3,3 % -2,2% 0,5 % -3,6% 0,8 % 0,2%

Lavangen 6,5 % 4,6% 8,0% 2,3% 3,6% 2,4 %

Bardu 1,7% 0,8% 4,4 % 1,5%




Salangen -1,1 % -2,0 % 2,2% -1,9% 3,7% -0,1 %

Målselv 0,3% -0,7% 2,4% 1,2 % 0,6% 0,2%

Sørre isa 3,1% 2,4% 3,4% 2,4% 1,8% 0,9%

Dyrøy 6,3 % 2,9% 3,5% -2,2 % 2,3 % 1,8%

Tranøy 2,4% 0,4% -0,4% -4,8 % 0,5 % -0,6%

Torsken 0,0 %




1,2% -1,8% 4,0% 3,4 %

Berg 5,7% 4,0% 2,8% 3,7% 7,7% 7,2 %

Lenvik -2,1 % -3,4 % 2,2 % 1,0% -0,2% -1,9 %

Balsfjord 4,6% 4,4 % 1,8% -1,5% 0,9% -0,9 %

Karlsøy -0,4% -0,8% 2,4 % -2,3%




Lyngen 8,4% 3,1 % 2,3% -0,5% 1,6% -0,6%

Storfjord -1,3% -4,6% -1,4% -3,7% 1,9% 0,3%

Gåivuotna Kåfjord 1,0% -0,1% 2,3% -0,7% 2,6% 2,0%

Skjervøy 0,3% -0,2% 1,6% -1,0% 3,5% 3,4 %

Nordreisa 2,2% 2,2% 3,1% -1,9 % 4,2% 2,7%

Kvænangen 4,4% 3,8% 21,9% 16,5 % 4,2% 1,3%

Troms 1,4% 0,3 % 2,4% 0,2% 1,7 % 0,3%

Troms u/Tromsø 0,4 % -1,2 % 2,8% -0,1 % 2,3 % 0,2%

Landet u/ Oslo 2,1 % 0,4% 2,9 % 0,0 % 2,5 % 1,1 %
Tabell 7: Netto driftsresultat og justert netto driftsresultat

Tabellen viser at de justerte netto driftsresultatene gjennomgående er betydelig lavere enn
det ordinære resultatet.

Mens ordinært netto driftsresultat gikk ned fra 2,4 % i 2012 til 1,7 % i 2013 for Troms, gikk
det justerte netto driftsresultatet opp fra 0,2 % til 0,3 %. I 2012 var det et spesielt stort
positivt premieavvik.

Det justerte netto driftsresultatet for Troms i 2013 er 1,4 prosentpoeng svakere enn det
ordinære netto driftsresultatet. I 2012 var justert netto driftsresultat 0,2 %, dvs. 2,2
prosentpoeng svakere enn det ordinære resultatet.
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For Troms u/Tromsø er justert netto driftsresultat på 0,2 %, dvs, en økning på 0,3

prosentpoeng fra 2012. Justert netto driftsresultat var negativt i 2012 og i 2011.

For landet u/ Oslo er det justerte netto driftsresultatet på 1,1 % mot 0,0 % i 2012. Justert

resultat er 1,4 prosentpoeng lavere enn det vanlige netto driftsresultatet, mot 2,9

prosentpoeng i 2012.
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Tall fra kommunenes budsjett 2014 og økonomiplan
2014-2017

Kommunene sender årlig inn vedtak om budsjett og økonomiplan med tilhørende

dokumenter til Fylkesmannen. Her presenteres noen funn fra disse dokumentene.

Formelle krav til hvordan årsbudsjettet skal settes opp er hjemlet i kommuneloven og

budsjettforskriften. De obligatoriske budsjettskjemaer (budsjettskjema 1A og 1B for

driftsbudsjettet og budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet) og de økonomiske

oversiktene gjelder kun for årsbudsjettet. Det vil si at det ikke er formelle krav til hvordan

økonomiplanens år 2-4 skal stilles opp tallmessig. Mange kommuner benytter

budsjettskjemaene og de økonomiske oversiktene også for resten av økonomiplanperioden,

men ikke alle kommunene gjør dette. For disse kommunene har vi ikke de aktuelle tallene.

Budsjettert netto driftsresultat 2014-2017

Tabellen under viser budsjettert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.

Komm une Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Sum 2014-2017

Tromsø 0,57%





0,57%

Harstad 1,06% -0,12% 0,35% 0,82% 0,53%

K~rd -0,16%





-0,16%

Skånland -1,11% -0,15% 0,31% 0,91% 0,00%

lbestad -0,51%





-0,51%

Gratangen 1,69% 0,85% 0,85% 1,87% 1,32%

Lavangen 1,01% 0,85% 0,85% 0,85% 0,89%

Bardu -0,38% 0,60% 0,89% 1,22% 0,58%

Salangen 0,33% 0,35% 0,73% 1,10% 0,63%

Målselv -0,51% -0,34% 0,12% -0,41% -0,28%

Sørreisa 1,62% 1,60% 0,29% 0,14% 0,92%

Dyrøy -0,35% 2,54% 2,54% 2,54% 1,82%

- Tranøy 0,50%





0,50%

Torsken 2,98%





2,98%

Berg 0,38%





0,38%

Lemik 0,16% 0,16% 0,07% 0,17% 0,14%

Bal*rd 0,17% 0,31% 0,28% 0,08% 0,21%

Karisøy 1,83% 2,56% 1,64% -0,11% 0,31%

Lyngen 1,35% 2,03% 1,32% 1,04% 1,43%

Storfiord 4,34% 2,35% 2,76% 0,03% 2,37%

Kåord 2,27%





0,00%

Skjervøy 2,07% 0,32% 0,30% -0,70% 0,51%

Nordreisa 2,71% 2,09% 2,27% 2,13% 2,30%

Kvænangen -3,15% -0,46% -0,37% -0,37% -1,09%

Troms 0,67 % 0,40% 0,61 % 0,59 % 0,57 %

Troms u/ Tromsø 0,73 % 0,40% 0,61 % 0,59 % 0,57 %
Tabell 8: Budsjettert netto driftsresultat 2014-2017
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I gjennomsnitt er budsjettert netto driftsresultat for Troms på 0,67 % i 2014, og 0,57 % for

økonomiplanperioden sett under ett. Gjennomgående er de budsjetterte resultatene lave.

Kommuner med stort underskudd som må dekkes inn, som Torsken, Nordreisa og Storfjorcl,
må ha et tilstrekkelig driftsresultat til å dekke inn gammelt underskudd.

Flere kommuner budsjetterer med negative netto driftsresultat i 2014, og her kan nevnes

Kvænangen, Skånland, Målselv og Dyrøy.

Utvikling i investeringer og lånegjeld

Tabell 9 viser kommunenes investeringer i anleggsmidler. Her inngår også investeringer i

vann og avløp som i de fleste tilfellene er finansiert av VA-gebyrene og dermed ikke påfører

kommunene nettoutgifter. Tall for regnskap 2012 og budsjett 2013 er vist, i tillegg til

årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.

Komm une Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 0P 2015 (dP 2016 0I) 2017




Sum 2014-2017

Tromsø 256 552 582 560 526 930 847 680 908 480 589 730 2 872 820

Harstad 0 448 334 340 029 267 207 101 548 30 018 738 802

Kvæfjord 27 118 9 129 2 447





2 447

Skånland 21 621 25 607 41 285 10 660 5 500 4 600 62 045

lbestad 7 395 13 2(X) 23 450 21 800 2 300 1 300 48 850

Gratangen 6 987 6 646 2 060 650 0




938 3 648

La .engen 23 970 1 325 4 187 4(X) 4C0




400 5 387

Bardu 23 503 7 200 37 675 30 540 17 385 9 100 94 700

Salangen 33 675 37 441 35 097 2 600 0




0 37 697

Målselv 0




0 62 740 43 430 46 500 15 500 168 170

Sørreisa 13 007 20 410 43 752 18 875 2 000




0 64 627

Dyrøy 18 546 12 560 24 225 22 825 16 100 3 400 66 550

Tranøy 19 100 16 911 6 647





6 647

Tors ken 24 338 13 600 16 850 3 750 1 300




0 21 900

Berg 6 272 14 600 1 035





1 035

Lemik 86758 181 325 231 100 165 900 34 400 21 650 453 050

Balsfjord 20 672 126 058 52 727





52 727

Karlsøy 0




0 80 405 10 080 9 080 14 500 114 065

Lyngen 0




0 8 360 38 400 3 700




200 50 660

Stortjord 25 471 23 416 10 558





10 558

Katjord 27 337 30 935 Manglertall Manglertall Manglertall Manglertall




Manglertall

Skjermay 0 3 800 12 055 18 000 0




0 30 055

Nordreisa 46 072 42 950 61 100 53 410 12 500 3 100 130 110

Kvænangen 36 596 25 551 11 085 20 390 2 000 8 300 41 775

Troms 697 653 1 612 623 1 635 799 1 576 597 1 163 193 702 736 5 078 325

Troms u/ Tromse 441 101 1 030 063 1 108 869 728 917 254 713 113 006 2 205 505

Tabell 9: I nv este ringer i anleggsmidler. Tall i tusen kr.

Det skal iht. budsjett for 2014 investeres for 1,636 mrd. kr. i Troms-kommunene. Videre er

det lagt opp til investeringer på 1,577 mrd. kr. i 2015, 1,163 mrd. kr. i 2016 og 702,7 mill. kr. i

2017. For 2014-2017 samlet skal det investeres for drøyt 5 mrd. kr, og 2,2 mrd. kr. for Troms

u/Tromsø.
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Forventet utvikling i lånegjeld er i varierende grad synliggjort i kommunenes budsjett og

økonomiplaner. En kan få et bilde på forventet utvikling i 2014 ved å se på forskjellen

mellom vedtatte/planlagte nye låneopptak og budsjetterte avdrag.

Kommune

Nytt

låneopptak

2014 til

investeringeri

anleggsmidler

Avdrag på lån i

2014

Diffe ranse

låneopptak-

avdrag 2014 Avdrag 2015 Avdrag 2016




Avdrag 2017




Sum 2014-

2017




Tromsø




344 990 188 000 156 990 200 000 220 000 250 000




858 000

Harstad




200 000 59 026 140 974 65 026 71 026 77 026




272 104

Kwefiord




2 097 7 646 -5 549







7 646

Skånland




31 500 8 440 23 060 9 574 9 946 10 166




38 126

lbestad




22 500 2 600 19 9C0





-




-




2 600

Gratangen





6 900 -6 9C0 6 400 5 900 5 900




25 100

La engen




2 300 4 400 -2 100 4 400 4 400 4 400




17 600

Bardu




23 603 17 640 5 963 18 640 19 240 18 940




74 460

Salangen




8 000 5 670 2 330 8 263 10 023 9 863




33 819

Målselv




39 140 18 002 21 138 19 302 20 602 22 002




79 908

Sørreisa




15 715 11 290 4 425 11 301 11 250 11 866




45 707

Dyrøy




18 325 5 792 12 533 7 474 8 863 9 519




31 648

Tranøy




5 777 4 932 845







4 932

Torsken




4 850 3 700 1 150






-




3 700

Berg




535 3 432 -2 897




-






3 432

Lemik




186 185 36 003 150 185 38 979 44 026 46 815




165 820

Balsfiord




30 032 12 020 18 012 12 952 13 331 13445




51 748

Karlsøy




43 680 7 011 36 669 7 954 8 180 8 461




31 606

Lyngen




30 360 13Offl 17 360 14 855 17 610 17 800




63 265

Storfiord




6 810 7 158 -348 7 298 7 724 9 303




31 483

Kåfiord




45 011 6 565 38 446







6 565

Skjermay




10 707 7 228 3 479 7 882 8 466 8 763




32 339

Nordreisa




42 900 15041 27 859 16 764 18005 18340




68 150

Kwenangen




3 750 6 074 -2 324 6 215 6 313 6438




25 040

Troms 1 118 767 457 567 661 200 463 279 504 905 549 047 1 974 798

Troms ul Tromsø




773 777 269 567 504 210 263 279 284 905 299 047 1 116 798

Tabell 10: Laneopptak i 2014 og avdrag pa lan i 2014 2017. Tall i tusen kr.

En del kommuner har tidligere opptatte, men ubrukte lånemidler stående. I budsjettskjema

2A er det bruk av lånemidler som skal føres opp, men dette kan bestå av både nytt

låneopptak og ubrukte lånemidler. I tabell 10 ser vi på nytt låneopptak i 2014, iht.

kommunestyrets budsjettvedtak.

Tabellen viser at 18 av 24 kommuner i Troms planlegger å ta opp mer lån i 2014 enn det de

skal betale i avdrag. Dette er en indikasjon på at lånegjelden vil stige i 2014.

Ettersom vi ikke har tall for budsjetterte avdrag for alle kommunene for årene 2015-2017 gir

ikke tabellen et fullverdig bilde. For Tromsø kommune er tallene hentet fra økonomiplanen,

men ettersom tallene for avdrag også inkluderer startlån (som ikke har nettoeffekt på

økonomien), er det gjort et estimat på avdrag på lån knyttet til investeringer i anleggsmidler.

Det er klare indikasjoner på at lånegjelden i kommunene i Troms vil stige i årene som
kommer.
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Bildet kan også komplementeres ved å se på bruk av lånemidler i økonomiplanperioden, jf.

tabell 11.

Kommune Regnskap 2012




Budsjett 2013




Budsjett 2014 ØP 2015




ØP 2016 ØP2017 Sum 2014-2017

Tromsø 227 777




365 211




341 940




555 610 557 100 318 COO 1 772 650

Harstad




398 609




221 040




246 829 15 (X/0 42 715




525 584

Kvæfiord 21 395




7 039




2 097




-




2 097

Skånland 15 085




19 032




31 500




9 950 5 500 4 600




51 550

lbestad 5 792




10 600




22 150




21 800 230 1 300




45 480

Gratangen 7 845




6 646




1 810




600




750




3 160

Lavangen 17 961




3 400




6 300




4 000 4 0(X) 4 000




18 300

Bardu 18 831




9 200




30 603




20 965 16 975 9 920




78 463

Salangen 34 614




32 041




32 097




5 600 3 000 3 000




43 697

Målselv




-





54 140




43 430 46 500 1 292




145 362

Sørreisa 15 351




19 0.58




28 852




12 574 55 600 4 000




101 026

Dyrøy 12 756




10 080




19 825




20 275 13 475 3 900




57 475

Tranøy 16 315




9 158




8 777




-




-




8 777

Torsken 9 179




13 550




16 200




3 750 1 300




21 250

Berg 3 744




3 250




535







535

Lenvik 81 647




158 275




186 185




120 970 39 220 30 620




376 995

Balsfiord 31 004




59 167




30 192





-




30 192

Karlsøy





-




50 699




17 230 15 805 21 120




104 854

Lyngen






13 360




38 900 8 700 5 200




66 160

Storlord 18 760




23 637




10 985




-





10 985

Kåfiord




-








-





Skjervøy





11 800




10 707




20 300 5 OCO 5 000




41 007

Nordreisa 48 735




51 950




47 250




48 030 11 1C0 1 600




107 980

Kyænangen 33 202




22 926




3 750




4 890 2 000 8 300




18 940

Troms 619 993 1 234 659 1 170 994 1 195 703 800 505 465 317 3 632 519

Troms u/ Tromsø 392 216




869 448




829 054




640 093 243 405 147 317 1 859 869

Tabell : Bruk av lanernidler, 2014-2017. Tall i tusen kr

Ved å sammenholde tallene i tabell 9 og 11 ser vi at store deler av de planlagte

investeringene i økonomiplan 2014-2017 skal finansieres med lånemidler. Troms-

kommunene sett under ett skal investere for 5 mrd. kr, og av dette skal 3,6 mrd. kr.

finansieres med lån. For Troms u/Tromsø skal det investeres for 2,2 mrd. kr. og av dette skal

1,86 mrd. finansieres med lånemidler.

Utvikling i disposisjonsfond

Tabellen viser status i disposisjonsfond pr 2013 og planlagt endring basert på tall i budsjett

og økonomiplan. Den årlige endringen er differansen mellom planlagt avsetning til fond og

planlagt bruk av disposisjonsfond.
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Kommune

Pr 2013

(KOSTRA)

Endring

Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Sum 2014-2017

Tromsø 129 216 -6 841 - - - -6 841

Harstad 2 543 23 500 3 245 11 476 19 557 57 778

Kvæfiord 174




-




-

Skånland 4 102 -2 500 -189 945 2 430 686

lbestad 4 754 -




Gratangen 2 422 1 000 848 848 1 948 4 644

Lavangen 3 857 516 344 344 344 1 548

Bardu .. 2 502 5 946 6 996 8 149 23 593

Salangen 72 13 - 998 2 001 3 012

Målselv 9 924




922 3 507 403 4 832

Sørreisa 9 925 550 234 234 234 1 252

Dyrøy 12 245 -450 -450 -450 -450 -1 800

Tranøy 93 190




- 190

Torsken 62




- - - -

Berg 1 365 -221




-221

Lenvik 5 879 - 10 868 163 1 041

Balsfiord 7 141 -408 179 42 -771 -958

Karlsøy .. 3 323 -3 407 1 026 -875 67

Lyngen 7 818 3 569 3 374 2 156 696 9 795

Storfiord 2 336 2 205 218 1 001 865 4 289

Kåfiord -2 814 737 - - - 737

Skjervøy 6 564 5 420 801 732 -1 679 5 274

Nordreisa -3 925 217 8 260 9 028 8 461 25 966

Kvænangen 30 454 -1 900 100 100 100 -1 600

Troms 234 207 31 422 20 435 39 851 41 576 133 284

Troms u/ Tromsø 104 991 38 263 20 435 39 851 41 576 140 125
Tabell 12: Status i disposisjonsfond pr 2013 og planlagt CIK ring 2014-2017 Tall i tusen kr.

Tabellen viser at det i 2014 og resten av planperioden planlegges å avsette midler til

disposisjonsfond. I følge kommunenes økonomiplaner skal disposisjonsfondene øke med

over 50 % i planperioden, fra 234,2 mill. kr. til 367,4 mill. kr. (opp 133,284 mill. kr.).

Det er kommunene Harstad, Bardu, Nordreisa og Lyngensom planlegger å avsette mest

midler til disposisjonsfond i økonomiplanperioden 2014-2017.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en skatt som fastsettes lokalt. Det er opp til det enkelte kommunestyre

å avgjøre hvorvidt det skal innkreves eiendomsskatt i kommunen. Minimumssatsen er i

eigedomsskattelova satt til 2 promille, mens maksimal sats er 7 promille.

Tabell 13 viser vedtatte satser for eiendomsskatt i kommunene i Troms 2013 og 2014.
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Kommune

Vedtatt sats for 2013 Vedtatt sats for 2014

Verker og

bruk/næring Bolig

Verker og

bruk/næring Bolig

Tromsø 5,4 3,4 5,4 3,2

Harstad 7 4,66 7 4,66

Kvæfjord 7 0 2 0

Skånland 7 0 7 0

Ibestad 2 2 2 2

Gratangen 7 0 7 0

Lavangen 2 0 4 0

Bardu 7 4 7 5

Salangen 4 4 4 4

Målselv 7 7 7 7

Sørreisa 0 0 0 0

Dyrøy 0 0 0 0

Tranøy 3 3 3 3

Torsken 7 5,5 7 5,5

Berg 7 4 7 4,5

Lenvik 3 2,5 4,5 4

Balsfjord 7 7 7 7

Karlsøy 7 2 7 2

Lyngen 5 5 5 5

Storfjord 7 0 7 0

Gåivuotna Kåfjord 7 0 7 0

Skjervøy 7 7 7 7

Nordreisa 7 7 7 7

Kvænangen 7 0 7 0
Tabell 13: Satser for eiendomsskatt

I 2014 er det kun 2 kommuner som ikke har eiendomsskatt i det hele tatt —Sørreisa og Dyrøy
kommuner.

7 kommuner har eiendomsskatt på bare verker og bruk eller næring — Kvæfjord, Skånland,
Gratangen, Lavangen, Storfjord, Kåfjord og Kvænangen.

De resterende 15 kommunene har eiendomsskatt på både verker og bruk /næring og bolig.

Satsen for bolig varierer fra 2 til 7. 4 kommuner har maksimal sats —Målselv, Balsfjord,
Skjervøy og Nordreisa.

Det er få endringer i satsen for eiendornsskatt for boliger fra 2013 til 2014. Tromsø
kommune reduserte satsen noe, mens satsen økte noe i kommunene Bardu, Berg og
Lenvik.
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Skatteinngangen pr. april 2014 i
kommunene i Troms
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Kommuneproposisjonen 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning

Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen
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Skatteinngangen for januar-april 2014 sett under ett

Skatteinngangen for de fire første månedene i 2014 samlet sett viser en økning på 2,2 % for Troms,

1,4 % for Troms u/ Tromsø og 2,4 % for landet i forhold til samme periode i 2013.




Skatt på inntekt ogformue og naturressursskatt for anuar-april 2014 - kommunene i Troms




Kommune

Innbyggertal

I 1.1.2014

Skatteinngang

januar-april

2014 (tusen

kr.)

Skatteinngang

januar- april 2013

(tusen kr.)

Endring

skatteinngang jan-

april 2013-2014 i %

Skatteinngang

jan-april 2014 pr

inn bygger

Skatteinngang jan-april i

% av landsgj.snittet

Arsbudsjett 2014

(tusen kr.)

Innbetalt

skatt pr 31.

april 2014 i

%av

budsjett

Skatteinntekter i

2013 (tusen kr. )

Diffe ranse

budsjett

2014-

regnskap

2013
Tronsa




71 590




527 375




511 675 3,1 % 7 367 94,6% 1 694 076 31,1 % 1 653 496 2,5 %

Harstad




24 441




159 302




155 968 2,1% 6 518 83,7 %




516 828 30,8 %




524 619 -1,5 %

KkeeVtrd




3 107




16 355




15 805 3,5 % 5 264 67,6 %




55 500 29,5 %




53 781 3,2 %

Skånland




2 951




17 237




16 650 3,5 % 5 841 75,0 %




58 574 29,4 %




55 521 5,5 %

Ibestad




1 436




8 144




7 S85 3,3 % 5 671 72,8 %




26 200 31,1%




25 750 1,7 %

Gratangen




1 135




5 613




5 584 0,5 % 4 945 63,5 %




18 953 29,6 %




19 282 -1,7 %

Lakongen




1 014




4 541




4 514 0,6 % 4 478 57,5%




15 322 29,6 %




15 187 0,9 %

Bardu




3 985




34 959




35 303 -1,0 % 8 773 112,7 %




95 461 36,6 %




97 500 -2,1%

Salangen




2 223




11 551




11 555 0,0 % 5 196 66,7 %




40 200 28,7 %




38 306 4,9 %

Målsely




6 634




47 289




48 787 -3,1 % 7 128 91,6 %




158 711 29,8 %




151 060 5,1 %

Serreisa




3 450




20 598




20 112 2,4% 5 970 76,7 %




70 773 29,1%




69 324 2,1 %

DYreY




1 171




6 066




5 882 3,1 % 5 130 66,5 %




20 600 29,4 %




20 082 2,6 %

Trancy




1 510




7 993




7 981 0,2 % 5 293 68,0 %




26 746 29,9 %




26 681 0,2 %

Torsken




878




5 481




5 372 2,0 % 6 243 80,2 %




18 778 29,2 %




17 816 5,4 %

Berg




918




6 014




6 387 -5,8 % 6 551 84,1%




20 028 30,0 %




19 232 4,1 %

Lenek




11 557




71 530




71 013 0,8 % 6 194 79,6%




228 899 31,3 %




223 191 2,6 %

Balsriord




5 593




29 515




29 209 1,0 % 5 277 67,8 %




99 035 29,8 %




96 780 2,3 %

KarIscy




2 334




12 955




12 568 3,1 % 5 551 71,3 0'.




41 243 31,4 %




41 733 -1,2 %

Lyngen




2 992




16 963




16 605 2,2 % 5 669 72,8 %




52 967 32,0 %




52 710 0,5 %

Storflord




1 941




14 811




14 103 5,0 % 7 631 98,0 %




313343 38,6%




37 989 0,9 %

Kalord




2 221




13 729




13 399 2,5 % 6 181 79,4 %




37 592 36.5 %




37 895 -0,8 %

Skjerkuy




2 881




16 634




15 199 9,4 % 5 774 74,2 %




48 350 34,4 %




48 880 -1,1 %

Nordreisa




4 854




27 612




27 023 2,2 % 5 689 73,1%




88 559 31,2 %




86 265 2,7 %

Kwenangen




1 234




10 096




10 423 -3,1% 8 182 105,1 %




28 422 35,5 %
,




30 573 -7,0 %

Troms




162 050 1 092 413 1 069 007 2,2% 6 741 86,6% 3 500 160 31,2 % 3 443 653 1,6 %
Troms u/ Tromsa




90 460




565 038




557 332 1,4% 6 246 80,2 % 1 806 084 31,3 % 1 790 157 0,9 %

Landet 5 109056 39 775 522 313855 630 2,4 % 7 785 100,0 % 130 160 000 30,6 % 126 420781 3,0%

Skjervøy kommune har høyest prosentvis økning i skatteinngangen for januar-april i 2014 målt mot

samme periode i 2013, med 9,4 %, fulgt av Storfjord med 5,0 %. 6 kommuner har større endring i

skatteinngangen for januar-april 2013-2014 enn landsgjennomsnittet, mens 18 kommuner har

svakere utvikling enn landsgjennomsnittet.

Berg (-5,8 %), Kvænangen (-3,1 %), Målselv (-3,1 %) og Bardu (-1,0 %) er de fire eneste kommunene

som har nedgang i skatteinngangen til nå i 2014 i forhold til tilsvarende periode i 2013.

Kommunene i Troms har budsjettert med 1,6 % høyere skatteinntekter i 2014 enn det

skatteinntektene ble i 2013 iht. foreløpige KOSTRA-talll. For Troms u/ Tromsø er tallet 0,9 %.

På nasjonalt nivå er det nå, iht. revidert nasjonalbudsjett, anslått at kommunenes skatteinntekter vil

øke med 3 % i 2014 i forhold til 2013. I statsbudsjettet for 2014 var dette tallet 3,3 %.

Skatteinngangen for landet samlet til nå i år (2,4 %) er under budsjettert nivå. Skatteanslaget for

2014 for kommunene samlet sett i statsbudsjettet for 2014 var på 131,1341 mrd. kr. I revidert

1 Det er ikke publisert foreløpige KOSTRA-tall for 2013 for Karlsøy kommune og Bardu kommune. For Karlsøy
kommune har vi fått tilsendt regnskapstallene, mens det for Bardu kommune er benyttet budsjettall i kolonnen
med skatteinntekter i 2013.

2
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nasjonalbudsjett for 2014 ble skatteanslaget for kommunene samlet sett nedjustert til 130,160 mrd.

kr.

Til nå i 2014 er skatteinngangen i Troms samlet sett noe høyere enn det kommunenes budsjetter

legger opp til. Skatteinngangen til nå i 2014 er 2,2 % høyere enn i 2013, mens årsbudsjettene legger

opp til en vekst i skatteinntektene på 1,6 % målt mot regnskapsførte skatteinntekter i 2013. 14

kommuner har større økning i skatteinngangen til nå i 2014 enn det budsjettene tilsier, mens 10

kommuner har svakere utviklingen i skatteinngangen til nå i år enn det som er lagt grunn i budsjettet.

Kommunene med størst økning i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte

inntekter i 2013 er Skånland (5,5 %), Torsken (5,4 %), Målselv (5,1 %), Salangen (4,9 %) og Berg (4,1

%). Alle disse kommunene har lavere skatteinngang til nå i 2014 enn hva budsjettet legger opp til.

Kommunene med størst nedgang i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte

inntekter i 2013 er Kvænangen (-7 %), Bardu (-2,1 %) og Gratangen (- 1,7 %). Alle disse kommunene

har imidlertid bedre skatteinngang til nå i 2014 enn hva som er lagt til grunn i budsjettet.

Det er ennå tidlig på året, og skatteinngangen kan selvsagt endre seg i begge retninger.

Kommunene i Troms har pr. april i gjennomsnitt fått inn 31,2 % av de budsjetterte skatteinntektene i

2014 (Troms u/ Tromsø 31,3 %). Storfjord kommune har høyest skatteinngang målt opp mot

årsbudsjettet, ved at 38,6 % av de budsjetterte skatteinntektene har blitt innbetalt, mens Salangen

kommune har lavest skatteinngang med 28,7 % av budsjetterte inntekter. På landsbasis har 30,6 % av

de budsjetterte skatteinntektene blitt innbetalt.

Skatteinngang pr måned i 2014 sammenlignet med 2013

Figuren under viser den prosentvise endringen i månedlig skatteinngang i 2014 (januar, februar,

mars, april og perioden sett under ett) for Troms, Troms u/ Tromsø fra nivået i 2013.

3
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Prosentvis endring i månedlig skatteinngang i 2014 i forhold til 2013
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I januar 2014 var skatteinngangen 3,8 % høyere enn i januar 2013 for Troms, mens tallet for Troms

u/Tromsø er 2,7 %. På landsbasis økte skatteinngangen med 3,5 % i januar.

I februar 2014 ble skatteinngangen 7,7 % lavere enn i februar 2013 for Troms, og 9,6 % lavere for

Troms u/ Tromsø. På landsnivå ble nedgangen på 7,3 %.

I mars 2014 økte skatteinngangen i Troms med 3,7 % i forhold til mars 2013, og 3,2 % for Troms u/

Tromsø. For landet som helhet økte skatteinngangen med 3,0 %.

I april 2014 gikk skatteinngangen ned med 32,9 % i Troms sammenlignet med april 2013. For Troms

u/ Tromsø var nedgangen 22,9 % og på landsbasis var nedgangen 12,3 %.

Skatteinngangen er ulik fra måned til måned. Februar og april er «skattelette» måneder.

Samlet sett har skatteinngangen til nå i 2014 økt med 2,2 % for Troms, 1,4 % for Troms u/ Tromsø og

2,4 % for landet, fra nivået i 2013.

Tabellen under viser skatteinngangen for januar-april i 2014 og 2013, og den prosentvise endringen i

skatteinngangen for den enkelte kommune, Troms, Troms u/ Tromsø og landet pr måned i 2014 målt

fra tilsvarende måned i 2013.
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Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr måned i 2014 sammenli net med 2013 - kommunene i Troms




lanuar




Februar




Mars




Apri I




Sum januar-april
Kommune




2014




2013 Endring -2014




2013 Endring




2014




2013 Endring




2014 2013 Endring




2014




2013 Enddng
Tromse




225 573




214910 5,0 % 5 478




5 502 -0,4 %




290 230




278 566 4,2 % 6 094 12697 -52,0%




527 375




511 675 3,1 %
Harstad




67 634




66 972 1,1 %




781




921 -15,2 %




88 767




85 838 3,4 % 2 070 2237 -7,5 %




159 302




155 968 2,1 %
KNeetord




6 982




6 819 2,4 %




74




150 -50,7%




9 191




8 967 2,5 %




108 -131 -182,4%




16 355




15 805 3,5 %
Skånland




7 240




7 084 2,2 %




340




163 108,6%




9 336




9 182 1,7 %




321 221 45,2%




17 237




16 650 3,5 %
lbestad




3 694




3 365 9,8 %




87




204 -57,4%




4 268




4 182 2,1 %




95 134 -29,1 %




8 144




7 885 3,3 %
Gratangen




2 354




2 232 5,5 %




69




137 -49,6 %




3 099




2 964 4,6 %




91 251 -63,7 %




5 613




5 584 0,5 %
Lawingen




1 947




1 985 -1,9 %




42




64 -34,4 %




2 480




2 413 2,8 %




72 52 38,5%




4 541




4 514 0,6 %
Bardu




11 471




11 850 -3,2 % 5 239




4 9413 5,9 %




15475




13 153 17,7 % 2 774 5357 -48,2%




34 959




35 308 -1,0 %
Salangen




4 952




4 892 1,2%




87




156 -44,2 %




6 423




6 305 1,9 %




89 202 -55,9%




11 551




11 555 0,0 %
Målselv




20 547




20 129 2,1 % 1 528




2 530 -39,6%




23 779




23 914 -0,6 % 1 435 2214 -35,2%




47 289




48787 -3,1 %
Sørreisa




8 959




8 570 4,5 %




236




226 4,4 %




11 112




10 864 2,3 %




291 452 -35,6%




20 598




20 112 2,4 %
Dyroy




2 574




2 535 1,5 %




53




24 120,8%




3 350




3 278 2,2 %




89 45 97,8%




6 066




5 882 3,1 %
Tranoy




3 448




3 340 3,2 %




112




153 -26,8%




4 297




4 310 -0,3 %




136 178 -23,6%




7 993




7 981 0,2 %
Torsken




2 182




2 173 0,4 %




88




169 -47,9 %




3 030




2 946 2,9 %




181 84 115,5 %




5 481




5 372 2,0 %
Berg




2 233




2 343 -4,7 %




218




313 -30,4 %




3 279




3 350 -2,1 %




284 381 -25,5 %




6 014




6 387 -5,8 %
Lenvk




30 634




29 535 3,7 % 1 037




1 676 -38,1 %




33784




37 619 3,1 % 1 125 2183 -48,5%




71 530




71 013 0,8 %
Bals-qord




12 585




12 357 1,8 %




562




405 33,8 %




15 778




15 802 -0,2 %




590 645 -8,5%




29 515




29 209 1,0 %
Karlsøy




5 449




5 304 2,7 %




377




563 -33,0%




6 755




6 391 5,7 %




374 310 20,6%




12 955




12 568 3,1 %
Lyngen




7 638




7 246 5,4 %




607




623 -2,6%




8 554




8 292 3,2 %




164 444 -63,1%




16 963




16 605 2,2 %
Stolord




4 648




4 647 0,0 % 1 772




1 955 -9,4 %




6 153




5 428 13,4 % 2 238 2073 8,0 %




14 811




14103 5,0 %
KMord




4 769




4 423 7,8 % 1 776




1 776 0,0 %




5 427




5 281 2,8 % 1 757 1919 -8,4 %




13 729




13 399 2,5 %
Skjenøy




7 120




6 821 4,4 %




142




192 -26,0%




9 179




7 965 15,2 %




193 221 -12,7%




16 634




15 199 9,4 %
Nordrelsa




11 919




10 999 8,4 %




810




690 17,4 %




- 13 967




13 886 0,6 %




916 1448 -36,7%




27 612




27 023 2,2 %
Kwenangen




3 444




2 679 28,6% 1 545




1 621 -4,7 %




3 714




4 676 -20,6 % 1 393 1447 -3,7 %




10 096




10 423 -3,1 %
Troms




462 060




445 223 '3,8 % 25 074




27 174 '-7,7 %




588 441




567 585 '3,7 % 24 894 37 077 -32,9 % 1 100 469 1 077 059 2,2 %
Troms ul Tromso




236 487




230 313 '2,7 % 19 596




21 672 '-9,6 %




298 211




289 019 3,2 % 18 800 24 380 -22,9 %




573 094




565 384 1,4%
Landet 15 970 498 15 431 170 3,5 % 965 074 1 041 191 -7,3 % 21 608 501 20 979 573 3,0 % 1 231 449 1 403 696 -12,3 % 39 775 522 38 855 630 2,4 %

Neste tabell viser skatteinngangen i % av landsgjennomsnittet for de fire første månedene i 2014

sammenlignet med 2013.

Skatteinntekter i % av landsgjennomsnittet




Januar Februar Mars April Januar-april

Kommune 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Tromsø 100,8 % 100,0 % 40,5 % 37,9 % 95,9 % 95,3 % 35,3 % 64,9 % 94,6 % 94,5 %

Harstad 88,6 % 90,3 % 16,9 % 18,4 % 85,9 % 85,1 % 35,1 % 33,1 % 83,7 % 83,5 %

K.l1ord 71,9 % 72,4 % 12,6 % 23,6 % 69,9 % 70,1 % 14,4 % -15,3 % 67,6 % 66,7 %

Skånland 78,5 % 78,9 % 61,0 % 26,9 % 74,8 % 75,2 % 45,1 % 27,1 % 75,0 % 73,6 %

Ibestad 82,3 % 77,5 % 32,1 % 69,6 % 70,3 % 70,9 % 27,4 % 33,9 % 72,8 % 72,1 %

Gratangen 66,3 % 65,3 % 32,2 % 59,4 % 64,6 % 63,8 % 33,3 % 80,7 % 63,5 % 64,9 %

Lavangen 61,4 % 64,2 % 21,9 % 30,7 % 57,8 % 57,4 % 29,5 % 18,5 % 57,5 % 58,0 %

Bardu 92,1 % 98,6 % 696,0 % 610,3 % 91,8 % 80,5 % 288,8 % 490,1 % 112,7 % 116,7 %

Salangen 71,3 % 72,1 % 20,7 % 34,1 % 68,3 % 68,4 % 16,6 % 32,7 % 66,7 % 67,7 %

Målselv 99,1 % 99,4 % 121,9 % 185,1 % 84,7 % 86,8 % 89,7 % 120,2 % 91,6 % 95,7 %

Sørreisa 83,1 % 82,3 % 36,2 % 32,2 % 76,2 % 76,8 % 35,0 % 47,7 % 76,7 % 76,7 %

Dyrøy 70,3 % 69,7 % 24,0 % 9,8 % 67,6 % 66,3 % 31,5 % 13,6 % 66,5 % 64,3 %

Tranøy 73,0 % 72,2 % 39,3 % 49,0 % 67,3 % 68,5 % 37,4 % 42,3 % 68,0 % 68,5 %
Torsken 79,5 % 80,8 % 53,1 % 93,2 % 81,6 % 80,6 % 85,5 % 34,3 % 80,2 % 79,4 %

Berg 77,8 % 83,0 % 125,7 % 164,3 % 84,5 % 87,3 % 128,4 % 148,4 % 84,1 % 89,9 %

Lenvik 84,8 % 84,4 % 47,5 % 71,0 % 79,3 % 79,1 % 40,4 % 68,6 % 79,6 % 80,6 %

Balsfiord 72,0 % 72,7 % 53,2 % 35,3 % 66,7 % 68,4 % 43,8 % 41,7 % 67,8 % 68,3 %

Karlsøy 74,7 % 74,9 % 85,5 % 117,9 % 68,4 % 66,4 % 66,5 % 48,1 % 71,3 % 70,5 %

Lyngen 81,7 % 78,7 % 107,4 % 100,3 % 67,6 % 66,3 % 22,7 % 53,0 % 72,8 % 71,6 %

Storlord 76,6 % 78,3 % 483,3 % 488,4 % 75,0 % 67,3 % 478,4 % 384,1 % 98,0 % 94,4 %

Kåfiord 68,7 % 65,6 % 423,3 % 390,2 % 57,8 % 57,6 % 328,2 % 312,8 % 79,4 % 78,9 %

Skjenmy 79,1 % 76,9 % 26,1 % 32,1 % 75,3 % 66,0 % 27,8 % 27,4 % 74,2 % 68,0 %

Nordreisa 78,6 % 74,2 % 88,3 % 69,0 % 68,0 % 68,9 % 78,3 % 107,4 % 73,1 % 72,4 %

Kwenangen 89,3 % 70,4 % 662,8 % 631,7 % 71,2 % 90,4 % 468,3 % 418,2 % 105,1 % 108,8 %

Troms 91,2% 90,9% 81,9 % 82,2% 85,9% 85,2% 63,7% 83,2% 86,6% 87,3%

Troms ul Tromsø 83,6% 83,7 % 114,7 % 116,7 % 77,9% 77,3% 86,2% 97,4% 80,2% 81,6%

Landet 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Til nå i 2014 er det to kommuner (Bardu og Kvænangen) som har hatt høyere skatteinntekter enn

landsgjennomsnittet. Videre er det 3 kommuner (Tromsø, Målselv og Storfjord) som har en
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skatteinngang på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet. De resterende 19 kommunene har

en skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet.

Littom inntektsutjevningenog effekten av endrete skatteinntekter
lokalt og nasjonalt

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt

mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes

forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av

rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning)

og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning).

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere

og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis:

Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får

kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På

samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 %

av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av

differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av

denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per

innbygger.

I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar 2014. Inntektsutjevningen

beregnes 10 ganger pr år, og kommer som et tillegg/fradrag på de terminvise utbetalingene

av rammetilskudd til kommunene.

Inntektsutjevningen er en gunstig ordning for skattesvake kommuner, som det altså det store

flertallet av Troms-kommunene er. For eksempel hadde Dyrøy kommune i 2013 skatteinntekter på

67,4 % av landsgjennomsnittet, før inntektsutjevning. Etter inntektsutjevning hadde kommunen

inntekter (skatt på inntekt og formue og netto inntektsutjevning) på 93,6 % av landsgjennomsnittet,

dvs, en økning på 26,2 prosentpoeng.

Samtidig er det viktig å være klar over at mekanismene i utjevningen slår begge veier. Et eksempel

kan illustrere dette. Salangen kommune har skatteinntekter til nå i 2014 på 66,7 % av

landsgjennomsnittet. Budsjetterte inntekter fra skatt på inntekt og formue er 40,2 mill. kr. Samlete

budsjetterte frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er 135,4 mill. kr.

Dersom kommunen får en økning i egne skatteinntekter på 0,75 %, eller 300 000 kr. i forhold til

budsjett, og vi for øvrig forutsetter at andre forhold er uendret, vil samlete frie inntekter (skatt og

rammetilskudd) etter inntektsutjevning kun øke med 15 000,-, eller 0,01 %. Tilsvarende gjelder ved

en reduksjon i skatteinntektene.
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En kommune med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet vil kun få beholde 5 % av

en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt.

En kommune med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet eller over

landsgjennomsnittet vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved

en reduksjon i skatteinntektene.

Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha marginal

betydning i skattesvake kommuner, dvs, kommuner med skatteinngang på under 90 % av

landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for  

kommunene som har mest betydning.

Ved at skatteanslaget for kommunene samlet er redusert fra 131,134 mrd. kr. til 130,160 mrd. kr.

(0,75 %) vil dette medføre at de frie inntektene for eksempelvis for Salangen kommune går ned

med 0,7 mill, kr. eller 0,5 %.

En marginal endring i skatteinntektene samlet sett har som vi ser mye større betydning for en

skattesvak kommune enn en marginal endring i kommunens egne skatteinntekter.

Både i 2011, 2012 og 2013 ble de faktiske skatteinntektene for kommunene betydelig høyere enn det

som ble lagt til i de respektive statsbudsjett, noe tabellen under viser.

Anledning Tidspunkt

Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter

for kommunene samlet (tall i mrd. kr.)

2011 2012 2013 2014

Statsbudsjettet Oktober året før budsjettåret 108,470 115,180 125,700 131,134

Revidert statsbudsjett Mai i budsjettåret 109,430 117,050 125,500 130,160

Statsbudsjettet for året

etter Oktober i budsjettåret 110,230 119,220 126,950




Regnskapsførte

skatteinntekter Mai året etter budsjettåret 111,957 119,565 126,421




Skatteanslaget er gjenstand for vurdering i løpet året, vanligvis i forbindelse med revidert

nasjonalbudsjett i mai i budsjettåret, og i oktober i tilknytning til statsbudsjettet for påfølgende år.

Som vi ser oppjusterte departementet skatteanslaget alle disse årene. I 2011 og 2012 ble

skatteinntektene til slutt høyere enn det som ble antatt ved siste anslag. I 2013 ble imidlertid de

faktiske skatteinntektene noe lavere enn det siste anslaget tilsa.

På grunn av ordningen med løpende inntektsutjevning er det derfor viktig at kommunene gjør

regelmessige vurderinger av egen skatteinngang og ikke minst følger med på skatteinngangen

nasjonalt.
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Fylkesmanneni Troms
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Folketallsutviklingen i Troms
1. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i 1. kvartal 2014

Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk

innflytting/utflytting i første kvartal

Kvartalsvis befolkningsutvikling de siste 12 kvartal

Kilde: 55Bs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 15. mai 2014 med folketall pr 31.03.2014
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Folketallsutviklingen i 2013 og 1. kvartal 2014
Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved utgangen av hvert kvartal. Grønn farge

indikerer vekst, mens rød farge indikerer nedgang.





Folketallsutvikling





Endring

Kommuner




Folketallet

ved

utgangen av

1. kvartal

2013

Folketallet

ved

utgangen av

2. kvartal

2013

Folketallet

ved

utgangen av

3. kvartal

2013

Folketallet

ved

utgangen av

4. kvartal

2013

Folketallet

ved

utgangen av

1. kvartal

2014

Absolutt

endring 1.

kvartal 2014

Prosentvis

endring 1.

kvartal 2014
Tromsø




70 818




71 019




71 295




71 590




72 066




476 0,66 %

Harstad (f.o.m. 2013) 1




24 309




24 341




24 400




24 441




24 525




84 0,34 %

Kvæfjord




3 087




3 089




3 093




3 107




3 099




-8 -0,26 %
Skånland




2 935




2 943




2 949




2 951




2 934




-17 . -0,58 %
Ibestad




1 421




1 441




1 430




1 436




1 420




-16 iI, .%)

Gratangen




1 122




1 117




1 142




1 135




1 140




5 0,44%

Lavangen




1 007




1 011




1 010




1 014




1 004




-10 !,,.,,..,...;,.(5f9.)(1. ;1
Bardu




3 957




3 919




3 976




3 985




4 061




76




Salangen




2 221




2 247




2 251




2 223




2 239




16 0,72 %
Målselv




6 651




6 662




6 628




6 634




6 684




50 0,75 %
Sørreisa




3 412




3 417




3 422




3 450




3 458




8 0,23 %

Dyrøy




1 186




1 185




1 178




1 171




1 169




-2 -0,17 %
Tranøy




1 525




1 525




1 535




1 510




1 533




23

Torsken





884




886




891




878




891




13




Berg





916




926




920




918




919




1 0,11 %

Lenvik




11 456




11 476




11 503




11 557




11 557




0 0,00%

Balsfjord




5 561




5 573




5 589




5 593




5 617




24 0,43 %
Karlsøy




2 335




2 343




2 336




2 334




2 332




-2 -0,09 %

Lyngen




3 002




2 999




3 009




2 992




2 997




5 0,17 %

Storfjord




1 924




1 922




1 931




1 941




1 939




-2 -0,10 %

Gåivuotna Kåfjord




2 206




2 237




2 217




2 221




2 204




-17 -0,77 %
Skjervøy




2 902




2 903




2 890




2 881




2 872




-9 -0,31 %
Nordreisa




4 852




4 862




4 851




4 854




4 871




17 0,35 %

Kvænangen




1 228




1 238




1 244




1 234




1 226




-8 -0,65 %
Troms




160 917




161 281




161 690




162 050




162 757




707 0,44%

Troms u/Tromsø




90 099




90 262




90 395




90 460




90 691




231




Hele landet




5 063 709 5 077 798 5 096 300 5 109 056 5 124 383 15 327




Pr 31.03.2014 var det 162 757 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 707 innbyggere fra

årsskiftet, eller 0,44 %. Dette var over landsgjennomsnittet på 0,30 %.

For Troms u/Tromsø var det også en vekst i 1. kvartal 2014 med 231 innbyggere, eller 0,26 %.

Landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 15 327, eller 0,30 % i første kvartal 2014.

I Troms hadde 13 kommuner hadde vekst i folketallet, 10 kommuner hadde befolkningsnedgang og

en kommune hadde uendret folketall fra årsskiftet.

I første kvartal 2014 er det Bardu som hadde høyest prosentvis befolkningsvekst med 1,91 %, fulgt av

Tranøy (1,52 %), Torsken (1,48 %), Målselv (0,75 %) og Salangen (0,72 %).

11 kommuner i Troms hadde høyere vekst enn landsgjennomsnittet.

Størst prosentvis nedgang i første kvartal 2014 var det på lbestad (-1,11 %), Lavangen (-0,99 %),

Kåfjord (-0,77 %) og Kvænangen (-0,65 %).
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Tabellen under viser den prosentvise veksten i folketallet siste 5 kvartal. Grønn farge indikerer vekst,

mens rød farge indikerer nedgang.




Vekstregnskap siste 5 kvartal

Kommuner
1 kvartal
2013

2 kvartal
2013

3 kvartal
2013

4 kvartal
2013

1 kvartal
2014

Tromsø 0,65 % 0,28 % 0,39 % 0,41 % 0,66 %

Harstad (f.o.m. 2013) 0,07 % 0,13 % 0,24 % 0,17 % 0,34 %
Kvæfjord 0,16 % 0,06 % 0,13 % 0,45 % -0,26 %
Skånland -0,17 % 0,27 % 0,20 % 0,07 % -0,58 %
lbestad 0,00 % k% -0,76 % 0,42 % ,,,-',1,11

Gratangen 0,27 % -0,45 %




-0,61 % 0,44 %

Lavangen -0,49 % 0,40 % -0,10 % 0,40 % 4,99 %
Bardu 0,61 % ,,.,, y.,,,,,i,k 0,23 % '

Salangen 0,05 % 1;17 % 0,18 % '- 0,72 %

Målselv 0,32 % 0,17 % -0,51 % 0,09 % 0,75 %

Sørreisa 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,82 % 0,23 %

Dyrøy -0,34 % -0,08 % -0,59 % -0,59 % -0,17 %
Tranøy 0,73 % 0,00 % 0,66 %




, y..::.,:;,,.':•')%,,'

Torsken 0,45 % 0,23 %




0,56 %




Berg -0,87 % 1,09 % -0,65 % . -0,22 % 0,11 %

Lenvik 0,01 % 0,17 % 0,24 % 0,47 % 0,00 %

Balsfjord -0,02 % 0,22 % 0,29 % 0,07 % 0,43 %

Karlsøy 0,78 % 0,34 % -0,30 % -0,09 % -0,09 %

Lyngen -0,37 % -0,10 % 0,33 % -0,56 % 0,17 %

Storfjord -0,;93* -0,10 % 0,47 % 0,52 % -0,10 %

Gåivuotna Kåfjord -0,09 % .--.-..~ . -°,89'% 0,18 % -0,77 %
Skjervøy -0,10 % 0,03 % -0,45 % -0,31 % -0,31 %
Nordreisa 0,04 % 0,21 % -0,23 % 0,06 % 0,35 %

Kvænangen




0,81 % 0,48 % -0,80 % -0,65 %
Troms 0,31 % 0,23 % 0,25 % 0,22 % 0,44 %
Troms u/Tromsø 0,04 % 0,18 % 0,15 % 0,07 % 0,26 %
Hele landet 0,25 % 0,28 % 0,36 % 0,25 % 0,30 %

Vi ser at veksten i Troms første kvartal 2014 er høyere enn noe kvartal i 2013. Det samme gjelder for

Troms u/Tromsø. For landet for øvrig var det sterkere vekst i 3. kvartal 2013.

Både Troms og Troms u/Tromsø hadde vekst i samtlige kvartal 2013 og første kvarta I 2014. Tromsø,

Harstad og Sørreisa har hatt sammenhengende vekst de 5 siste kvartalene, mens Dyrøy er den

eneste kommunen som har hatt sammenhengende befolkningsnedgang de siste 5 kvartalene.

Skjervøy har hatt nedgang i 4 av de 5 siste kvartalene.
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Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk
innflytting/utflytting i 1. kvartal 2014

Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklingen i 1. kvartal 2014.




Endring i 1. kvartal 2014







FoIketaIIet pr.

1,1.2014 Forlte Dode

FOdsels-

overskudd Innvandring Utvandring

Innflytting,

innenlandsk

Utflytting,

innenIandsk

Nettoinnflytting„

inkl. inn. og

utvandring

FolketaIlet

pr 3103.2014

Befolkningsvekst

1- kvartal 2014

BefolknIngsvekst

L kvartal 2014

(prosent)

Tromsø 71 590




234




ss




145




305 82




603




495




331 72 066




476 0,66 %

Harstad (f.o.m. 20131 24 441




67




49




18




73 23




184




163




66 24 525




sa 0,34%

Kvæfjord 3 107




5




7




-2




25




19




50




-6 3 099




-s -0,26 %

Skånland 2 951




10




7




3




3 6




32




49




-20 2 934




-17 -0,58 %

lbestad 1 436




1




8




-7




4




6




19




-9 1 420




-16 -1,11%

Gratangen 1 135




4




2




2




5




9




11




3 1 140




0,44%

Lavangen 1 014




2




3






2




11




-9 1 004




5-10 -0,99%

Bardu 3 985




10




7




3




28 2




104




57




73 4 061




76 1,91%

Salangen 2 223




2




2





23 3




23




27




16 2 239




16 0,72 %

MålseIv 6 634




17




16




1




37 3




85




70




49 6 684




50 0,75 %

Sørreisa 3 450




8




5




3




s 1




26




28




5 3 458




8 0,23 %

Dyrøy 1 171




2




4




-2





13




13




1 169




-2 -0,17%

Tranøy 1 510




2




4




-2




2




41




14




25 1 533




23 1,52%

Torsken 878




2




9




-7




9




15




4




20




891




13 1.48%

Berg 918





4




-4




4




11




10




5




919




1 0,11%

Lenvik 11 557




21




27




-6




43 7




81




111




6 11 557




0,00%

Balsfjord 5 593




14




11




3




19 4




so




44




21 5 617




24 0,43 %

Karlsøy 2 334




7




5




2




5 2




23




30




-4 2 332




-2 -0,09%

Lyngen 2 992




3




10




-7




s




19




15




12 2 997




5 0,17 %

Storfjord 1 941




2




8




-6




6




14




16




4 1 939




-2 ,0,10%

Gaivuotna KMjord 2 221




2




11





6 1




10




23




2 204




-17 -0,77%

SkjervOy 2881




8




11




-3




11 1




12




28




-6 2 872




-9 -0,31%

Nordreisa 4 854




13




11




2




6 -




46




37




15 4 871




17 0,35 %

Kvaenangen 1 234




-




5




-5




1




15




17




-3 1 226




.8 -0,65 %

Trorns 162050




436




315




121




628 138 1 443 1 347




586 162 757




707 0,44%

Trorns u/TrornsO 90 460




202




226




-24




323 56




840




852




255 90 691




231 0,26%

landet 5109056 14 380 10 335 4 045 19 133 7851




-




- 11 282 5 124 383 15 327 0,30%

Det var et fødselsoverskudd for Troms i første kvartal 2014 på 121, mens det for Troms u/Tromsø var

et fødselsunderskudd på 24.

10 kommuner hadde fødselsoverskudd i første kvartal (Tromsø, Harstad, Skånland, Gratangen,

Bardu, Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Karlsøy og Nordreisa). 13 hadde fødselsunderskudd og en

kommune hadde like mange fødsler som dødsfall.

Videre var det netto innflytting for Troms (96), mens Troms u/Tromsø hadde svakt utflytting (-12).

10 kommuner hadde netto innflytting i første kvartal (Tromsø, Harstad, Bardu, Målselv, Tranøy,

Torsken, Berg, Balsfjord, Lyngen og Nordreisa).

Befolkningsveksten i første kvartal for Troms og landet for øvrig skyldes stor innvandring fra utlandet.

Troms hadde netto innvandring på 490 og Troms u/Tromsø på 267. I landet som helhet var netto

innvandring 11 282.

19 av 24 Troms kommuner hadde netto innvandring i første kvartal 2014.
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Kvartalsvis befolkningsutvikling siste 12 kvartal

Figuren under viser prosentvis befolkningsendring pr kvartal for Troms, Troms u/Tromsø og landet

som helhet, fra 2. kvartal 2011 tom 1. kvartal 2014.




Prosentvis endring i folketallet pr kvartal,

siste 12 kvartal




0,50%

0,40%






0,30%




'''Ilik., .........a.......4111-ÅLN...  -




0,20%

w








0,10%

0,00%






..-,






2011K2 2011K32011K42012K12012K22012K32012K42013K12013K2

landet

2013K3 2013K4 2014K1

-••••••Troms—011-.Troms u/Tromsø--ik—Hele

I første kvartal 2014 var det høyere befolkningsvekst både for Troms, Troms u/Tromsø og landet som

helhet i forhold til foregående kvartal.

Befolkningsveksten i Troms var høyere enn landsgjennomsnittet, noe som bare har vært tilfelle en

gang tidligere de siste 12 kvartal.

Første kvartal 2014 viser den sterkeste befolkningsveksten som har vært i de siste 12 kvartal, både

for Troms og Troms u/Tromsø. Det samme er ikke tilfelle for landet som helhet som har hatt sterkere

vekst i 6 kvartal i løpet av de siste 12 kvartalene.

Tabellen på neste side viser den prosentvise befolkningsendringen pr kvartal for de siste 12 kvartal

(fra 2. kvartal 2011 tom 1. kvartal 2014) for kommunene i Troms. Tabellen viser også samlet

prosentvis endring i perioden og gjennomsnittlig endring pr kvartal.

Gjennomsnittlig kvartalsvis endring er positiv for 18 av 24 kommuner siste 12 kvartal.
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2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 20121<3 2012K4 2013K1 20131<2 2013K3 2013K4 20141<1

Endring siste

12 kvartal sett

under ett

Gjennomsnittlig

kvartalsvis

endring

Tromsø -0,08 % 0,39 % 0,40% 0,58 % 0,20 % 0,58 % 0,43 % 0,65 % 0,28 % 0,39 % 0,41% 0,66 %




0,42 %

Harstad 0,51 % 0,10 % 0,17 % 0,33 % 0,13 % 0,24 % 0,11 % 0,07 % 0,13 % 0,24% 0,17 % 0,34 % 1,- .2;59.% 0,22 %

Kvæfjord 0,00% -0,17% 0,40 % 0,10 % 0,46 % 0,30 % 1,02 % 0,16% 0,06 % 0,13 % 0,45 % -0,26% ,_ 2,63% 0,22 %

Skånland 0,27 % 0,72 % 0,64% 0,10 % 0,00% -0,54% -0,64% -0,17 % 0,27 % 0,20 % 0,07 % -0,58 % 0,34% 0,03 %

lbestad -0,21% -0,71 % 0,50 % 0,00% 0,07 % 0,21 % 0,50% 0,00% 1,41 % - 0,76 % 0,42 % - 1,11 % 0,28 % 0,02%

Gratangen 0,36 % 0,71% 0,71 % -0,26% - 0,79 % -0,53 % 0,09 % 0,27% -0,45 % ' 2,24% -0,61 % 0,44% , 2,15% 0,18 %

Lavangen 0,20 % 0,49 % -0,10 % -0,10 % -0,49 % 0,30 % -0,10 % -0,49 % 0,40% -0,10 % 0,40 % - 0,99% - 0,59 % -0,05 %

Bardu -0,919" - 0,59 % -0,21 % 0,31 % -0,23 % 1,479" -0,05 % 0,61 % -0,963' 1,45 % 0,23 % 1,91% ',02.9.4 0,25 %

Salangen 0,37 % -0,05 % 0,87 % -0,41 % 0,23 % - 0,81% 1,28 % 0,05 % 1,17 % 0,18 % - 1,24 % 0,72 % 2,33% 0,19 %

Målselv -0,23 % 0,34 % 0,18 % 0,05 % 0,48 % -0,03 % -0,03 % 0,32 % 0,17 % -0,51 % 0,09 % 0,75% 1,58 % 0,13 %

Sørreisa -0,09 % 0,74% -0,32% 0,06 % 0,03 % 0,35 % 0,32 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,82 % 0,23 % 2,61 % 0,22 %

Dyrøy 0,58 % -0,91 % -0,59 % 0,00 % 0,08 % 0,00% 0,08 % -0,34 % -0,08 % -0,59 % -0,59 % -0,17 % - 2,50% -0,21 %

Tranøy 0,26% -0,85 % 0,26 % 0,00% -0,26 % 0,53 % - 0,92 % 0,73 % 0,00 % 0,66% - 1,63% 1,52 % 0,26% 0,02 %

Torsken -0,11% - 1,32 % -0,34% -0,56% -0,79 % -0,23 % 0,23 % 0,45 % 0,23 % 0,56 % - 1,46% 1,48 % - 1,87 % -0,16 %

Berg -0,55 % - 1,54% -0,78 % 0,11% 0,90% 1,12 % 1,99 % - 0,87 % 1,09% -0,65 % -0,22 % 0,11 % 0,66 % 0,05 %

Lenvik -0,08 % -0,20 % 0,18 % 0,47% 0,19 % 0,21 % 0,10 % 0,01 % 0,17 % 0,24% 0,47 % 0,00 % 1,76 % 0,15 %

Balsfjord 0,22 % -0,02 % -0,25 % 0,02 % 0,51 % 0,31% 0,25 % -0,02 % 0,22 % 0,29 % 0,07% 0,43 % 2,03% 0,17 %

Kadsøy 0,47 % 0,60% -0,17 % - 1,19 % 0,34% -0,51 % -0,26 % 0,78 % 0,34 % -0,30 % -0,09 % -0,09 % -0,09 % -0,01 %

Lyngen -0,23 % -0,56 % -0,43 % -0,26 % -0,17 % 0,13 % -0,20 % -0,37 % -0,10 % 0,33 % -0,56% 0,17 % - 2,22% -0,18 %

Storfjord 0,90 % -0,21 % 0,16% 0,10 % -0,58 % 1,21 % 0,99% - 0,93 % -0,10 % 0,47 % 0,52 % -0,10 % 2,43% 0,20 %

Gåivuotna Kåfjord 0,69 % -0,27 % 0,68% -0,18 % -0,18 % 0,36 % -0,09 % -0,09 % 1,41 % - 0,89 % 0,18 % -0,77% 0,82% 0,07 %

Skjervøy 0,70 % -0,55 % 0,21 % 0,03 % 0,80% 0,17 % -0,14% -0,10 % 0,03 % -0,45 % -0,31 % -0,31 % 0,07% 0,01 %

Nordreisa 0,15 % 0,23 % 0,31 % 0,06 % 0,19 % 0,66 % -0,02% 0,04 % 0,21% -0,23 % 0,06 % 0,35 % 2,03 % 0,17 %

Kvænangen 0,16% 0,47 % -0,77% -0,08 % -0,86 % - 1,57% -0,56 % - 1,37% 0,81% 0,48 % - 0,80% -0,65 %




-0,39 %

Troms 0,07% 0,15 % 0,24 % 0,32% 0,16 % 0,38 % 0,25 % 0,31 % 0,23 % 0,25 % 0,22% 0,44% 3,06% 0,26 %

Troms u/ Tromsø 0,18 % -0,02% 0,12 % 0,12% 0,13 % 0,22 % 0,12 % 0,04% 0,18 % 0,15 % 0,07 % 0,26% 1,57 % 0,13 %

Hele landet 0,32 % 0,40% 0,26% 0,34% 0,29 % 0,41 % 0,26 % 0,25 % 0,28 % 0,36 % 0,25 % 0,30 %a~RX0,32 %
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Juni 2014

Skatteinngangen pr. mai 2014 i
kommunene i Troms og landet

Kilder:

SSBog KOSTRA

Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett

Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen
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Skatteinngangen for januar-mai 2014 sett under ett

Den samlete skatteinngangen for januar til og med mai i 2014 viser en økning på 1,7 % for Troms,

0,8 % for Troms u/ Tromsø og 1,5 % for landet, i forhold til samme periode i 2013.

Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt for januar-mai 2014 - kommunene i Troms og landet

Kommune

Skatteinngang

januar-mai 2014

(tusen kr.)

Skatteinngang

januar-mai 2013

(tusen kr.)

Endring

skatteinngan

g jan-mai

2013-2014 i %

Skatteinngang

jan-mai 20141

% av

landsgj.snittet

Arsbudsjett

2014 (tusen

kr.)

Innbetalt

skatt pr 31.

mai 2014 i %

av budsjett

Skatte-

inntekter i 2013

(tusen kr.)

Differanse

budsjett

2014-

regnskap

2013
Tromsø




843 488




822 226 2,6 % 93,4 % 1 694 076




49,8 % 1 653 496 2,5 %
Harstad




256 168




254 842 0,5 % 83,1 %




516 828




49,6 %




524 619 -1,5 %
K .~rd




26 012




26 121 -0,4 % 66,4 %




55 500




46,9 %




53 781 3,2 %
Skånland




27 006




26 558 1,7 % 72,5 %




58 574




46,1 %




55 521 5,5 %
lbestad




13 459




12 158 10,7 % 74,3 %




26 200




51,4 %




25 750 1,7 %
Gratangen




9 019




8 732 3,3 % 63,0 %




18 953




47,6 %




19 282 -1,7 %
Lavangen




7 326




7 121 2,9 % 57,3 %




15 322




47,8 %




15 187 0,9 %

Bardu




51 835




50 856 1,9 % 103,1 %




95 461




54,3 %




97 975 -2,6 %
Salangen




18 539




18 458 0,4 % 66,1 %




40 200




46,1 %




38 306 4,9 %
Målselv




75 637




76 223 -0,8 % 90,4 %




158 711




47,7 %




151 060 5,1 %
Serreisa




32 605




32 138 1,5 % 74,9 %




70 773




46,1 %




69 324 2,1 %

DYrøY




9 944




9 500 4,7 % 67,3 %




20 600




48,3 %




20 082 2,6 %
Tranøy




12 319




12 992 -5,2 % 64,7 %




26 746




46,1 %




26 681 0,2 %
Torsken




8 242




8 681 -5,1 % 74,4 %




18 778




43,9 %




17 816 5,4 %
Berg




9 543




9 593 -0,5 % 82,4 %




20 028




47,6 %




19 232 4,1 %
Len‘Åk




113 000




113 410 -0,4 % 77,5 %




228 899




49,4 %




223 191 2,6 %
Balstord




46 626




46 469 0,3 % 66,1 %




99 035




47,1 %




96 780 2,3 %
Karlsøy




20 278




19 607 3,4 % 68,9 %




41 243




49,2 %




41 733 -1,2 %
Lyngen




25 480




25 129 1,4 % 67,5 %




52 967




48,1 %




52 710 0,5 %
Stolord




20 828




20 214 3,0 % 85,1 %




38 343




54,3 %




37 989 0,9 %
KMord




20 317




19 428 4,6 % 72,5 %




37 592




54,0 %




37 895 -0,8 %
Skjervoy




24 439




23 353 4,7 % 67,2 %




48 350




50,5 %




48 880 -1,1 %
Nordreisa




43 783




42 007 4,2 % 71,5 %




88 559




49,4 %




86 265 2,7 %
Kvænangen




14 096




15 959 -11,7 % 90,5 %




28 422




49,6 %




30 573 -7,0 %
Troms 1 729 989 1 701 775 1,7 % 84,6 % 3 500 160 r 49,4 % 3 444 128 1,6 %
Troms ul Tromsø




886 501




879 549 0,8 % 77,7 % 1 806 084 r 49,1 % 1 790 632 0,9 %
Alle landets

kommuner 64 456 405 63 476 431 1,5 % 100,0 % 130 160 000




49,5 % 126 420 781 3,0 %

Veksten i skatteinntekter på landsbasis

På nasjonalt nivå er det iht. revidert nasjonalbudsjett anslått at kommunenes skatteinntekter vil øke

med 3 % i 2014 i forhold til det faktiske nivået i 2013. I statsbudsjettet for 2014 var dette tallet 3,3 %

(da målt mot det antatte nivået i 2013 siden de faktiske inntektene ikke var kjent på dette

tidspunktet). Målt mot faktisk skatteinngang i 2013 var skatteveksten i 2014 iht. statsbudsjettet

antatt å være 3,7 %.

Skatteinngangen for landet samlet til nå i år (1,5 %) er altså bare på halvparten av det budsjetterte

nivået. Til sammenligning var dette tallet 2,4 % gitt skatteinngangen pr april. Skatteinngangen i mai

var altså betydelig svakere enn antatt. 49,5 % av de budsjetterte skatteinntektene har nå blitt

innbetalt.
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Skatteanslaget for 2014 for kommunene samlet sett i statsbudsjettet for 2014 var på 131,1341 mrd.

kr. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble skatteanslaget for kommunene samlet sett nedjustert til

130,160 mrd. kr.

Dersom skatteveksten for 2014 samlet sett skulle holde seg på 1,5 % vil skatteinngangen bli 128,372

mrd. kr., eller 1,8 mrd. kr. lavere enn nivået anslått i RNB. I så tilfellet vil dette innebære reduserte

inntekter fra inntektsutjevningen for de aller fleste kommunene i Troms, noe det er viktig å være

oppmerksom på.

Veksten i skatteinntekter på kommunenivå

lbestad kommune har høyest prosentvis økning i skatteinngangen for januar-mai i 2014 målt mot

samme periode i 2013, med 10,7 %, fulgt av Skjervøy og Dyrøy med 4,7 %.

12 kommuner har større vekst i skatteinngangen for januar-mai 2014 i forhold til 2013 enn

landsgjennomsnittet, mens 6 kommuner har svakere utvikling enn landsgjennomsnittet.

Kvænangen (-11,7 %), Tranøy (-5,2 %), Torsken (-5,1 %), Målselv (-0,8 %), Berg (-0,5 %), Lenvik (-0,4

%) og Kvæfjord (-0,4 %) har nedgang i skatteinngangen til nå i 2014 sammenlignet med tilsvarende

periode i 2013.

Kommunene i Troms har budsjettert med 1,6 % høyere skatteinntekter i 2014 enn det

skatteinntektene ble i 2013 iht. KOSTRA-tall. For Troms u/ Tromsø er tallet 0,9 %.

Til nå i 2014 er skatteinngangen i Troms samlet sett så vidt høyere enn det kommunenes budsjetter

legger opp til. Skatteinngangen til nå i 2014 er 1,7 % høyere enn i samme periode i 2013, mens

årsbudsjettene legger opp til en vekst i skatteinntektene på 1,6 % målt mot regnskapsførte

skatteinntekter i 2013. 13 kommuner har større økning i skatteinngangen til nå i 2014 enn det

budsjettene tilsier, mens 11 kommuner har svakere utviklingen i skatteinngangen til nå i år enn det

som er lagt grunn i budsjettet.

Kommunene med størst økning i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte

inntekter i 2013 er Skånland (5,5 %), Torsken (5,4 %), Målselv (5,1 %), Salangen (4,9 %) og Berg (4,1

%). Alle disse kommunene har lavere skatteinngang til nå i 2014 enn hva budsjettet legger opp til.

Kommunene med størst nedgang i budsjetterte skatteinntekter for 2014 i forhold til regnskapsførte

inntekter i 2013 er Kvænangen (-7 %), Bardu (-2,1 %) og Gratangen (- 1,7 %). De to sistnevnte har

bedre skatteinngang til nå i 2014 enn hva som er lagt til grunn i budsjettet.

Kommunene i Troms har pr. mai i gjennomsnitt fått inn 49,4 % av de budsjetterte skatteinntektene i

2014 (Troms u/ Tromsø 49,1 %). Bardu kommune har høyest skatteinngang målt opp mot

årsbudsjettet, ved at 54,3 % av de budsjetterte skatteinntektene har blitt innbetalt, mens Torsken

kommune har lavest skatteinngang med 43,9 % av budsjetterte inntekter.
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Skatteinngang pr måned i 2014 sammenlignet med 2013

Figuren under viser den prosentvise endringen i månedlig skatteinngang til nå i 2014 (januar, februar,

mars, april, mai og perioden sett under ett) for Troms, Troms u/ Tromsø fra nivået i 2013.

10%

5%

00/
_5%

- 10%

-15%

-20%

-25%

-30%

Prosentvis endring i månedlig skatteinngang for januar-mai
2014 i forhold til 2013

3,8 %3,5
2 7 %

%




37 %3,2 % 3,0 %




1,7 %1,5 %

eeia




Ile.W1
u,8 %0,2
-

% 0,8 %
~-,--7,m




;«




-0 2 %




Januar




,MarsI,.-/




Mai




Sum januar-mai




- 7,7 %
-9,6

- 1,3%  V-:'#:
%






2,3 %










2,9 %











-32,9 %

• Troms• Troms u/ TromsøD Landet





I januar 2014 var skatteinngangen 3,8 % høyere enn i januar 2013 for Troms, mens tallet for Troms

u/Tromsø er 2,7 %. På landsbasis økte skatteinngangen med 3,5 % i januar.

I februar 2014 ble skatteinngangen 7,7 % lavere enn i februar 2013 for Troms, og 9,6 % lavere for

Troms u/ Tromsø. På landsnivå ble nedgangen på 7,3 %.

I mars 2014 økte skatteinngangen i Troms med 3,7 % i forhold til mars 2013, og 3,2 % for Troms u/

Tromsø. For landet som helhet økte skatteinngangen med 3,0 %.

I april 2014 gikk skatteinngangen ned med 32,9 % i Troms sammenlignet med april 2013. For Troms

u/ Tromsø var nedgangen 22,9 % og på landsbasis var nedgangen 12,3 %.

I mai 2014 økte skatteinngangen i Troms med 0,8 % sammenlignet med mai 2013. For Troms u/

Tromsø var det en nedgang på 0,2 %, mens det for kommune-Norge samlet var en økning på 0,2 %.

Mai er en «skattetung» kommune, og det var altså nesten ikke vekst i skatteinngangen på landsbasis

denne måneden. Januar og mars er to andre måneder med stor skatteinngang, og i disse månedene

var veksten på hhv. 3,5 % og 3,0 % for landet, altså mer i tråd med anslaget i statsbudsjettet.

Samlet sett har skatteinngangen til nå i 2014 økt med 1,7 % for Troms, 0,8 % for Troms u/ Tromsø og

1,5 % for landet, fra nivået i 2013.

4

Side 327






Skatt på inntekt og formue og naturressursskatt pr måned i 2014 sammenlignet med 2013 - kommunene i Troms







Januar




Februar




Mars




April




Mai




Sum januar-mai

Kommune




2014




2013 Endring




2014




2013 Endring




2014




2013 Endring




2014 2013 Endring




2014




2013 Endring




2014




2013 Endring

Tromsn




225 573




214 910 5,0 % 5 478




5 502 -0,4 %




290 230




278 566 4,2 %




6 094 12697 -52,0 %




316 113




310 551 1,8 %




843 488




822 226 2,6%

Harstad




67 684




66 972 1,1 %




781




921 -15,2 %




88 767




85 838 3,4 %




2 070 2237 -7,5 %




96 866




98 874 -2,0%




256 168




254 842 0,5 %

Kmerrord




6 982




6 819 2,4 %




74




150 -50,7 %




9 191




8 967 2,5 %




108 -131 -182,4 %




9 657




10 316 -6,4 %




26 012




26 121 -0,4 %

Skånland




7 240




7 084 2,2 %




340




163 108,6%




9 336




9 182 1,7 %




321 221 45,2 %




9 769




9 908 -1,4 %




27 006




26 558 1,7 %

Ibestad




3 694




3 365 9,8 %




87




204 -57,4 %




4 268




4 182 2,1 %




95 134 -29.1 %




5 315




4 273 24,4 %




13 459




12 158 10,7 %

Gratarrgen




2 354




2 232 5,5 %




69




137 -49,6%




3 099




2 964 4,6 %




91 251 -63,7 %




3 406




3 148 8,2 %




9 019




8 732 3,3 %

Lavangen




1 947




1 985 -1,9 %




42




64 -34,4 %




2 480




2 413 2,8 %




72 52 38,5 %




2 785




2 607 6,8 %




7 326




7 121 2,9%

Bardu




11 471




11 850 -3,2% 5 239




4 948 5,9 %




15 475




13 153 17,7 %




2 774 5357 -48,2 %




16 876




15 548 8,5 %




51 835




50 856 1,9%

Salangen




4 952




4 892 1,2 %




87




156 -44,2 %




6 423




6 305 1,9 %




89 202 -55,9 %




6 988




6 903 1,2 %




18 539




18 458 0,4 %

Målseln




20 547




20 129 2,1 % 1 528




2 530 -39,6 %




23 779




23 914 -0,6 SO




1 435 2214 -35,2 %




28 348




27 436 3,3 %




75 637




76 223 -0,8%

Sorrersa




8 959




8 570 4,5 %




236




226 4,4 %




11 112




10 864 2,3 %




291 452 -35,6 %




12 007




12 026 -0,2 %




32 605




32 138 1,5 %

DYrnY




2 574




2 535 1,5 %




53




24 120,8 %




3 350




3 278 2,2 %




89 45 97,8 %




3 878




3 618 7,2 %




9 944




9 500 4,7 %

Tranøy




3 448




3 340 3,2 %




112




153 -26,8 %




4 297




4 310 -0,3 %




136 178 -23,6 %




4 326




5 011 -13,7 %




12 319




12 992 -5,2 %

Torsken




2 182




2 173 0,4 %




88




169 -47,9 %




3 030




2 946 2,9 %




181 84 115,5 %




2 761




309 -16,6%




8 242




8 681 -5,1 %

Berg




2 233




2 343 -4,7 %




218




313 -30,4 %




3 279




3 350 -2,1 %




284 381 -25,5 %




3 529




3 206 10,1 %




9 543




9 593 -0,5 %

Lerwk




30 634




29 535 3,7 % 1 037




1 676 -38,1 %




38 784




37 619 3,1 %




1 125 2183 -48.5 %




41 420




42 397 -2,3 %




113 000




113 410 -0,4 %

Balsljord




12 585




12 357 1,8 %




562




405 38,8 %




15 778




15 802 -0,2 %




590 645 -8,5 %




17 111




17 260 -0,9 %




46 626




46 469 0,3 %

Karlsoy




5 449




5 304 2,7 %




377




563 -33,0 %




6 755




6 391 5,7 %




374 310 20,6 %




7 323




7 039 4,0 %




20 278




19 607 3,4 %

lyngen




7 638




7 246 5,4 %




607




623 -2,6%




8 554




8 292 3,2 %




164 444 -63,1 %




8 517




8 524 -0,1 %




25 480




25 129 1,4 %

Storljord




4 648




4 647 0,0 % 1 772




1 955 -9,4 %




6 153




5 428 13,4 %




2 238 2073 8,0 %




6 017




6 111 -1,5 %




20 828




20 214 3,0 %

Kårtord




4 769




4 423 7,8 % 1 776




1 776 0,0 %




5 427




5 281 2,8 %




1 757 1919 -8,4 %




6 588




6 029 9,3 %




20 317




19 428 4,6 %

Sktervoy




7 120




6 821 4,4 %




142




192 -26,0 %




9 179




7 965 15,2 %




193 221 -12,7 %




7 BOS




8 154 -4,3 %




24 439




23 353 4,7 %

Nordrersa




11 919




10 999 8,4 %




810




690 17,4 05




13 967




13 886 0,6 %




916 1448 -36,7 %




16 171




14 984 7,9 %




43 783




42 007 4,2 %

Kwenangen




3 444




2 679 28,6 % 1 545




1 621 -4,7 %




3 714




4 676 -20,6 16




1 393 1447 -3,7%




4 CCO




5 536 -27,7 %




14 096




15 959 -11,7 %

Troms




462 060




445 223 '3,8 % 25 074




27 174 '-7,7 %




588441




567 585 '3,7 %




24 894 37 077 -32,9 %




637 576




632 768 0,8 % 1 738 045 1 709 827 1,7 %

Troms u/ Tromso




236 487




230 313 '2,7 % 19 596




21 672 -9,6 %




298 211




289 019 '3,2 %




18 800 24 380 -22,9 %




321 463




322 217 -0,2 %




894557




887 601 0,8%

Landet 15 970 498 15 431 170 3,5 % 965 074 1 041 191 -7,3 % 21 608 501 20 979 573 3,0 % 1 231 449 1 403 696 -12,3 % 24 680 883 24 620 801 0,2 % 64 456 485 63 476 431 1,5 %
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Neste tabell viser skatteinngangen i % av landsgjennomsnittet for de fem første månedene i 2014

sammenlignet med 2013.

Skatteinntekter i % av Iandsgjennomsnittet




Januar Februar Mars April Mai Januar-mai

Kommune 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Tromso 100,8 % 100,0% 40,5 % 37,9 % 95,9 % 95,3 % 35,3 % 64,9 % 91,4 % 90,6 % 93,4 % 93,0 %

Harstad 88,6 % 90,3 % 16,9 % 18,4 % 85,9 % 85,1 % 35,1 % 33,1 % 82,0 % 83,5 % 83,1 % 83,5 %

Kwefjord 71,9 % 72,4 % 12,6 % 23,6 % 69,9 % 70,1 % 14,4 % -15,3 % 64,3 % 68,7 % 66,4 % 67,4 %

Skånland 78,5 % 78,9 % 61,0 % 26,9 % 74,8 % 75,2 % 45,1 % 27,1 % 68,5 % 69,1 % 72,5% 71,9 %

lbestad 82,3 % 77,5 % 32,1 % 69,6 % 70,3 % 70,9 % 27,4 % 33,9 % 76,6 % 61,7 % 74,3 % 68,1 %

Gratangen 66,3 % 65,3 % 32,2 % 59,4 % 64,6 % 63,8 % 33,3 % 80,7% 62,1 % 57,7 % 63,0 % 62,1 %

Lavangen 61,4 % 64,2 % 21,9 % 30,7 % 57,8 % 57,4 % 29,5 % 18,5 % 56,9 % 52,9 % 57,3 % 56,0 %

Bardu 92,1 % 98,6 % 696,0 % 610,3 % 91,8 % 80,5 % 288,8 % 490,1 % 87,7 % 81,1 % 103,1 % 102,9 %

Salangen 71,3 % 72,1 % 20,7% 34,1 % 68,3 % 68,4 % 16,6% 32,7 % 65,1 % 63,8 % 66,1 % 66,2 %

Målselv 99,1 % 99,4 % 121,9 % 185,1 % 84,7 % 86,8 % 89,7% 120,2% 88,5 % 84,9 % 90,4 % 91,5 %

Sørrejsa 83,1 % 82,3 % 36,2 % 32,2 % 76,2 % 76,8 % 35,0 % 47,7% 72,0 % 72,4 % 74,9 % 75,1 %

Dyrøy 70,3 % 69,7 % 24,0 % 9,8 % 67,6 % 66,3 % 31,5 % 13,6% 68,6 % 62,4 % 67,3 % 63,5 %

Tranøy 73,0 % 72,2 % 39,3 % 49,0 % 67,3 % 68,5 % 37,4 % 42,3 % 59,3 % 67,9 % 64,7% 68,3 %

Torsken 79,5 % 80,8 % 53,1 % 93,2 % 81,6 % 80,6 % 85,5 % 34,3 % 65,1 % 77,1 % 74,4 % 78,5 %

Berg 77,8 % 83,0 % 125,7 % 164,3 % 84,5 % 87,3 % 128,4 % 148,4 % 79,6 % 71,2 % 82,4 % 82,6 %

Lemik 84,8 % 84,4 % 47,5 % 71,0 % 79,3 % 79,1 % 40,4 % 68,6 % 74,2 % 75,9 % 77,5 % 78,8 %

Balsfjord 72,0 % 72,7 % 53,2 % 35,3 % 66,7 % 68,4 % 43,8 % 41,7% 63,3 % 63,7 % 66,1 % 66,5 %

Karlsøy 74,7 % 74,9 % 85,5 % 117,9 % 68,4 % 66,4 % 66,5 % 48,1 % 64,9 % 62,3 % 68,9 % 67,3 %

Lyngen 81,7 % 78,7 % 107,4 % 100,3 % 67,6 % 66,3 % 22,7 % 53,0 % 58,9 % 58,0 % 67,5 % 66,4 %

Stofflord 76,6 % 78,3 % 483,3 % 488,4 % 75,0 % 67,3 % 478,4 % 384,1 % 64,2 % 64,6 % 85,1 % 82,8 %

KWrd 68,7 % 65,6 % 423,3% 390,2 % 57,8 % 57,6 % 328,2 % 312,8 % 61,4 % 56,0 % 72,5% 70,0 %

Skjervery 79,1 % 76,9 % 26,1 % 32,1 % 75,3 % 66,0 % 27,8 % 27,4 % 56,1 % 57,6% 67,2 % 64,0 %

Nordreisa 78,6 % 74,2 % 88,3 % 69,0 % 68,0 % 68,9 % 78,3 % 107,4 % 69,0 % 63,4 % 71,5 % 68,9 %

Kwenangen 89,3 % 70,4 % 662,8 % 631,7% 71,2 % 90,4 % 468,3 % 418,2% 67,1 % 91,2 % 90,5 % 102,0 %

Troms 91,2% 90,9% 81,9% 82,2% 85,9% 85,2% 63,7% 83,2% 81,4% 80,9% 85,0% 84,8 %

Troms u/ Tromso 83,6% 83,7% 114,7% 116,7% 77,9% 77,3% 86,2% 97,4% 73,6% 73,4% 78,4% 78,4 %

Landet 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Til nå i 2014 er det én kommune (Bardu) som har hatt høyere skatteinntekter enn

landsgjennomsnittet. Videre er det 3 kommuner (Tromsø, Målselv og Kvænangen) som har en

skatteinngang på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet. De resterende 20 kommunene har

en skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet.

Littom inntektsutjevningen og effekten av endrete skatteinntekter
lokalt og nasjonalt

Kommunene har ulike forutsetninger for å tilby tjenester, og skatteinntektene er ujevnt fordelt

mellom kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes

forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av

rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning)

og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning).

Inntektsutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteytere

og naturressursskatt fra kraftforetak. Utjevningen er et nullsumspill som fungerer på følgende vis:

• Kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet (målt i kr. pr innbygger) får

kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. På
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samme måte vil kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 %

av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommuner med skatteinntekter på under 90 prosent blir i tillegg kompensert for 35 % av

differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Finansieringen av

denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per

innbygger.

I inntektsutjevningen benyttes det innbyggertall pr 1. januar i budsjettåret. Når

årsbudsjettene utarbeides i kommunene, er ikke disse tallene kjent. Derfor benyttes det,

både fra statlig hold og i KS sine prognosemodeller, innbyggertall pr 1. juli eller 1. januar året

før budsjettåret ved beregning av inntektsutjevningen. Det er viktig å være oppmerksom på

eventuelle endringer i folketallet i egen kommune og utviklingen nasjonalt.

Inntektsutjevningen beregnes 10 ganger pr år, og kommer som et tillegg/fradrag på de

terminvise utbetalingene av rammetilskudd til kommunene.

En kommune med skatteinngang på under 90 % av landsgjennomsnittet vil kun få beholde seg 5 % av

en økning i egne skatteinntekter, alt annet likt. Tilsvarende gjelder ved en reduksjon i egne

skatteinntekter.

Kommuner med skatteinntekter på mellom 90 % og 100 % av landsgjennomsnittet, eller over

landsgjennomsnittet, vil beholde 40 % av en økning i egne skatteinntekter. Tilsvarende gjelder ved en

reduksjon i skatteinntektene.

Systemet med inntektsutjevning innebærer at utviklingen i egne skatteinntekter vil ha marginal

betydning i skattesvake kommuner, dvs, kommuner med skatteinngang på under 90 % av

landsgjennomsnittet. For disse kommunene er det utviklingen i samlet skatteinngang for  

kommunene som har mest betydning.

Både i 2011, 2012 og 2013 ble de faktiske skatteinntektene for kommunene betydelig høyere enn det

som ble lagt til i de respektive statsbudsjett, noe tabellen under viser.

Anledning Tidspunkt

Ulike anslag på og regnskapsførte skatteinntekter

for kommunene samlet (tall i mrd. kr.)

2011 2012 2013 2014

Statsbudsjettet Oktober året før budsjettåret 108,470 115,180 125,700 131,134

Revidert statsbudsjett Mai i budsjettåret 109,430 117,050 125,500 130,160

Statsbudsjettet for året

etter Oktober i budsjettåret 110,230 119,220 126,950




Regnskapsførte

skatteinntekter Februar året etter budsjettåret 111,957 119,565 126,421




Skatteanslaget er gjenstand for vurdering i løpet året, vanligvis i forbindelse med revidert

nasjonalbudsjett i mai i budsjettåret, og i oktober i tilknytning til statsbudsjettet for påfølgende år.

Som vi ser oppjusterte departementet skatteanslaget alle disse årene. I 2011 og 2012 ble

skatteinntektene til slutt høyere enn det som ble antatt ved siste anslag. I 2013 ble imidlertid de

faktiske skatteinntektene noe lavere enn det siste anslaget tilsa. Til nå i år er veksten i
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skatteinntektene på bare halvparten av det budsjetterte nivået. Dette vil kunne innebære at

inntektene fra inntektsutjevningen blir lavere enn budsjettert. På grunn av ordningen med løpende

inntektsutjevning er det viktig at kommunene gjør regelmessige vurderinger av egen skatteinngang

og ikke minst følger med på skatteinngangen nasjonalt.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni

Mars 2014

Folketallsutviklingen i Troms i
2013

Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året

Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk

innflytting/utflytting i 2013

Kvartalsvis befolkningsutvikling de siste 3 år

Årlig befolkningsutvikling 1998-2013

Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 20. februar 2014 med folketall pr 31. desember 2013
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Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året

Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved inngangen til 2013, pr utgangen av hvert

kvartal i 2013, og endringen i 2013 sett under ett. Grønn farge indikerer vekst, mens rød farge

illustrerer nedgang.




Folketallsutviklingen i 2013




Endring

Kommune Pr. 1. januar Pr 31. mars Pr. 30. juni

Pr. 30.

september

Pr. 31.

desember

Absolutt

endring fra

1.1. til 31.12.

2013

Prosentvis

endring fra

1.1. til 31.12.

2013

1~11

0,62 %

Tromsø




70 358




70 818




71 019




71 295




71 590 1 232

Harstad




24 291




24 309




24 341




24 400




24 441




150

Kvæfj ord




3 082




3 087




3 089




3 093




3 107




25 0,81 %

Skånland




2 940




2 935




2 943




2 949




2 951




11 0,37 %

Ibestad




1 421




1 421




1 441




1 430




1 436




15 1,06 %

Gratangen




1 119




1 122




1 117




1 142




1 135




16




Lavangen




1 012




1 007




1 011




1 010




1 014




2 0,20 %

Bardu




3 933




3 957




3 919




3 976




3 985




52 1,32 %;

Salangen




2 220




2 221




2 247




2 251




2 223




3 0,14 %

Målselv




6 630




6 651




6 662




6 628




6 634




4 0,06 %

Sørreisa




3 407




3 412




3 417




3 422




3 450




43 1,26 %

Dyrøy




1 190




1 186




1 185




1 178




1 171




-19

Tranøy




1 514




1 525




1 525




1 535




1 510




-4 -0,26 %

Torsken




880




884




886




891




878




-2 -0,23 %

Berg




924




916




926




920




918




-6 -0,65 %

Lenvik




11 455




11 456




11 476




11 503




11 557




102 0,89 %

Balsfjord




5 562




5 561




5 573




5 589




5 593




31 0,56 %

Karlsøy




2 317




2 335




2 343




2 336




2 334




17 0,73 %

Lyngen




3 013




3 002




2 999




3 009




2 992




-21 -0,70 %

Storfjord




1 942




1 924




1 922




1 931




1 941




-1 -0,05 %

Gåivuotna Kåfjord




2 208




2 206




2 237




2 217




2 221




13 0,59 %

Skjervøy




2 905




2 902




2 903




2 890




2 881




-24 -0,83 %

Nordreisa




4 850




4 852




4 862




4 851




4 854




4 0,08 %

Kvænangen




1 245




1 228




1 238




1 244




1 234




-11 -0,88%

Troms




160 418




160 917




161 281




161 690




162 050 1 632 1,02%

Troms u/ Tromsø




90 060




90 099




90 262




90 395




90 460




400 0,44 %

Hele landet 5 051 275 5 063 709 5 077 798 5 096 300 5 109 056 57 781 1,14 %

Det var pr. 31.12.2013 162 050 innbyggere i Troms. I 2013 var det en økning på 1632 innbyggere,

eller 1,02 %.

For Troms u/Tromsø var det også en økning det siste året, med 400 innbyggere eller 0,44 %.

Landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 57 781, eller 1,14 %, i 2013.

16 av 24 kommuner hadde vekst i folketallet i 2013, mens 8 kommuner hadde befolkningsnedgang.

I Troms var det Tromsø kommune som hadde høyest prosentvis befolkningsvekst med 1,75 %, fulgt

av Gratangen (1,43 %), Bardu (1,32 %) og Sørreisa (1,26 %). Disse 4 kommunene hadde større

befolkningsvekst enn landsgjennornsnittet.
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Størst prosentvis nedgang i 2013 var det i Dyrøy (-1,6 %), Kvænangen (-0,88 %), Skjervøy (-0,83 %) og

Berg (-0,65 %).

Tabellen under viser den prosentvise veksten i folketallet pr. kvartal i 2013.




Vekstregnskap pr kvartal 2013




Kommune 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

0,17%

0,41 %..15M1

Endring i

2013 sett

under ett

0,62%

Tromsø 0,65% 0,28% 0,39%

Harstad 0,07% 0,13% 0,24%

Kvæfjord 0,16% 0,06% 0,13% 0,45% 0,81%

Skånland -0,17% 0,27% 0,20% 0,07% 0,37%

lbestad 0,00% 1,41 %, -0,76 % 0,42% 1,06 %

Gratangen 0,27% -0,45%




-0,61%

Lavangen -0,49% 0,40% -0,10% 0,40% 0,20%

Bardu 0,61% -0,96 % 1,45 % 0,23% - 1;32 %;

Salangen 0,05% 1,17% 0,18 % ,_°%6 0,14%

Målselv 0,32% 0,17% -0,51 % 0,09% 0,06%

Sørreisa 0,15% 0,15% 0,15% 0,82% . 1,26%

Dyrøy -0,34% -0,08% -0,59%




-0,59%

-0,26 %Tranøy 0,73% 0,00% 0,66% ."I:,3%
Torsken 0,45% 0,23% 0,56% ;,'',-M7 -0,23%

Berg -0,87 % 1,09 % -0,65 % -0,22% -0,65%

Lenvik 0,01% 0,17% 0,24% 0,47% 0,89%

Balsfjord -0,02% 0,22% 0,29% 0,07% 0,56%

Karlsøy 0,78% 0,34% -0,30% -0,09% 0,73%

Lyngen -0,37% -0,10% 0,33% -0,56% -0,70 %

Storfjord -0,93% -0,10% 0,47% 0,52% -0,05%

Gåivuotna Kåfjord -0,09% 1,41% -0,89 % 0,18% 0,59%

Skjervøy -0,10% 0,03% -0,45 % -0,31% -0,83 %

Nordreisa 0,04% 0,21% -0,23% 0,06% 0,08%

Kvænangen ,-...,,s'1.1:Q1:»74,0,81 % 0,48% -0,80 % -0,88 %

Troms 0,31 % 0,23 % 0,25 % 0,22 % 1,02 %

Troms u/ Tromsø 0,04 % 0,18 % 0,15 % 0,07 % 0,44%

Hele landet 0,25 % 0,28 % 0,36 % 0,25% 1,14%

Vi ser at veksten i Troms var høyest i første kvartal, og dette skyldes den sterke veksten Tromsø

kommune hadde dette kvartalet.

Det vil naturligvis være kvartalsvise variasjoner. Dette er i tabellen illustrert med grønn farge for stor

vekst og rød farge for stor nedgang. Både Troms ogTroms u/Tromsø hadde vekst i alle kvartaler i

2013.

Størst vekst i et enkelt kvarta I var det i tredje kvartal i Gratangen kommune med 2,24 %. Størst

nedgang i et enkelt kvartal var det i Tranøy i fjerde kvarta I med nedgang på 1,63 %.

Kommunene Tromsø, Harstad, Sørreisa og Lenvik hadde vekst i alle kvartaler i 2013. Dyrøy kommune

er den eneste kommunen med nedgang i alle kvartaler, mens Berg, Lyngen og Skjervøy hadde

nedgang i tre av fire kvartaler i 2013.
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Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk
inntlytting/utflytting i 2013

Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklingen i 2013.






Endring i løpet av 2013







Folketallet

pr. 1.1.2013 Fødte




Døde




Fødsels-

overskudd Innvandring Utvandring

Innflytting,

innenlandsk

Utflytting,

innenlandsk

Netto-

innflytting,

inkl, inn- og

utvandring

Befolknings-

vekst i 2013

Folketallet

pr.

31.12.2013

Tromsø




70 358




875




383




492 1 258




493 2 798 2 821




742 1 232




71 590

Harstad




24 291




280




168




112




254




82




961 1 093




40




150




24 441

Kvæfjord




3 082




26




25




1




86




7




158 214




23




25




3 107

Skånland




2 940




29




28




1




12




12




178 168




10




11




2 951

Ibestad




1 421




14




24




-10




12




5




69 51




25




15




1 436

Grata ngen




1 119




4




16




-12




16




2




54 42




26




16




1 135

Lavangen




1 012




12




16




-4




8





43 45




6




2




1 014

Bardu




3 933




54




36




18




88




13




269 309




35




52




3 985

Salangen




2 220




17




23




-6




83




3




99 170




9




3




2 223

Målselv




6 630




71




51




20




111




18




379 485




-13




4




6 634

Sørre isa




3 407




28




24




4




23




8




176 152




39




43




3 450

Dyrøy




1 190




7




20




-13




4




-




36 46




-6




-19




1 171

Tranøy




1 514




16




19




-3




29




14




71 91




-5




-4




1 510

Torsken




880




8




11




-3




18




-




41 58




1




-2




878

Berg




924




11




21




-10




15




2




53 62




4




-6




918

Lenvik




11 455




123




111




12




208




35




449 530




92




102




11 557

Balsfjord




5 562




37




78




-41




49




6




231 202




72




31




5 593

Karlsøy




2 317




20




30




-10




24




5




105 97




27




17




2 334

Lyngen




3 013




16




35




-19




26




6




96 124




-8




-21




2 992

Storfjord




1 942




17




22




-5




41




7




76 106




4




-1




1 941

Gåivuotna Kåfjord




2 208




21




21





52




5




75 110




12




13




2 221

Skjervøy




2 905




28




30




-2




46




1




78 146




-23




-24




2 881

Nordreisa




4 850




41




64




-23




33




9




189 185




28




4




4 854

Kvænangen




1 245




14




23




-9




11




6




53 60




-2




-11




1 234

Troms




160418 1 769 1 279




490 2 507




739 6 737 7 367 1 138 1 632




162 050

Troms u/Tromsø




90 C60




894




896




-2 1 249




246 3 939 4546




396




400




90 460

landet 5 051 275 58 993 41 327 17 666 75 846 35 902




- - 39 944 57 781 5 109 056

Det var et fødselsoverskudd for Troms samlet i 2013 på 490, men det for Troms u/ Tromsø var et

fødselsunderskudd på 2. 8 kommuner i Troms hadde fødselsoverskudd i 2013 (Tromsø, Harstad,

Kvæfjord, Skånland, Bardu, Målselv, Sørreisa og Lenvik), mens 16 hadde fødselsunderskudd.

Videre var det negativ netto innenlands utflytting både for Troms og Troms u/Tromsø. 7 kommuner

hadde positiv netto innenlands flytting (Skånland, lbestad, Gratangen, Sørreisa, Balsfjord, Karlsøy og

Nordreisa) mens 17 hadde negativ innenlands flytting.

Befolkningsveksten i 2013 i Troms og for landet øvrig skyldes stor innvandring fra utlandet. Alle

kommunene i Troms hadde netto innvandring fra utlandet (dvs. innvandring var større enn

utvandring), bortsett fra Skånland kommune der innvandring og utvandring var lik.

I absolutte tall var netto innvandring i Troms i 2013 den høyeste som har vært registrert (1768).

Netto innvandring var spesielt stor i Tromsø (765), mens den for Troms u /Tromsø var noe lavere i

2013 (1003) enn i 2012 (1034). For landet som helhet var netto innvandring betydelig lavere i 2013

(39 944) enn året før (47 337, som er rekord), og vi må tilbake til 2009 for å finne lavere absolutt tall

for netto innvandring i Norge.
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Kvartalsvisbefolkningsutviklingde siste 3 år

Det er hensiktsmessig å sammenligne den kvartalsvise befolkningsutviklingen i 2013 med utviklingen

de to foregående årene.

Figuren under viser den prosentvise befolkningsendringen pr kvartal for Troms, Troms u /Tromsø og

landet som helhet de siste tre årene (2011-2013).

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

-0,1

_

Prosentvis endring i folketallet pr kvartal siste 3

år (2011-2013)
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2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3

—4—Troms—10—Troms u/

2012K4 2013K1

--;:;—Hele landet

2013K2 2013K3 2013K4

Tromsø

I fjerde kvartal 2013 var det noe lavere befolkningsvekst for både Troms, Troms u/Tromsø og landet

som helhet i forhold til de to foregående kvartalene.

I kun ett av de siste 12 kvartalene (2011K1-2013K4) har befolkningsveksten vært større i Troms enn

for landet som helhet, i første kvartal 2013.

Det er også kun i ett kvartal de siste 3 årene at befolkningsveksten har vært sterkere i Troms

u/Tromsø enn for Troms samlet, i andre kvartal 2011.

Tabellen på neste viser den prosentvise befolkningsendringen pr kvartal for de 3 siste årene (2009-

2013) for kommunene i Troms og gjennomsnittlig endring pr kvartal.

Det er naturligvis kvartalsvise variasjoner for enkelte kommune. Gjennomsnittlig kvartalsvis endring

er positiv for 17 av 24 kommuner i Troms i perioden 2011-2013.
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Kommune 2011K1 2011K2 2011K3 20111(4 2012K1 20121(2 20121(3 2012K4 20131(1 2013K2 2013K3 20131(4

Endring 2011-2013

sett under ett

Gjennomsnittlig

kvartalsvis

endring 2011-

2013
Tromsø 0,57 % -0,08 % 0,39 % 0,40 % 0,58 % 0,20 % 0,58 % 0,43 % 0,65 % 0,28 % 0,39 % 0,41 %




Harstad 0,03 % 0,51 % 0,10 % 0,17 % 0,33 % 0,13 % 0,24% 0,11 % 0,07% 0,13 % 0,24% 0,17 % 2,27 % 0,19 %
Kvæfj ord , ,--

,-_,....-: »;.., 0,00 % -0,17 % 0,40 % 0,10 % 0,46 % 0,30 % 1,02%
._,

0,16% 0,06 % 0,13 % 0,45 % 1,87 % 0,16 %
Skånland 0,97% 0,27 % 0,72 % 0,64% 0,10 % 0,00 % -0,54% -0,64% -0,17% 0,27 % 0,20 % 0,07 % 1,90% 0,16 %
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Årlig befolkningsutvikling 1998-2013

Tabellen under viser den årlige prosentvise befolkningsutviklingen i årene 1998-2013, endring i

perioden sett under ett og gjennomsnittlig årlig endring i perioden.
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Med unntak av i 1998 og i 2001 har det vært vekst i folketallet i Troms-kommunene sett under ett i

perioden.

Vi ser at den årlige befolkningsutviklingen i Troms har vært svakere enn landsgjennomsnittet i hele

perioden. Foruten helt i begynnelsen av perioden (1998) var differansen var størst i perioden 2007-

2011. De to siste årene har Troms hatt en sterkere befolkningsvekst enn tidligere, og veksten er ikke

langt unna landsgjennomsnittlig nivå.

For Troms u /Tromsø er bildet annerledes ettersom Tromsø kommune har stått for en stor del av

befolkningsveksten i fylket i perioden. I perioden 1998-2008 hadde Troms u/Tromsø nedgang i

folketallet hvert år. De siste 5 årene (2009-2013) har imidlertid utviklingen vært langt mer positiv, og

det har vært vekst i folketallet hvert år.

8
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Fylkesmannens rolle i reformen

v. avdelingsdirektør

Jan-Peder Andreassen
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Kommunereformen

• Viktige nasjonale milepæler

• De kommunale prosessene 

– Løp 1

– Løp 2

– Hjelpemidler i prosessen

• Fylkesmannens oppgaver i reformarbeidet

• Fylkesmannens virkemidler

• Nødvendige avklaringer

• Risikofaktorer
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Viktige nasjonale milepæler

• Vår 2014

– Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for 
videre arbeid

• Høst 2014, 2015, vår 2016

– Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og 
kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 
2016

• Årsskiftet 2014/2015

– Ekspertutvalget legger frem sin siste delrapport angående 
overføringer av oppgaver og eventuelle behov for 
tilleggskriterier eller justering av kriterier
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Viktige nasjonale milepæler forts.

• Vår 2015

– Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. 
Stortingsbehandling av denne meldingen

• Høst 2015 / vår 2016

– Kommunale vedtak om sammenslåing

• Vår 2016

– Regjeringen vedtar Kongelig resolusjon om ny kommunestruktur. 
Ikrafttredelse 1.1.2018

• Vår 2017

– Regjeringen fremmer en samlet proposisjon om ny 
kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. 
Stortingsbehandling av proposisjonen. Ikrafttredelse 1.1.2020
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De kommunale prosessene

• Kommunene forutsettes å komme i gang med 
diskusjon om sammenslåing høsten 2014

• Det er et utredningsansvar for alle kommuner

• Prosess frem til vedtak i kommunene –
«Departementet tar som utgangspunkt at 
kommunene vil ha behov for om lag et år på å drøfte 
utfordrings- og mulighetsbildet før de fatter vedtak om 
hvilke kommuner de vil slå seg sammen med»

• Må være likelydende vedtak i de kommunene som 
vedtar å slå seg sammen
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Løp 1

• Omfatter i utgangspunktet kommuner som vedtar sammenslåing 
senest høsten 2015

• Det må gjøres nødvendige avklaringer i.f.t. Inndelingslova

• Tilrådning fra Fylkesmannen jf. rundskriv til Inndelingslova

• Klg.res. våren 2016

• Ikrafttredelse 1. januar 2018

• Unntak for de kommuner som treffer vedtak innen høsten 2015, 
men som ikke følges opp av klg.res. våren 2016 (for eksempel 
uhensiktsmessige sammenslåingsvedtak, vanskelige forhold 
knyttet til fylkesgrenser og lignende )
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Inndelingslova  25 - felles 
kommunestyremøte - avklaringer 

• Forslag til navn på den nye kommunen

• Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret

• Opprette fellesnemnd

• Fastsette kriterier for sammensetning av og 
funksjoner til fellesnemnda

• Valg av revisjonsenhet for virksomheten til 
fellesnemden

• Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å 
sikre gjennomføringen av sammenslåingen 
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Kommune-
prop. 2015

Stortings-
melding om nye 

oppgaver

Ekspertutvalgets 
sluttrapport 

(Kriterier for å ivareta 
mulige nye 
oppgaver) 

Mai 2014          Juni 2014 (12. og 18.)          Høst  2014 Des. 2014                        Våren 2015                      Høst 2015                                  Vår 2016 1.1.2018                    

Ikrafttredelse ny 
kommune

På lokalt nivå –
Kommunene og 
Fylkesmannen

Politisk behandling 
kommunereform

(innstilling 
kommunalkomiteen og 

vedtak i Stortinget)

Oppstart
regionale 
prosesser

På sentralt nivå - Regjering/departement

Løp 1: 
Rask utredning/kommunesammenslåing–

vedtak i kgl. res.

Kommunestyret  tar 
stilling til hvordan 

sammenslåing skal 
utredes nærmere –

formidling til 
Fylkesmannen

Slutt utredningsperiode 
løp 1

Likelydende vedtak i 
kommunestyrene om 

sammenslåing –
formidling til FM

Kongelig 
resolusjon for 

sammen-
slåinger etter løp 
1 som er i tråd 

med målene for 
reformen eller 

ikke er for 
omfattende

Kommuneprop.2
017 – nytt 

inntektssystem

Felles 
k-styremøte
i regi av FM

(avklaring av 
kommunenavn, antall 
k-styrerepresentanter 

mv.)

Opprettelse av 
fellesnemnd (oppgaver 

og ansvar)

(Inndelingslova §§
25 og 26)

Departementet 
vurderer om  

foreslåtte 
sammen-

slåinger er i tråd 
med reformens 

mål
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Løp 2

• Dette omfatter:

– Kommuner som treffer vedtak høsten 2015, men som ikke 
følges opp av klg.res. våren 2016

– Kommuner som treffer vedtak innen sommeren 2016

– Kommuner som ikke ønsker sammenslåing?

• Fylkesmannen skal gjøre en vurdering på selvstendig grunnlag 
av de samlede tilbakemeldingene, som oversendes 
departementet høsten 2016

• Samlet proposisjon til Stortinget våren 2017 med forslag til ny 
kommunestruktur

• Nødvendige avklaringer i.f.t. Inndelingslova

• Ikrafttredelse senest 1.1.2020  
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Kommune-
prop. 2015

Stortings-
melding om nye 

oppgaver

Ekspertutvalgets 
sluttrapport 

(Kriterier for å ivareta 
mulige nye oppgaver 

Mai 2014          Juni 2014 (12. og 18.)          Høst  2014 Des. 2014                        Våren 2015          Sommer 2016 Høst 2016          Vår/sommer 2017     2019       1.1.2020                    

Ikrafttredelse ny 
kommune 

(dersom lokalt 
ønske, kan 

sammenslåinger 
iverksettes fra 

1.1.2019)

På lokalt nivå –
Kommunene og 
Fylkesmannen

Politisk behandling 
kommunereform

(innstilling 
kommunalkomiteen og 

vedtak i Stortinget)

Oppstart
regionale 
prosesser

På sentralt nivå – Storting/regjering/departement

Løp 2: 
Lengre utredning/kommunesammenslåing –

vedtak i Stortinget

Kommunestyret  tar 
stilling til hvordan 

sammenslåing skal 
utredes nærmere

Slutt 
utredningsperiode 

løp 2

Vedtak i kommune-
styrene om 

sammenslåing –
formidling til FM

Oppsummering og 
vurdering av FM –
formidling til KMD

Proposisjon om 
helhetlig ny 

kommunestruktur, nye 
oppgaver for 

kommunene  og nytt 
inntektssystem

Stortingsbehandling av 
prop.

Felles 
k-styremøte
i regi av FM

(avklaring av 
kommunenavn, antall 
k-styrerepresentanter 

mv.)

Opprettelse av 
fellesnemnd (oppgaver 

og ansvar)

(Inndelingslova §§
25 og 26)
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Prosess i kommunene

• Kommunestyret tar stilling til hvordan sammenslåing skal 
utredes i løpet av høsten 2014

– Kommunestyrets beslutning formidles til Fylkesmannen

• Utredningsperioden

– Høsten 2014 til høsten 2015 (løp1) 

– Høsten 2014 til vår/sommer 2016 (løp 2)

• Sak fremmes for kommunestyret som treffer vedtak om 
sammenslåing eller ikke innen sommeren 2016

– Kommunens beslutning formidles til Fylkesmannen  
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Prosessvirkemidler

• Standardiserte faktaoppsett skal utarbeides av KMD. 

• KMD utarbeider et opplegg for spørreundersøkelser som 
kommunene får tilbud om å bruke i høringen av innbyggere

• Høring av og informasjon til innbyggerne –KMD dekker inntil 
100 000 kroner til hver kommune

• Råd- og veiledning fra Fylkesmannen

• KS kan, etter søknad, få midler til sitt arbeid med 
kommunereformen. 

• Økonomiske virkemidler i reformperioden
– Engangskostnader

– Reformstøtte

– Inndelingstilskuddet
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Fylkesmannens oppgaver i reformen

• Fylkesmannen har ansvaret for å igangsette de 
regionale prosessene

• Være tilrettelegger og koordinator i de 
lokale/regionale prosessene

• Tidlig ta initiativ mot de lokale KS styrene – drøfte 
og avklare hvordan samarbeidet skal være i 
reformperioden – form og innhold

• Invitere til seminarer eller fellesmøter

• Få på plass fundamentet for gode lokale prosesser 
på et tidlig tidspunkt i reformperioden
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Fylkesmannens oppgaver forts.

• Legge til rette for innledende samtaler mellom ulike 
kommunegrupper i fylket

• Få på plass en hensiktsmessig 
prosjektorganisering

• Dialog og rapportering til departementet

• Ivareta fylkesmannens oppgaver etter 
inndelingslova (ved sammenslåing)
– Støtte og rettledningsfunksjon

– Kalle sammen til fellesmøte med kommunestyrene

– Gi tilrådning til departementet
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Fylkesmannens virkemidler

• Oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Midler til prosessveileder fra høsten 2014 ut 2016 dekket av 
KMD (fra september 2014)

• Skjønnsmidler (kan benyttes til utgifter til samlinger, seminarer 
og liknende)

• Bindinger gjennom prosjektorganiseringen  

• Fylkesmannen vil bli bedt om å gjøre en vurdering på 
selvstendig grunnlag av kommunenes samlede tilbakemeldinger 
– høsten 2016 
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Nødvendige avklaringer 

• Bør Fylkesmannen besøke regionene og/eller kommunestyrene i 
oppstartsfasen?

• Hvordan skal samarbeidet med KS organiseres?

• Hvordan skal prosjektorganiseringen av Fylkesmannens oppgaver og 
arbeid med reformen rigges? 

• Skal kommunene være representert i prosjektet?

• Hvem skal være kontaktperson i den enkelte kommune?

• Hvilken rolle bør regionrådene ha i prosessen?

• Skal vi ha samlinger for kommunene underveis i prosessen?

• Hvordan skal kommunene rapportere til Fylkesmannen?

Side 356



Risikofaktorer

• Rolleforståelse – at Fylkesmannens rolle og KS sin rolle 
oppfattes likt av kommunene, KS og Fylkesmannen

• Skifte av fylkesmann

• Samarbeid med embetene i Finnmark og Nordland

• Riktig prosjektorganisering for Troms

• Kommunestyrevalget høsten 2015

• Håndtering av media

• Svikt i det kommunale utredningsansvaret

• Ivaretakelse av Fylkesmannens oppgaver etter inndelingsloven
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Kommunereformen – KS sin rolle i reformen

Tom Mikalsen 18.06.2014
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«… .Fylkesmannen vil få ansvar for å igangsette disse prosessene. Det 
er ønskelig at de regionale prosessene gjennomføres i et samarbeid 
mellom fylkesmenn og KS regionalt.» (meldingsdel til kommuneprop. 
2015)

Fylkesstyret i KS Troms behandler sak i sitt møte 30. juni. 

8 mill kr er foreslått gjort søkbar for KS for å bidra inn i prosessene. 
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Noen rammer for KS sitt arbeid …

Landsstyreuttalelse februar 2012:
KS utgangspunkt er at kommunegrenser kan endres ved gode lokale 
prosesser, at oppgavene må være avgjørende for 
kommunestrukturen og at kommunene selv må ha styrende 
innvirkning på prosessen. 

Hovedstyret i KS uttalte i juni 2013 at:
«en mulig endring av kommunestrukturen forutsetter et tydelig 

initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, 
tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan»

Landsstyrets uttalelse 28.5:
Landsstyret anbefalte at fylkesstyrene ber kommunene gjennom 
lokale politiske vedtak om å gi fylkesstyrene mandat til et slikt 
samarbeid om tilrettelegging om tilrettelegging av lokale prosesser.
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Fremdriftsplan og milepæler

Landsstyret 28.5: Uttalelse om kommunereformen 

Stortinget 12.6: Innstilling kommuneproposisjonen 

Høst 2014: Regionale/lokale prosesser startes opp

Vår 2015: Stortingsmelding om oppgaver 

Høst 2015: Kommunale vedtak (kgl res 2016, iverksettes 1.1.2018)

Innen sommer 2016: Kommunale vedtak 

Høst 2016: Regionale/lokale prosesser avsluttes – FM oppsummerer

Våren 2017: Proposisjon til Stortinget om helhetlig kommunestruktur

Høst 2019: Valg til nye kommunestyrer

1.1.2020: Sammenslåingene iverksettes
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Lokale prosesser – kommunene må styre

Prosesser innenfor de rammer som er bestemt av Stortinget, 
utformet av kommunene lokalt

Fylkesmenn er veiledere – kommunene skal ha styrende 
innvirkning på selve prosessen, KS bistår

Side 362



6

I tillegg til prosessen som legges opp

Bruke av etablerte arenaer (eks. fylkesmøte, høstkonferansen, evt
egne temadager)

KS rapporter/FoU

Kommunenes rolle som arbeidsgiver

KS har utviklet en enkel beregningsmodell

Eksempler på bidrag fra KS til de lokale prosessene
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http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Kommuneokonomi1/Inntektssystemet/Okonomiske-utslag-ved-kommunesammenslaing/
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Beregningsmodellen
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(Inntil 6 kommuner kan slås sammen)

Komm
une-
numm
er

Folketall 
per 

1.1.2014

Arbeidsgiveravgif
t i pst nytt nivå 

juli 2014

kostnad-
nøkkel IS

Tillegg/fradrag 
utgifts-utjevning, 

1000 kr

Samlet IS 
2014 ekskl
inntektsutj, 

mill kr

Tast inn kommunenummer 0602 DRAMMEN 66 214 14,1 % 0,9772 -69 803 1 434,8

Tast inn kommunenummer 0626 LIER 25 175 14,1 % 0,9694 -35 708 541,7

Tast inn kommunenummer 0627 RØYKEN 20 621 14,1 % 0,9705 -27 973 434,6

Tast inn kommunenummer 0628 HURUM 9 330 14,1 % 1,0054 2 353 213,5

Tast inn kommunenummer 0711 SVELVIK 6 580 14,1 % 0,9807 -5 927 146,6

Tast inn kommunenummer 0713 SANDE 9 036 14,1 % 1,0225 9 320 213,8

Tast inn kommunenummer 0000 0 0,0 % 0,0000 0 0,0

Sum: 136 956 -127 738 2 985,1

Hvis aktuelle kommuner har Distriktstilskudd Sør-Norge, må "ny" 
kommune evnt gis verdi på distriktsindeks: -

Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må 
"ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb: -

Beregning for 2015
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform

Departementsråd Eivind Dale
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dagens situasjon

• 428 generalistkommuner

• Norske kommuner har ansvar for 
langt flere oppgaver enn mellom-
og søreuropeiske kommuner

• Over halvparten av kommunene 
har under 5000 innbyggere

3
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1964:

Skole, skatt, sosial-
trygdevesen,
vei. Plan og bygg i byene.

1969-2014:
Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, 
kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, 
psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning 
barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, 
landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig 
grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk
helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, 
klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, 
krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, 
nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, 
samhandlingsreformen, folkehelseansvar.

4
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år

5

2020 2040
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvorfor reform?

• Oppdelte byområder

• Kapasitet og kompetanse

• Lokaldemokrati under press: 
- interkommunalt samarbeid 
- sterk statlig detaljstyring

Utfordringer for både 
store og små kommuner

6
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gode og likeverdig tjenester

Helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling

Bærekraftige og økonomisk 
robuste kommuner

Styrket lokaldemokrati

7

Kommunereform- mål
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Anbefalinger

1. 15 000-20 000 innbyggere 
for å sikre god løsning av dagens oppgaver

2. Struktur som nærmer seg funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder

3. Staten bør redusere detaljstyringen, 
kommunene bør utvikle ordninger for politisk 
deltakelse og gode demokratiske arenaer

8
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Er små kommuner best?

• Små kommuner har best tjenestetilbud 
og mest fornøyde innbyggere…

• … men små kommuner har også de 
høyeste inntektene
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Økonomiske virkemidler 
i reformperioden

• Engangskostnader

– 20-65 mill. kroner

• Reformstøtte

– 5-30 mill. kroner

• Inndelingstilskuddet i reformperioden

• Gjennomgang av inntektssystemet

10
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Øvrige tiltak

• Lånegodkjenning

• Avvikle samkommunen

• Utrede pålagt interkommunalt 
samarbeid

• Redusere statlig detaljstyring

• Demokratitiltak

11
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nye oppgaver, større kommuner

• Forslag til Stortinget våren 2015

• Statlig styring tema i meldingen

• Samlet lovproposisjon om nye oppgaver 
våren 2017, samtidig med proposisjon 
om ny kommunestruktur

12
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortinget

• Bred enighet om:

– Reformbehov

– Mål for reformen

– Oppstart regionale prosesser H-2014

• I hovedsak enighet om økonomiske 
virkemidler

• ”Tvang”?

13
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

”Tvang”?

”Unntak fra dette frivillighetsprinsippet 
vil likevel kunne være aktuelt i helt 
spesielle situasjoner der 
enkeltkommuner ikke må kunne stanse 
endringer som er  hensiktsmessige ut 
fra regionale hensyn”

AP, H, FrP, KrF, V

14
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regionalt nivå?

”Flertallet mener det er behov for folkevalgt 
styring på regionalt nivå i Norge og at 
dette må være et grunnleggende prinsipp 
for arbeidet med endringer i 
kommunestrukturen”

AP, KrF, SP, V, SV

15
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gjennomgang av oppgaver

”Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå 
oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt 
nivå parallelt med arbeidet med å gi flere 
oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres 
med utgangspunkt i en sammenstilling fra 
tidligere utredninger. Stortinget imøteser en 
melding til Stortinget om dette våren 2015”

H, FrP, KrF, V (dok 8:26)

16
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Organisering og verktøy

• Regionale prosesser 2014-2016

• Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting

– Tilskudd til en prosessleder hos hvert 
fylkesmannsembete 

• Ønske om samarbeid FM og KS regionalt 

• Brosjyre om prosess

• Standardiserte faktaoppsett

• Spørreundersøkelser

17
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Faglig grunnlag

• Standardiserte faktaoppsett (KMD)

– Befolkningsutvikling

– Behov for arbeidskraft

– Pendling

– Nøkkeltall økonomi og tjenester (KOSTRA)

• Inntektssystemet (KS-regnemodell)

• Kapasitet og kompetanse på ulike områder

• Arealbruk og – behov 

• Oversikt over interkommunale samarbeid

18
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvem skal snakke med hvem?

19
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet21
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mer informasjon: 
www.kommunereform.no
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14. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 kompensere 

kommunesektoren dersom skatteinntektene i 2014 blir lavere enn forutsatt i statsbudsjettet for 

2014. Kompensasjonen skal ta hensyn til kostnadsvekst og befolkningsvekst.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sørge for at skattens andel av kommunenes totale inntekter (40 pst.) og 

den symmetriske utjevningen i inntektssystemet for kommunene (60 pst.) beholdes på dagens 

nivå. Gjeldende ordning med at kommunene ikke mottar en andel av selskapsskatten, beholdes.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen om at økonomiske virkemidler til sammenslåingskommuner gis uten frist 

for tidspunkt for sammenslåing.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen trekke tilbake lovforslaget om statlig godkjenning gjennom 

fylkesmannen av kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag som, uavhengig av kommunal eller ikke-

kommunal drift, sikrer full åpenhet rundt sentrale kvalitetsindikatorer, herunder 

bemanningssituasjonen, ved tjenester kommunene har ansvaret for.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen om at refusjonsordningen av kommunale utgifter til barnevernstiltak 

knyttet til enslige mindreårige asylsøkere opprettholdes som egen ordning.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen opprettholde ordningen med kommunal medfinansiering til 

spesialisthelsetjenesten.

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 8
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Stortinget ber regjeringen legge til grunn i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 til høsten at 

veksten i kommunesektorens frie inntekter skal være 5,7–6,0 mrd. kroner for 2015.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen utrede særskilt etablering av et regionalt folkevalgt nivå i 

hovedstadsområdet. Målet er å slå sammen minimum Oslo og Akershus fylkeskommune, eventuelt 

også større deler av hovedstadsområdet. Kommunal- og moderniseringsministeren skal sammen

med fylkesmannen i Oslo og Akershus ha et særskilt ansvar for denne prosessen.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen sammen med fylkeskommunene på en grundig måte gå gjennom de 

fylkeskommunale kostnadsnøklene og den foreslåtte tapskompensasjonsordningen, og legge fram 

saken på nytt for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen kartlegge kommunenes betydning for bosetting i hele landet og 

konsekvensene av forslag om store endringer i kommunestrukturen. Resultatet av dette arbeidet 

legges fram for Stortinget som grunnlag for arbeidet med reformer i kommunesektoren.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge fram en gjennomgang av oppgavedelingen mellom 

forvaltningsnivåene med forslag til desentralisering av ansvar til laveste effektive nivå. Alle statlig 

initierte prosesser til endringer i kommunestrukturen må stilles i bero til oppgavedelingen mellom 

kommuner, fylkeskommuner og staten er vedtatt av Stortinget.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg for å gå gjennom omfanget av og 

virkningene av statlig styring av kommunesektoren, og for å fremme forslag til forenklinger av 

statlig regelstyring, rapportering og rammer for oppgaveløsningen.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen om at dekning av engangskostnader og reformstøtte til kommuner som 

slår seg sammen, dekkes utenfor den ordinære inntektsrammen til kommunesektoren.

Forslag 15
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Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for fylkeskommunene forblir uendret 

i 2015 og at regjeringen legger til rette for en god prosess, med høring og konsultasjoner med 

fylkeskommunen før forslag til endringer i inntektssystemet fremmes i kommuneproposisjonen for 

2016.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen om at realisering av ferjeavløsningsprosjekt på fylkesveiene ikke 

medfører reduksjon i overføringene de første 40 årene etter oppstart.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen om at økningen i vekstkommunetilskuddet finansieres ved en tilsvarende 

økning i kommunerammen slik at ordningen ikke fører til nedtrekk for kommunene som ikke 

oppnår veksttilskuddet.

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen legge til grunn i sitt forslag til statsbudsjett til høsten at veksten i 

kommunesektorens samlede inntekter skal være mellom 7,5 og 8 mrd. kroner for 2015.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen legge til grunn i sitt forslag til statsbudsjett til høsten at veksten i 

kommunesektorens frie inntekter skal være mellom 6 3/4 og 7 1/4 mrd. kroner for 2015.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om en tapskompensasjonsordning for nytt 

inntektssystem for fylkeskommunene, som på varig grunnlag demper fordelingsvirkningen fylkene i 

mellom. Det vises til alternative forslag til regjeringens modell som ble lagt fram av Sogn og 

Fjordane fylkeskommune i kommunal- og forvaltningskomiteens høring 20. mai, alternativt til 

gjeldende inntektsgarantiordning.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 21

Veksten i kommunesektorens samlede inntekter skal være mellom 8,3 og 8,8 mrd. kroner for 

2015.

Forslag 22
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Veksten i kommunesektorens frie inntekter skal være mellom 6,2 og 6,5 mrd. kroner for 2015.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2015 foreslå en tilsvarende nasjonal låneordning for 

kommunale og fylkeskommunale bygg som Oslo kommune ga for å fase ut fossil oljefyring.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen opprette en finansieringsordning for lokale klimatiltak som skal støtte 

kommuner og fylkeskommuner i å gjennomføre prosesser for klimavennlig omstilling.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen i budsjett for 2015 og i kommuneøkonomien for 2016 legge inn 

nødvendig statlig medfinansiering slik at kommunene kan nå sitt mål om klimagassreduksjoner og 

foreta nødvendige klimatilpassinger.

15. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slike

vedtak:

I

Stortinget gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 2 510 

mill. kroner for 2015. Beløpet foreslås bevilget over kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner og 

kapittel 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner.

II

Stortinget ber regjeringen gjennom de årlige budsjettforslagene foreslå en vekst i kommunenes 

inntekter som setter kommunene reelt i stand til å bygge ut og styrke kvaliteten på skole og andre 

velferdstjenester, og i tillegg fullt ut dekke demografi- og pensjonskostnader.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. juni 2014

Side 392



1

Merknader	fra	Kommunal	og	forvaltningskomitéen	til	del	i	

Kommuneproposisjonen	2015	om	kommunereform

Generelle	merknader

Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre,viser

til at det er brei semje om behov for å sjå på kommunesektoren 50 år etter førre store reform. 

Fleirtalet viser til at det er semje om mange av elementa i regjeringa si kommunereform og eit 

godt grunnlag for vidare arbeid.

Fleirtalet er difor positiv til at regjeringa no viser til måla og prosessen med kommunereforma. 

Fleirtalet er og positiv til at fylkesmennene og KS får viktige roller og at reforma er tenkt 

gjennomført med god lokal forankring.

Fleirtalet viser til at Noreg fekk lokalt sjølvstyre i heile landet med formannskapslovene av 1837. 

392 kommunar vart då etablert med basis i inndelinga av prestegjelda som har ein eldre historikk. 

Og likeins kan ein gå heilt tilbake til 900-tallet då landet vart inndelt i skipreider. Fram til 1930 

auka talet på kommunar frå 392 til 747 då fleire prestegjeld vart delt inn i nye einingar basert på 

sokna. Talet på kommunar vart igjen redusert til 454 som konsekvens av Schei-komiteen, som 

gjennom vedtak i Stortinget, reduserte talet på kommunar med 290.

Fleirtalet viser til at sidan arbeidet med Schei-komiteen har det skjedd få kommunesamanslåingar 

og talet på kommunar i Noreg i dag er 428.

Fleirtalet er samd med regjeringa om at det har skjedd ei stor utvikling i Noreg på 50 år og at tida 

er moden for å sette kommunereform på dagsorden. Kommunane har mellom anna dei siste 50 åra 

fått stadig fleire, komplekse oppgåver og auka ansvar.

Fleirtalet viser til at kommunane har løyst mange av dei nye oppgåvene gjennom eit aukande form 

for samarbeid. Det er positivt at kommunar samarbeider om å løyse oppgåver, men det er viktig at 

omfanget er på eit slikt nivå at det er mogleg å ha oversikt og eigarstyring av samarbeida, samt at 

det er demokratisk kontroll over samarbeida. Fleirtalet er av det syn at dagens omfang av 

interkommunale samarbeid er i største laget og at svaret på det gjerne kan vere færre og større 

kommunar.

Fleirtalet viser vidare til regjeringa si omtale av stadig aukande rapporteringskrav frå stat til 

kommunar. og er samd med at den statlege styringa over kommunane med fordel kan erstattast 

med meir lokalt sjølvstyre.
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Fleirtalet viser til at regjeringa sitt mål med reforma er:

- Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane

- Heilheitleg og samordna samfunnsutvikling

- Bærekraftige og økonomisk robuste kommunar

- Styrka lokaldemokrati

Fleirtalet er samd med regjeringa om måla for kommunereforma.

Fleirtalet viser til regjeringa sitt nedsette ekspertutval og meiner delrapporten er eit godt 

utgangspunkt for vidare arbeid og diskusjonar i kommunane. Fleirtalet ser fram til houvdrapporten 

der også nye oppgåver vert tatt med. Fleirtalet viser til regjeringa si vurdering av rapporten og 

tilrådingane, og slutter seg til mellom anna regjeringa si haldning om at det er unaturleg å setje ei 

minimumsgrense for innbyggjarar i ein kommune.

Fleirtalet viser til at Noreg har ein geografi som tilseier at det også etter reforma vil vere mindre 

kommunar i Noreg. Dette fordi store avstandar mellom anna skapar utfordringar for politisk 

representativitet. Spesielt er det Finnmark og enkelte fjell- og øysamfunn der dette kan verte vekta 

opp mot andre omsyn. Regjeringa vil vurdere ordningar som sikrar at mindre kommunar har 

forpliktande samarbeid for å imøtekomma dei krava som er nedfelt i kriteria med reforma. Dette 

må særskilt vurderast i dei lokale prosessane.

Fleirtalet er positiv til at regjeringa i arbeidet med reforma har stort fokus på 

demokratiutfordringane, noko reforma i Danmark ikkje hadde tilstrekkeleg fokus på.

Fleirtalet viser til at regjeringa varslar to ulike løp for kommunesamanslåingar, der eit munner ut i 

nye kommunar frå 1. januar 2018 etter avgjerd i Kongen i statsråd 2016 og resten frå 1. januar 

2020 etter vedtak i Stortinget i 2017. Fleirtalet er samd med at desse to løpa ser ut til å kombinere 

nødvendig tidsbruk med å unnlate å «dra ut» prosessane unødig. Fleirtalet ber likevel om at 

dersom man lokalt ynskjer raskere prosessar, må regjeringa strekkje seg langt for å imøtekomme 

dette.

Fleirtalet er positiv til metodikken regjeringa legg opp til med å framskaffe faktagrunnlag i eigen 

regi framfor aukande bruk av eksterne konsulentar. Fleirtalet er og positiv til at regjeringa 

etablerer modellar for å innhente synspunkt frå innbyggjarane, men viser her til at kommunane må 

sjølv stå for vurderinga om dei skal nytte dette eller ordinære folkeavstemmingar.

Fleirtalet viser til at regjeringa tek sikte på å fremje ein heilheitleg proposisjon våren 2017 om 

kommunestruktur. Fleirtalet viser til at dette er i samsvar med regjeringa si plattform som seier at 
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forpliktande vedtak skal gjerast i denne perioden. På den måten sikrar ein og ein tydeleg framdrift i 

prosessen og god nok tid til lokale prosessar. Fleirtalet er samd med regjeringa at i denne 

proposisjonen kan det verte gjort framlegg om samanslåingar som avvik frå dei lokale vedtaka, 

men at hovudhensikta med reformarbeidet er lokale prosessar og lokalt leiarskap.

Fleirtalet viser til at regjeringa foreslår tre økonomiske verkemiddel i reforma. 

Fleirtalet viser til at inndelingstilskottet held fram med den gode ordninga med at basistilskott og 

andre tilskott vert oppretthaldt i 20 år (nedtrapping dei siste 5 år). 

Fleirtalet er samd med regjeringa i at dette er fornuftig og at ordninga etter denne 

kommunereformprosessen vert stramma inn.

Fleirtalet viser vidare til at regjeringa har utarbeida eit enkelt objektivt system for dekning av 

eingongskostnader basert på talet på kommunar med i samanslåinga og innbyggjartal. Dette 

skaper stor føreseielegheit og ein reduserer byråkrati med søknadsskriving og liknande.

Fleirtalet viser til reformstøtta som og er objektiv og føreseieleg. Fleirtalet viser og til omtale om at 

infrastrukturtiltak ikkje direkte vert kopla til kommunestruktur, men merker seg at regjeringa 

omtaler det som naturleg at nye kommunegrenser vert element som må vurderast i NTP. Fleirtalet

synes det er naturleg at infrastruktur vert sett på samla i NTP samanheng, men understreker 

viktigheita av at nye større kommunar får gode infrastrukturtiltak for å redusere avstandane og 

betre framkommelegheita også internt i nye og større kommunar.

Fleirtalet understreker at det er viktig at alle kommunar gjennomfører lokale prosessar knytt til 

kommunereforma og melder tilbake innan fristen. Fylkesmennene må fylgje opp dei kommunane 

som ikkje på eige initiativ tar nødvendig lokalt leiarskap.

Fleirtalet vil understreke at det er eit utredningsansvar for alle kommunar.

Fleirtalet viser til at kommunereforma må gjennomførast i henhold til det planlagde tidsskjemaet, 

og støtter regjeringa sitt ynskje om å styrkje lokaldemokratiet og syte for betre tenester til 

innbyggjarane gjennom meir robuste kommunar.

Fleirtalet meiner at ein parallelt med kommunereforma må gjennomgå og samanstille utredningar 

vedrørande mellomnivået og sjå desse i samanheng med reforma. Fleirtalet meiner at ein ved 

gjennomgangen av kommunane sine oppgåver må inkludere oppgåvene som skal liggje til eit 

folkevald regionnivå/mellomnivå/ færre fylkeskommunar. Fleirtalet er positive til fylkeskommunar 

som sjølv tek initiativ til å slå seg saman til større regioner.
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Fleirtalet viser til forslag fremja i Innst. 262 S (2013–2014) Representantforslag frå Venstre om 

utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen.

Fleirtalet viser til at regjeringa og må vurdere kva for moglege oppgåver i staten, herunder 

direktorater, statsforvaltning, tilsyn og fylkesmannen som kan flyttast for å sikre ein god 

demokratireform der avgjerder kan tas på eit lågare nivå. Fleirtalet meiner at det det må verte lagt 

til rette for gode prosessar for dette i regionnivå/mellomnivå/ færre fylkeskommunar, og at det 

vert utvikla gode belønningsordningar også for dette.

Fleirtalet viser til at regjeringa foreslår både reformstøtte, inndelingstilskudd og dekning av 

eingongskostnader i samband med kommunereforma. Fleirtalet meiner det er viktig med positive 

økonomiske verkemidlar for å stimulere kommunane til kommunesammenslutning, og ber om at 

regjeringa i statsbudsjettet for 2015 gjer greie for korleis ein i NTP-samanheng kan fremje 

kommunesamanslåingar gjennom infrastrukturtiltak.

Komiteen mener kommunene utgjør grunnmuren i velferdssamfunnet med ansvar for skole, helse, 

eldreomsorg og andre viktige velferdsoppgaver. Kommunene er en demokratisk arena for 

innbyggerne der disse kan få innflytelse på samfunnsutviklingen. Kommunene har en viktig rolle 

som myndighetsutøver. Kommunene er også sentrale utviklingsaktører, med ansvar for 

arealplanlegging, bidrag til næringsutvikling og livskraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Komiteen mener det er naturlig og har tillit til at lokale folkevalgte kontinuerlig vurderer 

tjenestetilbudet i sin kommune og om kommunegrensene er til hinder for å løse oppgavene på en 

god måte.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 

og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i 

prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med 

nabokommuner. Flertallet forventer at kommunene på en god måte fra starten av en slik prosess, 

involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte. Slik involvering øker 

sannsynligheten for et best mulig prosess for lokalsamfunnet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at 

regjeringen legger opp til en stram tidsplan for gjennomføring av lokale prosesser og eventuelle 

vedtak i kommunene. Disse medlemmer viser til at kommunene kan trenge lengre tid, særlig tatt i 

betraktning at regjeringen legger opp til å avklare eventuelle nye oppgaver for kommunene tidligst 

i midten av 2015.

Komiteen medlemmer fra Arbeiderpartiet mener det er behov for forandringer i 

kommunestrukturen, men støtter ikke regjeringens bruk av tvang, og kan derfor ikke støtte 

regjeringens kommunereform slik den er lagt frem. Endringer i dagens kommuneinndeling er 
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nødvendig for å sikre like gode velferdstjenester for alle innbyggere, i funksjonelle og bærekraftige 

kommuner.

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre mener noen kommuner kan ha nytte av å 

slå seg sammen, og ønsker derfor regjeringens forslag om en omfattende kommunereform 

velkommen. Disse medlemmer mener at slike prosesser primært må stimuleres ut fra gode lokale 

samarbeidsløsninger med fokus på lokaldemokrati, gode tjenester til innbyggerne og velfungerende 

enheter. Mange velferds- og tjenesteoppgaver har blitt svært spesialiserte, og en rekke kommuner 

har utfordringer med å rekruttere og beholde robuste fagmiljøer. Også for å ivareta balansen 

mellom lokaldemokrati og stat, kan det være nødvendig å etablere større og mer robuste 

kommuner.

Disse medlemmer viser til at interkommunale selskap og andre samarbeidsløsninger uten politisk 

styring kan gi demokratiske utfordringer ved at viktigste beslutninger ikke blir tatt i bredt 

sammensatte politiske fora. Disse medlemmer mener dette taler for at flere kommuner med fordel 

kunne slå seg sammen. Disse medlemmer mener Stortinget bør påskynde sammenslåing av flere 

kommuner der det er åpenbare fordeler ved slik sammenslåing. Det er en stor fordel med størst 

mulig grad av enighet fra det lokale nivået. Disse medlemmer mener at må gis betydelige 

økonomiske insentiver for å få til hensiktsmessige kommunesammenslåinger.

Disse medlemmer mener at kommunereformen må føre til en offensiv distriktspolitikk som gjør det 

mulig å bo, arbeide, drive konkurransedyktig næringsliv og ha likeverdige tjenestetilbud i hele 

landet. Disse medlemmer viser til at distrikts-Norge har sammensatte utfordringer som må løses 

med differensiert distriktspolitikk, basert på regionale fortrinn og med sterk regional styring og 

samordning

Disse medlemmer viser til at gode kommunikasjonsløsninger, som reduserer avstandsulempene, er 

viktig for en positiv utvikling i hele landet. Dette gjelder et effektivt veinett, fly-, båt-, buss- og 

togtilbud, men også utbygd mobildekning og bredbånd med tilstrekkelig kapasitet. Disse 

medlemmer mener dette er forhold som kommunene må vurdere i forbindelse med 

kommunereformen.

Disse medlemmer viser til at kommunereformen krever at kommunene tenker utvikling framover i 

flere tiårsperspektiv. Det gjelder arealdisponering, infrastruktur, etablering av handelssenter, 

skoler og institusjoner. Disse medlemmer tror ungdom vil arbeide i kvalifiserte fagmiljø og at 

interessante arbeidsplasser er det viktigste virkemiddelet for å styrke bosettingen i distriktet. Disse 

medlemmer mener det må legges til rette for at personer med høyere utdanning må kunne finne 

relevante arbeidsplasser også i distriktet.
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Disse medlemmer viser til at det har vært en betydelig vekst rundt byer og tettsteder med 

påfølgende arealbehov. Flere steder fungerer flere kommuner sammen som enhetlige bo- og 

arbeidsområder med flere fellesfunksjoner og god infrastruktur. Disse medlemmer mener det vil 

være naturlig at disse kommunene vurderer sin framtid i forbindelse med kommunereformen for å 

sikre sine innbyggere de beste tjenester for framtiden.

Disse medlemmer mener en kommunereform må se på alle disse sidene og tenke langsiktig ut fra 

dagens og framtidens virkelighet. Disse medlemmer viser til at det nå er 50 år siden sist reform 

basert på etterkrigstiden. Disse medlemmer ønsker en kommune- og regionreform som gjør Norge 

til et trygt og godt land å bo i for våre barn også ved hjelp av en mer hensiktsmessig offentlig 

organisering av tjenester og tilbud.

Disse medlemmer peker på at det, for kommuner med stor geografisk utstrekning og spredt 

bosetting eller perifer beliggenhet, kan være lite å hente på sammenslåing med andre. Disse 

medlemmer mener det er nødvendig å sikre kommuner med store smådriftsulemper, og små 

muligheter for sammenslåing med andre kommuner, økonomisk grunnlag for å gi befolkningen 

likeverdig tjenestetilbud.

Disse medlemmer understreker at fylkesgrenser ikke må være til hinder for nye grenseinndelinger 

ved kommunereformen.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener regjeringens rammer 

for en kommunereform har et alt for snevert perspektiv i sin vurdering av kommunenes rolle i vårt 

samfunn. Kommunenes rolle som lokal samfunnsutvikler er ikke vektlagt på en tilfredsstillende 

måte. Kommunene er både i bygd og by rammen for lokalsamfunn hvor næringsliv, 

organisasjonsliv, kulturliv og offentlig sektor virker sammen. Disse medlemmer mener dette 

perspektivet må langt sterkere inn i utredningen av reformer i kommunesektoren.

Disse medlemmer viser til at kommunestrukturens betydning for distriktspolitikken ikke er med i 

rammene for regjeringens kommunereform. Regjeringen vektlegger ikke kunnskap om 

kommunestrukturens betydning for lokalisering av arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor. 

En kommunereform hvor antallet kommuner reduseres til ca. 100, vil få konsekvenser for 

bosettingsmønsteret som må kartlegges og vurderes for å sikre de politiske målene om å 

opprettholde en spredt bosettingsstruktur.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen kartlegge kommunenes betydning for bosetting i hele landet og 

konsekvensene av forslag om store endringer i kommunestrukturen. Resultatet av dette arbeidet 

legges fram for Stortinget som grunnlag for arbeidet med reformer i kommunesektoren.»
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Disse medlemmer mener det er lite hensiktsmessig å drøfte reformer i kommunesektoren uten å 

inkludere fylkeskommunenes rolle. I politikkutformingen for felles bo- og arbeidsplassregioner vil 

kollektivtrafikk, fylkesveiene og regional planlegging stå sentralt. I utdanningspolitikken har 

fylkeskommunen en sentral rolle som ansvarlig for videregående skole. Disse medlemmer mener 

anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg blir svært mangelfulle og får redusert verdi fordi 

utvalget er bedt om ikke å drøfte fylkeskommunes rolle i sammenheng med framtidig 

oppgaveportefølje for primærkommunene.

Disse medlemmer mener regjeringens forutsetning om at kommunene ikke skal samarbeide med 

andre kommuner for å løse sine lovpålagte oppgaver, er en stor svakhet ved forutsetningene for 

gjennomføring av en kommunestrukturreform. Det er et faktum at store kommuner deltar i flere 

interkommunale samarbeid enn mindre kommuner. Samlet sett er det etablert ca. 850 

interkommunale samarbeid som har et økonomisk omfang tilsvarende ca. 7 pst. av kommunenes 

budsjetter. Disse medlemmer mener interkommunale samarbeid er en del av løsningen for å 

utvikle gode kommunale tjenester til en lavest mulig kostnad. Det er et paradoks at parallelt med 

at regjeringen legger opp til en kommunereform hvor interkommunale samarbeid unngås, fremmer 

den forslag om lovpålagt interkommunalt samarbeid der regjeringen mener kommunene blir for 

små til å løse oppgavene på en forsvarlig måte. Det er også et paradoks at regjeringen bruker 

barnevernet som eksempel på et område hvor mange kommuner er for små til løse sine oppgaver, 

samtidig som det nettopp på dette feltet er utviklet et omfattende interkommunalt samarbeid 

mellom kommuner for å sikre kvalitet og faglighet i omsorgen for utsatte barn.

Disse medlemmer mener det er en stor svakhet at regjeringen ikke har avklart kommunenes 

framtidige oppgaver før kommunene blir bedt om å avklare sin organisering.

Komiteens medlem fra Senterpartiet støtter ikke regjeringens opplegg til kommunereform. Det er 

behov for reformer som styrker kommunesektorens rolle i løsningen av tjenestetilbudet til 

innbyggerne og som reduserer omfanget av statlig styring av oppgaveløsningen. En slik styrking av 

primærkommunenes og fylkeskommunenes rolle i den offentlige forvaltningen er ikke et spørsmål 

om strukturendringer, men om vilje til desentralisering av makt og myndighet fra statlig til lokalt 

nivå.

Dette medlem viser til at Stortinget i tidligere vedtak har lagt til grunn at kommunesammenslåing 

skal skje på grunnlag av lokale prosesser og ved frivillighet. Senterpartiet vil fortsatte legge 

frivillighetsprinsippet til grunn for å støtte forslag om sammenslåing av kommuner og 

fylkeskommuner. Regjeringen sier den vil fremme det lokale folkestyret og at kommunereformen 

er en reform for å styrke lokaldemokratiet. Senterpartiet mener regjeringens opplegg til 

kommunereform, og truslene om tvangssammenslutning av kommuner som ikke ønsker å inngå i 

en ny storkommune, er et opplegg for redusert folkestyre og svekket lokaldemokrati.
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Dette medlem deler regjeringens syn når den sier den vil ha en kommunestruktur som er tilpasset 

morgensdagens utfordringer. Derfor er det ikke akseptabelt at regjeringen legger opp til en 

behandling av kriterier for kommuneinndeling først, mens oppgaveporteføljen skal behandles i 

ettertid. Dette medlem mener Stortinget må legge til grunn at endringer i oppgavedelingen mellom 

forvaltningsnivåene må fremmes før kommunene kan delta i vurderinger av om dagens 

kommuneinndeling er den beste for å løse framtidige oppgaver.

Dette medlem mener offentlig tjenesteproduksjon skal løses på laveste effektive nivå. Produksjon 

av tjenester som er tilpasset lokale ønsker og som kan omstilles ved behov for endringer, 

forutsetter en videreføring av generalistkommuneprinsippet.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en gjennomgang av oppgavedelingen mellom 

forvaltningsnivåene med forslag til desentralisering av ansvar til laveste effektive nivå. Alle statlig 

initierte prosesser til endringer i kommunestrukturen må stilles i bero til oppgavedelingen mellom 

kommuner, fylkeskommuner og staten er vedtatt av Stortinget.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet mener det er et stort rom for forenklingsforslag i den statlige 

styringen av kommunesektoren gjennom redusert øremerking, mindre bruk av rettighetsfesting og 

rapportering, og forenkling av kontroll- og tilsynsregimer. Slike tiltak er ikke, slik regjeringen synes 

å mene, avhengig av endret kommunestruktur.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et offentlig utvalg for å gå gjennom omfanget av og 

virkningene av statlig styring av kommunesektoren, og for å fremme forslag til forenklinger av 

statlig regelstyring, rapportering og rammer for oppgaveløsningen.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at lokalt folkestyre skal gi innbyggerne mulighet til å 

påvirke utviklingen i eget lokalsamfunn. Gjennom en målrettet desentraliserings- og 

demokratiseringspolitikk vil Senterpartiet bidra til at det norske folk gis ansvar for å skape robuste 

lokalsamfunn som bidrar til en bærekraftig nasjonal utvikling. Ut fra dette mener Senterpartiet det 

bør rettes særlig oppmerksomhet mot utvikling av folkestyret i våre største kommuner. Kommuner 

som har etablert bydelsorganisering har gode erfaringer fra dette, men bydelene har begrenset 

myndighet som gir lite rom for direkte innbyggermedvirkning. Senterpartiet mener derfor 

innbyggerne i storbyene våre må gis sterkere medbestemmelsesrett gjennom at bydelene får 

større makt, innflytelse og ressurser innenfor de viktigste områdene for lokal velferdsutvikling.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at Sosialistisk Venstreparti er positive til 

mer kommunalt samarbeid og til sammenslåing når kommunene ønsker det selv. 
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Kommunesammenslåing må skje frivillig, ikke med tvang. Det er viktig at ingen kommuner skal 

tape penger på sammenslåing, uavhengig av hvilket tidspunkt det skjer på. Dette medlem støtter 

at det gis tilskudd til sammenslåing, men er uenig i å sette tidsfrister for å få tilskudd med den 

hensikt på sette kommunene under økonomisk press.

Dette medlem vil slå fast at dersom kommunene skal klare alle oppgavene sine godt og bygge 

sterke fagmiljøer, er god kommuneøkonomi og stopp i anbudsutsetting av oppgaver viktigere enn 

størrelsen.

Dette medlem er enig i at kommunene i all hovedsak skal utføre oppgavene selv eller samarbeide 

med andre kommuner og frivillig sektor om oppgaver. Dette medlem vil påpeke viktigheten av at 

kommunene selv bygger opp kompetanse på viktige områder som juss, teknisk kompetanse, 

oppdragsgiver for bygg og anlegg, kontraktsinngåelse og at denne kompetansen eies og 

videreutvikles av kommunene. Det er ikke tilfredsstillende at kommunene gjør seg helt avhengige 

av kjøp av for eksempel juridisk kompetanse og ikke selv besitter, bygger opp og utvikler dette. 

Dette medlem mener at kommunene må samarbeide om å bygge opp denne fagkompetansen og 

på denne måten kunne ha spisset og høy kompetanse for å ivareta kommunens krevende oppgaver 

og innbyggernes interesser på best mulig måte.

Dette medlem vil påpeke at slik storparten av Distrikts-Norge er geografisk, er ikke en 

minimumsgrense 15 000–20 000 innbyggere gjennomførbart eller meningsfullt. Da får innbyggerne 

mange mil til kommunesenteret og mister oversikt som gjør det mulig å delta i demokratiet på en 

gitt måte. Dette medlem vil påpeke at det ikke er noe i regjeringens arbeid med kommunereform 

som vil gjøre det enklere å være lokalpolitiker. Tvert imot vil det bli flere byråkrater og færre 

folkevalgte, mer kompliserte organisasjoner, større avstander og større avstand mellom

innbyggere og lokale folkevalgte.

Dette medlem vil påpeke at uansett kommunereform vil det allikevel være stort behov for 

samarbeide med nabokommuner om oppgaver. Vil en ha sterkere demokrati og fagmiljøer og like 

tjenester i hele landet, er det gode og likeverdige inntekter som er viktigst, og at en ikke bryter 

opp fagmiljø med anbudsutsetting.

Dette medlem vil påpeke at kommunene rundt byene og bykommunene kan ha mange innbyggere, 

men trenger allikevel interkommunalt samarbeid. Det er heller ikke slik at store kommuner alltid 

gir god nok velferd eller er i stand til å skaffe nok kvalifiserte fagfolk. Difi sin 

innbyggerundersøkelse fra 2013 viser at innbyggere i små kommuner er mer tilfreds med de 

kommunale tjenestene enn i store kommuner.

Dette medlem påpeker at mangel på fagfolk ikke løses med storkommuner, men ved å utdanne 

mange nok og sikre gode lønns- og arbeidsforhold slik at flere vil jobbe i kommunene. Mange 
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kommuner samarbeider i dag innenfor flere felt for å få større kompetansemiljø, for eksempel 

innenfor barnevern. Dette medlem understreker også at om en ønsker sterkere fagmiljø på juridisk 

og teknisk kompetanse, må det bygges opp kommunalt og ikke tillates anbudsutsatt. Å bli stor nok 

til å gjøre oppgaven selv, kan ikke bety at en ikke skal utføre oppgaven selv.

Dette medlem vil vise til at Høyre og Fremskrittspartiet-regjeringen har allerede foretatt en 

vridning av prioritering vekk fra distrikts- og regionalpolitikk. I budsjettet for 2014 ble det kuttet 

flere hundre mill. kroner i distriktenes arbeid med regional utvikling.

Når regjeringen nå signaliserer endringer i kommuneøkonomi med mer vekt på egne inntekter og 

mindre inntektsutjamning, vil dette øke sentraliseringen og presset i vekstkommunene ytterligere.

Dette medlem viser til at regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har 

sagt at dette ikke er en ren «spare-reform». Men når vi ser prioriteringene i kommuneøkonomien 

for 2015 sammenholdt med arbeidet med kommunestruktur, viser det at kommunesektoren totalt 

sett får en mindre andel av økonomien framover.

Dette medlem vil ikke gi tilslutning til regjeringens opplegg for kommunereform. Planen har for 

mye preg av at mindre kommuner skal bli tvunget til å slå seg sammen, og trues med å miste 

inntekter hvis de ikke slår seg sammen. Opplegget gir færre folkevalgte, mer sentralisering, og 

lenger til makta.

Regjeringen vil gjøre det enklere å privatisere og konkurranseutsette helse- og omsorgstilbud.

Dette medlem vil også advare mot at dette kan bli en reform som forsterker økonomiske 

forskjeller, der rike kommuner får beholde mer av sine egne inntekter, og at regjeringen vil svekke 

inntektsutjevningen mellom kommuner.

Dette medlem viser til at prinsippet om generalistkommuner har vært enerådende til nå, og kan 

være et element som presser fram uønskede og uhensiktsmessige kommunesammenslåinger. 

Dette medlem mener derfor at det kan være grunn til å se på en modell der små kommuner kan ha 

noen færre oppgaver og ansvarsområder, eller pålegges samarbeid med andre kommuner for å 

løse noen av oppgavene.

Frivillighet

Medlemene i komiteen frå Høgre og Framstegspartiet viser til at desse medlemene sitt 

primærstandpunkt er ein tonivåmodell utan mellomnivå. Desse medlemene meiner 

fylkeskommunen sine oppgåver i hovudsak kan verte overtatt av kommunane, og at ein 

kommunereform vil leggje betre til rette for eit mangfald av lokalsamfunn med fleire moglegheiter, 

større ansvar og nye oppgåver.
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Desse medlemene viser til at Stortinget nyleg har vurdert spørsmålet om regionreform og hatt 

store prosesser og utgreiingar knytt til det. Sist i samanheng med regionreforma som kom i 

etterkant av St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid. 

Desse medlemene viser til at regjeringa Stoltenberg II oppsummerte regionreforma på følgjande 

måte:

«Vedtaka er ikkje samanfallande på en slik måte at de gir grunnlag for å endre fylkesgrensene på 

frivillig basis. Dermed ser ikkje regjeringa at det er grunnlag for å ta initiativ til å endre 

fylkesinndelingen.»

Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, legg 

til grunn at sammenslåinger som er basert på lokale ønskjer og friviljugheit òg gir dei beste 

resultata. Difor er òg friviljugheit eit grunnleggjande premiss for arbeidet med kommunereforma.

Medlemene i komiteen frå Høgre, Framstegspartiet og Venstre registrerer at det vert hevda at 

regjeringa i kommunereforma vil bruke tvang. Desse medlemene vil understreke at tvang ikkje er 

ein del av regjeringa si melding til Stortinget og heller ikkje intensjonen. Det regjeringa har sagt, 

er at det i spesielle tilfeller kan gjerast vedtak frå Stortinget si side som avviker frå lokale vedtak. 

Desse medlemene meiner det berre vil verte aktuelt i få tilfeller. Desse medlemene meiner difor 

det er feil å gje inntrykk av at dette er ein reform basert på tvang.

Desse medlemene viser til påstanden om at kommunen sine framtidige oppgåver ikke vert avklart 

før kommunane vert bedne om å avklare si organisering. Dette er feil, då oppgåvene vil verte 

klargjort våren 2015 og kommunane skal avklare si organsiering i løpet av 2016.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 

og Venstre, merker seg at regjeringen mener det ikke er naturlig å stille et absolutt krav til 

innbyggertall i kommunene.

Samtidig er flertallet opptatt av at det skal være reell frivillighet for de kommunene som deltar i 

sammenslåingsprosesser. Dersom kommuner etter en helthetlig vurdering og etter å ha innhentet 

synspunkter fra sine innbyggere konkluderer med at sammenslåing ikke er aktuelt på det 

nåværende tidspunkt, er dette en konklusjon flertallet mener må respekteres. Unntak fra dette 

frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner 

ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser 

til at ett eksempel på et slikt unntak kan være en situasjon der tre kommuner i en region støtter en 

sammenslåing, mens den fjerde kommunen sier nei.
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Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at 

regjeringen skriver i proposisjonen at «større kommuner vil kunne ha bedre kompetanse til å 

planlegge helhetlig, noe som også kan øke muligheten for innpass i NTP». Disse medlemmer vil 

advare mot at kommuner som ikke slår seg sammen, får mindre mulighet til å få realisert 

samferdselsprosjekter. Dersom regjeringen mener sammenslåing skal være frivillig, kan den ikke 

antyde at kommunesammenslåing vil få konsekvenser for samferdselsprioriteringene.

Kommuneøkonomi, tjenestetilbud, fagmiljøer

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 

og Venstre, mener endringer i kommunestrukturen ikke er svaret på alle utfordringer kommunene 

står overfor. Flertallet viser til at ett av målene med endringene i kommunestrukturen, er å sikre 

gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i hele landet. Flertallet mener god kommuneøkonomi 

og de ansattes kompetanse er de to viktigste enkeltfaktorene for å nå dette målet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti mener en god kommuneøkonomi 

er en forutsetning for utbygging av og styrking av kvaliteten på tjenestetilbud i kommunene. Disse 

medlemmer viser til at et av målene med endringer i kommunestrukturen er bærekraftige og 

økonomiske robuste kommuner. Disse medlemmer mener en god kommuneøkonomi er nøkkelen 

for å sikre dette.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener regjeringen gjør en feilvurdering når de starter 

sitt reformarbeid med et dårlig økonomisk opplegg for kommunene for 2015.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, viser til at satsing på de ansattes 

kompetanse vil gi sterkere fagmiljøer og et bedre tjenestetilbud til innbyggerne. Flertallet mener 

gjennomføring av en kompetansereform for både små og store, sammenslåtte og ikke 

sammenslåtte kommuner, er avgjørende for fremtidens tjenestetilbud og velferd i kommunene. 

Reformen må utformes, gjennomføres og finansieres i tett samarbeid mellom kommunene, de 

ansatte og staten.

Prinsippene for kompetansereformen skal være:

- Forventning til arbeidstakerne om at de skal holde seg faglig oppdatert

- Forventning til kommunen som arbeidsgiver om at den skal tilrettelegge for faglig utvikling og 

etter- og videreutdanning

- Tett kontakt mellom kommunene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil advare mot 

regjeringens varslede endringer i skattelementene i det kommunale inntektssystemet slik det

fremgår av regjeringsplattformen. Etter disse medlemmers syn, vil de endringene regjeringen 

skisserer føre til større forskjeller kommunene i mellom når det gjelder inntektsnivå. Større 
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forskjeller i inntektsnivå vil føre til større forskjeller i tjenestetilbud til innbyggerne. På generelt 

grunnlag vil disse medlemmer advare mot en slik politikk, men også rettet inn mot arbeidet med 

endringer i kommunestrukturen er dette uheldig, da mange kommuner vil kunne oppfatte disse 

endringene som en sparereform.

På bakgrunn av dette fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at skattens andel av kommunenes totale inntekter (40 pst.) 

og den symmetriske utjevningen i inntektssystemet for kommunene (60 pst.) beholdes på dagens 

nivå. Gjeldende ordning med at kommunene ikke mottar en andel av selskapsskatten, beholdes.»

Komiteen fremmer følgende forslag til vedtak:

«Stortinget ber regjeringen gjennom de årlige budsjettforslagene foreslå en vekst i kommunenes 

inntekter som setter kommunene reelt i stand til å bygge ut og styrke kvaliteten på skole og andre 

velferdstjenester, og i tillegg fullt ut dekke demografi- og pensjonskostnader.»

Økonomiske virkemidler

Der geografiske og samfunnsmessige hensyn tilsier endring av kommunegrenser eller 

sammenslåing av kommuner, mener komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, 

Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, at staten må positivt stimulere til det. Flertallet

merker seg at regjeringen viderefører prinsippene knyttet til dekning av engangskostnader og 

inndelingstilskuddet.

Flertallet viser til regjeringens forslag om reformstøtte, og at en ordførerundersøkelse gjennomført 

av Kommunal Rapport avdekker at de økonomiske gulrøttene ikke anses å være gode nok. 

Flertallet ber regjeringen vurdere om de økonomiske ordningene er tilstrekkelige.

Komiteen ber om at regjeringen innfører reformstøtte også til kommuner som etter sammenslåing 

har under 10 000 innbyggere, slik at ikke 10 000 innbyggere oppfattes som en minimumsstørrelse 

for kommunene.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener 

ordningen med dekking av engangskostnader og støtte til sammenslåtte kommuner ikke skal være 

tidsavgrenset, slik regjeringen legger opp til i sitt forslag. Det vil være behov for økonomiske 

stimuleringsmidler også ut over den tidsplanen regjeringen har skissert.

Disse medlemmer viser til at regjeringen i proposisjonen gjennom konkrete forslag og varslede 

forslag, legger opp til å straffe kommuner, særlig de med lavt innbyggertall, som ikke deltar i 

kommunesammenslåinger.
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Disse medlemmer viser til at regjeringen vil stramme inn på ordningen med inndelingstilskuddet 

etter reformperioden. I tillegg antyder regjeringen at den vil foreslå endringer i kompensasjonen 

for smådriftsulemper i det kommunale inntektssystemet. Disse medlemmer vil be regjeringen legge 

opp til reell frivillighet i sammenslåingsprosessen, og ikke antyde at det vil komme innstramminger 

for de som ikke følger regjeringens opplegg. Disse medlemmer viser til at kommunene er gitt 

ansvaret for store velferdsoppgaver som skole og eldreomsorg. På bakgrunn av dette har disse 

medlemmer tillit til at kommunene selv også er i stand til å håndtere spørsmål rundt 

kommunestruktur på en god måte. Disse medlemmer mener det må bestemmes lokalt om det skal 

avholdes folkeavstemminger. Disse medlemmer har tillit til at lokaldemokratiet og innbyggerne vet 

sitt eget beste.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen i 

hovedsak viderefører gjeldende ordninger for økonomisk bidrag til kommuner som inngår i en 

kommunesammenslutning.

Forslaget til innføring av en egen reformstøtte er nytt og er presentert som en «gulrot» for 

kommuner som slår seg sammen, men med unntak av sammenslåtte kommuner under 10 000 

innbyggere. Innføringen av en reformstøtte og forslaget om å målrette den til bare å gjelde store 

kommuner, er en form for overstyring av de lokale prosessene som viser at regjeringen er villig til 

å bruke svært sterke virkemidler for å tvinge fram kommunesammenslåinger etter egen modell.

Disse medlemmer viser til at regjeringen foreslår at de økonomiske virkemidlene som kommer 

sammenslåtte kommuner til del, bare skal gjelde ut 2017. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 

mener dette må endres for å unngå å presse fram kommunesammenslutninger som det ikke er 

faktisk støtte til lokalt.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om at dekning av engangskostnader og reformstøtte til kommuner som 

slår seg sammen, dekkes utenfor den ordinære inntektsrammen til kommunesektoren.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmer 

følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om at økonomiske virkemidler til sammenslåingskommuner gis uten 

frist for tidspunkt for sammenslåing.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at de økonomiske virkemidlene som regjeringen 

ønsker å bruke i kommunereformen, representerer svært store kostnader. Det vises i denne 

sammenheng til at dekning av engangskostnader alene kan beløpe seg til 5 til 6 mrd. kroner. 

Reformstøtten kommer i tillegg. Kostnadene vil, om regjeringen får støtte for sitt opplegg, komme 
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til utbetaling i en toårsperiode. Dersom pengene skal tas fra inntektsrammen til kommunesektoren 

vil dette gi svært store utslag i nedjustert ramme for kommuner som ikke blir sammenslått.

Interkommunalt samarbeid

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig 

Folkeparti, mener det fortsatt vil være behov for interkommunalt samarbeid for å løse oppgaver på 

en rasjonell og hensiktsmessig måte selv etter endringer i kommunestrukturen.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener det er paradoksalt at 

regjeringen varsler at den kan komme til å pålegge kommuner interkommunalt samarbeid – på 

tross av regjeringens motstand mot slikt samarbeid. Disse medlemmer vil beholde prinsippet om 

generalistkommuner og mener dette prinsippet undergraves dersom noen kommuner får andre 

oppgaver enn de fleste norske kommuner.

Regionalt nivå

Komiteen viser til representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for 

fylkeskommunene (Dokument 8:26 S (2013–2014)) og sine respektive merknader og forslag til 

dette i Innst. 262 S (2013–2014).

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og 

Sosialistisk Venstreparti, viser til at regionalt folkevalgt nivå og endringer i kommunestrukturen 

henger sammen. Flertallet mener det er behov for folkevalgt styring på regionalt nivå i Norge og at 

dette må være et grunnleggende prinsipp for arbeidet med endringer i kommunestrukturen. 

Oppgaver bør løses på et folkevalgt nivå nærmest mulig innbyggerne. Selv etter endringer i 

kommunestrukturen, vil det være oppgaver som mange kommuner er for små til å utføre og staten 

for langt unna til å utføre. Derfor har vi fortsatt behov for et folkevalgt nivå mellom kommune og 

stat. Eventuelle endringer i fylkesstrukturen må på samme måte som ved endringer i 

kommunestrukturen bygge på lokale ønsker.

Regjeringen har varslet en vurdering av hvilke nye oppgaver som kan tilføres primærkommune. Et 

annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre imøteser 

denne gjennomgangen. Det er viktig at regionalt nivå og deres oppgaver blir en del av denne 

gjennomgangen samtidig, siden det er et flertall i Stortinget for tre folkevalgte nivå. Dette flertallet

synes det er positivt at regjeringen så langt i arbeidet med kommunereformen har innhentet 

uavhengige faglige råd i prosessen og imøteser at det også skjer videre, bl.a. gjennom bruk av 

ekspertutvalg eller andre egnede måter.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere hvilke nye oppgaver 

primærkommunene kan tilføres. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet
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imøteser denne gjennomgangen. Samtidig er det viktig at regionalt nivå og deres oppgaver blir en 

del av denne gjennomgangen.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, mener det er særskilte utfordringer i 

hovedstadsområdet. Dagens administrative inndeling vanskeliggjør en helhetlig areal- og 

transportplanlegging. Flertallet mener det derfor er behov for en særskilt vurdering av inndelingen i 

hovedstadsområdet, eventuelt også andre storbyområder.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede særskilt etablering av et regionalt folkevalgt nivå i 

hovedstadsområdet. Målet er å slå sammen minimum Oslo og Akershus fylkeskommune, eventuelt 

også større deler av hovedstadsområdet. Kommunal- og moderniseringsministeren skal sammen 

med fylkesmannen i Oslo og Akershus ha et særskilt ansvar for denne prosessen.»

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre mener at en parallelt med 

kommunereformen må gjennomgå og sammenstille utredninger vedrørende et framtidig folkevalgt 

regionnivå og se disse i sammenheng med reformen. Disse medlemmer mener at en ved 

gjennomgangen av kommunenes oppgaver må inkludere oppgavene som skal ligge til et 

regionnivå, noe som vil redusere dagens antall av fylkeskommuner. Disse medlemmer er positiv til 

fylkeskommuner som selv tar initiativ til å slå seg sammen til større regioner.

Disse medlemmer mener større regioner enn dagens fylkeskommuner vil åpne for at flere oppgaver 

kan løses regionalt. Det forutsetter at Stortinget og departementene gir fra seg makt til 

regionforsamlingene.

Disse medlemmer mener en del oppgaver er mest hensiktsmessig å legge til regionalt nivå. Disse 

medlemmer ønsker større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner.

Disse medlemmer mener det fremtidige regionnivået må få hovedansvaret for helhetlig regional 

utvikling. En vellykket distrikts- og regionalpolitikk forutsetter at det tas utgangspunkt i egne 

regionale forutsetninger og behov. Disse medlemmer mener videre at statlig politikk må 

samordnes på regionalt nivå. Regionalisering av statlig virksomhet bør i størst mulig grad samsvare 

med de folkevalgt styrte regionene.

Disse medlemmer mener flere av virkemidlene som i dag forvaltes av staten, må overføres til 

regionene. Transport- og infrastrukturtiltak, personrettede og næringsrettede virkemidler må sees 

mer i sammenheng. Dette er alle oppgaver som krever politiske prioriteringer, som bør sees i 

sammenheng og som er for omfattende til at den enkelte kommune kan ivareta ansvaret. Disse 

medlemmer mener et politisk styrt regionnivå dermed vil være et nødvendig redskap for å legge 

makt og beslutninger nærmest mulig dem det gjelder.
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Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at et representantforslag fra Senterpartiet om styrking 

av barnevernet gjennom omorganisering av det statlige barnevernet og styrking av kommunenes 

rolle. I forslaget foreslås det at fylkeskommunene overtar Bufetats regionale virksomhet. Forslaget 

vil bli behandlet av Stortinget som egen sak og ikke i direkte tilknytning til kommunereformen, 

men forslaget er eksempel på at fylkeskommunen vil ha en viktig rolle i en framtidsrettet 

oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til merknader og forslag under behandlingen 

av Dokument 8:26 S (2013–2014) om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for 

fylkeskommunen og Innst. 262 (2013–2014).

Samisk språk og nynorsk

Komiteen merker seg at regjeringa er opptatt av samisk språk og vil vektlegge at samiske 

språkbrukarar ikkje skal koma dårlegare ut som følgje av endringar i kommuneinndelinga. 

Komiteen ber også om at forholdet til nynorsk som målform får same fokus slik at nynorsk som 

målform ikkje vert skadelidande som resultat av reforma.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er opptatt av 

å ta vare på samisk språk og vil vektlegge at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut 

som følge av eventuelle kommunesammenslåinger. Disse medlemmer ber regjeringen konsultere 

Sametinget om dette.

Disse medlemmer mener nynorsk som målform ikke må svekkes ved endringer i 

kommunestrukturen og mener regjeringen må ha en strategi for å sikre dette.

Godkjenning av låneopptak

Medlemene i komiteen frå Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti viser til at regjeringa, på 

same måte som ved regionreforma, har sendt på høyring eit lovforslag om godkjenning av 

låneopptak. Desse medlemene er samd med regjeringa at dette er fornuftig for å unngå strategiske 

investeringar i opptakta til ny kommuneinndeling. Desse medlemene understreker at 

fylkesmennene si godkjenning skal vere ein sikkerheitsventil slik at ikkje kommunar som naturleg 

blir ein del av ein ny kommune skal gjere investeringar som kan vere uheldig sett med den nye 

kommunen sine auge.

Desse medlemene viser til at låneopptaksframlegget er i tråd med det regjeringa Stoltenberg II 

foreslo i høve til forvaltningsreforma. Framlegget er ikkje tenkt å handsame alle kommunar som 

ROBEK-kommunar og skal ikkje brukast til anna enn å vurdere heilt strategiske tilpassingar, og på 
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ein ubyråkratisk måte. Desse medlemene viser til at lovlegheitskontroll ikkje er ein hensiktsmessig 

metode.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil peke på at 

det fremstår noe underlig at en regjering som påstår at den er opptatt av lokal frihet og 

handlingsrom, pålegger statlig tilsyn med låneopptak i samtlige norske kommuner over en periode 

på tre år. Disse medlemmer har tillit til at lokale folkevalgte styrer på en økonomisk ansvarlig 

måte. Disse medlemmer mener det er tilstrekkelig med ordinær lovlighetskontroll etter dagens 

regelverk.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen trekke tilbake lovforslaget om statlig godkjenning gjennom 

fylkesmannen av kommunale låneopptak og langsiktige leieavtaler.»

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg at regjeringen 

samtidig som den sier den ønsker å begrense statlig detaljstyring og gi mer makt og myndighet til 

kommunene, har sendt på høring et lovforslag om statlig godkjenning av låneopptak som i 

realiteten gjør alle kommuner til ROBEK-kommuner. Dette er en mistillit til det lokale folkestyret og 

til at også kommuner som vurderer sammenslåing med andre kommuner, opptrer ansvarlig og 

rasjonelt.

Et langt mindre inngrep, som i større grad ivaretar hensynet til det lokale selvstyret, er å foreta 

endringer i adgangen til å kreve legalitetskontroll og omfanget av en slik kontroll, noe som i stor 

grad ville dekket regjeringens behov

Side 410


	Forside 
	Saksliste 
	PS 36/14 Referatsaker
	RS 52/14 Referater til kommunestyret 23.10.14
	Referater til kommunestyret 04.11.14

	RS 53/14 Særutskrift vedtekter Nord-Troms næringsutvalg
	Særutskrift vedtekter Nord-Troms næringsutvalg
	Vedlegg
	Vedtekter for Nord-Troms næringsutvalg vedtatt 19.06.14 av Nord-Troms regionråd


	RS 54/14 Særutskrift friluftsråd Nord-Troms
	Særutskrift friluftsråd Nord-Troms

	RS 55/14 Tildeling kommunale næringsfond 2014 - Nordreisa kommune
	Tildeling kommunale næringsfond 2014 - Nordreisa kommune
	Vedlegg
	Retningslinjer for distriks- og regionalpolitisk virkemidler
	Kap. 1 innledende bestemmelser
	Forenklet veiledning til statestikkrapportering og kategoriregistrering


	RS 56/14 Særutskrift regional vannforvaltningsplan
	Særutskrift regional vannforvaltningsplan

	RS 57/14 Møte i styret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat 19.03.13
	Møte i styret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat 19.03.13

	RS 58/14 Revisorsberetninger 2013 og 2014 og revisorbekreftelse- Legatregnskap
	Revisorsberetninger 2013 og 2014 og revisorbekreftelse- Legatregnskap
	Vedlegg
	Revisors beretning 2013
	Revisors beretning 2014
	Revisorbekreftelse i forbindelse med avvikling av legatet


	RS 59/14 Årsmelding 2013 for Johannes Holmboe Giæver og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat
	Årsmelding 2013 for Johannes Holmboe Giæver og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat

	RS 60/14 Årsmelding 2014 for Johannes Holmboe Giæver og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat
	Årsmelding 2014 for Johannes Holmboe Giæver og hustrus O. Fredrikke Lyngs legat

	RS 61/14 Møte i avviklingsstyret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat 27.05.14
	Møte i avviklingsstyret for Johannes Holmboe Giæver og hustrus legat 27.05.14

	RS 62/14 Vedtak om sletting av stiftelse fra Stiftelsesregisteret - Johannes Holmboe Giæver og Hustrus legat - organisasjonsnummer 997 147 840
	Vedtak om sletting av stiftelse fra Stiftelsesregisteret - Johannes Holmboe Giæver og Hustrus legat - organisasjonsnummer 997 147 840

	RS 63/14 Protokoll fra generalforsamling i KomOpp
	Protokoll fra generalforsamling i KomOpp 27. mai 14
	Vedlegg
	Vedtaket


	RS 64/14 Referat fra årsmøte i Interkommunalt arkiv  Troms
	Referat fra årsmøte i Interkommunalt arkiv  Troms
	Vedlegg
	Referat fra årsmøte


	RS 65/14 Utskrift fra møte i regionrådet 19. juni 2014
	utskrift møte 19.06.14
	Vedlegg
	Newton regionråd
	Presenstasjon Statskog
	Presentasjon - Friluftsråd Nord-Troms


	RS 66/14 Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 02.09.14
	Utskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA 02.09.14

	RS 67/14 Protokoll fra generalforsamling i bredbåndsfylket 19.06.2014
	Protokoll fra generalforsamling i bredbåndsfylket 19.06.2014
	Vedlegg
	Protokoll fra ordinær generalforsamling i bredbåndsfylket Troms AS


	RS 68/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB den 01.09.14
	Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB den 01.09.14

	RS 69/14 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB 12.09.14
	Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS TIRB 12.09.14
	Vedlegg
	protokoll


	RS 70/14 Protokoll for årsmøte i biblioteksentralen SA
	Protokoll for årsmøte i biblioteksentralen SA

	RS 71/14 Referat fra generalforsamling Nordtro As 2014
	Referat fra generalforsamling Nordtro As 2014
	Vedlegg
	Årsberetning
	Budsjett
	Årsregnskap
	Årsmelding, attføring
	Vedtekter


	RS 72/14 Tilbakeføring av overskudd  for 2013 - KLP
	Tilbakeføring av overskudd  for 2013 - KLP

	RS 73/14 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger-underskrevet avtale
	Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger-underskrevet avtale
	Vedlegg
	Avtale


	RS 74/14 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2015 - foreløpig orientering
	Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2015 - foreløpig orientering

	RS 75/14 Svar - Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år
	Svar - Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år
	Vedlegg
	Navn på kommuner som søkte og ikke fikk være med i forsøket


	RS 76/14 Høringsutkast - Lokal forskrift for inntak og formidling i Troms - videregående opplæring og formidling av læreplass
	Høringsutkast - Lokal forskrift for inntak og formidling i Troms - videregående opplæring og formidling av læreplass
	Vedlegg
	Forslag til lokal forskrift for inntak og formidling i Troms


	RS 77/14 Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over statsbudsjettets kapittel 0621.63 for 2014
	Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over statsbudsjettets kapittel 0621.63 for 2014
	Vedlegg
	Bekreftelse


	RS 78/14 Lokale markeringer av barnekonvesjonens 25 års jubileum i Troms og på Svalbard
	Lokale markeringer av barnekonvesjonens 25 års jubileum i Troms og på Svalbard

	RS 79/14 Tilsyn med nasjonale prøver avsluttes
	Tilsyn med nasjonale prøver avsluttes

	RS 80/14 Svar på søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdig drikk - På Taket kafe AS
	Svar på søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenking av alkoholholdig drikk - På Taket kafe AS

	RS 81/14 Plassering av alkoholdig vare i butikk
	Plassering av alkoholdig vare i butikk
	Vedlegg
	Tegning


	RS 82/14 Årsrapport fra Ymber 2013
	Årsrapport fra Ymber 2013

	RS 83/14 Utbytte for 2013 fra Ymber AS
	Utbytte for 2013 fra Ymber AS

	RS 84/14 Oppsummering Nordreisa kommunes årsregnskap 2013 fra KomRev Nord
	Oppsummering Nordreisa kommunes årsregnskap 2013 fra KomRev Nord

	RS 85/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014
	Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014
	Vedlegg
	Skatteinngang pr. april 2014 i kommunene i Troms
	Folketallsutvikling i troms  1. kvartal 2014
	Skatteinngang pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet
	Folkeutviklingen i Troms 2013


	RS 86/14 Presentasjoner fra møtet 18. juni 2014 om kommunereformen
	Presentasjoner fra møtet 18. juni 2014 om kommunereformen. Error: File does not exist. '\
tintweb.nordtroms.intern\ephortedok$\felles\prod†4\06\23þ729.pdf'
	Vedlegg
	Fylkesmannens rolle i reformen_Jan-Peder Andreassen
	KS sin rolle i reformen_Tom Mikalsen
	Siste nytt om kommunereformen_Eivind Dale
	Kommunal- og forvaltningskomiteen - forslag fra mindretall og innstilling til Stortinget
	Merknader fra Kommunal- og forvaltningskomiteen til del av kommuneprop 2015 som omhandler kommunereform





